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płatności do powierzchni uprawy buraków 

cukrowych
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pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę
9)
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wysokobiałkowych
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płatności do krów
4)

płatności do bydła
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4)

płatności do powierzchni uprawy chmielu
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11. Liczba krów13)

 w wieku powyżej 24 m-cy
sztuk

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)

08. Oświadczam, że jestem rolnikiem aktywnym zawodowo, pomimo że:1),12)

płatności do kóz
4)

płatności do powierzchni uprawy 

pomidorów
4)

12. Liczba samic owczych13) 

w wieku od 12 m-cy
sztuk

płatności do powierzchni uprawy lnu
4)

Korekta 

wniosku

Zmiana do 

wniosku
11)Wniosek

Wycofanie 

części wniosku

I. CEL ZŁOŻENIA
1)

Wycofanie całego 

wniosku

01. Numer identyfikacyjny 

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY 

02. Nazwisko / Nazwa pełna

03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 06. REGON

05. PESEL

04. Drugie imię / Nazwa organu założycielskiego jednostki 

     organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
 /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/

III. PODMIOT

administruję portem lotniczym  administruję wodociągamiadministruję stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi

 świadczę usługi przewozu kolejowego  świadczę usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

IV. SYSTEM DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

płatności niezwiązanej do tytoniu
2) płatności do powierzchni uprawy konopi 

włóknistych
4)

10. Liczba bydła13)

 w wieku do 24 m-cy
sztuk

w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
6)

w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
6)

09.   Oświadczam, że występuję z systemu dla małych gospodarstw

w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach:
7)

 

w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach:
7)

 

w tym przyznanie kosztów transakcyjnych
7)

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

pakietu 4 pakietu 6pakietu 5 

pakietu 4 pakietu 5 

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)
10)

1)  Właściwe zaznaczyć znakiem X.
2)  Płatność przysługuje, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.  
3)  Uznaje się, że rolnik ubiega się o płatność dodatkową jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha.
4)  Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt).
5)  Płatność w ramach działania Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020).
6) Należy dołączyć Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich, będących przedmiotem wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub   

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).
7)  Płatność przysługuje, jeżeli beneficjent ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach pakietu 4 

lub pakietu 5 lub pakietu 6, lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach pakietu 4 lub pakietu 5.
8)  Płatność w ramach działania rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020).
9)  Należy wypełnić sekcję VIIIA. Dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy, zawartą na stronie Wypłata pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.
10) Należy wypełnić sekcję VIIIB. Oświadczenie o powierzchni gruntu, na którym zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 2014-2020.
11) Nie dotyczy płatności związanych do zwierząt, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w zakresie zachowania 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie.
12) W przypadku, gdy rolnik wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013, i w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie 

płatności uzyskał kwotę płatności bezpośrednich przekraczającą równowartość w złotych kwoty 5000 euro, należy dołączyć dowody określone w § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 351, z późn. zm.).
13) Należy dołączyć Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności, będących przedmiotem wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt.
14) Należy wymienić wszystkie załączniki, jakie rolnik dołącza do wniosku.
15) Do wniosku należy dołączyć materiał graficzny dla każdej działki ewidencyjnej deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności.
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Położenie działki ewidencyjnej:  
Dane według ewidencji gruntów i budynków: Powierzchnia na działce ewidencyjnej:17) 

Lp.  województwo powiat gmina nazwa 

obrębu 

ewidencyjnego     

nr 
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VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
16)

6 8 11
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ogółem
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trwałych użytków 

zielonych

 gruntów ornych:
20)

15

nazwa uprawy

aha

powierzchnia

16) W przypadku:
   - ubiegania się o jednolitą płatność obszarową lub płatności związane do powierzchni upraw lub płatność ONW lub płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013), lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), lub płatność ekologiczną 
     (PROW 2014-2020), lub wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020) należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne będące w posiadaniu rolnika , na których znajdują się grunty kwalifikujące się do płatności 

oraz działki ewidencyjne, na których  znajdują się powierzchnie zalesione, do których rolnik ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),
   - gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia , oznaczając numer strony jako: „2a/4, 2b/4, 2c/4" itd.
17) 

Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi na stronie w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.
18) Należy wpisać powierzchnię gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej , która nie jest zgłoszona do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności 

rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).
19) Nie dotyczy rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw.
20) Należy wypełnić, jeżeli rolnik posiada trawy na gruntach ornych lub grunty ugorowane lub gdy powierzchnia posiadanych gruntów ornych wynosi co  najmniej 10 ha.  
21) Dotyczy rolnika posiadającego powyżej 15 ha gruntów ornych. Należy wstawić znak X, jeżeli na danej działce ewidencyjnej znajduje się element proekologiczny . Należy także wypełnić Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych, które należy dołączyć do wniosku.
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VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH
22)

5

Powierzchnia  działki 

rolnej
24)

ha

Nr działki 

ewidencyjnej, 

na której jest 

położona działka 

rolnaa

Powierzchnia działki 

rolnej w granicach działki 

ewidencyjnej

ha a

3/4

ha

4

a

Uwagi

8 9

Powierzchnia deklarowana do płatności ONW 

w ramach obszaru ONW
25)

10

Dane w zakresie płatności: rolnośrodowiskowej/

rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej 

Informacje szczegółowe dotyczące 

warunków oraz wymogów w ramach 

realizowanych pakietów/wariantów
27)

Oznaczenie obszaru 

ONW
26)

Nr 

pakietu/

wariantu/

opcji

22) W przypadku, gdy liczba działek rolnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia , należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczając numer strony jako: „3a/4, 3b/4, 3c/4" itd.
23) Dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych oraz beneficjentów, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020).
24) W przypadku deklarowania w ramach płatności rolnośrodowiskowej pakietu 9. Strefy buforowe, należy podać długość miedzy śródpolnej w metrach bieżących .
25) Powierzchnię deklarowaną do płatności ONW należy wpisać tylko przy działce głównej.
26) Należy wpisać oznaczenie obszaru ONW: ONW_1 – obszar ONW typu nizinnego strefa nizinna I;  ONW_2 - obszar ONW typu nizinnego strefa nizinna II; ONW_3 - obszar ONW typu górskiego; ONW_4 - obszar ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami.
27) W przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu 1 należy wpisać realizowaną w danym roku (jeśli dotyczy) praktykę dodatkową; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu 8.2 

lub wariantu 8.3 pakietu 8 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 2.1 pakietu 2 należy wpisać gatunki roślin uprawianych w międzyplonie; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu 3 lub pakietu 4 lub 
pakietu 5 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu 4 lub pakietu 5, należy wpisać sposób użytkowania działki rolnej; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu 6.4 pakietu 6 lub płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznej w ramach pakietu 3, należy wpisać liczbę drzew owocowych rosnących na danej działce rolnej, z podaniem ich odmian. 

7



  

IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

28) Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie , płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw i płatność ONW . 
29) Plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej lub dokumentację przyrodniczą sporządza się przed upł ywem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski 

     o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego . 
30) Dotyczy beneficjentów, którzy ubiegają się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) lub płatności rolno-środowisko-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności ekologicznej (PROW 
     2014-2020).
31) Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowisko- klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub  premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej 

(PROW 2014 – 2020).
32) 

Dotyczy rolników, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2011 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku 

     złożonego w roku 2014 oraz 2015. 
33)  

Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie płatności ONW.
34)  Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie pomocy na zalesianie (PROW 2007 -2013).
35)  Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020 ).
36) 

W przypadku wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych należy dołączyć do wniosku umowę oraz wypełnić deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania 

     obszarów proekologicznych.
37) Dostęp do aplikacji e-Wniosek wymaga wcześniejszego złożenia wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR (jeżeli rolnikowi nie został nadany login 

     i kod dostępu). 4/4

Oświadczam, że:
1) pouczono mnie: 
    a) o skutkach złożenia fałszywego oświadczenia wynikających z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu karnego,
    b) o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, która uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz 

nie ustala kwot podlegających odliczeniu oraz o możliwości złożenia odwołania od tej decyzji;
2) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego; 
3) znane mi są zasady przyznawania płatności oraz pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności;
4) jestem świadomy/-a szczególnych warunków odnoszących się do systemu dla małych gospodarstw; 
5) nie stwarzam sztucznych warunków, o których mowa w art. 60 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 11 ust. 4, art. 41 ust. 7, art. 61 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 

w celu uzyskania korzyści finansowych sprzecznych z celami systemów pomocy;
6) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; 
7) działki rolne wnioskowane do płatności

