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Age nc ja Restruk turyzacji i Mode rnizac ji Rolnictwa

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez biuro powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
/pieczęć/

WNIOSEK O PRZYZNANIE
PŁATNOŚCI NA ROK 2017
1)

Wnioskuję o przyznanie:

jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie 2) oraz płatności dodatkowej2, 3)

płatności dla młodych rolników 2)
płatności do powierzchni uprawy buraków
cukrowych 4)
płatności do powierzchni uprawy ziem niaków
skrobiowych 4)
płatności do powierzchni uprawy chmielu 4)

płatności do krów4), 5)

płatności do bydła 4), 5)
płatności do owiec4)
płatności do kóz4)
płatności do powierzchni upraw roślin
strączkowych na ziarno 4)
płatności do powierzchni upraw roślin
pastewnych4)
płatności niezwiązanej do tytoniu2)

płatności do powierzchni uprawy truskawek 4)

....................................................
Data przyjęcia i podpis

płatności do powierzchni uprawy pomidorów 4)
płatności do powierzchni uprawy lnu 4)
płatności do powierzchni uprawy konopi
włóknistych4)

płatności ONW 6)

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020)
w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 7)
w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach:8)
pakietu 4
pakietu 5
płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)

......................................................................................
Numer dokumentu

... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .... ...
Znak sprawy OB

...

Znak sprawy ONW

pakietu 6

...

w tym przyznanie kosztów transakcyjnych 8)

...

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)
w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie7)
pakietu 4
pakietu 5
w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach:8)

...

Znak sprawy PRS/PRSK/RE

...

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę9)
premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)10)
pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020)11)

...

...

Znak sprawy ZGR/ZGNR/ZAL14-20/ZAL14-20SN

I. CEL ZŁOŻENIA1)
Zmiana do wniosku

Wniosek

12)

Korekta wniosku

Wycofanie części wniosku

Wycofanie całego wniosku

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY
01. Numer identyfikacyjny

III. PODMIOT
02. Nazwisko / Nazwa pełna
05. PESEL

03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

04. Drugie imię / Nazwa organu założycielskiego jednost ki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

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

IV. PŁATNOŚĆ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
08. Oświadczam, że1):
samodzielnie prowadzę gospodarstwo rolne,
pozostaję w związku małżeńskim i razem prowadzimy gospodarstwo rolne,

09. PESEL MAŁŻONKA

sprawuję faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną13),
samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami (którym nadano numer identyfikacyjny), sprawuję faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób, w tym nad spółką cywilną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej14).

V. SYSTEM DLA MAŁYCH GOSPODARSTW
10.

Oświadczam, że występuję z systemu dla małych gospodarstw

VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 15)
11. Załączniki:
1. Materiał graficzny

Nazwa załącznika

Liczba załączników

16)

...

Nazwa załącznika

Liczba załączników

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

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

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

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

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

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

................................................................................................
....... ......
................................................................................................
.............
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) Należy dołączyć do wniosku Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.
6) Płatność w ramach działania Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020).
7) 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).
8) 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 5 lub 6 lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach pakietu 4 lub pakietu 5.
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) Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia (PROW 2014-2020).
12) 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.
13) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną.
14) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób.
15) Należy wymienić wszystkie załączniki, jakie rolnik dołącza do wniosku.
1/4
16) Do wniosku należy dołączyć materiał graficzny dla każdej działki ewidencyjnej deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności.

VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 17)
Dane według ewidencji gruntów i budynków:

Położenie działki ewidencyjnej:

Lp.

województwo

powiat

gmina

nazwa
obrębu
ewidencyjnego

nr
obrębu
ewidencyjnego

nr
arkusza
mapy

Powierzchnia na działce ewidencyjnej:18)
nr działki
ewidencyjnej

kwalifikującego
się hektara
ogółem18)

ha
1

2

3

4

5

6

7

8

a
9

gruntów ornych
ogółem,
w tym gruntów ornych
niezgłoszonych do
płatności
ha

a
10

gruntów niezgłoszonych do płatności:19)
upraw trwałych

ha

a
11

trwały ch użytków
zielonych
ha

gruntów ornych:

nazwa uprawy 20)

ha

a
12

powierzchnia

13

a
14

17)

