
Imię i Nazwisko Numer Ewidencji Producentów wnioskodawcy nadany przez ARiMR

NIP (jeżeli został nadany)

-

-

kod pocztowy

- -

1.

2.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

* wypełnić jeżeli dotyczy

** nie dotyczy przypadków detalicznej sprzedaży bezpośredniej (np. targowisko, giełda rolna)

miejscowość ulica nr posesji nr

Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. z gospodarstwa 
rolnego w związku z prowadzeniem którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w 

zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem 
w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wypełnia ARiMR:
Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/

Znak sprawy

Numer kancelaryjny Data przyjęcia i podpis

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZEDAJĄCEGO (wnioskujący o pomoc lub członek rodziny)

…………………………………………………………………………

PESEL

Siedziba i adres Sprzedającego

kod pocztowy poczta
Siedziba i adres gospodarstwa z którego nastąpiła sprzedaż

miejscowość ulica nr posesji nr

poczta

II. DANE IDENTYFIKACYJNE KUPUJĄCEGO** (w przypadku detalicznej sprzedaży bezpośredniej nie wypełnia się)
Osoba fizyczna*                                                                                                                                                Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej /spółka cywilna*
Imię i Nazwisko Nazwa podmiotu 

PESEL  NIP 

 NIP 

nr miejscowość ulica

Miejsce zamieszkania i adres Kupującego Siedziba i adres Kupującego

nr posesji nr 

kod pocztowy poczta kod pocztowy poczta

miejscowość ulica nr posesji

Niniejszym oświadczam, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. z gospodarstwa rolnego w związku z prowadzeniem 
którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej 
w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi została 
dokonana sprzedaż produktów rolnych na kwotę co najmniej 5 000,00 zł brutto.

Przedmiotem sprzedaży były następujące produkty rolne z gospodarstwa:
Nazwa produktu rolnego Ilość i jednostka miary Wartość sprzedaży brutto

Data sporządzenia oświadczenia Czytelny podpis Sprzedającego

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(dzień - miesiąc - rok)