28) są/będą/były w moim posiadaniu w dniu 31 maja 2016 r.; 
8) zostałem/-am poinformowany/-a, że: 
    a) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
    b) pomoc przyznawana w ramach działania 221, 223 PROW 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, na mocy decyzji Komisji    
        Europejskiej znak: K(2010) 8264 z dnia 1 grudnia 2010 r., jest pomocą państwa numer N 92/2010,
    c) pomoc  przyznawana  w  ramach  działania  Inwestycje  w  rozwój  obszarów  leśnych  i  poprawę  żywotności lasów w ramach PROW 2014-2020, została zatwierdzona      

         przez Komisję Europejską i jest programem pomocowym, któremu nadano numer referencyjny SA.41900 (2015/XA);
9) przyjmuję do wiadomości, iż:

a) zebrane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z 
    przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu przyznania płatności bezpośrednich, płatności 

    niezwiązanej  do tytoniu, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, pomocy na zalesianie (PROW 
    2007-2013) oraz premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),
b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;

10) przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla  zabezpieczenia 
interesów finansowych Unii;

11) przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy  z  publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej 

pomocy w ramach płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, 
płatności ekologicznej, pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) oraz premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), będzie publikowana na stronie 

internetowej MRiRW;   
12) posiadam plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej lub dokumentację przyrodniczą, o których mowa w przepisach o szczegółowych warunkach      

i trybie przyznawania pomocy w ramach programu rolnośrodowiskowego lub działania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub działania rolnictwo ekologiczne;29), 30)

13) jestem świadomy konieczności zmiany podjętego przeze mnie:
a) zobowiązania  rolnośrodowiskowego  w  ramach  PROW  2007-2013 w przypadku zmiany podstawowych wymagań, a w przypadku zobowiązania wykraczającego poza 

     koniec okresu programowania – również w celu umożliwienia jego dostosowania do nowych ram prawnych,
b) zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego w ramach PROW 2014-2020 w przypadku zmiany podstawowych wymagań lub praktyk 

rolniczych  korzystnych  dla  klimatu  i  środowiska  w  celu  uniknięcia podwójnego finansowania tych praktyk, a w przypadku zobowiązania wykraczającego poza koniec 

okresu programowania – również w celu umożliwienia jego dostosowania do nowych ram prawnych.
Jeżeli nie zaakceptuję takiego rozwiązania, moje zobowiązanie rolnośrodowiskowe lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne utraci 

ważność, a zwrot płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązania te były obowiązujące.30)

14) jestem świadomy ciążącego na mnie obowiązku informacyjnego określonego w zał. III , część 1, pkt. 2 ppkt 2.2. lit b rozporządzenia Komisji (UE) nr 808/2014.31)

Zobowiązuję się do:
1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności ,
    b) o każdej  zmianie,  która nastąpi  w okresie  od  dnia  złożenia  niniejszego  wniosku do dnia przyznania płatności lub pomocy finansowej , objętych wnioskiem o przyznanie 

   płatności, w szczególności gdy zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego ,
    c) o  zakazie  dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego  

  orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, a także okazania dokumentów potwierdzających 

dane zawarte we wniosku o przyznanie płatności;
3) utrzymywania wszystkich gruntów, na których prowadzona jest działalność rolnicza zgodnie z normami oraz przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności przez cały rok 

kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;
4) utrzymywania w gospodarstwie zwierząt, w odniesieniu do których został złożony wniosek o przyznanie płatności związanych do zwierząt , w okresie wskazanym w przepisach   

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
5) realizacji 5-letniego  zobowiązania  rolnośrodowiskowego albo zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zobowiązania ekologicznego; 30)

6) prowadzenia w gospodarstwie rolnym rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub rejestru działalności ekologicznej;30)

7) prowadzenia  działalności  rolniczej na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymałem/-am w pierwszym roku pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na 

    obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), przez okres 5 lat od dnia otrzymania tej pomocy;32)

8) prowadzenia działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, 33)

9) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia oraz prowadzenia założonej uprawy leśnej , przez 15 lat od dnia 
     uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;34)

10) pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie, lub zalesienia występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat od dnia
      złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej oraz utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie , przez 12 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

      pierwszej premii zalesieniowej.35)

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

......................................................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

21. Oświadczam, że nie stwarzam pozorów prowadzenia działalności rolniczej i na zadeklarowanych we wniosku gruntach prowadzę działalność rolniczą przez cały rok kalendarzowy . 

20. Wstępnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 oraz materiał graficzny proszę:1)

przekazać w wersji papierowej                                                                                                                                                    udostępnić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (aplikacja e-Wniosek)37)

19.           Oświadczam, że gospodarstwo rolne lub jego część jest zarządzane zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym i rezygnuję z prawa zwolnienia mnie z obowiązku przestrzegania               

                wymogów zazielenienia.  

17.                    Procent (%) obszaru proekologicznego utrzymywanego indywidualnie  

w gospodarstwie rolnym.

18.   Oświadczam, że dokonałem zmiany podjętego zobowiązania:             rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013)                        rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020) 

                                       

22. Data i podpis wnioskodawcy

16.          Oświadczam, że wspólnie realizuję praktykę utrzymania obszarów proekologicznych.36)



 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 
 

OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH
1)

1/2

01. Numer identyfikacyjny 

I. NUMER IDENTYFIKACYJNY ROLNIKA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

II. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARSTWIE
2), 3)

Numer działki 

ewidencyjnej, na której 

jest położony element 

proekologiczny

1

Nazwa4) i oznaczenie 

elementu 

proekologicznego5)

2 3

1) 
Oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie płatności (W-1/01) i jest składane przez rolnika realizującego praktykę utrzymania obszarów 

proekologicznych.
2) W przypadku, gdy liczba elementów proekologicznych przekracza liczbę wierszy Sekcji II, należy wypełnić dodatkowe kartki Oświadczenia o powierzchni 

obszarów proekologicznych.
3) Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.
4) Należy wpisać  następującą  nazwę  elementu proekologicznego: EFA1 – grunty ugorowane, EFA2 - żywopłoty/pasy zadrzewione, EFA3 – drzewa 

wolnostojące, EFA4 – zadrzewienie liniowe, EFA5 – zadrzewienie grupowe/zadrzewienia śródpolne, EFA6 - miedze śródpolne, EFA7 - oczka wodne, EFA8 – 
rowy, EFA9 – strefy  buforowe,  EFA10 – pasy  gruntów  kwalifikujących  się  do  płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji), EFA11 - pasy gruntów 

kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (z produkcją), EFA12 - zagajniki o krótkiej rotacji, EFA13 – obszary  zalesione  po  2008 r., EFA14a - 
międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon  ścierniskowy),  EFA14b - międzyplony  lub  okrywa  zielona (międzyplon ozimy), EFA14c – wsiewki  traw  w  plon 
główny, EFA15  - uprawy wiążące azot.

5) W przypadku EFA14a - międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon  ścierniskowy) lub EFA14b - międzyplony  lub  okrywa  zielona (międzyplon ozimy) należy 

   podać nazwę roślin wchodzących w skład międzyplonów lub okrywy zielonej.

m2

Faktyczna wielkość elementu 

proekologicznego 

(m lub m2 lub szt.) 

Powierzchnia obszaru 

proekologicznego

 po zastosowaniu współczynnika 

przekształcenia (konwersji) 

i współczynnika ważenia

4



II. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARSTWIE
2), 3) 

– cd.

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

......................................................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

02. Data i podpis wnioskodawcy 

2/2

Numer działki 

ewidencyjnej, na której 

jest położony element 

proekologiczny

1

Nazwa4) i oznaczenie 

elementu 

proekologicznego

2 3

m2

Faktyczna wielkość elementu 

proekologicznego 

(m lub m2 lub szt.) 

Powierzchnia obszaru 

proekologicznego

 po zastosowaniu współczynnika 

przekształcenia (konwersji) 

i współczynnika ważenia

4



 

 

 

      

 

WYPŁATA POMOCY NA ZALESIANIE W RAMACH PROW 2007-2013
1)

  
 
 Numer identyfikacyjny: 

 

Lp.
 