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) lub pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną (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), o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej
(PROW 2014-2020) lub o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (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.
18)
Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017.
19)
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) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020). W przypadku, gdy rolnik posiada grunty
zalesione lub grunty z sukcesją naturalną, do których nie ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020),
wypełnia kolumnę 11.
20)
Należy wypełnić, jeżeli rolnik posiada trawy na gruntach ornych lub grunty ugorowane lub gdy powierzchnia posiadanych gruntów ornych wynosi co najmniej 10 ha lub w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w zakresie pakietu 1. Rolnictwo
zrównoważone.
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VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH 21)

Oznaczenie
działki
rolnej

Grupa upraw18)/Obszar18)/
Uprawa22)

Powierzchnia działki
rolnej 23)

ha
1

2

a
3

Powierzchnia działki
Nr działki
rolnej w granicach działki
ewidencyjnej,
ewidencyjnej
na której jest
położona działka
rolna
ha
a
4

5

Powierzchnia deklarowana do płatności ONW
w ramach obszaru ONW24)
Oznaczenie obszaru
ONW25)
6

ha

a
7

Dane w zakresie płatności: rolnośrodowiskowej/
rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej
Nr
pakietu/
wariantu/
opcji

Informacje szczegółowe dotyczące
warunków oraz wymogów w ramach
realizowanych pakietów/wariantów26)

