Działanie „Rolnictwo ekologiczne” – wykaz załączników do wniosku
o przyznanie płatności na rok 2021 oraz innych dokumentów składanych
w trakcie prowadzonego postępowania.
Nazwa dokumentu

Dodatkowe informacje

Załączniki do wniosku – termin do 17 czerwca 2021 r.
Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu Załącznik składany w przypadku, gdy co
zgody na przyznanie rolnikowi płatności najmniej jedna działka rolna jest
obszarowych, płatności dla obszarów z przedmiotem współposiadania. Zgoda nie
ograniczeniami naturalnymi lub innymi jest wymagana, gdy miałaby pochodzić od
szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), małżonka wnioskodawcy.
rolno-środowiskowo-klimatycznej
(PROW
2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020)
Oświadczenie o grupie rolników, ubiegających Załącznik składany w przypadku, gdy
się przyznanie płatności ekologicznej (PROW warunek
posiadania
minimalnej
2014-2020)
powierzchni użytków rolnych lub warunek
posiadania zwierząt w zakresie Pakietu 5,
6, 11 i 12 rolnik spełnia łącznie, z co
najmniej jednym rolnikiem ubiegającym
się o przyznanie płatności ekologicznej lub
rolnik ubiega się o uwzględnienie zwierząt,
będących w posiadaniu innego rolnika
ubiegającego się o przyznanie płatności
ekologicznej lub jego małżonka, do
ustalenia powierzchni, do której rolnikowi
przysługuje płatność w ramach Pakietu 5
lub 11.
Oświadczenie o utrzymania minimalnej obsady Załącznik składany w przypadku, gdy rolnik
drzew, przez 2 lata od zakończenia realizacji ubiega się o przyznanie płatności w
zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw ramach wariantu 10.1.1. lub wariantu
sadowniczych
10.2. Załącznik składany w pierwszym roku
realizacji zobowiązania.
Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu Załącznik składany w przypadku, gdy
zgody na przyznanie płatności ekologicznej z warunek posiadania zwierząt spełnia
uwzględnieniem zwierząt, będących w jego małżonek rolnika ubiegającego się o
posiadaniu
przyznanie płatności w ramach Pakietu 5,
6, 11 i 12 lub rolnik ubiega się o
uwzględnienie zwierząt będących w
posiadaniu jego małżonka, do ustalenia
powierzchni,
do
której
rolnikowi
przysługuje płatność w ramach Pakietu 5
lub 11.
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 12 lipca 2021 r.
Oświadczenie o rodzaju uprawianych na danej Dokument składany w roku, w którym
działce rolnej drzew i krzewów
rolnik złożył wniosek o przyznanie
pierwszej płatności ekologicznej w ramach
Pakietu 4, Pakietu 10, lub roku, w którym
złożył wniosek o przyznanie kolejnej

