INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub
o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

WYJAŚNIENIE

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DO GRUNTÓW ROLNYCH I PŁATNOŚCI Z TYTUŁU WSPARCIA
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA
TO DWA ODRĘBNE RODZAJE PŁATNOŚCI.
UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH DO GRUNTÓW ROLNYCH LUB O
PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O
NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA WYKORZYSTUJE SIĘ WSPÓLNY FORMULARZ
WNIOSKU O SYMBOLU W-1/01 (W INSTRUKCJI ZWANY WNIOSKIEM).
WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE
SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI.

W trakcie przetwarzania wniosku w ARiMR:
1. każda z płatności otrzymuje własny, odrębny numer sprawy,
2. sprawy są rozpatrywane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa określającymi
warunki i tryb przyznawania tych płatności,
3. decyzje o przyznaniu / odmowie płatności wydawane są odrębnie.

A. INFORMACJE WSTĘPNE
Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy:
• występuje o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o
przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania;
• chce dokonać zmian we wniosku, który złożył wcześniej;
• musi dokonać korekty złożonego wniosku, ponieważ został do tego wezwany przez
ARiMR;
• chce wycofać wniosek rezygnując z przyznania dopłaty.
Osobą uprawnioną do uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych jest
producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki
rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej,
przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar
gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,1
ha.
Przez osobę uprawnioną rozumie się właściciela gospodarstwa rolnego, a także osobę, która
posiada prawa do tego gospodarstwa z innego tytułu, np.: dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, itp.
Uwaga:
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Przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności, Wnioskodawca powinien
uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny. W celu uzyskania numeru należy złożyć
wniosek o wpis do ewidencji producentów. Formularz wniosku można pobrać w Biurach
Powiatowych ARiMR. Tam też należy złożyć wypełniony wniosek.
Termin złożenia wniosku o przyznanie płatności – od 15 kwietnia do 15 czerwca
br.
Miejsce złożenia - Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę Wnioskodawcy. Wniosek można składać osobiście lub przesyłając pocztą. W
przypadku doręczenia wniosku pocztą, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla
pocztowego.
Formularz W-1/01 Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania wypełnia się w celu
uzyskania następujących płatności:

− jednolitej płatności obszarowej do gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym,
utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy
wieloletnie), przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska;
− płatności uzupełniających do powierzchni upraw utrzymywanych w dobrej kulturze
rolnej1:
•

chmielu;

•

innych roślin, których wykaz będzie corocznie określany w rozporządzeniu Rady
Ministrów. W 2004 r. płatności uzupełniające, zgodnie z projektem Rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów roślin objętych płatnościami
uzupełniającymi, będą przysługiwały do następujących gatunków roślin:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

zboża i ich mieszanki;
rośliny wysokobiałkowe: bobik, odmiany słodkie łubinów, groch siewny;
rośliny oleiste: rzepak, rzepik, słonecznik, soja;
rośliny strączkowe: wyka siewna, soczewica jadalna, ciecierzyca;
len włóknisty i oleisty;
konopie włókniste;
orzechy: orzech włoski, leszczyna;
plantacje
nasienne
wybranych
gatunków
roślin
motylkowatych
drobnonasiennych oraz traw;
trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska);
rośliny przeznaczone na paszę uprawiane w plonie głównym na gruntach
ornych: trawy, rośliny motylkowate drobnonasienne, rośliny strączkowe
pastewne, mieszanki traw z roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi;
okopowe pastewne – z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

− płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW).
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Uwaga: płatności uzupełniające do:
•
•

tytoniu
ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skrobię

przyznaje i wypłaca w odrębnym trybie Agencja Rynku Rolnego.
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Osobą uprawnioną do wnioskowania o płatności z tytułu prowadzenia
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(zwanej dalej dopłatą wyrównawczą) jest producent rolny, prowadzący na własny rachunek
działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, położonym na terenach ONW - w całości lub
części (przynajmniej 1 ha), a suma działek rolnych wnioskowanych do płatności jest równa
lub większa niż 1 ha. Producentem rolnym jest właściciel gospodarstwa, jego współwłaściciel,
ale także osoba, która użytkuje gospodarstwo z innego tytułu, np. dzierżawa, użytkowanie,
użyczenie.
Za obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania uważa się obszary, na których
prowadzenie produkcji rolniczej jest utrudnione ze względu na niekorzystne
warunki naturalne lub specyficzne utrudnienia.
Wykaz obszarów uznanych za obszary ONW zostanie określony przez Radę Ministrów
w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej

na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o
gospodarowania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

niekorzystnych

warunkach

B. WAŻNIEJSZE POJĘCIA
gospodarstwo rolne – są to wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego
samego podmiotu;
producent rolny – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej (j.o.n.p.o.p) będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego
lub posiadaczem zwierzęcia;
działka rolna – jest to zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna
uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
płatności – jest to pomoc finansowa udzielana producentom rolnym, przetwórcom
i organizacjom producentów, finansowana lub współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
grunty rolne w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony
środowiska – minimalne wymagania do poszczególnych gruntów rolnych zostały określone
w projekcie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych

wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu
wymogów ochrony środowiska w następujący sposób:
•

•
•
•

•

•

w przypadku gruntów ornych - uprawa roślin lub ugorowanie (ugorowanie ma miejsce
wtedy, kiedy grunt podlegał zabiegom uprawowym, ale nie był obsiewany przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy, lub podlegał co najmniej jednokrotnemu koszeniu w terminie do
15 lipca; ugorowanie gruntu ornego nie powinno być dłuższe niż 5 lat);
w przypadku łąk - koszenie co najmniej raz w roku;
w przypadku pastwisk - wypasanie w okresie wegetacyjnym, przy czym dopuszczalne jest
przemienne użytkowanie łąk i pastwisk;
w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 200 – zakaz
uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub stosowania ugoru
czarnego; w przypadku uprawy roślin wieloletnich zalecane jest utrzymywanie okrywy
roślinnej lub ściółkowanie w międzyrzędziach albo prowadzenie uprawy tarasowej;
grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub są ugorowane lub są położone na
stokach, nie powinny być zadrzewione z wyjątkiem drzew i krzewów, które nie podlegają
wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, mają znaczenie dla ochrony wód i
gleb i nie wpływają na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną;
wypaleniu nie powinny podlegać: łąki, pastwiska i ścierniska.
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Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (ZDPR) jest to zbiór zasad dotyczących racjonalnej
gospodarki rolnej i ochrony środowiska, obowiązujących na terenie całego gospodarstwa
rolnego, których przestrzeganie jest warunkiem otrzymywania dopłat wyrównawczych. ZDPR
zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i

trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
zmiana wniosku – formularz wniosku wypełniany i składany przez wnioskodawcę z własnej
inicjatywy. Zmiany mogą dotyczyć przeznaczenia gruntu rolnego (zmiana gatunku rośliny
uprawnej na danej działce rolnej) lub wycofania części wniosku. Zgłoszenia Zmiany można
dokonać do 15 czerwca 2004 r. lub do dnia powiadomienia Wnioskodawcy przez ARiMR o
stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub do dnia powiadomienia o zamiarze
przeprowadzenia kontroli na miejscu lub do dnia, kiedy taka kontrola na miejscu stwierdzi
nieprawidłowości;
korekta wniosku - formularz wniosku wypełniany i składany przez wnioskodawcę na
wezwanie ARiMR, jako korekta do wcześniej złożonego wniosku;
wycofanie wniosku - formularz wniosku wypełniany i składany przez wnioskodawcę w
przypadku, gdy chce wycofać cały wniosek z własnej inicjatywy. Wnioskodawca może tego
dokonać w każdym czasie, ale przed dniem powiadomienia go o wystąpieniu
nieprawidłowości we wniosku lub przed dniem powiadomienia go o zamiarze
przeprowadzenia kontroli na miejscu lub gdy kontrola na miejscu ujawniła nieprawidłowości.
C. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z zasadami ubiegania się o

przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych opisanymi w Broszurze
informacyjnej oraz ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosku zamieszczonymi w
poniższej instrukcji.
2. Wnioskodawca powinien wypełnić wszystkie białe pola w formularzu wniosku (pola

obowiązkowe). Wniosek należy wypełnić czytelnie długopisem, drukowanymi literami bez
skreśleń i poprawek w danych osobowych. W razie pomyłki w tabeli VII - Oświadczenie o
powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne lub tabeli
VIII - Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych należy skreślić cały
wiersz, w którym wystąpił błąd, jedną kreską, tak aby zapis był widoczny i w kolumnie
Uwagi Wnioskodawcy należy złożyć podpis i datę.
3. Wnioskodawca musi czytelnie podpisać wniosek pełnym imieniem i nazwiskiem,

potwierdzając prawdziwość podanych danych oraz oświadczając, że zna zasady
przyznawania płatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak podpisu spowoduje,
że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli wnioskodawca nie uzupełni podpisu w
terminie określonym przez ARiMR.
4. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego wniosek o przyznanie płatności

bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

podpisuje ten ze współwłaścicieli, który posiada numer identyfikacyjny nadany przez
ARiMR.
5. Dane osobowe wnioskodawcy mogą być aktualizowane tylko poprzez złożenie wniosku o

wpis do ewidencji producentów, zaznaczając, że jest to zmiana danych.

6. W przypadku zmiany lub korekty wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do

gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania wnioskodawca obowiązkowo
wypełnia sekcje: I – Cel złożenia, II – Numer identyfikacyjny III – Podmiot oraz X –
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Oświadczenia i zobowiązania, a następnie te pola formularza, które dotyczą zmiany lub
korekty danych.
W przypadku, gdy korekta dotyczy:
• danych osobowych i/lub braku podpisu na wniosku, wówczas wnioskodawca
wypełnia w formularzu wszystkie dane osobowe i dane dotyczące
wnioskowanych działek ewidencyjnych i rolnych z korygowanego wniosku oraz
podpisuje korektę;
• wnioskowanych działek, wówczas wnioskodawca podaje na formularzu korekty
dane osobowe oraz wszystkie dane dotyczące tej niekompletnej lub błędnej
działki.
Wnioskodawca nie może zmieniać formularzem Korekty tych danych, które nie były
wymienione w „Wezwaniu...” wysłanym przez ARiMR.
7. Jeżeli wnioskodawca stwierdzi rozbieżności, dotyczące rodzaju użytków rolnych dla
deklarowanej działki ewidencyjnej, pomiędzy danymi w rejestrze ewidencji gruntów i
budynków a stanem faktycznym, obowiązkowo wpisuje w kolumnie 13 sekcji VII tekst
„NIEAKTUALNY RODZAJ UŻYTKÓW”. Oświadczenie takie wnioskodawca może złożyć
jedynie w przypadku, gdy deklarowana działka posiada numer działki ewidencyjnej
zgodny z aktualnym wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie zmiany
dotyczące rodzaju i powierzchni użytków na danej działce ewidencyjnej oraz powierzchni
działek ewidencyjnych właściciele powinni zgłaszać organowi prowadzącemu ewidencję
gruntów, stosownie do przepisu art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Przykład wypełnienia Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub
o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
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D. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

I. CEL ZŁOŻENIA
Należy zaznaczyć znakiem „X” pole informujące, czy złożony formularz jest:

wnioskiem – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy Wnioskodawca z
własnej inicjatywy składa formularz po raz pierwszy w danym roku gospodarczym;
zmianą wniosku – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy Wnioskodawca
z własnej inicjatywy składa zmianę do wcześniej złożonego wniosku;
korektą wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy Wnioskodawca
składa korektę do wcześniej złożonego wniosku, na wezwanie ARiMR;
wycofaniem wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy

Wnioskodawca chce wycofać cały wniosek z własnej inicjatywy.

