
oś$'iadczctrie osob\' fizt'cznei do lvDiosku o z$'rot Dodatku akcl'zo}r'€go za$'ańeqo rr ccnie
ol€iu napedoweeo rvvkorzvsttwaneeo do Drodukcii rolnei rv 20l8r.

ltnię i nazłisko producenll rolnego

PESEL.

Tel.

Form' pr'trna beD€ficjente pomocy')

prz€dsiębiorstwo państwow€

j€dnoosobowa spółka skarbu Państwa

jednoosobowa spółka jednostki samorŻądu ler},loria]ne8o rł rozumieniu prŻepisów uŚawy z dnia 20
grudnia I 996 r o gospodarce komunalnej (.j Dz. U. z 201 . poz. 82'7 n ar,.\

społka ałcina a]bo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 1ł stosunl'u do kórych skarb Państwa,
jednostka samorządu ter},toria1nego, przedsiębiorstwo pańslwowe lub jednoosobowa sŃłka skarbu
Panstwa są podmjolami, klórc posiadają uprawnienia takie,jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu
przephów usla\ły z dnia ló lutego 2007 r' o ochronie konkurencji i konsumenlów (tj Dz' U' Ż 20l7r
poz. 229 ze zn)

jednostka seldom fmansów publicaych w rozumieniu przephów usla\ły z dnia 27 sjeĘnia2009 r o
fi nansach publicarych (tj Dz. U. 2o17r. poL2071)

Bęn€ficjenl pornocy n ienal€żący do kategorii okeśIonych kodem od l .A do ] .E (podać jaka poniŻej)

- osoba lizyczna prorładąca indywidualn€ gospodrrstrło rolne

wskgzlnic k't€gorii przedsiębiorstwa' PrLy klórcgo ułciu b€n€ficjent ponocy rrykotruj€ dzirlłlność w
rou Umieniu ?JłącŻnil(. I do roŻporz9dzenia Komisjl NE) fi 70Żn0l4 zdnia 25 cz.rwca 2014r. uznajqcego
niektóre kat€gorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obsz.rach wi€jskich za zgodne z ry|lkien
we!łnęlrznym w 2!'stosowaniu arl. l07 i l08Trakt'tu o funkcjonorłaniu Unii Europ€jski€j (Dz UrŁ t]E L
l93 Ż 0l.07.20l4' stĘ l)

l) mikJoPrzedsiębiorstwo

2) małePrzedsiębiorsrwo

3) średnie prz€dsiębiorst\ło

4) prz€dsjębiorstwo inne niż wskazan€ w pkl l _3



5. Klasa PKD _ należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki)' w związk! z klórą beneficjent

otrzymał pomoc, okr€śloną zgodnie z rczpon$złnien Rady Ministów z dnia 24 gtudna20o7t. w

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz.l885, z 2009t. poz. 489' z 20l'lr.

po2.2440)

kod 0l.I1 Upawy zbóż , roślin sĘczkowych i roślin oleistych na nasiona z Wyłączeniem ryżu

kod 0l.50 Uprawy rolne polqczone z chowem i hodowlą zwierząt (dzialalność mieszana)

kod 0l.41 Chów i hodowla bydła mlecznego

kod 0l.46 chów i hodowla śwń

kod 0l.47 chów i hodowla dlobiu

oświadczam, ż€ nie zaFzestałemlam prowadzenia działalności rolniczej rozumiarrej w myśl

ań. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnyn (tj. Dz.U. z2011r',poz.1892).

,'za działalność rolniczq uważa się produkcję rośliDrą i zwi.rzęcq, v/ łtn ńwDież prodlkcję maleńafu siclłn.go,
szkółkaEkiago' hodowlanego oraz r€produkcyjnego, produkcję *aruyłniczĄ rośli! odobnych, grzłMw uprawnych,
sadownictwa' hodowlę i ProdŃcję mat€ridu zarodowego zwierąt, ptactwa i owadów uą/łłołych' plodukcję zwi€rzęc{
t}?u przemysłowcgo fermow.8o oraz chów i hodo$,lę ryb'''

Data i cłtelny podpis
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