Oznaczenie 

gruntu 

zalesionego
4)

Powierzchnia 

gruntu 

zalesionego

Numer decyzji 

o przyznaniu 

pomocy na 

zalesianie5)  

1
 

2
 

3
 

4
    

 
3.1..…./4

1)  W przypadku, gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy deklaracji , należy wypełnić dodatkowe strony deklaracji, oznaczając numer strony jako 3.1a/4, 3.1b/4, 3.1c/4 itd.                 

2)  Tabelę „Dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy”, wypełnia się obligatoryjnie w przypadku ubiegania się o wypłatę pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.

3)  Tabelę „Deklaracja powierzchni zalesionych gruntów”, wypełnia się jedynie w przypadku zmiany powierzchni zalesienia , do której została przyznana pomoc na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.

4)  Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.

5)  Należy wpisać numer decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.

6)  Należy wpisać powierzchnie, deklarowane na danej działce ewidencyjnej w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej - dotyczy Zalesiania gruntów rolnych - schemat I oraz Zalesiania gruntów innych niż rolne - schemat II.

7)  Należy wpisać powierzchnie, deklarowane na danej działce ewidencyjnej w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej dla upraw zakładanych w wa runkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) - dotyczy schematu II.

8)  Należy wpisać powierzchnie, deklarowane na danej działce ewidencyjnej w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej dla upraw zakładanych z wy korzystaniem sukcesji naturalnej - dotyczy schematu II.

9)  Należy wpisać powierzchnię, na której w ramach danej działki ewidencyjnej zastosowano ochronę upraw przed zwierzyną ( w postaci repelentów, 3 palików, owczej wełny) - dotyczy schematu I oraz schematu II.

10)Należy wpisać powierzchnię położoną na danej działce ewidencyjnej, zadeklarowaną do  premii zalesieniowej w ramach PROW 2007-2013 –  dotyczy schematu I.

VIIIA. Dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy
2)

Numer działki 

ewidencyjnej, na 

której położony jest 

grunt zalesiony
4)

ha a

Powierzchnia 

gruntu 

zalesionego 

w granicach 

działki 

ewidencyjnej

5 6

ha a

na terenach 

o nachyleniu 

powyżej 12°    

Premia 

zalesieniowa10) 
na terenach 

o korzystnej 

konfiguracji

Premia pielęgnacyjna6)
Premia pielęgnacyjna dla upraw 

zakładanych w warunkach 

niekorzystnych (grunty wodochronne 

i glebochronne)7)

na terenach 

o nachyleniu 

powyżej 12°

na terenach 

o korzystnej 

konfiguracji 

na terenach 

o korzystnej 

konfiguracji  

na terenach 

o nachyleniu 

powyżej 12°  

Premia pielęgnacyjna dla upraw 

zakładanych z wykorzystaniem 

sukcesji naturalnej8)

Ochrona upraw przed zwierzyną9)
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Deklaracja powierzchni zalesionych gruntów
3)

9 12 1310 11 14 1687 15

Załącznik do wniosku o wypłatę pomocy 

na zalesianie (PROW 2007-2013)



 

Lp.
 

Oznaczenie 

gruntu 

zalesionego lub 

gruntu z 

sukcesją 

naturalną2)

Numer działki 

ewidencyjnej, na której 

położony jest grunt 

zalesiony lub grunt 

z sukcesją naturalną

na gruntach 

w warunkach 

korzystnych  
 

1
 

2
 

5
  

7 10
 

11
  

 

VIIIB. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTU, NA KTÓRYM ZOSTAŁO WYKONANE ZALESIENIE, 

LUB GRUNTU Z SUKCESJĄ NATURALNĄ W RAMACH PROW 2014-2020
1)

  
 
 

8 9 12

3.2..…./4

13

1)   W przypadku, gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy deklaracji, należy wypełnić dodatkowe strony deklaracji , oznaczając numer strony jako 3.2a/4, 3.2b/4, 3.2c/4 itd.          
2)   W przypadku, gdy na deklarowanym gruncie występuje sukcesja naturalna , należy do oznaczenia literowego gruntu dopisać „SN” .
3)   Należy wpisać powierzchnie deklarowane na danej działce ewidencyjnej , w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej w ramach PROW 2014-2020.
4)   Należy wpisać powierzchnię, na której w ramach danej działki ewidencyjnej zastosowano zabezpieczenia drzewek repelentami.
5)   Należy wpisać powierzchnię położoną na danej działce ewidencyjnej, zadeklarowaną do  premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.

