Oświadczenie o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych
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bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów
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Strona/stron
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Nr CRP:
Nr EP*:
N

(nazwa Wnioskodawcy)

(adres Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
w okresie rozliczeniowym
bezpłatnie dostarczyłem mleko i przetwory mleczne do szkół podstawowych w
ilościach wykazanych poniżej i będę ubiegać się o dopłatę krajową.
Ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczone do szkół podstawowych
Kat.

Kat.

1

Zawartość tłuszczu
(w %)

1

4

Zawartość tłuszczu
(w %)

Rodzaje

Rodzaje

Ilość w litrach

2

Pojemność opakowania
3
w litrach

Ilość w kilogramach

5

Należy wpisać właściwą kategorię mleka i przetworów mlecznych.
Należy wpisać ilość mleka i przetworów mlecznych, które były spożyte przez uczniów/dzieci w danym miesiącu okresu
rozliczeniowego (w litrach).
3
Należy podać pojemność opakowań (w litrach), w których dostarczane było mleko i przetwory mleczne.
4
Należy wpisać właściwą kategorię mleka i przetworów mlecznych.
5
Należy wpisać ilość serów, które były spożyte przez uczniów/dzieci w danym miesiącu okresu rozliczeniowego
(w kilogramach).
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Oświadczam, że:
w okresie rozliczeniowym
bezpłatnie dostarczyłem mleko i przetwory mleczne do przedszkoli i gimnazjów
w ilościach wykazanych poniżej.
Ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczone do przedszkoli i gimnazjów
Kat.

Zawartość tłuszczu
(w %)

1

Kat.

4

Zawartość tłuszczu
(w %)

Miejscowość, data

Rodzaje

Rodzaje

Ilość w litrach

2

Ilość w kilogramach

Pojemność opakowania
3
w litrach

5

Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

*EP - numer z ewidencji producentów, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807
i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5. W przypadku jego nienadania stosuje się numer CRP - numer rejestracyjny
z centralnego rejestr przedsiębiorców, którym podmiot ubiegający się o pomoc może się posługiwać do czasu nadania mu
numeru EP - nie dłużej niż do dnia 1 września 2018 r., zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia
10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.).