Symbol
dokumentu

O-1/01

O-1/395

O-2/395

O-5/395

O-4/395

płatności
ekologicznej
w
ramach
wariantów 4.1.2, 10.1.2, w przypadku, gdy
na gruncie, na którym realizuje te
warianty: dokonał zmiany uprawianych
roślin w ramach tych wariantów na inną
roślinę, która może być uprawiana w
ramach tych wariantów, lub zastąpił
dotychczas uprawiane rośliny nowymi
roślinami tego samego gatunku, lub w
roku poprzednim była uprawiana roślina w
ramach Pakietu 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, lub 11.
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 15 lipca 2021 r.
Kopia poszczególnych stron planu działalności Dokument składany w pierwszym roku
ekologicznej
realizacji danego zobowiązania lub w roku,
w którym zmianie uległ wykaz pakietów
Dokument
lub wariantów, w ramach których rolnik
zewnętrzny
realizuje zobowiązanie ekologiczne lub
zmiany w planie wynikającej z podjęcia
nowego zobowiązania ekologicznego.
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 2 listopada 2021 r.
Zaświadczenie wydane przez podmiot Dokument składany w przypadku, gdy
prowadzący rejestr koniowatych
rolnik
lub
małżonek
rolnika,
Z-1/395
wnioskującego o płatność ekologiczną w
zakresie Pakietu 5, 6, 11 lub 12 jest
posiadaczem koni.
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 30 listopada 2021 r.
Kopia świadectwa oceny polowej materiału Dokument składany w przypadku
Dokument
siewnego wydanego na podstawie przepisów o deklaracji we wniosku w ramach Pakietu 1
zewnętrzny
nasiennictwie, lub
lub 7 upraw wymienionych w ust. 1d
załącznika nr 2 do rozporządzenia
Dokument
Zaświadczenie o wydaniu świadectwa oceny ekologicznego, jeżeli materiał siewny
zewnętrzny
polowej materiału siewnego wydane przez pochodzący z tych upraw został poddany
właściwego ze względu na położenie plantacji ocenie na podstawie przepisów o
nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony nasiennictwie. W przypadku deklaracji
rośliny dwuletniej lub roślin wieloletnich –
roślin i nasiennictwa, lub
w pierwszym roku uprawy tych roślin,
O-3/395
Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej należy złożyć Oświadczenie o posiadaniu
rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub
pierwszym roku uprawy tej rośliny.
wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej
rośliny.
Dokumenty składane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośredniej – od 15 marca do 17 czerwca 2021 r.
Informacja o realizowanym zobowiązaniu Dokument składany, jeżeli rolnik w danym
ekologicznym w ramach PROW 2014-2020
roku nie zamierza ubiegać się o przyznanie
kolejnej płatności ekologicznej do
P-3/394
określonych
gruntów
objętych
zobowiązaniem ekologicznym.
Dokumenty składane najpóźniej w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności –
do 12 lipca 2021 r.
Kopia poszczególnych stron planu działalności Dokument składany w przypadku, gdy w
Dokument
ekologicznej
kampanii 2020 stwierdzono, że rolnik nie
zewnętrzny
posiada planu działalności ekologicznej.

Dokument składany w drugim roku
realizacji danego zobowiązania.
Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu Dokument składany, jeżeli za kampanię
planu działalności ekologicznej
2020 stwierdzono, że plan działalności
ekologicznej jest niekompletny lub jest
O-2/394
niezgodny z informacjami przekazanymi
we wniosku i załącznikami do niego.
Dokument składany w odpowiedzi na wezwanie kierownika BP, w terminie 14 dni od doręczenia
wezwania
Oświadczenie o utrzymania minimalnej obsady Dokument składany, w przypadku, gdy w
drzew, przez 2 lata od zakończenia realizacji trakcie
realizacji
zobowiązania
zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw ekologicznego w ramach wariantu 4.1.1.
O-2/395
sadowniczych
lub wariantu 4.2 Pakietu 4, zostanie
zakończony okres konwersji.
Dokumenty składane w przypadku zaprzestania uprawy krzewów po przeprowadzonym zbiorze w
ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu 4.
Uprawy sadownicze w okresie konwersji lub wariantów 10.1.1, 10.2 Pakietu 10. Uprawy sadownicze po
okresie konwersji zobowiązania ekologicznego (PROW 2014-2020)
Informacja o zamiarze zaprzestania uprawy Dokument składany, w przypadku jeżeli
krzewów w ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu rolnik zamierza zaprzestać uprawy
4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji lub krzewów po przeprowadzeniu zbioru,
zakończeniem
realizacji
wariantów 10.1.1, 10.2 Pakietu 10. Uprawy przed
sadownicze po okresie konwersji zobowiązania zobowiązania ekologicznego w ramach
P-1/395
wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu 4 lub 10.1.1,
ekologicznego (PROW 2014-2020)
10.2 Pakietu 10, w ostatnim roku realizacji
tego zobowiązania. Dokument składany
najpóźniej w terminie 30 dni przed
zaprzestaniem uprawy krzewów.