Numer identyfikacyjny:

na gruntach 

o nachyleniu 

powyżej 12°

na gruntach 

erozyjnych

na gruntach 

erozyjnych 

o nachyleniu 

powyżej 12°

na gruntach 

o nachyleniu 

powyżej 12° 

z wykorzystaniem 

sukcesji naturalnej

zabezpieczenie 

drzewek 

repelentami4)

Premia 

zalesieniowa5)    

na gruntach 

z wykorzystaniem 

sukcesji naturalnej

6

Premia pielęgnacyjna3)

Powierzchnia 

gruntu 

zalesionego 

lub gruntu 

z sukcesją 

naturalną

Powierzchnia gruntu 

zalesionego lub gruntu 

z sukcesją naturalną 

w granicach działki 

ewidencyjnej

3 4

ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a
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	Tekst_pomoc10: W tabeli należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne, będące w Twoim posiadaniu, także w przypadku, gdy działki te nie są deklarowane do przyznania płatności.
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	Tekst_pomoc19: Wpisz oznaczenia literowe deklarowanych „głównych” działek rolnych. Litera, którą została oznaczona działka rolna, może wystąpić tylko jeden raz.  W przypadku deklarowania działek rolnych do: JPO, tylko do płatności ONW, tylko do płatności rolnośrodowiskowej- PRS, tylko do płatności ekologicznej- RE, tylko do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej- PRSK, należy wskazać literowe oznaczenie danej działki rolnej, tj. A, B, C, D…itd. W przypadku deklarowania „podrzędnych” działek rolnych działki te oznaczyć należy np. A1, A2 … A10, AA1, AA2…itd. W przypadku deklarowania grupy upraw należy oznaczać we wniosku, np. A1a, A1b…itd.
	Tekst_pomoc21: Należy wpisać powierzchnię działki rolnej w hektarach z dokładnością do 1 ara (do dwóch miejsc po przecinku). Na podstawie zadeklarowanej w kolumnie 3 powierzchni działki rolnej, w zależności od rodzaju grupy upraw wskazanej w kolumnie 2, zostaną naliczone płatności.
	Tekst_pomoc22: Należy wpisać powierzchnię działki rolnej, w hektarach, z dokładnością do 1 ara (do dwóch miejsc po przecinku), w granicach działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna. Deklarowana powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej nie może być większa niż maksymalny kwalifikowany obszar PEG.
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	Tekst_pomoc20: Należy wpisać oznaczenia zgodnie z zasadami opisanymi w szczegółowej instrukcji wypełniania wniosku.
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	Tekst_pomoc25: W przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach Pakietu 1 należy wpisać realizowaną w 2016 r. (jeśli dotyczy) praktykę dodatkową  - przyoranie słomy, przyoranie obornika, międzyplon (w przypadku realizowania jako praktyki dodatkowej międzyplonu należy wpisać gatunek rośliny/gatunki roślin uprawianych w międzyplonie); w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach wariantu 8.2 lub 8.3 Pakietu 8 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach wariantu 2.1 Pakietu 2 należy wpisać gatunki roślin (skład mieszanki) uprawianych w międzyplonie; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach Pakietu 3 lub Pakietu 4 lub Pakietu 5 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 4 lub Pakietu 5, należy wpisać sposób użytkowania działki rolnej (kośny lub kośno-pastwiskowy lub pastwiskowy); w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu 6.4 Pakietu 6 lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach Pakietu 3, należy wpisać liczbę drzew owocowych rosnących na danej działce rolnej, z podaniem ich odmian.
	Tekst_pomoc10d: W tabeli należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne, będące w Twoim posiadaniu, także w przypadku, gdy działki te nie są deklarowane do przyznania płatności.
