
/imię i nwisto lub mNa siedziby producfllo rclnego/ /ad.6 i nieJse 2ni6zkei! lub adB siodziby producent! b]nąo/

esionycb szkodach

NazrYa wszystkich upraw
w gospodarstwie rolnym, zgodna

z wnioskiem o pŹyfnanie płatności
na rok 2018

I
9

23

'11

1E

19

20

10

21

22

Razcnl calkowita polricrzchni' upra*!
z klórych plzelr idziany jest zbiór p|onu.

zgodna u pkt 2 wniosku o osfacowaDi€ sfkód



31

32 Mlode nasadzenia nieplonującc

Po}vierzchnia z której niejest uzyskiwany plon:

CruDty ugofowrLre

Tmwa na ugorze

Uprawy w plonic głó\|,nym na
Zielony nawóz

Obsrary specjalnc

Ogrodkl przldornowe

| ąc7n' posier.'chnia UR Po'pUd.lr\tsa. |i('

któr}ch Przyzna.iv^ne są płatnoś.i }v lam:rch
\tspaIcia bczpośrodnicgo

oświadczanl, że w moim gospo.larslwie jest /ni€ jest* proweduona produkcja Zwierzęca' jeś1i jest należy
rv'vpehrić oświadczenje nr.2 o ptodukcji zwieruęcej towarowej i polliesionych szkodach'

w gminie \Y|aŚci}ye'i do położenia si€dziby gospo|tarstrra \ł,ko||lmnie 2, 3 i 4 na|eł podac p^,i".,.l,nię up,",v
z całego gospodalst\ł1. z tefenu wszystkich gmin' w}'liczoną zgodnic Z rrnioskicm o przyznanie płrtności na rok
2018' rń'gninach pozźl siedzibą. }Y kol mnie 2' 3 i 4 pod$jc się powierfclrni9 upra}t tr'lko z danej gminy.

Upuedfony o odpowiedzialności karnąj v]-nik.rj ącej z 'lJt. 291 $1 i !2 Kodeksu ka|nego oświadczanl. że powyźsze
dane Óodałem Zcodric Zc slancm |aklvcznvn.

.ł|la i 4'leln) !.dPf dnikl \khlajq|.lL |ś|ld.r!ni.



]imję i Bmisko lub mFr scd'}y produefrr mlmgor hdH 
' 
nicjsc ah'szkłia lub idt! \icMby nńdlc.nb rolncgo/

oŚ\\TADCZENIE Nr2
o produkcji zwie|Zęcej towarowej (spEedancj) 1 poniesionyclr szkodac1r

ob1aśnienie;
* - $: plotokolc szlód będzie wy]iczona produkcja nlcka otaz produkcja prosią! od ] szl.7wie]Zęcia'
lv zrt'iązkLL 7 1yn, naLcży podać śrc(lnią 1iczbę zwierząt stada podsfawo\1.cgo. a nie i]ość wvN\'or7onego
produktu w gospoda.stwie.

** - i]oŚć waIchlaków na]cŹ-v podać wylącznic wtcd'v. i eśli s4 fina1nyn produldern spzędaży'

Jeś|i 1r gospodarst}Yie pro$adzon^ jest produkcja 
^!ieuęca, 

|'Iak w1pełnienia kolumn'v 3 ni€moż|ilr'i
sporządzeni€ protokołu z oszaco}rar|ia zakl€st| i w.r-sokości szkód lv gospodarsniie'

Uprzed7ony o odpo\\'iedzialności karrrej wyrrika]ącej z ań' 297 sl i s2 Kodeksu ka cgo oś\riadc7an,
żc pow]rżsfc danc podałcn zgodnie ze stane]n lłktvcfnym.

Lp. Nazwa gatunku zwierząt
łedług grup technologicznych

Liczba zwierząt padłych
sporvodos'łnycb łf łąĆnie

N'Ystąpieniem
niekorzystnego zjawiska

atmosfcrycrnego

B)ki Jr o!J\ |' $l.l!C ].ICLDi( i . JL'' ś

B)crl,io,llLl!llJL

IJ|ó\ t(i .10 !|a'U f]elnie .tJr.7e

JJlól|j od ] do 2 ]ir

Ci.lęt. od ó mjcsjęcy.lo 1 rcku

c e ęri dn o!J" Lp lniżc] ń nic\i(].

K]owy p.od[kcju ńleka.

Tuczlikio rradzc 50 kg i1vjęc.j

Warchlaki do otas! o vadze od 20 do 50 kg _

\lac or) pLo I Llla prosiJt

+ Kozy produlicja nncle'

5 KoniĆ {'g g1LL! techlologicznyc]r i $'!ńości
spizcdaŻy ['g ccn rclnikr

aarr r tat.ttr t,,t,i\,!n!ih \l!atd)oL?q, .itrnLtL..rr!