8

9

Uwagi

10

21) 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.
22) Dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych, a w przypadku beneficjentów realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolnośrodowiskowe (PROW 20072013) – zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017.
23) W przypadku deklarowania w ramach płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) pakietu 9. Strefy buforowe, należy podać długość miedzy śródpolnej w metrach bieżących.
24) Powierzchnię deklarowaną do płatności ONW należy wpisać tylko przy działce głównej.
25) 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.
26) W przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach pakietu 1 należy wpisać realizowaną w danym roku (jeśli dotyczy) praktykę dodatkową; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolnośrodowiskowej
(PROW 2007-2013) w ramach wariantu 8.2 lub wariantu 8.3 pakietu 8 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach wariantu 2.1 pakietu 2 należy wpisać gatunki roślin uprawianych w międzyplonie; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach pakietu 3 lub pakietu 4 lub pakietu 5 lub do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach pakietu 4 lub pakietu 5, należy wpisać sposób użytkowania działki rolnej; w przypadku deklarowania działki rolnej do
płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) 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.
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IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
Oświadcza m, że:
1) pou czono mnie:
a) o skutkach złożenia fałszywego oświa dczen ia wynikających z ar t. 233 § 1 i § 6 Kod eksu karnego,
b) o możliwości i trybie żąda nia dor ęczeni a decyzji, któr a uwzg lędnia w całości żądanie rolnika i ni e określa zmni ejszeń , wykluczeń lub pozostałych kar administracyjn ych ora z
nie usta la kwot p odlega jących odlicze niu oraz o możliwości złożenia odwołan ia o d tej decyzji ;
2) znane mi są skutki składan ia fałszywych oświadcze ń wynikające z art . 297 § 1 i § 2 Kod eksu karnego;
3) znane mi są zasa dy przyzn awa nia płatności ora z pomocy finansowej, obję tych wnio skiem o pr zyznanie płatności;
4) jestem świ adomy/-a szcze gólnych waru nkó w odn oszących się do systemu dla małych go spo darstw;
5) nie stwarzam sztucznych wa runków, o których mo wa w art. 60 rozporząd zen ia (UE) nr 130 6/201 3 i art. 11 ust. 4, art. 41 ust. 7, art. 61 ust. 4 rozporząd zen ia (UE) nr 130 7/201 3,
w celu uzyskania korzyści finan so wych sprzecznych z celami systemów pomocy;
6) nie p odlega m zakazowi dostę pu do środ ków pub licznych o któr ych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 usta wy z dnia 27 sierpnia 200 9 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. z 201 6 r. poz.
187 0), na pod stawie prawomocnego orzecze nia są du;
7) działki rolne wniosko wa ne d o p łatności 27) są/będ ą/były w moi m posiada niu w dniu 31 maja 201 7 r.;
8) zostałe m/-am poinformowany/-a, że:
a) obo wią zek podan ia danych wynika z przepisów o krajowym systemie e wid encji p roducentów, ewiden cji gospod arstw r olnych ora z ewiden cji wnioskó w o przyznan ie p łatności ,
b) pomoc przyznawan a w ramach działania 221, 223 PROW 200 7-201 3 Zalesianie gr untów ro lnych ora z zalesianie gru ntó w inn ych niż r olne, na mocy de cyzji K omisji
Eur opejskiej znak: K(201 0) 826 4 z dn ia 1 grud nia 201 0 r., jest pomocą państwa nu me r N 92/201 0,
c) pomoc przyzn awana w ramach d ział ania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i pop rawę żywotności lasów w r amach PROW 201 4-202 0, została za twierdzona przez
Komisję Euro pejską i jest prog ramem po mo cowym, któr emu na dano numer referen cyjny SA.419 00 (201 5/XA);
9) przyjmu ję do wia domości, iż:
a) zebran e dan e osobowe będą przetwar zan e przez Ag encję Restru kturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa z sied zib ą: 00-175 Warsza wa, Al. Jana Pawła II 70, zgodni e
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 199 7 r. o ochronie da nych osobowych (Dz. U. z 201 6 r., poz. 922) w celu przyzn ania płatności be zpo śre dnich, płatności niezwiązanej do
tytoniu, płatności O NW , płatności r olnośrodo wiskowej (PROW 200 7-201 3), płatności r olno-środowisko wo-klimatyczn ej (PROW 201 4-202 0), płatności e ko logiczn ej (PROW
201 4-202 0), pomocy na zalesianie (PROW 200 7-201 3), premii p ielęgna cyjnej i p remii zalesieniowej (PROW 201 4-202 0) oraz pier wszej premii pie lęgna cyjnej d o gruntów z
sukcesją naturaln ą (PROW 201 4-202 0);
b) przysłu guje mi, jako osobie fizyczne j, prawo wglądu do moich danych o sob owych oraz d o ich popr awi ania;
10) przyjmu ję do wia domości, że dane ben eficjen ta mogą być przetwarzane przez o rgany audyto we i dochod zen iowe Unii Eu ropejskiej i p aństw człon kowski ch dla zabezpieczenia
interesów fina nso wych Unii;
11) przyjmu ję do wia domości, że info rma cja o przyzn aniu wniosko dawcy pomocy z pu bliczn ych śro dków finansowych , w tym przyzn ana kwota płatności z tytu łu udzielone j po mo cy
w ramach płatności bezpośredn ich, płatności niezwiązanej d o tytoniu, płatności ONW, płatności rolno śro dowiskowej (PROW 200 7-201 3), płatności rolno-środowisko woklimatyczn ej (PROW 201 4-202 0), płatności ekolo giczne j (PROW 201 4-202 0), pomocy na zalesianie (PROW 200 7-201 3), premii pielę gnacyjnej i pre mii zalesieniowej (PROW
