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Rolnictwo ekologiczne – definicje
rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia nr 1307/2013, tzn.
rolnik który w poprzednim roku otrzymał płatności bezpośrednie (finansowane z
budżetu Unii Europejskiej) nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 5000
euro oraz nie prowadzi jednej z wykluczonych działalności pozarolniczych, tj.: nie
administruje portali lotniczymi, lub wodociągami lub trwałymi terenami sportowymi i
rekreacyjnymi oraz nie świadczy usług przewozu kolejowego lub usług w zakresie
obrotu nieruchomościami;
grupa rolników w rozumieniu art. 29 rozporządzenia nr 1305/2013 - oznacza, grupę
podmiotów (osób fizyczny, osób prawnych, grup osób fizycznych lub prawnych),
których gospodarstwa rolne są położone na terenie Polski i którzy prowadzą
działalnośd rolniczą;
użytki rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013,
zwane dalej „użytkami rolnymi”- oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty orne,
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe lub uprawy trwałe;
obszar zatwierdzony w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia
nr 640/2014, zwany dalej „obszarem zatwierdzonym” – obszar, w odniesieniu do
którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z
warunkami przyznania pomocy;
zwierzę zatwierdzone w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 18 lit. b
rozporządzenia nr 640/2014, zwane dalej „zatwierdzonym zwierzęciem” – zwierzę, w
odniesieniu do którego spełnione są wszystkie warunki określone w zasadach
przyznawania pomocy;
grunty orne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013, zwane dalej
„gruntami ornymi” - oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary
dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, w tym obszary odłogowane bez
względu na to, czy grunty te znajdują się pod uprawą szklarniową lub pod stałym bądź
ruchomym przykryciem;
działka rolna w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwana
dalej „działką rolną” - oznacza zwarty obszar gruntu, zadeklarowany przez jednego
rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw; jednakże w przypadku gdy
wymagana jest oddzielna deklaracja użytkowania pewnego obszaru w ramach grupy
upraw, działka rolna podlega w razie konieczności dalszemu wyznaczeniu na podstawie
tego konkretnego użytkowania, minimalna powierzchnia działki rolnej kwalifikującej się
do przyznania płatności wynosi 0,1 ha;
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uprawa w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 – oznacza:
uprawę dowolnego z różnych rodzajów zdefiniowanych w klasyfikacji botanicznej
upraw;
uprawę dowolnego gatunku w przypadku Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae;
grunt ugorowany;
trawę lub inne pastewne rośliny zielne;
Uprawy ozime i uprawy jare uważa się za odrębne, nawet jeśli należą do tego samego
rodzaju;
zobowiązanie ekologiczne – zobowiązanie o którym mowa w art. 29 rozporządzenia nr
1305/2013, obejmujące użytki rolne, zadeklarowane we wniosku o przyznanie
pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub wariantu, objęte
obszarem zatwierdzonym, a w przypadku jeżeli różnica między całkowitym obszarem
zatwierdzonym a całkowitym obszarem zgłoszonym do płatności jest mniejsza lub
równa 0,1 ha (art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014) – użytki rolne
zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach
danego pakietu lub wariantu, objęte obszarem zatwierdzonym.
zobowiązanie rolnośrodowiskowe - zobowiązanie, o którym mowa w art. 39
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.);
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia
nr 1307/2013 , zwane dalej „trwałymi użytkami zielonymi” – grunty wykorzystywane
do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem
danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one obejmowad
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawad się do wypasu, pod
warunkiem że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych.

