wzór 16

………………………………………………..

……………………………………

pieczęć wnioskodawcy albo imię i nazwisko,

miejscowość i data

miejsce zamieszkania i adres

……………………………………………………
adres

Główny Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

……………………………………………
numer ewidencyjny wniosku

(wypełnia Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka
Na podstawie § ….. ust. …… pkt …….. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655), zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji
według poniższego wyliczenia:
Lp.

Przedmiot dotacji

1.

przerób przemysłowy porażonych
ziemniaków przez zakład przetwórczy lub unieszkodliwienie odpadów
powstałych w trakcie przerobu
odkażanie pomieszczeń
pokrycia szkody poniesionej w
związku z wykonaniem
decyzji wojewódzkiego inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa, w
przypadku stwierdzenia, w
sadzeniakach ziemniaka, uznanych
po ocenie polowej w stopniach:
przedbazowy (PBIII, PBII), bazowy
(BI, BII), kwalifikowany (CA, CB),
występowania Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus
(czynnik sprawczy bakteriozy
pierścieniowej ziemniaka) lub
Ralstonia solanacearum (czynnik
sprawczy śluzaka) – dla
wszystkich plantacji sadzeniaków
ziemniaka w gospodarstwie, o ile
nie zostały zdyskwalifikowane z
innych przyczyn;
w stopniach:
- przedbazowy (PBIII, PBII) *
- bazowy (BI, BII)*
- kwalifikowany (CA, CB)*
zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka w przypadkach
określonych w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i
nasiennictwa
Ogółem

2.
3.

4.

Jednos
tka

Ilość

Stawka
dotacji w zł

kg

3 / 100 kg

m2

0,50 / m2

ha
ha
ha

2.000 / ha
1.500 / ha
1.000 / ha

kg

20/100 kg

X

X

X

Należna kwota
dotacji w zł

słownie (złotych): ……………………………………………………………………………….
Dotację proszę przekazać na rachunek nr …………………………………………………………..
w banku ……………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej
wysokości zostanie zwrócona zgodnie z § …… ust. …… rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych
podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

pieczęć i podpis wnioskodawcy

Wniosek złożony w związku z decyzją(ami) administracyjną(ymi) nr ……………………. z dnia
………………….., wydaną(ymi) przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w
……………………….
Zaakceptowano / niezaakceptowano* wniosku − po sprawdzeniu pod względem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym.

miejscowość i data

pieczęć i podpis Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

*) niepotrzebne skreślić

