
....................................................      ..........................................................................      Nr 2 
/imię i nazwisko lub nazwa podmiotu/      /adres z kodem pocztowym/ 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji) 

 

Oświadczam, że na podstawie posiadanych dokumentów rachunkowości rolnej dotyczących produkcji i sprzedaży zwierząt: 
  • posiadałem w moim gospodarstwie stany zwierząt podane w kol. 3 tabeli   • uzyskałem w moim gospodarstwie średnie ceny zwierząt i średnią wartość mleka od krowy podane w kol. 5 tabeli  

  • uzyskałem / przewiduję w roku 2015 ceny jednostkowe podane w kol. 7 tabeli 

L.p. 

Nazwa gatunku zwierząt  

/podać wszystkie gatunki zwierząt 

występujących  

w gospodarstwie, wg grup 

technologicznych/ 

Średnia roczna liczba zwierząt  

w gospodarstwie  

z okresu ostatnich 3 lat 

poprzedzających wystąpienie 

szkody* 

/szt./ 

Średnia roczna liczba 

zwierząt sprzedanych  

w okresie 3 lat 

poprzedzających 

wystąpienie szkody  

/szt./ 

Średnia cena sprzedanych 

zwierząt z ostatnich 3 lat* 

/zł/szt./ 

Średnia wartość mleka od 

krowy z ostatnich 3 lat** 

/zł/ 

Liczba zwierząt 

padłych lub 

poddanych ubojowi  

z konieczności 

 /szt./ 

Średnia cena 

zwierząt uzyskana 

lub prognozowana 

w 2015 r.*** 

 /zł/szt./ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Krowy dojne  xxxx   xxxx 

Jałówki cielne      

Jałówki powyżej 1 roku       

Jałówki od 0,5 do 1 roku      

Cielęta od miesiąca do 0,5 roku      

Cielęta do 1 miesiąca      

Młode bydło opasowe      

Krowy wybrakowane      

2 Maciory  xxxx   xxxx 

Maciory wybrakowane      

Tuczniki      

Warchlaki      

Prosięta      

3 Owce, kozy, …      

  

* Średnia z okresu ubiegłych 3 lat lub średnia z 3 lat oparta na okresie 5 ubiegłych lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Średnie roczne liczby zwierząt kol. 3 należy obliczyć wg załączonych wzorów do 

obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich. Przykłady obliczeń stanów średniorocznych zwierząt są dostępne na stronie ŁUW. W wyliczeniach należy uwzględnić faktyczne ilości zwierząt, spójne  
z oświadczeniem o zwierzętach zadeklarowanych do płatności. 

** Średnia roczna wartość mleka od 1 krowy = przeciętny roczny udój z 3 lat x średnia roczna cena 1 litra mleka z 3 lat 

*** Średnią cenę uzyskaną wpisuje się, jeżeli dokonano sprzedaży przed datą szacowania. Cenę prognozowaną wpisuje się z umów kontraktacyjnych, w pozostałych przypadkach należy korzystać z Zintegrowanego Systemu 
Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW i przyjąć cenę z okresu trwania klęski.  
UWAGA! 

1. Nie wpisanie danych do kolumny 3 i 4 tabeli oraz 6 w przypadku wystąpienia szkód, uniemożliwi sporządzenie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie. 

2. Nie wpisanie danych do kolumny 5 i 7 tabeli, jest równoznaczne ze zgodą na wyliczenie wysokości obniżonego dochodu, z użyciem danych statystycznych opracowanych dla woj. łódzkiego. 

  

        Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym 
 

 

 

 

             ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

                 Data i podpis rolnika składającego oświadczenie 
„Art. 297. § 1. kk. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość 

dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 



Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości 

(średniej rocznej liczby zwierząt) 

 

WYJAŚNIENIA DO OBROTU STADA 

Sztuki przelotowe są to sztuki, które przeszły przez daną grupę technologiczną w ciągu roku, (które 

przebywały w danej grupie technologicznej w ciągu roku).  

Przelotowość, stan przelotowy – to liczba zwierząt, które przeszły przez daną grupę technologiczną  

w ciągu roku.  

Stan średnioroczny – to średnia liczba zwierząt w poszczególnych grupach technologicznych.  

Stan średnioroczny to okres 12 miesięcy. 

 

 

OBLICZANIE PRZELOTOWOŚCI I STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH: 

 

A. Dla zwierząt przebywających w grupie technologicznej rok lub dłużej 

 

Przelotowość = stan średnioroczny 

Stan średnioroczny = (stan na początek roku + stan na koniec roku) / 2 

 

B. Dla zwierząt przebywających w grupie technologicznej krócej niż 1 rok 

 

Przelotowość = sztuki na sprzedaż + na przeklasowanie + 0,5 upadków i ubojów z konieczności  

                            + 0,5 stanu na koniec roku – 0,5 stanu na początek roku 

Stan średnioroczny = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w klasie) / 12  

 

 

 


