
Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania/Adres siedziby

PESEL

NIP
1)

REGON
1)

5) 
tj. co najmniej za rok 2016 i 2017.

.

6)
 tj. za rok 2017.

Załącznik do wniosku o dofinansowanie

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i adres siedziby uprawnionego do rybactwa
2)

Oświadczenie

weterynaryjny numer identyfikacyjny
3)

2) 
Należy wypełnić zgodnie z dnanymi podanymi w formularzu RRW-22.

1) 
Obowiązek podawania numeru NIP i REGON nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 

towarów i usług.

4)
 Możliwe jest udzielenie wyłącznie jednej odpowiedzi poprzez wstawienie znaku X  przy jednym ze stwierdzeń. 

na obiekt chowu lub hodowli ryb, któremu został nadany weterynaryjny numer identyfikacjyny:

dla działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe , o którym mowa w Załączniku nr 4

ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej z dnia 28 lutego

2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy

finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 –

Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,

konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

(Dz. U. poz. 515)

1. Okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
5

3)
 Należy wpisać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

(miejscowość i data) podpis Wnioskodawcy / osób reprezentujących Wnioskodawcę / 

pełnomocnika

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów

rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach

służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce

publicznej

W związku z ubieganiem się o pomoc w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie

Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na

wiedzy w ramach działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe potwierdzam złożenie przez:

formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych

urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o których mowa w przepisach o statystyce publicznej, zwanego dalej sprawozdaniem

RRW-22 za
4
:

Do niniejszego dokumentu dołączam dokumenty wystawione przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w

Olsztynie potwierdzające złożenie formularza RRW-22 za okres wskazany powyżej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym załączniku są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są

skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2204).

2. Rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
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