201 4-202 0) oraz pier wszej p remii p ielęgn acyjne j do gr untó w z sukce sją na tura lną (PROW 201 4-202 0), będ zie pub liko wa na na stronie intern etowej MRiRW ;
12) posiad am p lan działa lności ro lnośrodowiskowej lub pl an działaln ości ekolo gicznej lub dokumentację przyrodni czą, o któ rych mowa w przepisach o szczegó łowych warunkach
i trybie przyzn awania pomocy w ra ma ch pro gramu rolnośrod owi skowego lub działan ia r olno-środowisko wo-klimatyczn ego lub działania ro lnictwo eko logiczne;28), 29)
13) jestem świ adomy konieczności zmiany p odjętego przeze mn ie:
a) zobowiązania rolnośrod owi skowego w ra ma ch P RO W 200 7-201 3 w przyp adku zmia ny podsta wo wych wymaga ń, a w przypadku zobowiązan ia wykraczającego p oza kon iec
okresu progra mo wan ia – również w celu umożliwienia jego dostosowa nia do nowych ram prawnych ,
b) zobowiązania rol no-środowisko wo-klimatyczn ego lub zo bowiązania ekolog icznego w ramach P RO W 201 4-202 0 w p rzypad ku zmi any od powiednich obowiązkowych norm ,
wymog ów lub ob owiązków lub praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska lub praktyk równoważnych w celu uniknię cia po dwó jnego finansowania tych
praktyk, a w przypadku zo bowiązania wykraczającego poza ko niec o kresu prog ramowania – również w celu umożliwienia jego dostosowa nia do nowych ram prawnych .
Jeżeli nie zaakce ptu ję takiego rozwią zan ia, moje zob owiąza nie rolnośrodo wiskowe lub zobowiązanie roln o-środowisko wo-klimatyczn e lub zobowiązanie ekologiczne u tra ci
ważność, a zwrot płatności nie bę dzie wyma gany w stosunku do okresu, w którym zobowiązania te b yły obowiązujące.29)
14) pomimo, że p rowadzę dzia łalność go sp odarczą, o które j mowa w art. 9 ust. 2 rozporząd zen ia (UE) nr 130 7/201 3 jestem roln ikie m aktywnym zawodowo;30)
15) wyr ysowane na mate riale graficzn ym dzi ałki rol ne są zgodne z faktyczn ym sp oso bem ich użytkowania ,
16) posiad am tytuł prawny d o d zia łek ewiden cyjnych wchodzących w skład Za sob u Własno ści Rol nej Ska rbu Państwa .31)
Zobowiązuję się do:
1) niezwłoczn ego informowania na piśmie A gencji Re struktu ryzacji i Mode rnizacji Rolni ctwa:
a) o ka żdym fakcie, któr y może mieć wpł yw na nienale żne lu b na dmierne przyzna nie płatności lub po mo cy fina nso wej , obję tych wnio skiem o pr zyznanie płatności,
b) o każdej zmianie, któr a nastą pi w okresie od d nia złożenia n iniejszego wniosku do d nia przyzn ania p łatn ości lu b pomocy fina nso we j, obję tych wnioskie m o przyznan ie
płatności, w szczegó lności gdy zmian a d otyczy: wykorzystywa nia gruntów r olnych, wielkości powierzchni upraw , przenie sie nia posiadani a g osp odarstwa roln ego,
c) o zakazie dostęp u do środków pu blicznych, o których mowa w a rt. 5 ust. 3 pkt 4 usta wy z d nia 27 sierpnia 200 9 r. o fina nsa ch publ icznych, na podstawie pra wo mo cne go
orzecze nia są du, orzeczo nym w sto su nku do mnie po złożeniu wniosku o przyzna nie pomocy;
2) umożliwienia wstępu osobo m upo wa żnio nym do wykonywania czynno ści kon trol nych na te ren mojego gospod arstwa rolneg o, okazania dokumentów p otwier dza jących dane
zawarte we wniosku o przyzna nie płatności a ta kże za pewnienia nie zb ędnej pomocy pr zy wykonywa niu czynności kontrolnych;
3) utrzymywa nia wszystkich gr untów, na któ rych pro wa dzo na jest działal ność roln icza zgodn ie z nor ma mi or az przestrze gania wymo gów wzajemne j zgod ności pr zez cały rok
kalend arzo wy, w którym został złożo ny wniosek o pr zyznanie płatności;
4) utrzymywa nia w gospoda rstwie zwie rzą t, w odnie sie niu do których został zł ożo ny wnio se k o p rzyznanie p łatności związanych do zwie rzą t, w okresie wskazanym w p rzep isa ch
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredn iego;
5) real izacji 5-letnieg o zobo wią zan ia r olnośrodo wiskowego albo zobowiązania rol no-środowisko wo-klimatyczn ego albo zobowiązania ekolog iczneg o;29)
6) prowad zen ia w gospoda rstwie rolnym re jestru działaln ości rolno środ owiskowej lub rejestru dzi ałalności e kol ogiczn ej;29)
7) prowad zen ia d ział alności roln iczej na p owierzchn i nie mniejszej od tej, za którą o trzyma łem/-am w pierwszym roku pomoc finansową z tytuł u wspieran ia go spo darowania na
obszarach górski ch i innych ob szarach o niekorzystnych warunkach gospoda rowania (ONW), przez o kre s 5 lat o d d nia otr zymania te j p omocy;32)
8) prowad zen ia dzia łalności ro lnicze j na ob szarach z ogr anicze niami n atu ralnymi lu b in nymi szczególnymi o graniczeniami ,33)
9) piel ęgnacji założonej upra wy leśnej przez 5 lat od dnia wykon ania zalesienia zgodn ie z plan em zalesien ia oraz p rowadzenia założonej up rawy leśnej , przez 15 lat od dnia
uzyskania pie rwszej płatności na zalesianie;34)
10) piel ęgnacji za lesi enia wykonan ego na gruncie, lub zalesienia występują ce go n a g runcie wskutek sukcesji naturalne j, zgodni e z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat o d d nia
złożenia wniosku o przyzna nie pierwszej pre mii pie lęgnacyjnej oraz utr zymania zalesienia wykona nego na grun cie , przez 12 lat o d d nia zło żen ia wni osku o przyznani e p ierwszej
premii zalesienio wej.35)