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY
Pole 01 –- należy wpisać Numer Identyfikacyjny nadany wcześniej przez ARiMR. W
przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, wniosek składa ta osoba, która posiada
numer identyfikacyjny.

III. PODMIOT
Pole 02 – należy wpisać nazwisko osoby, która ubiega się o przyznanie płatności. W
przypadku nazwisk dwuczłonowych, poszczególne człony nazwiska oddziela się
kreską (np.: Walczak–Kowalska). Osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej (j.o.n.o.p) podaje pełną nazwę;
Pole 03 – należy wpisać pierwsze imię osoby, która ubiega się o przyznanie płatności.
Osoba prawna lub j.o.n.o.p. podaje nazwę skróconą;
Pole 04

– należy wpisać drugie imię osoby, która ubiega się o przyznanie płatności. Jeżeli
wnioskodawca nie ma drugiego imienia pole pozostaje puste. J.o.n.o.p wpisuje
nazwę organu założycielskiego;

Pole 05 –

należy wpisać numer PESEL (pole obowiązkowe dla osób fizycznych);

Pole 06 –

należy wpisać numer REGON (pole obowiązkowe dla osób prawnych i j.o.n.o.p);

Pole 07 – należy wpisać numer NIP (pole obowiązkowe dla j.o.n.o.p. i osób fizycznych
posiadających taki numer);
Pole 08 – pole, które obowiązkowo wypełniają tylko osoby fizyczne nieposiadające
obywatelstwa polskiego.
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IV. PŁATNOŚCI
Pole 09 – pole należy zaznaczyć znakiem „X”, w przypadku ubiegania się o płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych;
Pole 10 – pole należy zaznaczyć znakiem „X”, w przypadku ubiegania się o płatności ONW.
V. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Pole 11 – należy wpisać ogólną liczbę załączników, którą Wnioskodawca składa wraz z
wypełnionym formularzem wniosku (korektą, zmianą).
Pole 12 – należy wpisać liczbę oraz nazwy załączników, które Wnioskodawca składa wraz z
wypełnionym wnioskiem (korektą, zmianą).

VI. ADNOTACJE ARIMR
Pole 13 – wypełnia ARiMR.
VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH
ZADEKLAROWANO DZIAŁKI ROLNE
Do wypełnienia wniosku przydatne są dokumenty odzwierciedlające stan prawny posiadania
gruntów rolnych, czyli podstawowe informacje z zakresu danych ewidencji gruntów i
budynków, tzn. położenie (województwo, powiat, gmina), numer działki ewidencyjnej,
powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej. Dokumentem takim może być wypis z
ewidencji gruntów i budynków wydawany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (wzór wypisu znajduje się w dalszej części Instrukcji).
Dokument ten powinien być zgodny ze stanem faktycznym (zgodny numer działki i jej
powierzchnia całkowita).
Do wypełnienia wniosku wystarczy także wypis z ewidencji gruntów i budynków o
niepełnej treści (informacja). W takiej formie informacja na ogół jest wydawana przez
prowadzących ewidencję „od ręki” z bazy danych ewidencyjnych. Innymi pomocnymi
dokumentami są np. akt notarialny kupna-sprzedaży lub darowizny, decyzja administracyjna,
wieloletnia umowa dzierżawy. Pomocną może być również kopia mapy ewidencyjnej.
Wnioskodawca wpisuje szczegółowe informacje dotyczące działek ewidencyjnych, które
deklaruje we wniosku. W przypadku, gdy działka ewidencyjna w całości nie jest
wykorzystywana do celów rolniczych (nie jest uprawiana, np. jest to działka zabudowana –
siedlisko), nie ma obowiązku wpisywania jej do wniosku.
Przy wypełnianiu części VII formularza - Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych,
na których zadeklarowano działki rolne należy zwrócić uwagę, aby wszystkie informacje
wpisać w odpowiednie rubryki.
Jeżeli liczba działek ewidencyjnych, które Wnioskodawca chce zadeklarować na wniosku,
przewyższa liczbę wierszy przewidzianych w tabeli VII Wnioskodawca powinien pobrać
dodatkowy formularz zawierający tabelę VII, do którego należy wpisać pozostałe działki
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ewidencyjne, numer identyfikacyjny, nadany wcześniej przez ARiMR oraz numer kolejny
kartki2.
Przykładowy wypis z rejestru gruntów, na podstawie którego sporządzono niniejszą
instrukcję oraz wypełniono przykładowy wniosek

