Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych
dostarczonych do placówek oświatowych

Strona/stron
1z2

Dsml_P3_f1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP

Pieczątka kancelarii

Numer identyfikacyjny EP nadany w ARiMR*

Numer wniosku**
1. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy

2. NIP
3. REGON
4. Adres przedsiębiorcy /ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy/

5. Rodzaje i liczba placówek oświatowych, do których Wnioskodawca dostarcza mleko i przetwory mleczne
Szkoły

Przedszkola

1

Inne placówki oświatowe

6. Szczegóły dotyczące dostaw
Okres rozliczeniowy
(miesiące, rok)
2

Ogólna liczba dzieci/uczniów

Liczba dzieci/uczniów biorących udział w programie

3

uczęszczających do placówek

Mleko i przetwory mleczne spożyte w pierwszym miesiącu:

…………………………………
(nazwa miesiąca)

4
Kat

1

Zawartość
tłuszczu
(w %)

Rodzaje

5
Ilość w litrach

Pojemność
opakowania
6
w litrach

Cena płacona
przez ucznia
7
w PLN/l

Nie dotyczy sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest placówka oświatowa.
Łączna liczba uczniów/dzieci uczęszczających do placówki oświatowej lub placówek oświatowych, do których Wnioskodawca
dostarcza mleko i przetwory mleczne.
3
Należy wpisać maksymalną liczbę uczniów / dzieci, które biorą udział w mechanizmie dopłat w danym okresie rozliczeniowym.
4
Należy wpisać właściwą kategorię mleka i przetworów mlecznych.
5
Należy wpisać ilość mleka i przetworów mlecznych, które były spożyte przez uczniów/dzieci w danym miesiącu okresu rozliczeniowego
(w litrach).
6
Należy podać pojemność opakowań (w litrach), w których dostarczane było mleko i przetwory mleczne.
7
Należy wpisać „0” w przypadku, gdy uczeń otrzymuje mleko i przetwory mleczne bezpłatnie.
2

Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych
dostarczonych do placówek oświatowych

Strona/stron
2z2

Dsml_P3_f1

Kat.

8

Zawartość
tłuszczu
(w %)

Cena płacona
przez ucznia
10
w PLN/kg

Ilość

Rodzaje

w kilogramach

Mleko i przetwory mleczne spożyte w drugim miesiącu:

9

…………………………………
(nazwa miesiąca)

Kat.

4

Zawartość
tłuszczu
(w %)

Rodzaje

8

Zawartość
tłuszczu
(w %)

Rodzaje

Kat.

1.
2.
3.

Ilość w litrach

5

Pojemność
opakowania
6
w litrach

Ilość w kilogramach

9

Cena płacona
przez ucznia
7
w PLN/l

Cena płacona
przez ucznia
10
w PLN/kg

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie
oświadczeniu.
Oświadczam, że mleko i przetwory mleczne zostały dostarczone dzieciom/uczniom w cenach nie wyższych od cen produktów oferowanych
na rynku lokalnym pomniejszonych o kwotę dopłaty.
Przyjmuję do wiadomości, że:
 KOWR/ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające
ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane,
 obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy,
 przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawiania, 11
 administratorem danych jest KOWR/ARiMR11 Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych
i żywnościowych,
 dane oraz otrzymane kwoty z tytułu dopłat są publikowane za pośrednictwem strony internetowej (nie dotyczy osób fizycznych).12

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy

Załączniki: liczba sztuk: ……
Pouczenie:
*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.).
**Używaj DRUKOWANYCH LITER
***Pola zacienione wypełnia Wnioskodawca
8
Należy wpisać właściwą kategorię mleka i przetworów mlecznych.
9
Należy wpisać ilość serów, które były spożyte przez uczniów/dzieci w danym miesiącu okresu rozliczeniowego (w kilogramach).
10
Należy wpisać „0” w przypadku, gdy uczeń otrzymuje mleko i przetwory mleczne bezpłatnie.
11
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
12
art. 113 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE)
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) oraz art. 59 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)
Nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli,
zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, str. 59-124).

