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OŚWIADCZENIE
o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane1),2)
Oświadczam, że zwierzęta do których ubiegam się o przyznanie 3),4):

□ płatności do owiec,
□ płatności do kóz,
są przetrzymywane w siedzibie/siedzibach5 stada, o numerze identyfikacyjnym/numerach
identyfikacyjnych5:
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Pan/Pani5 ………………………………………………………………………………, który/która5,6
imię i nazwisko

□ jest moim małżonkiem7,
□ jest współposiadaczem zwierząt i oświadcza, że wyraża zgodę na przyznanie mi tej płatności.
Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).

……………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rolnika lub pełnomocnika/osoby uprawnionej do reprezentacji

..…………………….……………………………………………………
Data i czytelny podpis współposiadacza/osoby działającej w imieniu współposiadacza8

__________________________________________
Oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie płatności związanej do owiec oraz płatności związanej do kóz
(W-1/01).
2) Oświadczenie może dotyczyć tylko jednego rodzaju płatności.
3) Oświadczenie jest składane przez rolnika w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności do owiec lub płatności do kóz,
w przypadku gdy numer siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada
wnioskodawcy zgłoszony do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.
4) Należy zaznaczyć znakiem „X” rodzaj płatności, o którą rolnik się ubiega.
5) Niepotrzebne skreślić.
6) Należy zaznaczyć znakiem „X” posiadacza siedziby stada, zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której zwierzęta
są przetrzymywane. Oświadczenie może dotyczyć tylko jednego rodzaju współposiadania.
7) W przypadku, gdy zwierzę jest przetrzymywane w siedzibie stada małżonka rolnika, który jest współposiadaczem tego zwierzęcia, nie
jest wymagana zgoda współposiadacza na przyznanie danej płatności.
8)
W przypadku, gdy zwierzę jest przetrzymywane w siedzibie stada małżonka rolnika, który jest współposiadaczem tego zwierzęcia,
nie jest wymagany podpis małżonka.
1)

