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ŻĄDANIE DORĘCZENIA DECYZJI3







Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278, z późn. zm.) wnoszę żądanie doręczenia
decyzji wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w sprawie przyznania
płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu.
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z
2017 r., poz. 562, z późn. zm.) wnoszę żądanie doręczenia decyzji wydanej przez Kierownika
Biura Powiatowego ARiMR w sprawie przyznania4:
 płatności ONW (PROW 2014-2020)
 płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020)
 płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)
 premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)
 pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020)
Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1387, z późn. zm.), wnoszę żądanie
doręczenia decyzji wydanej przez Kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie
przyznania4:
 płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)
 pomocy na zalesianie w ramach działania zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013).
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Czytelny podpis rolnika lub zarządcy/osoby uprawnionej do
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1 Dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
2 Zarządca, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn.zm.).
3 Żądanie doręczenia decyzji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia uznania
przyznanej płatności na rachunku bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej.
4 Właściwe należy zaznaczyć znakiem X.

