
_ _

14. Powiat

18. Miejscowość

26. Imię

16. Kod pocztowy

13. Województwo

17. Poczta

22. Telefon stacjonarny / komórkowy

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA

21.Nr lokalu

11. Numer rachunku bankowego

06. Stan cywilny
1)

04. Pierwsze imię 05. Drugie imię

(dzień - miesiąc - rok)

(miejsce urodzenia)

…………………………………………………

01. Numer identyfikacyjny producenta rolnego

I. CEL ZŁOŻENIA
1)

…………………………………………………………………….

Znak sprawy

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES BENEFICJENTA

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro 

Powiatowe Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa

/pieczęć/

…………………………….

Data przyjęcia i podpis

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Symbol formularza: W-1/424

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.

"PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU

DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE PRZEKAZALI SWOJE 

GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI" W RAMACH PROW 2014-2020.

07. Data i miejsce urodzenia

…………………………………………………………………….

Numer dokumentu

Wycofanie wniosku*

II. DANE BENEFICJENTA

(Wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

09. Kod kraju 10. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

24. E-mail

19. Ulica

23. Faks

03. Nazwisko rodowe

12. Kraj

20.Nr domu

25. Nazwisko 27. PESEL

Zmiana/korekta wniosku*

02. Nazwisko

Złożenie Wniosku*

08. PESEL

15. Gmina

1.Wolna/-y* 2. Żonata/zamężny*



1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_ _

2/

2

Oświadczam, że znane mi są zasady ubiegania się i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na

rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598)

Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki

odpowierzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz 553, z późn. zm.)

29. Liczba załączników

VI. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Nazwa załącznika

4) Oświadczenie o obowiązku niezwłocznego poinformowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o każdej zmianie

danych zawartych w złożonych dokumentach.

Oświadczenie o obowiązku przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty

płatności z tego tytułu przez 5 lat licząc od dnia wypłaty pomocy.

3) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy zostalo udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy 

zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ARiMR. 

Liczba załączników

1) Umowa przekazania gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego beneficjenta i zwierząt gospodarskich, zawierająca 

zobowiązanie przejmującego gospodarstwo rolne do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku 

osoby fizycznej  - do prowadzenia tej działalności osobiście, oraz zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego 

powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych od beneficjenta, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego, a w przypadku 

niedotrzymania tego warunku - do zapłacenia kary umownej wraz z określeniem jej wysokości.

2) Zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o spełnieniu warunku zaprzestania 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

28. Załączniki

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Oświadczam, że przez 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne nie będę podejmował działalności rolniczej.

Oświadczam, że nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Agencji o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w atr. 5 ust. 3

pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie

po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy.

Przyjmuję do wiadomości, że:

a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II

70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu przyznania pomocy

finansowej i płatności oraz działań kontrolnych i audytowych w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych

gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW na lata 2014-2020;

b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

data wypełnienia wniosku

(dzień - miesiąc - rok)

Przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej

pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje

gospodarstwo innemu rolnikowi" będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję na piśmie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o:

a) wszystkich faktach mających wpływ na przyznanie pomocy i płatności oraz o faktach, które mają istotne znaczenie dla zwrotu nienależnie

lub nadmiernie pobranych środków;

b) każdej zmianie w zakresie objętych wnioskiem;  

c) wszystkich zdarzeniach, które mają istotne znaczenie dla realizacji podjętych zobowiązań w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących

się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020. 

Oświadczam, że umożliwię wstęp na teren mojego gospodarstwa osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych oraz udzielę wyjaśnień i

udostępnię wszystkie dokumenty co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Oświadczam, że informuję i rozpowszechniam informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia

wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz.UE L

227 z 31.07.2014, str. 18) 

30. Data i podpis beneficjenta

………………………………………………………

czytelny podpis beneficjenta

Przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla

zabezpieczenia interesów finansowych Unii.


