Nazwa załącznika

Wniosek o
o
Wniosek o wstąpienie do
przyznanie płatności
toczącego się
rolnośrodowiskowej (PROW
postępowania w sprawie
2007‐2013), w przypadku
przyznania pierwszej
przeniesienia posiadania
płatności
gruntów lub stada zwierząt
rolnośrodowiskowej
ras lokalnych albo śmierci
(PROW 2007‐2013)
rolnika albo następstwa
symbol formularza
prawnego symbol
(W‐2/110)
formularza: W‐4/110)
przeniesienie /
następstwo
prawne

1)

2)

3)

Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu
windykacyjnego;
W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie
nabycia spadku:
a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
albo
b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:
− potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
− poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z
potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego pracownika Agencji, albo
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

śmierć

przeniesienie/
następstwo
prawne

X

śmierć

Wniosek o wstąpienie do
toczącego się
postępowania w sprawie
przyznania kolejnej
płatności
rolnośrodowiskowej
(PROW 2007‐2013)
symbol formularza
(W‐2/110)
przeniesienie/
następstwo
prawne

X

śmierć

Wniosek o wypłatę
płatności
rolnośrodowiskowych
symbol formularza
(W‐3/110)

przeniesienie/
następstwo
prawne

X

Kopia oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do
programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.1)

X

X

X

X

X

X

Kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.2)

X

X

X

X

X

X

Dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem

X

X

X

Umowa sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego
przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej
płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika, albo kopię tej umowy
poświadczoną za zgodność z oryginałem.

X

X

X

śmierć

X

X

Oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na
miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności. 3)

X

X

Materiał graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi, elementami krajobrazu oraz
granicami uprawy zbóż (pszenica, żyto, jęczmienia i owsa).

X

X

Oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym
zobowiązaniem.

X

X

Oświadczenie obejmujące zobowiązanie do zapłaty na rzecz Agencji równowartości
kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana
ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji
zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności
zobowiązujące do zwrotu.

X

Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian
regionalnych wpisanych do krajowego rejestru ‐ w przypadku realizacji wariantu
pierwszego Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie, dotyczy tylko w przypadku zmiany „przejmowanego” zobowiązania.

X

X

Potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę
koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych ‐ w
przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 6 ‐ Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie (wniosek o przyznanie kolejnej płatności).

X

X

Kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą
zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych ‐ w przypadku realizacji wariantu
trzeciego Pakietu 6 ‐Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
dotyczy tylko przypadku zmiany „przejmowanego” zobowiązania.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1)

w przypadku gdy wniosek spadkodawcy dotyczy również Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie dołącza się również kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję,
obejmującego oświadczenia:
a) spadkobiercy rolnika,
b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane ‐ w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych ‐ w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
‐ zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych;

2)

jeżeli spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu lub następcy prawnemu numer identyfikacyjny nie został nadany.

3)

jeżeli posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów.

