Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia (WW-1/597)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Symbol formularza: S-1/597

Potwierdzenie przyjęcia przez
Oddział Regionalny ARiMR
/pieczęć/

ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA
ODBIORU PRODUKTÓW
WYCOFANYCH Z RYNKU

Data przyjęcia i podpis:

Znak sprawy :

I. Dane identyfikujące podmiot dokonujący wycofania z rynku
Imię i nazwisko/ nazwa

Miejsce zamieszkania i adres /siedziba i adres podmiotu

NIP

REGON

Pesel*

Kod kraju

*jeżeli osoba nie posiada obywatelstwa polskiego należy wpisać numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

II. Dane dotyczące ilości i jakości produktu
Rodzaj produktu ……………………………………………………….……………………………………………………….
Masa netto produktu (z dokładnością do pełnych kg) ……………………………….………………………………….
w tym,
- masa netto produktu spełniającego minimalne wymagania jakości handlowej (z dokładnością do pełnych kg)
……………………………………………..………….. kg
- masa netto produktu niespełniającego minimalne wymagania jakości handlowej (z dokładnością do pełnych kg)
………………………………………………………………. kg

Data wycofania z rynku ………………………..

Opakowanie produktu:
Rodzaj i masa netto ……...……...……………….......a` kg (skrzynka
drewniana, skrzynka plastikowa, karton,itp.)
jednostkowego opakowania produktu (z dokładnością do pełnych
kg)

III. Dane dotyczące dostawy produktu
Środek transportu: …………....……………………………………………………………..(kołowy, chłodnia)
Nr rejestracyjny środka transportu ………………………………………………………

Termin odbioru ………………………………….

Numer partii ………………………………………………………..

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, do którego został dostarczony wycofywany produkt (dokładny adres) :
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IV. Dane identyfikujące podmiot odbierający produkt wycofany z rynku
Imię i nazwisko/ nazwa

Miejsce zamieszkania i adres /siedziba i adres podmiotu

NIP

REGON

Pesel*

Kod kraju

*jeżeli osoba nie posiada obywatelstwa polskiego należy wpisać numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

Zobowiązania odbiorcy produktów wycofanych z rynku:
1. zobowiązuję się do prowadzenia oddzielnej ewidencji materiałowej dla otrzymanych bezpłatnie owoców w ramach mechanizmu "Dalsze
wsparcie kryzysowe producentów owoców" ,
2. zobowiązuję/emy się do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej m.in. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157, 15.06.2011, str.
1-163 ze zm.) produktów a także rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. i rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z
25.5.2017, str. 57—91)oraz prawa krajowego w zakresie wycofywania z rynku.
Oświadczenie odbiorcy produktów wycofanych z rynku:
1.oświadczam/my, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu karnego.

2. oświadczam/my, że jestem świadomy z sankcji wynikających z art. 64 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/891 r. z dnia 13
marca 2017 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i
warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157, 15.06.2011 r., str. 1-163, z późn. zm.) zgodnie z którym:
a. tracą prawo do otrzymywania produktów wycofanych z rynku; oraz
b.zobowiązani są do zapłaty wartości produktów, które otrzymali , które otrzymali, oraz związanych z tym kosztów sortowania,
pakowania oraz transportu zgodnie z przepisami ustanowionymi przez państwa członkowskie.
Utrata prawa przewidziana w akapicie pierwszym lit. a) staje się natychmiast skuteczna i obowiązuje przez co najmniej jeden rok z
możliwością przedłużenia.
3. wyrażam/my zgodę na poddanie się wszelkim kontrolom przeprowadzonych przez ARiMR oraz inne upoważnione instytucje w zakresie
przewidzianym przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Miejscowość, data

(Czytelny podpis odbiorcy/ osoby uprawnionej do
reprezentowania) 1

1/ Osoby fizyczne - składają czytelny podpis. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobości prawnej - czytelny podpis lub podpis i
pieczęć imienną składa osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy.
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