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	Tekst_pomoc13d: Należy podać powierzchnię kwalifikującego się hektara (wszelkie użytki rolne: grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe, każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do JPO w 2008 r. i który:   • nie spełnia warunków ze względu na objęcie obszaru ochroną na mocy dyrektywy ws. ochrony    siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dyrektywy wodnej, dyrektywy ws. ochrony    dzikiego ptactwa, (np. powierzchnie deklarowane na obszarach NATURA 2000).   • jest zalesiony w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020.
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	Tekst_pomoc11d: Należy uzupełnić informacje na temat dokładnej lokalizacji deklarowanych działek ewidencyjnych.
	Tekst_pomoc12d: Należy uzupełnić informacje na temat dokładnej lokalizacji deklarowanych działek ewidencyjnych.
	Tekst_pomoc16d: Jeżeli grunty orne w Twoim gospodarstwie zajmują więcej niż 15 ha, zobowiązany jesteś do utrzymania obszaru proekologicznego. Wstaw znak „X” w kolumnie poniżej jeśli na danej działce ewidencyjnej występują elementy EFA. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych. Każdy zadeklarowany we wniosku element EFA należy wyrysować na materiale graficznym.
	Tekst_pomoc14d: Wpisz powierzchnię gruntów ornych ogółem na działce ewidencyjnej, w tym gruntów ornych niezgłoszonych do płatności.
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	Tekst_pomoc25d: W przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach Pakietu 1 należy wpisać realizowaną w 2016 r. (jeśli dotyczy) praktykę dodatkową  - przyoranie słomy, przyoranie obornika, międzyplon (w przypadku realizowania jako praktyki dodatkowej międzyplonu należy wpisać gatunek rośliny/gatunki roślin uprawianych w międzyplonie); w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach wariantu 8.2 lub 8.3 Pakietu 8 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach wariantu 2.1 Pakietu 2 należy wpisać gatunki roślin (skład mieszanki) uprawianych w międzyplonie; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach Pakietu 3 lub Pakietu 4 lub Pakietu 5 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 4 lub Pakietu 5, należy wpisać sposób użytkowania działki rolnej (kośny lub kośno-pastwiskowy lub pastwiskowy); w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantu 6.4 Pakietu 6 lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach Pakietu 3, należy wpisać liczbę drzew owocowych rosnących na danej działce rolnej, z podaniem ich odmian.
	Pomoc19d: 
	Tekst_pomoc19d: Wpisz oznaczenia literowe deklarowanych „głównych” działek rolnych. Litera, którą została oznaczona działka rolna, może wystąpić tylko jeden raz.  W przypadku deklarowania działek rolnych do: JPO, tylko do płatności ONW, tylko do płatności rolnośrodowiskowej- PRS, tylko do płatności ekologicznej- RE, tylko do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej- PRSK, należy wskazać literowe oznaczenie danej działki rolnej, tj. A, B, C, D…itd. W przypadku deklarowania „podrzędnych” działek rolnych działki te oznaczyć należy np. A1, A2 … A10, AA1, AA2…itd. W przypadku deklarowania grupy upraw należy oznaczać we wniosku, np. A1a, A1b…itd.
	Tekst_pomoc21d: Należy wpisać powierzchnię działki rolnej w hektarach z dokładnością do 1 ara (do dwóch miejsc po przecinku). Na podstawie zadeklarowanej w kolumnie 3 powierzchni działki rolnej, w zależności od rodzaju grupy upraw wskazanej w kolumnie 2, zostaną naliczone płatności.
	Tekst_pomoc22d: Należy wpisać powierzchnię działki rolnej, w hektarach, z dokładnością do 1 ara (do dwóch miejsc po przecinku), w granicach działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna. Deklarowana powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej nie może być większa niż maksymalny kwalifikowany obszar PEG.
	Tekst_pomoc23d: Należy wpisać jedno z oznaczeń obszaru ONW (ONW_1,ONW_2, ONW_3, ONW_4), na którym położona jest dana działka rolna lub jej część.
