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Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok
oraz innych dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania

2019

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)
Nazwa dokumentu

Dodatkowe informacje

Załączniki do wniosku
Załącznik składany dla każdej działki
ewidencyjnej zadeklarowanej we wniosku.
Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody Załącznik składany w przypadku, gdy co
na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, najmniej
jedna
działka
rolna
jest
płatności dla obszarów z ograniczeniami przedmiotem współposiadania. Zgoda nie
naturalnymi
lub
innymi
szczególnymi jest wymagana, gdy miałaby pochodzić od
ograniczeniami
(płatność
ONW),
rolno- małżonka wnioskodawcy.
środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /
ekologicznej (PROW 2014-2020)
Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego Załącznik składany w roku, w którym została
materiału siewnego odmian regionalnych i rozpoczęta w ramach wariantu 6.1 uprawa
amatorskich wpisanych do krajowego rejestru
rośliny danej odmiany regionalnej albo
amatorskiej, wpisanych do krajowego
rejestru oraz w czwartym roku uprawy w
ramach wariantu 6.1 rośliny danej odmiany
regionalnej albo amatorskiej, wpisanych do
krajowego rejestru.
Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt Załącznik składany w przypadku deklaracji we
gospodarskich
wniosku dowolnego wariantu Pakietu 7.
Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, Załącznik składany w przypadku deklaracji we
jakie zostały zakwalifikowane do programu wniosku dowolnego wariantu Pakietu 7.
ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych,
potwierdzone przez Instytut Zootechniki:
 dla krów
 dla klaczy
 dla loch
 dla owiec matek
 kóz matek
Oświadczenie o grupie rolników lub grupie Załącznik składany w przypadku, gdy warunek
rolników i zarządców ubiegających się o posiadania minimalnej powierzchni użytków
przyznanie
płatności
rolno-środowiskowo- rolnych lub obszarów przyrodniczych, rolnik
klimatycznej (PROW 2014-2020)
spełnia łącznie, z co najmniej jednym
rolnikiem lub zarządca albo gdy warunek
posiadania minimalnej powierzchni użytków
rolnych lub obszarów przyrodniczych
zarządca spełnia łącznie z co najmniej jednym
rolnikiem albo jednym rolnikiem i zarządcą,
ubiegającym się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej.

Symbol
dokumentu

Materiał graficzny

O-1/01

Dokument
zewnętrzny

O-6/394

OB-1/394
OK-1/394
OL-1/394
OO-1/394
OC-1/394

O-1/394
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Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 25 czerwca 2019 r.
Informacja zawierająca wymogi określone przez Dokument składany w przypadku, gdy
eksperta przyrodniczego w zakresie Pakietu 4. ekspert przyrodniczy określi wymogi dla
Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na poszczególnych wariantów Pakietu 4 lub
obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne Pakietu 5, z wyłączeniem wariantu 4.7.
siedliska poza obszarami Natura 2000
Dokument składany w roku, w którym
określono te wymogi lub gdy wymogi te
ulegną zmianie.
Informacja zawierająca wymogi określone przez Dokument składany w przypadku, gdy
doradcę rolnośrodowiskowego w zakresie doradca rolnośrodowiskowy określi wymogi
wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na dla wariantu 4.7. Dokument składany w roku,
obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)
w którym określono te wymogi lub gdy
wymogi te ulegną zmianie.
Oświadczenie eksperta przyrodniczego lub Dokument składany w przypadku deklaracji
doradcy rolnośrodowiskowego
we wniosku poszczególnych wariantów
Pakietu 4 lub Pakietu 5. Dokument składany
w pierwszym roku realizacji danego
zobowiązania.
Powiadomienie eksperta przyrodniczego o Dokument składany w przypadku deklaracji
sprzeczności
wymogów
Działania
rolno- we wniosku poszczególnych wariantów
środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 z Pakietu 4. Dokument składany w przypadku
analogicznymi
działaniami
fakultatywnymi sprzeczności
wymogów
realizowanego
PZO/PO
wariantu z ustanowionymi dla danego
obszaru
chronionego
działaniami
fakultatywnymi określonymi w planie
ochrony lub planie zadań ochronnych
ustanowionymi dla danego obszaru Natura
2000.
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 15 lipca 2019 r.
Kopia poszczególnych stron planu działalności Dokument składany w pierwszym roku
rolnośrodowiskowej
realizacji danego zobowiązania lub w roku, w
którym zmianie uległ wykaz pakietów lub
wariantów, w ramach których rolnik/zarządca
realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowoklimatyczne lub zmiany w planie wynikającej
z podjęcia nowego zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego.

