Zasady wypełniania
Wniosku o przyznanie
płatności z tytułu realizacji
programów
rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt

• Regulacje prawne związane ze składaniem
i wypełnianiem Wniosku o przyznanie płatności z tytułu
realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt zawarte są w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 174 z 2004 r.
poz. 1809 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i
poprawy dobrostanu zwierząt objętej PROW oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie
płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Powyższe
rozporządzenia związane są ściśle z Ustawą z dnia 28
listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

•

Wniosek rolnośrodowiskowy może
złożyć producent rolny, który uzyskał
wpis do ewidencji producentów rolnych,
jest właścicielem lub dzierżawcą gruntu
(lub posiadaczem zwierząt w przypadku
realizacji pakietu G01) co najmniej w
czasie trwania zobowiązania (5 lat), który
spełnia kryteria zasięgu geograficznego
pakietów rolnośrodowiskowych, a łączna
powierzchnia działek rolnych, na których
prowadzona jest działalność rolnicza
wynosi co najmniej 1 ha.

•

Formularz wniosku składa się w Biurze
Powiatowym ARiMR, właściwym ze
względu na miejsce lub siedzibę
wnioskodawcy. W pierwszym roku realizacji
programu rolnośrodowiskowego wnioski
składamy w terminie od 1 sierpnia do 31
grudnia danego roku. Od drugiego do
piątego roku realizacji programu producent,
który uzyskał pierwszą płatność zobowiązany
jest do składania corocznie wniosków o
płatność w terminie od 1 marca do 30
kwietnia. Wniosek można złożyć osobiście lub
drogą pocztową.

•

•

•

Informacje zawarte we wniosku powinny być
zgodne ze stanem faktycznym i możliwe do
zweryfikowania w oparciu o materiały
źródłowe.
Formularz wniosku jest uniwersalny, a więc
dotyczy zarówno wniosku, zmiany do wniosku,
korekty lub wycofania, w zależności od
zaznaczonego celu złożenia.
We wniosku występują pola obowiązkowe
jak i fakultatywne. Generalna zasada jest
następująca: wnioskodawca wypełnia pola
białe, pola szare są przeznaczone dla ARiMR.

• Formularz wniosku podzielony jest na kilka
części: pierwsza część dotyczy danych
osobowych wnioskodawcy i informacji o
załącznikach złożonych razem z wnioskiem,
druga część dotyczy deklaracji pakietów lub
wariantów realizowanych działań
rolnośrodowiskowych, trzecia zawiera
informacje dotyczące gospodarstwa rolnego,
w piątej wpisywane są dane dotyczące działek
ewidencyjnych, w szóstej dane dot. działek
rolnych, a siódma dotyczy pakietu ochrona
lokalnych ras zwierząt gospodarskich oraz
zawiera informacje dotyczące przygotowanego
planu działalności rolnośrodowiskowej, a także
podpis wnioskodawcy.

•

•

•

W ramach programu rolnośrodowiskowego producent rolny
może realizować następujące pakiety: SO1 - Rolnictwo
zrównoważone, SO2 – Rolnictwo ekologiczne, P01 - Utrzymanie
łąk ekstensywnych, P02 – Utrzymanie pastwisk ekstensywnych,
K01 – Ochrona gleb i wód, K02 – Strefy buforowe, G01 –
Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Producent rolny
może wnioskować o płatność na maksymalnie 3 pakiety.
Niektóre z pakietów można realizować na terenie całego kraju, a
niektóre tylko na terenie stref priorytetowych, czyli obszaru
wdrażania programu rolnośrodowiskowego, który wykazuje
określone problemy środowiskowe i wymaga podjęcia działań
naprawczych lub ochronnych. Wykaz gmin i obrębów zaliczonych
do poszczególnych stref priorytetowych jest wymieniony w
załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
lipca 2004 r.
Wyżej wymienione pakiety są wpisane do jednego formularza
wniosku - w przypadku wnioskowania o płatność z danego
pakietu zaznaczamy odpowiednie pole oraz wpisujemy lata oraz
powierzchnię realizacji pakietu. Ponadto każdy pakiet powinien
być przyporządkowany do poszczególnych działek rolnych i
ewidencyjnych.

•

Do wniosku rolnośrodowiskowego konieczne są następujące
załączniki:
–
–

–

–

Obowiązkowym załącznikiem do wszystkich pakietów jest kopia części mapy
ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych
działek rolnych objętych działaniami w poszczególnych pakietach.
W przypadku realizowania pakietu rolnictwo ekologiczne obowiązkowym
załącznikiem jest: kopia certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o
rolnictwie ekologicznym lub dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne
znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami
ekologicznymi lub dokument poświadczający że gospodarstwom rolne jest
objęte planem kontroli. Dokumenty te wydawane są przez upoważnioną
Jednostkę Certyfikującą.
Dla pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych i utrzymanie pastwisk
ekstensywnych realizowanych na działkach rolnych położonych na obszarach
chronionych w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody należy dołączyć
zaświadczenie lub opinię wojewódzkiego konserwatora przyrody lub dyrektora
parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z
planem ochrony dotyczącym danego obszaru lub celami ochrony obszaru
chronionego.
Pakiet zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich wymaga
obowiązkowego załącznika, jakim jest zaświadczenie, że stado zwierząt ras
lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane
przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie
ochrony zasobów genetycznych to jest Instytut Zootechniki.

•

W okresie realizacji programu rolnosrodowiskowego producent rolny
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z
działalnością rolnosrodowiskową, a więc rejestru działalności
rolnośrodowiskowej. Zobowiązanie prowadzenia Rejestru przez
beneficjanta programu rolnośrodowiskowego wynika z § 2 ust.1 pkt 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz.
1809 z późn. zm.).Wzór formularza Rejestru działań
rolnośrodowiskowych dostępny jest w Oddziałach Regionalnych oraz
Biurach Powiatowych ARiMR, a także na stronie internetowej:
www.arimr.gov.pl. W Rejestrze zamieszcza się dane dotyczące działań
agrotechnicznych wykonywanych w gospodarstwie rolnym w ramach
zadeklarowanych pakietów. Wypełnianie Rejestru należy rozpocząć w
dniu wykonania pierwszego zabiegu agrotechnicznego wynikającego z
realizacji zadań określonych w wybranych pakietach. Wpisów należy
dokonywać na bieżąco, najpóźniej w ciągu 15 dni od zastosowania
nawozów oraz środków ochrony roślin. Producent rolny ma obowiązek
prowadzenia Rejestru przez cały okres uczestnictwa w Programie
Rolnośrodowiskowym oraz przechowywania tego dokumentu przez okres
5 lat od dnia zakończenia realizacji programu rolnośrodowiskowego.

