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Miejscowość, data 
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Imię i nazwisko/nazwa pełna rolnika 
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Numer identyfikacyjny rolnika 
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Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR) 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o zwierzętach zadeklarowanych do płatności1),2) 

 

 
 

Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie3),4): 

□ płatności do bydła5), 

□ płatności do krów6),  

□ płatności do owiec7), 

□ płatności do kóz8), 

do niżej wymienionych zwierząt, znajdujących się w siedzibie/siedzibach stada, co potwierdza wpis do 
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt. 
 
Lp. Numer identyfikacyjny zwierzęcia

(bydła/krowy/owcy/kozy)9) 
Adres miejsca przetrzymywania zwierzęcia10)

(kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr 
domu/nr lokalu) 

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                

7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                



    

 

15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
Oświadczam także, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego (Dz. U. z 
1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 

            
…………………………………………………………………………… 

                                                                                                   Czytelny podpis rolnika lub pełnomocnika/osoby uprawnionej do reprezentacji  
____________________________________________ 
 
1) Oświadczenie dołącza się do wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt. 
2) Oświadczenie może dotyczyć tylko jednego rodzaju płatności. 
3) Oświadczenie jest składane przez rolnika w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności związanych do zwierząt. 
4) Należy zaznaczyć znakiem „X” rodzaj płatności, o którą rolnik się ubiega. 
5) Wsparcie związane z produkcją w formie płatności do bydła przysługuje do posiadanych samic lub samców z gatunku bydło 

domowe (Bos taurus), których wiek w dniu 15 maja 2015 r. nie przekracza 24 miesięcy. Zadeklarowane zwierzęta muszą być w 
posiadaniu rolnika przez okres, o którym mowa w przepisach o płatnościach bezpośrednich.  

6) Wsparcie związane z produkcją w formie płatności do krów przysługuje do posiadanych krów z gatunku bydło domowe (Bos 
taurus), których wiek w dniu 15 maja 2015 r. przekracza 24 miesiące. Zadeklarowane zwierzęta muszą być w posiadaniu rolnika 
przez okres, o którym mowa w przepisach o płatnościach bezpośrednich.  

7) Wsparcie związane z produkcją w formie płatności do owiec przysługuje do posiadanych samic z gatunku owca domowa (Ovis 
aries), których wiek w dniu 15 maja 2015 r. wynosi co najmniej 12 miesięcy. Zadeklarowane zwierzęta muszą być w posiadaniu 
rolnika przez okres, o którym mowa w przepisach o płatnościach bezpośrednich. 

8) Wsparcie związane z produkcją w formie płatności do kóz przysługuje do posiadanych samic kóz z gatunku koza domowa (Capra 
hircus), których wiek w dniu 15 maja 2015 r. wynosi co najmniej 12 miesięcy. Zadeklarowane zwierzęta muszą być w posiadaniu 
rolnika przez okres, o którym mowa w przepisach o płatnościach bezpośrednich. 

9) W przypadku, gdy zwierzę jest przedmiotem współposiadania, do wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt należy 
dołączyć również zgodę współposiadacza na przyznanie danej płatności wnioskodawcy. Zgoda ta nie jest wymagana, jeśli miałby 
pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy. 

10) Jeżeli zwierzę jest przetrzymywane w innym miejscu niż siedziba stada zgłoszona w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 
należy wpisać adres, pod którym zwierzę będzie przetrzymywane w okresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego. W przypadku, gdy kolejne zwierzęta są przetrzymywane w tym samym miejscu należy wpisać 
„j.w.”. 
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