Województwo:
Powiat:
Gmina:
Wieś:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb:

( Nazwa organu wydającego dokument)

mazowieckie
piaseczyński
Konstancin – Jeziorna
Baniocha
Konstancin - Jeziorna
Nr 0123

Nr kancelaryjny: ......................................

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
Nr jednostki rejestrowej
Właściciel

G. 12

NOWAK ZYGMUNT (ZYGMUNT, ZOFIA), udział: 1/1M1
zam. Ciszyca 515
NOWAK GRAŻYNA (MIECZYSŁAW, ZOFIA), udział: 1/1M1
zam. Ciszyca 515
KOWALSKA AGNIESZKA (STANISŁAW, ANNA), udział: 1/100
zam. Ciszyca 308

Właściciel
Użytkownik

Arkusz
mapy
AR_

Numer
działki

Bliższe określenie
położenia

Opisy użytków

27

89

Ciszyca

27

90

Ciszyca

27

27

91

92/2

Ciszyca

Ciszyca

Powierzchnia

Oznaczenie użytków i
konturów
klasyfikacyjnych

użytków w

działki

ha

w ha

Nr Księgi Wieczystej
lub oznaczenie
innych dokumentów

grunty orne

R III b

0,2000

0,2000

Umowa dzierżawy

grunty orne

R III b

0,2500

0,3500

R IV a

0,1000

KW VII - 4585

grunty orne
grunty orne

R III b

0,1600

grunty orne

R IV a

0,1800

0,4600

KW VII - 4585

łąki trwałe

Ł IV b

0,1200

tereny zabudowy
mieszkaniowej

BV

0,0900

0,0900

KW VII - 4585

1,1000

1,1000

Wartość: - ( - ). Rejon statystyczny
Razem:

Sporządzono wg. stanu z dnia: 07-01-2001
Słownie: jedenaście tysięcy metrów kwadratowych

2

Kartki numerujemy następująco. W prawym dolnym rogu, po cyfrze 2a w wykropkowane miejsce wpisuje się kolejne cyfry
zaczynając od 1. Pierwsza z kartek dodatkowych będzie więc nosiła numer: 2a/1/4, druga 2a/2/4, trzecia 2a/3/4 itd.
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kolumna 1 – należy wpisać kolejno cyfry 1, 2, 3.... W ten sposób Wnioskodawca nadaje
numer porządkowy kolejnym działkom ewidencyjnym wchodzącym w skład jego
gospodarstwa. Numerów musi być tyle, ile działek ewidencyjnych w danym gospodarstwie.
kolumny od 2 do 4 – należy wpisać nazwę województwa, powiatu i gminy, w którym
znajduje się dana działka ewidencyjna. Jeżeli w kolejnych wierszach konieczne byłoby
wpisywanie tej samej nazwy województwa, powiatu czy gminy zamiast wielokrotnie
powtarzać tę nazwę można wpisać „jw.”
kolumny od 5 do 8 – dla każdej działki ewidencyjnej należy wpisać nazwę obrębu
ewidencyjnego (wsi), numer obrębu ewidencyjnego, numer arkusza mapy, numer działki
ewidencyjnej. Jeżeli w kolejnych wierszach konieczne byłoby wpisywanie tych samych nazw:
obrębu ewidencyjnego (wsi), numeru obrębu ewidencyjnego, numeru arkusza mapy, można
zastąpić wielokrotne powtarzanie tego samego zapisu poprzez wpisanie „jw.”.
kolumna 9 – należy wpisać powierzchnię działki ewidencyjnej wyrażoną w m2 tj. do
czterech miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Wnioskodawca poda powierzchnię z jednym
miejscem po przecinku będzie to równoznaczne z dopisaniem w kolejnych miejscach po
przecinku cyfr „0”, np. zapis 1,2 ha będzie identyfikowany jako 1,2000 ha.
Uwaga: Przy wpisywaniu powierzchni działek ewidencyjnych do wniosku nie należy
uwzględniać klasyfikacji gruntów (nie należy podawać powierzchni działek ewidencyjnych w

