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KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR …………………………………………….. 

2. Cel złożenia formularza (poniżej zaznaczyć właściwe pole)           

 złożenie wniosku  korekta wniosku 
 

CZĘŚĆ A – Dane producenta rolnego 
3. Nazwa lub nazwisko producenta rolnego 
                                        

                                        
 

4. Imię w przypadku osoby fizycznej                            
 

5. NIP           6. PESEL                   
 

7. REGON1                Kod PKD1   .              
 

8. Nr rachunku bankowego2                            

9. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta rolnego 
                                        

                                        
 

10. Kod pocztowy   -    Identyfikator adresu (wypełnia ARR)        11. Kod kraju   
 

12. Poczta                                   
 

13. Gmina                                   
 

14. Powiat                                   
 

15. Województwo                                   
 

16. Telefon                                   
 

17. Faks                                   

18. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli inny niż w pozycji 9) 
                                        
                                        
 
19. Nr identyfikacyjny3           

                                                           
1 Wypełnić w przypadku posiadania. 
2 Zgodny z nr rachunku bankowego podanym we wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców (CRP). 
3 Nadany na postawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności. 
 

D  M S  0  1  0  1  V  1  
1.                    Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną 

/Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej – proszę wpisać 
poniżej numer rejestracyjny w CRP otrzymany w ARR 

          *         

Pieczątka kancelarii 
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20. Oświadczam, że zakupiony i zużyty przeze mnie do siewu / sadzenia4 materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wysiany/wysadzony4 

na powierzchni gruntów ornych wyszczególnionych, dla danej rośliny uprawnej (gatunku), w poniższej tabeli. 
W związku z powyższym wnioskuję o przyznanie mi dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w 
kwocie: ………………………………………………………………………. zł.  
(słownie zł: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

Lp. 

Roślina uprawna 
(gatunek) 

 

Powierzchnia 
gruntów 

ornych, na 
której została 
wysiana lub 
wysadzona 

podana roślina 
uprawna  

(ha)5 

Stawka 
dopłaty  
(zł/ha) 

Wnioskowana kwota 
dopłaty  
(w zł) 

 
(3x4) 

Masa zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii 
elitarny 

lub kwalifikowany na 
powierzchni gruntów 

ornych wyszczególnionej 
w kolumnie 3 wniosku  

(w kg) 

Nr faktury lub 
nr dokumentu wydania  

z magazynu potwierdzający 
zakup/wydanie materiału 

siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany 

Nr partii materiału siewnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Razem       
Uwaga: W przypadku większej liczby pozycji będących przedmiotem wniosku należy dodać odpowiednią liczbę wierszy lub skopiować przedmiotową stronę w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy. W przypadku kopiowania strony oświadczenie w pkt 20 powinno być wypełnione tylko na pierwszej stronie natomiast wnioskowana kwota (razem) powinna być wpisana 
tylko na ostatniej stronie. Każda skopiowana strona powinna być opatrzona pieczęcią firmową (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej) i czytelnie podpisana przez producenta rolnego lub osoby/osobę uprawnione/ną do reprezentowania producenta rolnego.
                                                           
4  Niepotrzebne skreślić. 
5 Podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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21. Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.  
 

Położenie działki ewidencyjnej Dane wg ewidencji gruntów i budynków Dane działki rolnej położonej na 
działce ewidencyjnej 

Powierzchnia 
całkowita 

działki 
ewidencyjnej 

Powierzchnia 
gruntów ornych 

na działce 
ewidencyjnej 

Powierzchnia 
działki rolnej, na 
której uprawiana 

jest podana roślina 
uprawna  

 
 
 
 

Lp. 
Województwo Powiat Gmina 

Nazwa 
obrębu 

ewidenc
yjnego 
(wsi) 

Numer 
obrębu 

ewidenc
yjnego 

Numer 
arkusza 
mapy 

Numer działki 
ewidencyjnej 

ha m2 ha a 

Roślina 
uprawna 
(gatunek) 

Oznaczenie 
działki rolnej 
lub jej części 

ha a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Razem   

Uwaga: W przypadku większej liczby pozycji będących przedmiotem wniosku należy dodać odpowiednią liczbę wierszy lub skopiować przedmiotową stronę w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy. W przypadku kopiowania strony, powierzchnia razem powinna być wpisana tylko na ostatniej stronie. Każda skopiowana strona powinna być opatrzona pieczęcią 
firmową (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) i czytelnie podpisana przez producenta rolnego lub osoby/osobę uprawnione/ną 
do reprezentowania producenta rolnego. 
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CZĘŚĆ B – Załączniki i oświadczenia 
1. Oryginał/y albo potwierdzona/ne za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji 

pracownika właściwego OT Agencji Rynku Rolnego kopia/e faktur/y zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, pochodząca/e z okresu: 
a) w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych; w przypadku materiału siewnego 

zbóż można również dołączyć faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 r., 
b) od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka  

i wysadzenia go w 2007 r. , 
albo 
 

Dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, wyprodukowanego we własnym 
gospodarstwie (przy zachowaniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do 
siewu lub sadzenia w gospodarstwie producenta rolnego; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć 
również dokument poświadczający wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 września 2006 r.6  

 

2. Kopia protokołu (opinii) oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę), określającego 
wysokość szkody w uprawach, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.  

 

3. Kopia decyzji o udzieleniu pomocy społecznej, wydana na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących 
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej – w przypadku, gdy producentowi 
rolnemu udzielono takiej pomocy.  

 

Oświadczam, że:  
1. zapoznałem się z „Warunkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany” i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
2. szkoda w uprawach w moim gospodarstwie spowodowana suszą w 2006 r., oszacowana przez komisję powołaną przez 

wojewodę na podstawie odrębnych przepisów, wynosi średnio nie mniej niż 30%. 
3. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie 

wniosku. 
4. w związku ze szkodami w uprawach w moim gospodarstwie spowodowanymi suszą w 2006 r.:7 

 

 nie otrzymałem pomocy z ośrodka pomocy społecznej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących  
 szczegółowych warunków  realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 
 

 

 otrzymałem pomoc z ośrodka pomocy społecznej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących 
  szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 

 

 
 
 
 

....................................................... 
Miejscowość, data 

 
 
 

…………………………………………………………………....  
Pieczątka firmowa8 i czytelny podpis producenta rolnego lub 

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania producenta rolnego 
 

CZĘŚĆ C – Adnotacje Agencji Rynku Rolnego 
Oszacowana szkoda w uprawach wynosi: 
wg protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę  % 
na podstawie wyliczeń dokonanych zgodnie z instrukcją9  % 
Wartość szkody wyrażona w PLN wynosi: 
wg protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę  zł 
na podstawie wyliczeń dokonanych zgodnie z instrukcją9  zł 
1.Sprawdził: 
 
 
............................                      ........................................... 
   data                                        (podpis i pieczątka imienna) 

2.Zatwierdził: 
 
 
.........................                ..................................................        

data                                   (podpis i pieczątka imienna) 
 

                                                           
6Faktury oraz dowody wydania z magazynu, o których mowa w pkt 1 Załączników i formularzy powinny być zgodne z art. 40d ust. 4 
ustawy z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 z późn. zm.). 
7 Wstawić X w odpowiednim polu. 
8 Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
9 Wyliczenia dokonuje się w przypadku, gdy protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę nie 
zawiera przedmiotowych danych. 
 