	Tekst_pomoc20d: Należy wpisać oznaczenia zgodnie z zasadami opisanymi w szczegółowej instrukcji wypełniania wniosku.
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	Tekst_pomoc8: Wypełnij tylko w przypadku, gdy ubiegasz się o przyznanie płatności związanych do zwierząt.   • W przypadku bydła (niezależnie od płci) i krów (wyłącznie samice) liczba powinna zawierać się w przedziale 3 – 30.   • W przypadku samic z gatunku owca domowa nie mniej niż 10, w przypadku gatunku  koza domowa nie mniej niż 5.
	Pomoc25: 
	Tekst_pomoc24: Należy wybrać nr realizowanego pakietu/wariantu/opcji w ramach realizowanego zobowiązania na działce rolnej z rozwijalnej listy:PRSK - zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020)RE  - zobowiązanie  ekologiczne (PROW 2014-2020) PRS - zobowiązanie rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) Z wykorzystaniem rozwijalnych list możliwe jest wprowadzenie maksymalnie dwóch numerów pakietów/wariantów/opcji realizowanych na działce rolnej. W przypadku, gdy na działce rolnej realizowane są trzy warianty, należy z pierwszej listy rozwijanej wybrać wariant, natomiast z drugiej listy rozwijanej należy wybrać pole tekstowe, co umożliwia wpisanie dowolnych numerów realizowanego pakietu/wariantu/opcji. Uwaga! Pole „puste” pierwszej rozwijalnej listy nie aktywuje pola tekstowego.
	Tekst_pomoc24d: Należy wybrać nr realizowanego pakietu/wariantu/opcji w ramach realizowanego zobowiązania na działce rolnej z rozwijalnej listy:PRSK - zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020)RE  - zobowiązanie  ekologiczne (PROW 2014-2020) PRS - zobowiązanie rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) Z wykorzystaniem rozwijalnych list możliwe jest wprowadzenie maksymalnie dwóch numerów pakietów/wariantów/opcji realizowanych na działce rolnej. W przypadku, gdy na działce rolnej realizowane są trzy warianty, należy z pierwszej listy rozwijanej wybrać wariant, natomiast z drugiej listy rozwijanej należy wybrać pole tekstowe, co umożliwia wpisanie dowolnych numerów realizowanego pakietu/wariantu/opcji. Uwaga! Pole „puste” pierwszej rozwijalnej listy nie aktywuje pola tekstowego.
	Tekst_pomoc1os: Wypełnij jeśli posiadasz powyżej 15 ha gruntów ornych. Jeżeli powierzchnia Twoich gruntów ornych jest niewiele mniejsza niż 15 ha wówczas, celem uniknięcia pomniejszenia płatności (po kontroli na miejscu) z tytułu niespełnienia praktyk zazielenienia, zaleca się zgłoszenie elementów EFA w sposób przypisany do sytuacji, kiedy powierzchnia gruntów ornych wynosi powyżej 15 ha.
	Pomoc1os: 
	Tekst_pomoc2os: Wpisz 9-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
	Pomoc2os: 
	Numer_identyfikacyjny_producenta_os: 
	Pomoc3os: 
	Pomoc4os: 
	Pomoc5os: 
	Pomoc6os: 
	Tekst_pomoc3os: Wpisz numer działki ewidencyjnej (cz. VII wniosku  - kolumna 8), na której jest położony element EFA. Jeżeli element EFA jest położony na kilku działkach ewidencyjnych, wpisz jego powierzchnię w podziale na każdą działkę ewidencyjną.
	Tekst_pomoc4os: Wybierz z rozwijalnej listy nazwę elementu EFA zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji wypełniania wniosku (np. EFA1, EFA2, EFA3 … itd.) oraz dopisz (po wydrukowaniu) jego oznaczenie cyfrowe. Jeżeli na działce ewidencyjnej znajduje się kilka elementów EFA tego samego typu, każdy z nich powinien znajdować się w oddzielnym wierszu np. jeżeli na jednej działce ewidencyjnej znajdują się 3 drzewa (EFA3) wpisz w trzech oddzielnych wierszach, oznaczając każde drzewo odrębnym oznaczeniem (EFA3.1, EFA3.2, EFA3.3).
	Tekst_pomoc5os: Podaj faktyczną wielkość bądź liczbę sztuk każdego elementu EFA.
	Tekst_pomoc6os: Wpisz powierzchnię EFA w metrach kwadratowych po zastosowaniu współczynnika przekształcenia i współczynnika ważenia zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.
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