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I. CEL ZŁOŻENIA1)

Wniosek

w całości

II. PRZEJĘCIE ZOBOWIĄZANIA:
W ZAKRESIE:1)
gruntów

Korekta wniosku

Zmiana wniosku

Wycofanie wniosku
w części

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
płatności ekologicznej

stada zwierząt ras lokalnych

płatności rolnośrodowiskowej

III. WNIOSKODAWCA POSIADA ZOBOWIĄZANIE: 1)

tak

nie

rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020)
ekologiczne (PROW 2014-2020)
rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013)

IV. NUMER IDENTYFIKACYJNY PRZEKAZUJĄCEGO ALBO SPADKODAWCY ALBO ROLNIKA3) LUB
ZARZĄDCY 4)
V. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEKAZUJĄCEGO ALBO SPADKODAWCY ALBO ROLNIKA3)LUB ZARZĄDCY 4)
01. Nazwisko / Nazwa pełna
04. PESEL

02. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

05. REGON

03. Drugie imię/Nazwa organu założycielskiego jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

06. Kod kraju

Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

(wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

VI. NUMER IDENTYFIKACYJNY 5) PRZEJMUJĄCEGO ALBO SPADKOBIERCY/ZAPISOBIERCY
WINDYKACYJNEGO ALBO NASTĘPCY PRAWNEGO
VII. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEJMUJĄCEGO ALBO SPADKOBIERCY/ZAPISOBIERCY WINDYKACYJNEGO ALBO NASTĘPCY PRAWNEGO
07. Nazwisko / Nazwa pełna
10. PESEL
08. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

09. Drugie imię/Nazwa organu założycielskiego jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

11. REGON
12. Kod kraju

Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

(wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

13. Oświadczam, że jestem rolnikiem aktywnym zawodowo, pomimo że1),6):
administruję portem lotniczym
świadczę usługi przewozu kolejowego

administruję wodociągami

administruję stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
świadczę usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

VIII. DATA
14. Data przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych/ Data śmierci
spadkodawcy /Data zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne

IX. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
15. Załączniki:

Nazwa załącznika

1. Materiał graficzny
................................................................................................
................................................................................................
1)
2)

3)
4)
5)
6)

16. Łączna liczba
załączników
Liczba załączników
.............
............
............

(dzień - miesiąc - rok)

Nazwa załącznika

Liczba załączników

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

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

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

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

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

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

Właściwe zaznaczyć znakiem X.
Należy złożyć w przypadku śmierci rolnika lub zarządcy albo następstwa prawnego albo przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych, które nastąpiło po
doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. Spadkobiercy/
zapisobiercy windykacyjnemu albo następcy prawnemu albo nowemu posiadaczowi mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe lub płatności rolnośrodowiskowo- klimatyczne lub płatności ekologiczne jeśli objął w posiadanie grunty lub stado zwierząt objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym lub zobowiązaniem
rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym. Wniosek ten składany jest przez spadkobiercę/zapisobiercę windykacyjnego w terminie 7 miesięcy od
dnia otwarcia spadku albo przez następcę prawnego w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne albo
przez nowego posiadacza w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gruntów/stada zwierząt ras lokalnych.
Dotyczy rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne.
Dotyczy płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, dołącza do wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.
Dotyczy rolnika, który ubiega się o przyznanie płatności w ramach działania rolnictwo ekologiczne. Należy dołączyć dowody określone w przepisach o płatnościach w ramach
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systemów wsparcia bezpośredniego.

X. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH7)
Dane według ewidencji gruntów i budynków

Położenie działki ewidencyjnej

Lp.
województwo

powiat

gmina

nazwa
obrębu ewidencyjnego

nr
obrębu
ewidencyjnego

Powierzchnia na działce ewidencyjnej:

nr
arkusza mapy

nr działki
ewidencyjnej

Powierzchnia gruntów rolnych 8) lub
użytków rolnych 9) lub obszarów
przyrodniczych10) na działce
ewidencyjnej ogółem
ha

1

2

3

4

5

6

7

8

a
9

gruntów niezgłoszonych
do płatności 11)

ha

a
10

7)

Należy wymienić działki ewidencyjne, na których nowy posiadacz/spadkobierca/zapisobierca windykacyjny/następca prawny będzie kontynuował zobowiązanie rolnośrodowiskowe lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne.
Gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczając numer strony jako: „2a/4, 2b/4, 2c/4" itd.
8)
Dotyczy PROW 2007-2013.
9)
Dotyczy PROW 2014-2020.
10)
Dotyczy PROW 2014-2020 w zakresie Pakietu 4.Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
11)
Należy wpisać powierzchnię gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, która nie była przez przekazującego zgłoszona do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności
rolnośrodowiskowej lub pomocy na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007-2013).
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XI. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH12)

Oznaczenie
działki
rolnej

1

13)

Grupa upraw/ Uprawa

2

14)

Powierzchnia działki
rolnej15)

ha

3

a

Nr działki
ewidencyjnej,
na której jest
położona działka
rolna

Powierzchnia działki
rolnej w granicach
działki ewidencyjnej
ha

4

a
5

Informacja w zakresie płatności
rolnośrodowiskowej/
rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej

Nr pakietu/wariantu/
opcji
6

rośliny uprawne w
międzyplonie 13)
7

Wycofanie działki rolnej/
części działki rolnej
z płatności
rolnośrodowiskowej/rolnośrodowiskowoklimatycznej/ekologicznej
ha

8

a

Uwagi

9

12)

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.
Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015.
14)
Dotyczy rolników posiadających od 10 ha gruntów ornych oraz beneficjentów, którzy deklarują działkę do płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności
ekologicznej (PROW 2014-2020).
15)
Działka rolna - zwarty obszar gruntu o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, zgłoszony przez jednego rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw; jednak w przypadku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania pewnego
obszaru w ramach gruntów objętych grupą upraw, granice działki rolnej są wyznaczane na podstawie tego konkretnego użytkowania.
13)
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XII. ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE PRZENIESIENIE POSIADANIA GRUNTÓW/STADA ZWIERZĄT RAS LOKALNYCH 1)
17. Do wniosku składanego w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych:

Liczba załączników

Umowa/kopia umowy/ sprzedaży/dzierżawy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR lub Inna umowa/kopia umowy
potwierdzająca przeniesienie posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych.
Oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika lub zarządcy4) i przyznanie płatności rolnośrodowiskowej lub płatności
rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności zostało
przeniesione na rzecz kilku podmiotów. 16)
Oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub
zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika lub zarządcę4) do końca okresu objętego zobowiązaniem i zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności
rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika lub zarządcę4), któremu została przyznana ta płatność,
jaką rolnik lub zarządca4) ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania prze tego rolnika lub zarządcę4) wystąpiły okoliczności zobowiązujące do
zwrotu płatności rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej.17)

Liczba załączników

18. Do wniosku składanego w przypadku śmierci rolnika:

Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego.18)
Kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku19) albo zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (w przypadku braku prawomocnego
postanowienia sądu) albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
Oświadczenie pozostałych spadkobierców zawierające zgodę na przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub
płatności ekologicznej spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu.20)
Oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub
zobowiązania ekologicznego do końca okresu objętego zobowiązaniem. 21)

19. Do wniosku składanego w przypadku następstwa prawnego:

Liczba załączników

Dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji: …………...….…………………………………………………………………………
(nazwa dokumentu)

Oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub
zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika lub zarządcę4)do końca okresu objętego zobowiązaniem i zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności
rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika lub zarządcę4), któremu została przyznana ta płatność,
jaką rolnik lub zarządca4) ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania prze tego rolnika lub zarządcę4) wystąpiły okoliczności zobowiązujące do
zwrotu płatności rolnośrodowiskowej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej.17)

XIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
Oświadczam, że:
1) pouczono mnie o skutkach 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) znane mi są zasady przyznawania płatności rolnośrodowiskowej/płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/płatności ekologicznej;
4) zostałem poinformowany, że obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności,
5) przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu przyznania płatności rolnośrodowiskowej/ płatności rolno-środowiskowoklimatycznej/płatności ekologicznej,
b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
6) przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów
finansowych Unii,
7) przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności rolnośrodowiskowej lub płatności
rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej będzie opublikowana na stronie internetowej MRiRW,
8) posiadam plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej lub dokumentację przyrodniczą, o których mowa w przepisach o szczegółowych warunkach i trybie
przyznawania pomocy w ramach programu rolnośrodowiskowego lub działania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub działania rolnictwo ekologiczne;
9) objąłem w posiadanie grunty rolne/użytki rolne/obszary przyrodnicze lub stado zwierząt ras lokalnych objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym lub zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym lub zobowiązaniem w ramach działania rolnictwo ekologiczne;
10) znane mi są skutki zaprzestania realizowania zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania w ramach działania rolnictwo
ekologiczne w odniesieniu do przejętych gruntów rolnych/użytków rolnych/obszarów przyrodniczych/przejętego stada zwierząt przed końcem okresu zobowiązania rolnośrodowiskowego
lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania w ramach działania rolnictwo ekologiczne.
Zobowiązuję się do:
1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności rolnośrodowiskowej/płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/płatności ekologicznej,
b) o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania płatności rolnośrodowiskowej/płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/płatności
ekologicznej w szczególności gdy zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych/użytków rolnych/obszarów przyrodniczych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienia posiadania
gruntów/stada zwierząt ras lokalnych;
2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, a także okazania dokumentów potwierdzających dane
zawarte we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej/płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/płatności ekologicznej;
3) utrzymywania wszystkich gruntów rolnych/użytków rolnych/obszarów przyrodniczych na których prowadzona jest działalność rolnicza zgodnie z normami oraz przestrzegania wymogów
wzajemnej zgodności przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej/płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej/płatności
ekologicznej;
4) realizacji 5-letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania w ramach działania rolnictwo ekologiczne;
5) prowadzenia w gospodarstwie rolnym rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub rejestru działalności ekologicznej.

20.

Oświadczam, że dostosuję podjęte zobowiązanie rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013)
do zasad i warunków określonych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego
(PROW 2014-2020) lub działania rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020)22)

21.

Oświadczam, że rezygnuję z kontynuowania zobowiązania podjętego w
ramach pakietu 8 lub pakietu 9 w ramach programu rolnośrodowiskowego
(PROW 2007-2013) 23)

22. Data wypełnienia wniosku i podpis wnioskodawcy
(dzień - miesiąc - rok)

…………………………………………………………………………………………………………………………….
czytelny podpis przejmującego lub spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego lub następcy prawnego lub
pełnomocnika lub osoby upoważnionej do reprezentowania

XIV. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

16)

Oświadczenie jest dołączane do wniosku przez nowego posiadacza, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów.
Oświadczenie jest dołączane do wniosku przez nowego posiadacza albo następcę prawnego.
Spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
natomiast zapisobierca windykacyjny składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego.
19)
Dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez sąd albo poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzony 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 kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego pracownika Agencji.
20)
Oświadczenie jest dołączane do wniosku, jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że uprawnionych
do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca/zapisobierca windykacyjny. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego a wniosek został złożony przez
spadkobiercę/zapisobiercę windykacyjnego będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
21)
Oświadczenie jest dołączane do wniosku przez spadkobiercę/zapisobiercę windykacyjnego. Oświadczenie zawiera zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
rolnośrodowiskowego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego.
22)
Dotyczy tylko beneficjentów, którzy w roku 2014 podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013.
23)
Dotyczy beneficjentów, którzy w latach 2012-2014 podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013.
17)
18)
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