rozbiciu na klasy gruntu np. na powierzchnię działki ewidencyjnej nr 90 składa się 0,2500 ha
RIIIb i 0,1000 ha RIVa; należy wpisać łączną powierzchnię działki ewidencyjnej, np. działka
ewidencyjna nr 90 o powierzchni 0,3500 ha).
kolumna 10 - należy wpisać powierzchnię działki ewidencyjnej, wykorzystaną do celów
rolniczych (pod uprawy rolne) przez wnioskodawcę. Oznacza to, że należy odliczyć od niej
powierzchnie: zadrzewione, zakrzaczone, drogi, powierzchnie zabudowane, odłogi.
Gruntami wykorzystywanymi do celów rolniczych w rozumieniu systemu płatności
bezpośrednich są: grunty orne – R, sady i uprawy wieloletnie – S, łąki trwałe – Ł, pastwiska
– Ps.
Należy zwrócić uwagę, by w kolumnie 10 nie została przekroczona powierzchnia całkowita
działki ewidencyjnej podana w kolumnie 9.
Każda działka ewidencyjna, która jest faktycznie wykorzystywana pod uprawy rolne, a
powierzchnia jej jest wpisana w kolumnie 10 tabeli VII - Oświadczenie o powierzchni działek
ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne, musi zostać przyporządkowana
działce rolnej (jednej lub kilku) lub części działki rolnej.
kolumna 11 - należy wpisać oznaczenie literowe działki rolnej lub jej części, która znajduje
się na danej działce ewidencyjnej.
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Przykład układu działek ewidencyjnych i rolnych w gospodarstwie rolnym

Na mapie przedstawiono to samo gospodarstwo rolne, którego wypis z ewidencji gruntów
zamieszczono wcześniej. Gospodarstwo to składa się z następujących działek ewidencyjnych
(ich granice zaznaczono cienką, ciągłą linią):
-

działki nr 89 o powierzchni 0,20 ha, na której uprawia się pszenżyto;
działki nr 90 o powierzchni 0,35 ha, na której uprawia się 0,08 ha pszenżyta i
0,27 ha jęczmienia jarego,

Działka ewidencyjna nr 89 i część działki ewidencyjnej nr 90, na której znajduje się
pszenżyto tworzą jedną działkę rolną (patrz definicja na str. 3) – granice działek rolnych
zaznaczono na mapce grubą linią. Działkę tę oznaczamy literą A.
Pozostała część działki rolnej nr 90 (ta na której znajduje się jęczmień jary) to odrębna
działka rolna. Oznaczamy ją literą B.
-

działki nr 91 o powierzchni 0,46 ha, na którą składa się 0,16 ha rzepaku, 0,18
ha bobiku i 0,12 ha łąki.

Na działce ewidencyjnej nr 91 położone są zatem trzy działki rolne. Oznaczamy je kolejno
literami C, D, E.
W ten sposób należy oznaczyć wszystkie działki rolne wchodzące w skład gospodarstwa.
Jeśli działek jest więcej niż liter alfabetu, działkę rolną następującą po działce oznaczonej
literą Z, oznaczamy AA a kolejne AB, AC, AD....
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VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH ZADEKLAROWANO DZIAŁKI ROLNE*

Położenie działki ewidencyjnej
Lp.

