Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” - wykaz załączników jakie należy
dołączyd do wniosku transferowego - w ramach działania „Rolnictwo
ekologiczne” PROW 2014-2020
Przeniesienie posiadania gruntów w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie
płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznej za
dany rok
Do Wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności
ekologicznej (W-2/110) należy dołączyć:
umowę/kopię umowy/sprzedaży/dzierżawy poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR lub inną umowę/kopię umowy
potwierdzającą przeniesienie posiadania gruntów
oświadczenie pozostałych współposiadaczy zawierające zgodę na wstąpienie nowego
posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie płatności ekologicznej (oświadczenie to jest
dołączane jeżeli posiadanie gruntów zostało przeniesione na rzecz kilku rolników (O-28/110)
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, w przypadku gdy przejmujący nie ma
nadanego numeru identyfikacyjnego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli przejmujący wskazał
we wniosku, że administruje portem lotniczym lub administruje stałymi terenami sportowymi
i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub
świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie rolnikiem aktywnym
zawodowo
Do Wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności
ekologicznej (W-2/110) należy dołączyć:
umowę/kopię umowy/ sprzedaży/dzierżawy poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR lub inną umowę/kopię umowy
potwierdzająca przeniesienie posiadania
oświadczenie pozostałych współposiadaczy zawierające zgodę na wstąpienie nowego
posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie płatności ekologicznej (oświadczenie to jest
dołączane jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych zostało przeniesione na
rzecz kilku rolników) (O-28/110)
oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
ekologicznego do kooca okresu objętego zobowiązaniem i zapłaty na rzecz Agencji
równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, któremu została
przyznana ta płatnośd, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócid, gdyby w trakcie realizacji
zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności zobowiązujące do
zwrotu płatności ekologicznej (O-25/110)
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, w przypadku gdy przejmujący nie ma
nadanego numeru identyfikacyjnego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
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dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli przejmujący wskazał
we wniosku, że administruje portem lotniczym lub administruje stałymi terenami sportowymi
i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub
świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie rolnikiem aktywnym
zawodowo.

Śmierd rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia
doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznej za dany rok
Do Wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności
ekologicznej (W-2/110) należy dołączyć:
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego, albo
W przypadku gdy nie zostało zakooczone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku
albo nabycia przedmiotu windykacyjnego:
 zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku/nabycia
przedmiotu windykacyjnego albo
 kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo nabycia przedmiotu windykacyjnego:
potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez sąd albo
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za
zgodnośd 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 kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodnośd z oryginałem
przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez upoważnionego
pracownika Agencji, albo
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych zawierające zgodę na
wstąpienie spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego na miejsce rolnika i przyznanie
płatności ekologicznej (O-28/110)
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, w przypadku, gdy spadkobierca/zapisobierca
windykacyjny nie posiada numeru identyfikacyjnego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli
spadkobierca/zapisobierca windykacyjny wskazał we wniosku, że administruje portem
lotniczym lub administruje stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub administruje
wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub świadczy usługi w zakresie obrotu
nieruchomościami i jest jednocześnie rolnikiem aktywnym zawodowo
Do Wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności
ekologicznej (W-2/110) należy dołączyć:
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego, albo
W przypadku gdy nie zostało zakooczone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku
albo nabycia przedmiotu windykacyjnego:
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 zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku/nabycia
przedmiotu windykacyjnego albo
 kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo nabycia przedmiotu windykacyjnego:
potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez sąd albo
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za
zgodnośd 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 kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodnośd z oryginałem
przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez upoważnionego
pracownika Agencji, albo
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych zawierające zgodę na
wstąpienie spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego na miejsce rolnika i przyznanie
płatności ekologicznej (O-28/110)
oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
ekologicznego
do
kooca
okresu
objętego
zobowiązaniem
(O-25/110)
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, w przypadku, gdy spadkobierca/zapisobierca
windykacyjny nie posiada numeru identyfikacyjnego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli
spadkobierca/zapisobierca windykacyjny wskazał we wniosku, że administruje portem
lotniczym lub administruje stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub administruje
wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub świadczy usługi w zakresie obrotu
nieruchomościami i jest jednocześnie rolnikiem aktywnym zawodowo.

Następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do
dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznej za dany rok
Do Wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności
ekologicznej (W-2/110) należy dołączyć:
dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z
oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, w przypadku gdy następca prawny nie
posiada numeru identyfikacyjnego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli następca prawny
wskazał we wniosku, że administruje portem lotniczym lub administruje stałymi terenami
sportowymi i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub świadczy usługi przewozu
kolejowego lub świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie
rolnikiem aktywnym zawodowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Do Wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności
ekologicznej (W-2/110) należy dołączyć:
dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z
oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
ekologicznego do kooca okresu objętego zobowiązaniem i zapłaty na rzecz Agencji
równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, któremu została
przyznana ta płatnośd, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócid, gdyby w trakcie realizacji
zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności zobowiązujące do
zwrotu płatności ekologicznej (O-25/110)
kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, w przypadku gdy następca prawny nie
posiada numeru identyfikacyjnego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli następca prawny
wskazał we wniosku, że administruje portem lotniczym lub administruje stałymi terenami
sportowymi i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub świadczy usługi przewozu
kolejowego lub świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie
rolnikiem aktywnym zawodowo

