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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez Biuro Powiatowe ARiMR
/pieczęć/

OŚWIADCZENIE o realizacji zobowiązania w zakresie utrzymania minimalnej
obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji1),2):
zobowiązania rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013)
zobowiązania ekologicznego (PROW 2014-2020)
Oświadczenie składane w przypadku1):
przeniesienia posiadania gruntów

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

następstwa prawnego

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Znak sprawy PRS/RE

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

I. NUMER IDENTYFIKACYJNY ROLNIKA3)
01. Numer identyfikacyjny rolnika

II. DANE IDENTYFIKACYJNE ROLNIKA3)
02. Nazwisko
02. Nazwisko/Nazwa
pełna
05. PESEL

06. REGON
04. Nazwa organu założycielskiego jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej

03. Pierwsze imię

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
/dotyczy osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego/

III. NUMER IDENTYFIKACYJNY NOWEGO POSIADACZA ALBO NASTĘPCY PRAWNEGO (o ile został nadany)
08. Numer identyfikacyjny spadkobiercy albo zapisobiercy windykacyjnego albo następcy prawnego

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE NOWEGO POSIADACZA ALBO NASTĘPCY PRAWNEGO
02. Nazwisko
09. Nazwisko/Nazwa
pełna
12. PESEL

13. REGON
11. Nazwa organu założycielskiego jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej

10. Pierwsze imię

14. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
/dotyczy osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego/

V. DATA ZAKOŃCZENIA PRZEZ ROLNIKA3) REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA:
rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 2.9 lub wariantu 2.104)
(dzień - miesiąc - rok)

ekologicznego w zakresie wariantu 10.1.1 lub wariantu 10.25)
(dzień - miesiąc - rok)

VI. ZOBOWIĄZANIA

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że w dniu ……………………..6) przejąłem/am posiadanie grunty do których została przyznana1):
ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 2.9 lub 2.104),
ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu 10.1.1 lub 10.25).
Zobowiązuję się do1):
realizacji zobowiązania polegającego na utrzymaniu na gruntach, do których została przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa
z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 2.9 lub 2.104), przez 2 lata od zakończenia realizacji tego
zobowiązania, minimalnej obsady drzew;
zapłaty na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez
rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić gdyby w okresie 2 lat od zakończenia
realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 2.9 lub 2.104) wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu
płatności rolnośrodowiskownej;
realizacji zobowiązania polegającego na utrzymaniu na gruntach, do których została przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu
realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu 10.1.1 lub 10.25), przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania,
minimalnej obsady drzew;
zapłaty na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika,
który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić gdyby w okresie 2 lat od zakończenia realizacji
zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu 10.1.1 lub 10.25) wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności
ekologicznej.
1) Właściwe zaznaczyć znakiem X.
2) Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie albo przekształcenie rolnika lub wystąpiło inne zdarzenie prawne,
w wyniku których zaistniało następstwo prawne albo w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntu.
3) Dotyczy rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne albo
rolnika, który był dotychczasowym posiadaczem gruntu.
4) Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) lub wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie
przestawiania) Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach działania Program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013).
5) Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji lub wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji Pakietu 10.
Uprawy sadownicze po okresie konwersji w ramach działania Rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020).
6) Datę należy podać w formacie dd-mm-rrrr (dzień – miesiąc – rok).
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VII. WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH OBJĘTYCH ZOBOWIĄZANIEM DO UTRZYMANIA MINIMALNEJ OBSADY DRZEW OD ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
ZOBOWIĄZANIA PODJĘTEGO W RAMACH ZOBOWIĄZANIA ROLNOŚRODOWISKOWEGO LUB EKOLOGICZNEGO7)
Położenie działki ewidencyjnej

Dane według ewidencji gruntów i budynków

Lp.
województwo

powiat

gmina

nazwa
obrębu ewidencyjnego

nr
obrębu
ewidencyjnego

nr
arkusza
mapy

nr działki
ewidencyjnej

Powierzchnia gruntów
rolnych8) lub użytków rolnych9) Powierzchnia działki
rolnej
na działce ewidencyjne
a

ha
1

7)
8)
9)

2

3

4

5

6

7

8

9

ha

Uprawa

a
10

11

W przypadku, gdy liczba działek przekracza liczbę wierszy, należy wypełnić dodatkowe kartki wykazu, oznaczając numery strony jako 2a/3, 2b/3, 2c/3 itd.
Dotyczy zobowiązania rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
Dotyczy zobowiązania ekologicznego realizowanego w ramach PROW 2014-2020.
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VIII. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) pouczono mnie o skutkach prawnych złożenia fałszywego oświadczenia wynikających z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu karnego;
2) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego;
3) przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej
i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej;
3) umożliwię wstęp osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego;
4) znane mi są skutki niedotrzymania zobowiązania rolnośrodowiskowego lub ekologicznego w zakresie utrzymania minimalnej obsady
drzew.

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych oraz pełnomocnika
W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/
46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2),
zwanego dalej "Rozporządzenie", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
3) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres
e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora, wskazany w pkt 2.
4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, gdy jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe).
5) Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez administratora
danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z:
a) ustawy z dnia 7 marca 2007 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 2007–2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936)
oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.), o ile rolnik zobowiązał się do utrzymania na gruntach, do których została
przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, minimalnej obsady drzew;
b) 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 2018 r., poz. 627,
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1784, z późn. zm.), o ile rolnik zobowiązał się do utrzymania na gruntach, do których została
przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego, minimalnej obsady drzew,
tj. weryfikacji dochowania zobowiązania w zakresie utrzymania minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji
zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania ekologicznego.
6) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu,
wykonawcom uczestniczącym w procesie aktualizacji baz danych systemu LPIS, wykonawcom wydruków wniosków
spersonalizowanych.
7) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań,
o których mowa w pkt 5, a także przez okres realiacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania ekologicznego polegającego
na utrzymaniu minimalnej obsady drzew przez 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach wariantu 2.9.
Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) lub wariantu 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe
(w okresie przestawiania) Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne lub zobowiązania ekologicznego w ramach wariantu 10.1.1 Podstawowe
uprawy sadownicze po okresie konwersji lub Wariantu 10.2 Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji Pakietu 10. Uprawy
sadownicze po okresie konwersji (dotyczy jedynie uprawy drzew). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do
prowadzenia archiwizacji.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w oświadczeniu o realizacji zobowiązania w zakresie
utrzymania minimalnej obsady drzew, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją
niepodania tych danych osobowych będzie obowiązek zwrotu dotychczas pobranych płatności rolnośrodowiskowych w zakresie wariantu
2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) lub wariantu 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe
(w okresie przestawiania) Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne lub płatności ekologicznych w zakresie wariantu 10.1.1. Podstawowe uprawy
sadownicze po okresie konwersji lub wariantu 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji Pakietu 10. Uprawy
sadownicze po okresie konwersji.

X. DATA I PODPIS NOWEGO POSIADACZA GRUNTU LUB NASTĘPCY PRAWNEGO
15. Data wypełnienia oświadczenia i podpis nowego posiadacza
gruntu lub następcy prawnego

(dzień - miesiąc - rok)

....................................................................................................................................................
Czytelny podpis nowego posiadacza gruntów lub następcy prawnego lub pełnomocnika
lub osoby upoważnionej do reprezentacji
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