P-1/394

P-2/394

O-3/394

Dokument
zewnętrzny

Dokument
zewnętrzny
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Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 30 września 2019 r.
strony
dokumentacji Dokument składany w przypadku deklaracji
we wniosku o przyznanie płatności
poszczególnych wariantów Pakietu 4 lub
Pakietu 5, z wyłączeniem wariantu 4.7.
Dokument składany w pierwszym roku
Dokument
realizacji danego zobowiązania a także w
zewnętrzny
drugim roku realizacji zobowiązania w
ramach wariantów Pakietu 4 lub Pakietu 5, z
wyłączeniem wariantu 4.7, jeżeli w
pierwszym roku stwierdzono, że rolnik nie
posiada dokumentacji przyrodniczej.
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 31 października 2019 r.
Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej Dokumenty składane w przypadku deklaracji
Dokument
materiału siewnego odmian regionalnych we wniosku wariantu 6.2. W przypadku
zewnętrzny
wpisanych do krajowego rejestru, lub
deklarowania we wniosku roślin z gatunków
wymienionych w załączniku nr 4 do
Informacja o wynikach badania, lub
rozporządzenia
rolno-środowiskowoDokument
klimatycznego, należy złożyć Informację o
zewnętrzny
wynikach badania, w przypadku deklaracji
Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej roślin dwuletnich, w pierwszym roku uprawy
O-5/394
rośliny dwuletniej
tych roślin, należy złożyć Oświadczenie o
posiadaniu plantacji nasiennej rośliny
dwuletniej.
Kopia dokumentu zawierającego wyniki analizy Dokument składany w przypadku deklaracji
Dokument
gleby oraz
we wniosku Pakietu 1. Dokument składany w
zewnętrzny
pierwszym i ostatnim roku realizacji
Oświadczenie, w którym są wskazane działki rolne, zobowiązania, a także w drugim roku
O-4/394
których dotyczą wyniki analizy gleby
realizacji zobowiązania w ramach Pakietu 1,
jeżeli w pierwszym roku stwierdzono, że
rolnik nie wykonał analizy gleby.
Dokumenty składane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej – od
15 marca do 31 maja 2019 r.
Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolno- Dokument składany, jeżeli rolnik w danym
środowiskowo-klimatycznym w ramach PROW roku nie zamierza ubiegać się o przyznanie
2014-2020
kolejnej płatności rolno-środowiskowoP-4/394
klimatycznej do określonych gruntów lub
zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym.
Dokumenty składane najpóźniej w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności – do 25
czerwca 2019 r.
Kopia poszczególnych stron planu działalności Dokument składany w przypadku, gdy w
rolnośrodowiskowej
kampanii 2018 stwierdzono, że rolnik nie
Dokument
posiada
planu
działalności
zewnętrzny
rolnośrodowiskowej. Dokument składany w
drugim roku realizacji danego zobowiązania.
Kopia
pierwszej
przyrodniczej
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Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu Dokument składany, jeżeli w kampanii 2018
planu działalności rolnośrodowiskowej
stwierdzono,
że
plan
działalności
rolnośrodowiskowej jest niekompletny lub
O-2/394
jest niezgodny z informacjami przekazanymi
we wniosku i załącznikami do niego.
Dokumenty składane w przypadku zastąpienia zwierząt objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, Dokument składany w przypadku zastąpienia
jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono, zwierząt objętych zobowiązaniem rolnopotwierdzone przez Instytut Zootechniki:
środowiskowo-klimatycznym w ramach
 dla krów
Pakietu 7. Zastąpienia dokonuje się w
ZB-1/394
 dla klaczy
terminie 40 dni od daty powzięcia informacji
ZK-1/394
 dla loch
o konieczności zastąpienia zwierzęcia; o
ZL-1/394
 dla owiec matek
zastąpieniu rolnik informuje kierownika biura
ZO-1/394
 dla kóz matek
powiatowego ARiMR w terminie 30 dni od
ZC-1/394
dnia jego dokonania.
Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt, Dokument składany w przypadku, gdy
jakie zostały zakwalifikowane do programu zastąpienie zwierząt objętych zobowiązaniem
ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, w ramach Pakietu 7 zostało dokonane w
potwierdzone przez Instytut Zootechniki:
terminie składania wniosków o przyznanie
 dla krów
płatności, lecz przed dniem złożenia wniosku
OB-1/394
 dla klaczy
o przyznanie płatności rolno-środowiskowoOK-1/394
 dla loch
klimatycznej.
OL-1/394
 dla owiec matek
OO-1/394
 dla kóz matek
OC-1/394
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