Przeniesienie posiadania gruntów po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania
płatności ekologicznej
Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku przeniesienia posiadania gruntów
(W-4/110) należy dołączyć:
materiał graficzny z zaznaczonymi granicami działek rolnych na których realizowane są
poszczególne pakiety lub warianty, określone w planie działalności ekologicznej elementy
krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo oraz inne elementy wynikające z przepisów
rozporządzenia ekologicznego
oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
ekologicznego oraz do zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej
uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatnośd, gdyby w trakcie realizacji
zobowiązania wystąpiły okoliczności zobowiązujące do zwrotu płatności ekologicznej (O25/110)
oświadczenie współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza do
toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności ekologicznej na miejsce rolnika i
przyznanie mu płatności ekologicznej, jeżeli posiadanie gruntów objętych wnioskiem o
przyznanie płatności ekologicznej złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku
podmiotów (O-28/110)
umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione
posiadanie gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, albo
kopię tej umowy poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo
potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
wniosek o wpis do ewidencji producentów, jeżeli nowemu posiadaczowi nie został nadany
numer
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oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej
(O-1/395) - jeśli dotyczy
oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakooczenia realizacji
zobowiązania w zakresie upraw sadowniczych (O-2/110)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli przejmujący wskazał
we wniosku, że administruje portem lotniczym lub administruje stałymi terenami sportowymi
i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub
świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie rolnikiem aktywnym
zawodowo

Śmierd rolnika po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ekologicznej
Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika lub zapisu
windykacyjnego (W-4/110) należy dołączyć:
materiał graficzny z zaznaczonymi granicami działek rolnych na których realizowane są
poszczególne pakiety lub warianty, określone w planie działalności ekologicznej elementy
krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo oraz inne elementy wynikające z przepisów
rozporządzenia ekologicznego
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego
W przypadku gdy nie zostało zakooczone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia
spadku/nabycia przedmiotu windykacyjnego:
 zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku/nabycia
przedmiotu windykacyjnego albo
 kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku/nabycia przedmiotu windykacyjnego:
potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez sąd albo
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za
zgodnośd 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 kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodnośd z
oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez
upoważnionego pracownika Agencji, albo
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych zawierające zgodę
na wstąpienie spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego na miejsce rolnika i przyznanie
płatności ekologicznej (O-28/110)
oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
ekologicznego
do
kooca
okresu
objętego
zobowiązaniem
(O-25/110)
wniosek o wpis do ewidencji producentów w przypadku gdy spadkobiercy/zapisobiercy nie
został nadany numer identyfikacyjny
oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej
(O-1/395) – jeśli dotyczy
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oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakooczenia realizacji
zobowiązania w zakresie upraw sadowniczych (O-2/110)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli spadkobierca albo
zapisobierca windykacyjny wskazał we wniosku, że administruje portem lotniczym lub
administruje stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub
świadczy usługi przewozu kolejowego lub świadczy usługi w zakresie obrotu
nieruchomościami i jest jednocześnie rolnikiem aktywnym zawodowo

Następstwo prawne po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności
ekologicznej
Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku następstwa prawnego
(W-4/110) należy dołączyć:
materiał graficzny z zaznaczonymi granicami działek rolnych na których realizowane są
poszczególne pakiety lub warianty, określone w planie działalności ekologicznej elementy
krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo oraz inne elementy wynikające z przepisów
rozporządzenia ekologicznego
oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania
ekologicznego oraz do zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej
uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatnośd, gdyby w trakcie realizacji
zobowiązania wystąpiły okoliczności zobowiązujące do zwrotu płatności ekologicznej (O25/110)
dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z
oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
wniosek o wpis do ewidencji producentów w przypadku gdy następcy prawnemu nie został
nadany numer identyfikacyjny
oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej
(O-1/395) – jeśli dotyczy
oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakooczenia realizacji
zobowiązania w zakresie upraw sadowniczych (O-2/110)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem
zwierząt, będących w posiadaniu małżonka (O-3/110)
dowody potwierdzające, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo - jeżeli następca prawny
wskazał we wniosku, że administruje portem lotniczym lub administruje stałymi terenami
sportowymi i rekreacyjnymi lub administruje wodociągami lub świadczy usługi przewozu
kolejowego lub świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie
rolnikiem aktywnym zawodowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wypłata płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika
Do Wniosku o wypłatę płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika lub zapisu
windykacyjnego (W-3/110) należy dołączyć:
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego albo
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza albo
w przypadku gdy nie zostało zakooczone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
 zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku/nabycia
przedmiotu windykacyjnego albo
 kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku/nabycia przedmiotu windykacyjnego:
potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez sąd albo
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za
zgodnośd 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 kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodnośd z oryginałem
przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez upoważnionego
pracownika Agencji.
oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na
wypłatę płatności (O-29/110)

Wypłata płatności ekologicznej w przypadku następstwa prawnego
Do Wniosku o wypłatę
(W-3/110) należy dołączyć:

płatności

ekologicznej

w

przypadku

następstwa

prawnego

dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodnośd z
oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji

