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[miejscowość], [data] 2020 r. 

[imię i nazwisko] 

[adres] 

Numer producenta: […] 

tel. […] 

E-mail: […] 

Prezes 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ul. Poleczki 33 

02-822 Warszawa 

za pośrednictwem 

Wojewody […] 

[adres] 

 

Dotyczy: Umowa pożyczki nr […] z dnia […] 

 

WNIOSEK 

o umorzenie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych  

wyłącznie z krajowych środków publicznych 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 4) lit. a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1505) wnoszę o umorzenie 

w całości wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) 

przypadających jej z tytułu pozostałej do spłaty kwoty pożyczki zgodnie z umową nr […] z dnia 

[…], tj. kwoty […]. 

UZASADNIENIE 

W dniu […] zawarłem z ARiMR umowę pożyczki nr […]. Kwota pożyczki, tj. […] (słownie: […]) 

(w tym kwota odsetek […]) została w całości przeznaczona na zapłatę kary finansowej z tytułu 

przekroczenia limitów produkcji mleka. 

[Należy opisać okoliczności mające wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstwa, w tym 

m.in. wskazać przychody i koszty, zobowiązania itp.  

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną gospodarstwa] 
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Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5) informuję, że dotychczas nie umarzano lub nie rozkładano 

na raty wierzytelność ARiMR, lub nie odraczano termin spłaty wierzytelności ARiMR w mojej 

sprawie. 

 

* * * 

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

 

_____________________ 

[imię i nazwisko] 

[podpis] 

 

Lista załączników: 

1. Kopia protokołów komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

przez suszę. 

2. [Dokumentacja finansowa potwierdzająca sytuację ekonomiczną gospodarstwa] 


