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WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2021
Wnioskuję o przyznanie:1)

X jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie2) oraz płatności dodatkowej2),3)

 płatności dla młodych rolników2)

 płatność dla krów4),5)

 płatność dla bydła4),5)

 płatność dla owiec4)

 płatność dla kóz4)

 płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych 
na ziarno4)

X płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych4)

 płatności niezwiązanej do tytoniu2)

X płatności ONW6)

 płatność do powierzchni uprawy buraków
cukrowych4)

 płatność do powierzchni uprawy ziemniaków 
skrobiowych4)

 płatność do powierzchni uprawy chmielu4)

 płatność do powierzchni uprawy truskawek4)

 płatność do powierzchni uprawy pomidorów4)

 płatność do powierzchni uprawy lnu4)

 płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych4)

X płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020)

 w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie7)

 w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach:8)  pakietu 4  pakietu 5  pakietu 6

 płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)

 w tym przyznanie kosztów transakcyjnych8)

 płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020)

 pakiet 1. Dobrostan świń  wariant 1.1 Dobrostan loch - zwiększona 
powierzchnia w budynkach  wariant 1.2 Dobrostan tuczników - 

zwiększona powierzchnia w budynkach

 pakiet 2. Dobrostan krów  wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych - 
wypas  wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych 

utrzymywanych grupowo - zwiększona 
powierzchnia w budynkach

 wariant 2.3 
Dobrostan krów 
mamek

 pakiet 3. Dobrostan owiec  wariant  3.1  Dobrostan  owiec - 
zwiększona powierzchnia w budynkach

 w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach:9)  pakietu 1  pakietu 2  pakietu 3

 pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) - wniosek o wypłatę10)

 premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)11)

 pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020)11),12)
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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I. CEL ZŁOŻENIA1)

X Wniosek  Zmiana do wniosku13)  Korekta wniosku  Wycofanie części wniosku  Wycofanie całego wniosku

Przejęcie zobowiązania:  rolno-środowiskowo-klimatycznego14)  ekologicznego14)  zalesieniowego15)

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY

01. Numer identyfikacyjny 0 6 9 5 1 8 3 8 4
III. PODMIOT

02. Nazwisko / Nazwa pełna
Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.            

05. PESEL

2 8 1 4 2 3 2 5 7 -      
03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 04. Nazwa organu założycielskiego jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

06. REGON

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
/wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/

IV. PŁATNOŚĆ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
08. Oświadczam, że:1)

 samodzielnie prowadzę gospodarstwo rolne,
           

09. PESEL MAŁŻONKA
 pozostaję w związku małżeńskim i razem prowadzimy gospodarstwo rolne,

 sprawuję faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną16),

 samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami (którym nadano numer identyfikacyjny), sprawuję faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób, w tym nad spółką cywilną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej17).

V. SYSTEM DLA MAŁYCH GOSPODARSTW
10.  Oświadczam, że występuję z systemu dla małych gospodarstw

VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH18)

11. Załączniki: Nazwa załącznika Liczba załączników Nazwa załącznika Liczba załączników
1. Materiał graficzny19) 25 …………………………………………………………………… .............
2. Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych 1 …………………………………………………………………… .............

Właściwe zaznaczyć znakiem X.1) 
Płatność przysługuje, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.2) 
Uznaje się, że rolnik ubiega się o płatność dodatkową, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha.3) 
Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (płatności związane do powierzchni upraw, płatności związane do zwierząt).4) 
Należy dołączyć do wniosku Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.5) 
Płatność w ramach działania Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020).6) 
Należy dołączyć Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich, będących przedmiotem wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020).7) 
Płatność przysługuje, jeżeli beneficjent ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu 4 lub 5 lub 6.8) 
Płatność nie przysługuje jeżeli beneficjent realizuje wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas lub jeżeli w kolejnym roku realizacji tego samego wariantu (z wyjątkiem wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas 9) 
) beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające brak istotnych zmian w planie.
Należy wypełnić sekcję VIIIA. Dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy, zawartą na stronie Wypłata pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013.10) 
Należy wypełnić sekcję VIIIB. Oświadczenie o powierzchni gruntu, na którym zostało wykonane zalesienie, lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach PROW 2014-2020.11) 
Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia (PROW 2014-2020).12) 
Nie dotyczy płatności związanych do zwierząt, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie oraz płatności dobrostanowej.13) 
Należy zaznaczyć w przypadku przejęcia zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub ekologicznego, które nastąpiło w wyniku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika 14) 
albo następstwa prawnego, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za poprzedni rok.
Należy zaznaczyć w przypadku przejęcia zobowiązania zalesieniowego, które nastąpiło w wyniku przeniesienia własności gruntów albo następstwa prawnego albo śmierci, po doręczeniu rolnikowi decyzji w sprawie o 15) 
przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie ww. premii za dany rok.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną.16) 
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób.17) 
Należy wymienić wszystkie załączniki, jakie rolnik dołącza do wniosku.18) 
Do wniosku należy dołączyć materiał graficzny dla każdej działki ewidencyjnej deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności.19) 
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VII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH20)

