..........................................................
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Imię i nazwiska/nazwa producenta rolnego

(miejscowość, data)

…………………………………………………..
Adres i miejsce zamieszkania/adres siedziby producenta rolnego

OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach
Lp.

Rodzaj produkcji zwierzęcej
Nazwa gatunku zwierząt

1.

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze

2.

Jałówki do opasu 2-letnie i starsze

3.

Byczki od 1 do 2 lat

4.

Jałówki od 1 do 2 lat

5.

Cielęta od 6 mies. do 1 roku

6.

Cielęta do opasu poniżej 6 mies.

7.

Owce 1 roczne i starsze

8.

Jagnięta

9.

Koźlęta

10.

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej

11.

Warchlaki do opasu o wadze od 20 kg do 50 kg

12.

Prosięta od 1 maciory (maciory)

13.

Brojlery kurze 2 tyg. i starsze

14.

Gęsi młode

15.

Kaczki młode

16.

Indyki młode

17.

Mleko krowie (krowy mleczne)

18.

Mleko owcze (owce)

19.

Mleko kozie (kozy)

20.

Jaja wylęgowe kurze (kury)

21.

Jaja wylęgowe pozostałe

22.

Jaja konsumpcyjne kurze

23.

Wełna surowa i przetworzona owcza

24.

Miód pszczeli (od 1 rodziny pszczelej)

25.

Pozostałe produkty pszczelarskie

Średnioroczna
liczba zwierząt
z 3 lat*
(szt.)

Liczba utraconych zwierząt (wyłącznie w
wyniku niekorzystnego zjawiska) – padłe
lub poddane ubojowi z konieczności
(szt.)

26.
* średnia roczna liczba zwierząt z okresu ostatnich 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego (lub średnia z okresu 3 lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej
i najwyższej). Wartości średnie (dla całej produkcji) ustala się dla tego samego okresu.
Dotyczy gatunku zwierzęcia i produktów jako finalny produkt sprzedaży (ilość warchlaków należy podać wyłącznie
wtedy, jeżeli są finalnym produktem sprzedaży).
W protokole będzie wyliczona produkcja mleka, jaj oraz produkcja prosiąt od 1 szt. zwierzęcia, w związku z tym należy
podać średnią liczbę zwierząt, a nie ilość wytworzonego produktu w gospodarstwie.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
ze zm.) oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym.

….....…...................................................
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