Dane wedug ewidencji gruntów i budynków

Województwo

Powiat

Gmina

1

2

3

4

1

MAZOWIECKIE

PIASECZYŃSKI

KONSTANCIN
JEZIORNA

PIASECZYŃSKI

Nazwa
Nr
Nr działki
Nr
obrębu
obrębu
arkusza ewidenewidencyjnego ewidencyjnej
mapy
(wsi)
cyjnego
5

0

1400

0

14

cz.A,B

89

0

2000

0

20

cz. A

J.W

90

0

3500

0

35

cz.A, B

J.W

91

0

4600

0

46

C,D,E

BANIOCHA

0123

27

90

KONSTANCIN
JEZIORNA

BANIOCHA

0123

27

J.W
J.W

J.W

J.W

J.W

J.W

J.W

J.W

J.W

J.W

4

a

8

3

Oznaczenie
Wycofanie
działki rolnej
działki
lub jej części ewidencyjnej

ha
10

7

MAZOWIECKIE

Powierzchnia
działki
ewidencyjnej
wykorzystywana
w celu rolniczym

m2

6

2

Powierzchnia
całkowita działki
ewidencyjnej
ha
9

11

12

Uwagi
wnioskodawcy

13
07.05.2004 Nowak

kolumna 12 – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca składa Zmianę
wniosku, w której wycofuje działkę ewidencyjną z ubiegania się o płatności bezpośrednie.
Należy wpisać słowo TAK.
kolumna 13 - Wnioskodawca składa podpis i datę w przypadku popełnienia błędu w danym
wierszu wniosku, skreśla cały wiersz, w którym wystąpił błąd jedną kreską tak, aby zapis był
widoczny.
Wnioskodawca może umieścić także inne istotne uwagi, np. informację o różnicach pomiędzy
stanem faktycznym wykorzystywania gruntów a istniejącymi zapisami w ewidencji gruntów.
VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH
Wszystkie powierzchnie działek rolnych zgłaszanych we wniosku należy podawać
w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy wnioskodawca
wpisze powierzchnię z jednym miejscem po przecinku będzie to jednoznaczne z dopisaniem
na drugim miejscu po przecinku cyfry „0”, np. zapis 1,2 ha będzie identyfikowany jako
1,20 ha.
W przypadku, gdy liczba działek rolnych, dla których Wnioskodawca ubiega się o przyznanie
płatności przewyższa liczbę wierszy przewidzianych w tabeli VIII formularza – Oświadczenie
o sposobie wykorzystywania działek rolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania
dodatkowego formularza zawierającego tabelę VIII – Oświadczenie o sposobie
wykorzystywania działek rolnych. Do dodatkowego formularza należy wpisać pozostałe
działki rolne, numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR oraz numer kolejnej kartki

Oświadczenia o sposobie wykorzystywania działek rolnych.

kolumna 1 – należy wpisać liczbę porządkową, która jest przyporządkowana numerowi
kolejnej działki rolnej, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
kolumna 2 – należy wpisać oznaczenia literowe wszystkich działek rolnych. Litera lub
kombinacja liter, którą została oznaczona działka rolna może wystąpić tylko jeden raz. W
przypadku wykorzystania wszystkich liter alfabetu dopuszcza się tworzenie kombinacji typu:
AA, AB, AC.. BA, BB, BC... itp.
kolumna 3 – należy wpisać gatunek rośliny uprawnej lub rodzaj uprawy (np.: pszenżyto,
łąka)
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kolumna 4 – należy wpisać powierzchnię działki rolnej w hektarach z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zadeklarowana powierzchnia działki rolnej jest równoznaczna z
powierzchnią, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa.
kolumna 5 – należy wypełnić jeśli, Wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności
uzupełniających. Wówczas należy wpisać literę odpowiadającą roślinie uprawnej:
C - płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu;
R - płatność uzupełniająca do powierzchni innych roślin uprawnych.
Brak wypełnienia tej kolumny oznacza, że Wnioskodawca nie ubiega się
o płatności uzupełniające do działek rolnych, odnośnie których brak wpisu
właściwej litery (C lub R).
kolumna 6 – należy wypełnić tylko dla działek znajdujących się na obszarach ONW. Należy
wpisać znak „X” w polach:
„TAK” w przypadku, gdy na daną działkę rolną Wnioskodawca ubiega się o płatność z
tytułu prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW.
„NIE” w przypadku, gdy na daną działkę rolną Wnioskodawca nie ubiega się o płatność z
tytułu prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW
kolumna 7 – należy wpisać nr działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka
rolna.
Działka rolna może być położona na kilku działkach ewidencyjnych, na części jednej działki
lub na części kilku działek. W takich przypadkach numery działek ewidencyjnych, na których
jest położona ta działka rolna wpisuje się w kolejne wiersze kolumny 7. W kolumnie 8 podaje
się poszczególne powierzchnie zajęte przez daną działkę rolną na poszczególnych działkach
ewidencyjnych (nie trzeba ponownie wypełniać kolumn 1-5).Poniższy przykład pokazuje jak
wypełnić tabelę VIII w sytuacji, gdy działka rolna „A” położona jest na całej działce
ewidencyjnej nr 89 i części działki ewidencyjnej nr 90.
VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH

