Formularz jest drukiem pomocniczym w celu złożenia
informacji o korzystaniu z odstępstwa rolnego.

AGNAS

Nr dokumentu

KNT

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZVTELNIE NA MASZVNIE, KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Adnotacje

Data przyjęcia

INFORMACJA ZA 2021 ROK

O WYKORZYSTANIU MATERIAŁU ZE ZBIORU ODMIANY CHRONIONEJ WYŁĄCZNYM PRAWEM
JAKO MATERIAŁU SIEWNEGO

w sezonie WIOSNA od 16 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. {siew ja!Y}

Odstępstwo rolne - podstawa prawna:

dla odmian ziemniaków (gosp. 10 ha i więcej) i innych odmian roślin, chronionych na poziomie krajowym (gosp. 25 ha i więcej):
Art. 23 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 213).

dla odmian ziemniaków (gosp. 10 ha i więcej) i innych odmian roślin, chronionych na poziomie wspólnotowym (g osp. 30 ha i więcej):
Art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin
Art. 5,6,7 i 8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1768/95 z 24 lipca 1995 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE}
nr 2100/2004 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2605/98 z 3 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1768/95 ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego
w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Organizacja hodowców, do której adresowana i wysyłana jest informacja

AGENCJA NASIENNA Sp. z o.o., ul. Jana Dekana 6E, 64-100 Leszno
B. DANE POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH
1.

2. Imię

Nazwisko ( Nazwa )

3. Województwo

r·

5. Gmina

9. Miejscowość

4. Powiat

Ulica
11 O.

Kod pocztowy

111.

Poczta

r·

Nr domu

18.

Nr lokalu

C. DODATKOWE INFORMACJE (adres dla celów korespondencji, numer telefonu kontaktowego, dane do faktury)
12. Posiadana powierzchnia gruntów rolnych (wlasne+dzierżawy}
(grunty rolne: grunty orne, nieużytki, od/ogi, pastwiska, łąki, użytki
zielone, sady, stawy, grunty pod budynkami, z wyjątkiem mieszkalnych)

0 10-25 ha

0 25-30 ha

D 30 ha i więcej

Proszę o wystawienie faktury VAT
Dnie

O tak

Adres korespondencyjny Oeśli jest inny niż w części B)

I

(jestem płatnikiem VAT-u)

NIP (konieczny do wystawienia faktury VAT!)

Dane do faktury Oeśli są inne niż w części B)

D. OSWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU MATERIAŁU ZE ZBIORU JAKO MATERIAŁU SIEWNEGO
(proszę zaznaczyć znakiem X)

□ 13.

Oświadczam, że w roku 2021, w sezonie WIOSNA, od 16.11.2020 r. do 30.06.2021 r. sialem / sadziłem (-am)
na posiadanych przeze mnie gruntach rolnych materia/ z własnego zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem,
w zakresie wskazanym w części D.1.

OBJAŚNIENIA DODATKOWE
1 Druk służy złożeniu informacji o korzystaniu z odstępstwa rolnego w okresie od 16.11.2020 do 30.06.2021 roku (siew jary).
2
3

Przypominamy, że opłatę na rzecz hodowcy za skorzystanie z odstępstwa rolnego powinno się uiścić w terminie 30 dni od dnia siewu
(art. 23 pkt. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin /tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 213/).
Zasady korzystania z Załączników nr 1, 2, 3 i 4 przy wypełnianiu tabeli D.1.:
Posiadacze gruntów rolnych o pow. 10-25 ha:
Posiadacze gruntów rolnych o pow. 25-30 ha:
Posiadacze gruntów rolnych o pow. 30 ha i więcej:

wykazują odmiany z ZAŁĄCZNIKÓW nr 1 i 3
wykazują odmiany z ZAŁĄCZNIKÓW nr 1, 2 i 3
wykazują odmiany z ZAŁĄCZNIKÓW nr 1, 2, 3, 4

4

W tabeli w części D.1. proszę wpisać wyłącznie wysiany materiał ze zbioru.

5

Dane kontaktowe, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, podane przez Państwa dobrowolnie w niniejszym formularzu, będą przetwarzane
przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. w celach związanych z udzieloną przez Państwa informacją o skorzystaniu z odstępstwa rolnego i nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.

6

UWAGA: Faktura VAT zostanie wystawiona pod warunkiem zaznaczenia pola "tak" i wpisania swojego nr NIP w części C.
W przeciwnym razie posiadacz gruntów rolnych otrzyma fakturę bez nr NIP, uniemożliwiającą odliczenie podatku VAT.

W razie problemów z wypełnieniem formularza służymy wyjaśnieniami
pod nr tel. 65 529 31 61, 65 529 31 62, 697 01 09 68.
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