12. Oświadczam, że dokonałem zmiany podjętego zobowiązania:

rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013)

rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020)

13. Oświadczam, że nie stwarzam pozorów prowadzenia działalności rolniczej i na zadeklarowanych we wniosku gruntach prowadzę działalność rolniczą przez cały rok kalendarzowy.
14. Wstępnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 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)36)

15. Chcę otrzymywać powiadomienia SMS na nr telefonu:
16. Data i podpis wnioskodawcy
data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)
27)

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

Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw i płatność ONW.
Plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej sporządza się przed upływem 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.
29)
Dotyczy beneficjentów, którzy ubiegają się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności ekologicznej
(PROW 2014-2020).
30)
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW lub płatności ekologicznych (PROW 2014-2020). W przypadku, gdy rolnik wykonuje działalność gospodarczą,
o której mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 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.).
31)
W przypadku gdy rolnik nie jest stroną umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych, należy dołączyć Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład ZWRSP.
32)
Dotyczy rolników, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2012 r., z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku złożonego
w roku 2014, 2015 oraz 2016.
33)
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie płatności ONW.
34)
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).
35)
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).
36)
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
28)
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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) Oznaczenie gruntu zalesionego powinno być różne od oznaczenia działek rolnych wymienionych w tabeli VIII oraz oznaczenia grun tu zalesionego lub gruntu z sukcesją naturalną wymienionego w tabeli VIIIB.
5) Należy wypełnić zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.
6) Należy wpisać numer decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.
7) Należy wpisać powierzchnie, deklarowane na danej działce ewidencyjnej w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej - dotyczy Z alesiania gruntów rolnych - schemat I oraz Z alesiania gruntów innych niż rolne - schemat II.
8) 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.
9) 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.
10) 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.

11) Należy wpisać powierzchnię położoną na danej działce ewidencyjnej, zadeklarowaną do premii zalesieniowej w ramach PROW 2007-2013 – dotyczy schematu I.
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VIIIB. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTU, NA KTÓRYM ZOSTAŁO WYKONANE ZALESIENIE ,
LUB GRUNTÓW Z SUKCESJĄ NATURALNĄ W RAMACH PROW 2014-2020 1)
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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.
Oznaczenie gruntu zalesionego lub gruntu z sukcesją naturalną powinno być różne od oznaczenia działek rolnych wymienionych w tabeli VIII oraz oznaczenia gruntu zalesionego wymienionego w tabeli VIIIA.
Należy wstawić x, w przypadku gdy grunt zadeklarowany jest do pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia .
Należy wpisać powierzchnie deklarowane na danej działce ewidencyjnej, w ramach poszczególnych składowych premii pielęgnacyjnej w ramach PROW 2014-2020.
Należy wpisać powierzchnię, na której w ramach danej działki ewidencyjnej zastosowano zabezpieczenia drzewek repelentami.
Należy wpisać powierzchnię położoną na danej działce ewidencyjnej, zadeklarowaną do premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.
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