Lp.

Oznaczenie
działki
rolnej

1

2

1

A

Roślina uprawna

Powierzchnia działki
rolnej

ha

2

B

3

PSZENŻYTO

JĘCZMIEŃ JARY

a

0

Płatności z tytułu
wsparcia działalności
Nr działki
rolniczej na
ewidencyjnej,
obszarach o
na której
niekorzystnych
położona jest
warunkach
działka rolna
gospodarowania*

5

4

0

Oznaczenie
wykorzystywania
działki rolnej

28

27

R

R

Powierzchnia działki
rolnej w granicach
działki ewidencyjnej
ha

7

6

Wycofanie
działki rolnej

Uwagi
wnioskodawcy

9

10

a
8

Tak

Nie
x

89

0

20

Tak

Nie
X

cz. 90

0

08

Tak

Nie
X

cz. 90

0

27

kolumna 8 – należy wpisać powierzchnię działki rolnej w granicach wszystkich działek
ewidencyjnych, na których położona jest dana działka rolna.
Przykład (patrz fragment tabeli VIII powyżej):
Działka rolna A ma powierzchnię 0,28 ha. Zajmuje więc całą działkę ewidencyjną nr 89 o
powierzchni 0,20 ha i części działki ewidencyjnej nr 90 o powierzchni 0,08 ha. W kolumnie 8
wpisuje się powierzchnię tych działek ewidencyjnych lub ich części, którą zajmuje działka A.
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kolumna 9 – należy wypełnić tylko jeśli Wnioskodawca składa zmianę do wniosku, w której
wycofuje działkę rolną z ubiegania się o płatność obszarową. Należy wpisać słowo TAK.
kolumna 10 – Wnioskodawca składa podpis i datę w przypadku popełnienia błędu w danym
wierszu wniosku, skreśla cały wiersz, w którym wystąpił błąd jedną kreską, tak aby zapis był
widoczny. Wnioskodawca może umieścić także inne istotne uwagi.
IX. POWIERZCHNIA OGÓLNA GOSPODARSTWA
Pole 14 – należy wpisać łączną powierzchnię gospodarstwa użytkowaną w danym roku. Jest
to suma powierzchni własnych i władanych z innych tytułów, np. dzierżawy, użyczenia, z
pominięciem powierzchni oddanej innemu podmiotowi w dzierżawę, użyczenie itp., działek
rolnych użytkowanych w danym roku.
X. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
pole 15 – w tym polu Wnioskodawca/Pełnomocnik/Osoba uprawniona do reprezentacji,
która ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych składa czytelny podpis (imię i
nazwisko) i datę wypełnienia wniosku potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz
znajomość zasad przyznawania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz
zobowiązanie do ich przestrzegania.
pole 16 – w tym polu Wnioskodawca/Pełnomocnik/Osoba uprawniona do reprezentacji,
która ubiega się o płatności ONW składa czytelny podpis (imię i nazwisko) i datę wypełnienia
wniosku potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz znajomość zasad przyznawania
płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania oraz przestrzeganie zobowiązań.
Brak podpisu spowoduje, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli Wnioskodawca nie
uzupełni podpisu w terminie określonym na „Wezwaniu do usunięcia braków formalnych”
przesłanym przez ARiMR.
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