Lp.

Położenie działki ewidencyjnej: Dane według ewidencji gruntów i budynków: Powierzchnia na działce ewidencyjnej:21)

województwo powiat gmina nazwa obrębu 
ewidencyjnego

nr 
obrębu 
ewiden-
cyjnego

nr 
arkusza 

mapy

nr działki 
ewiden-
cyjnej

kwalifikującego 
się hektara 
ogółem21)

gruntów ornych 
ogółem, w tym 
gruntów ornych 
niezgłoszonych 

do płatności

gruntów niezgłoszonych do płatności22)

upraw 
trwałych

trwałych 
użytków 

zielonych

gruntów ornych:

nazwa uprawy23) powierzchnia

ha a ha a ha a ha a ha a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 135/9 0 89 0 89

2. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/100 0 01 0 01

3. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/37 0 11 0 11

4. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/38 0 11 0 11

5. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/39 0 09 0 09

6. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/42 0 12 0 12

7. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/43 0 08 0 08

8. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/44 0 11 0 11

9. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/46 0 07 0 07

10. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/47 0 10 0 10

11. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/48 0 13 0 13

12. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/50 0 03 0 03 mieszanka 
wieloletnia traw

0 03

13. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/52 0 24 0 24

14. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/53 0 11 0 11

15. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/54 0 10 0 10

16. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/55 0 14 0 14

17. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/56 0 09 0 09

18. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/57 0 10 0 10

19. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/58 0 10 0 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/59 0 11 0 11

21. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/60 0 11 0 11

22. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/62 0 15 0 15

23. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/63 0 15 0 15

24. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/64 0 15 0 15

25. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/65 0 15 0 15

26. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/66 0 13 0 13

27. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/68 0 14 0 14

28. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/69 0 13 0 13

29. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/70 0 16 0 16

30. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/71 0 13 0 13

31. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/72 0 12 0 12

32. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/73 0 13 0 13

33. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/75 0 10 0 10

34. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/76 0 11 0 11

35. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/77 0 11 0 11

36. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/78 0 11 0 11

37. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/79 0 11 0 11

38. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/80 0 29 0 29

39. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/81 0 15 0 15

40. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/83 0 05 0 05

41. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/86 2 00 2 00

42. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/92 0 04 0 04

43. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/93 0 12 0 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

44. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/95 0 16 0 16

45. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/96 0 11 0 11

46. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/97 0 10 0 10

47. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
BARCZEWO

2 0002 208/98 1 41 1 41

48. warmińsko-
mazurskie

olsztyński JEZIORANY MIASTO JEZIORANY 0001 133/20 22 91 0 00

49. warmińsko-
mazurskie

olsztyński JEZIORANY JEZIORANY KOL. 0003 72/1 1 72 1 72

50. warmińsko-
mazurskie

olsztyński JEZIORANY JEZIORANY KOL. 0003 72/3 0 56 0 56

51. warmińsko-
mazurskie

olsztyński JEZIORANY ŻARDENIKI 0021 165 1 08 0 00

52. warmińsko-
mazurskie

olsztyński MIASTO 
OLSZTYNEK

5 0005 62/15 1 65 1 65

53. warmińsko-
mazurskie

olsztyński Stawiguda GRYŹLINY 0003 652/21 84 49 5 19

54. warmińsko-
mazurskie

olsztyński Stawiguda GRYŹLINY 0003 652/23 5 18 0 00

55. warmińsko-
mazurskie

olsztyński Stawiguda GRYŹLINY 0003 831/1 0 30 0 00

W przypadku:20)  
ubiegania się o jednolitą płatność obszarową, lub płatności związane do powierzchni upraw, lub płatność ONW, lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), lub płatność ekologiczną (PROW 2014-2020), lub płatność dobrostanową (PROW 
2014-2020), lub wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), lub premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), lub pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) należy wymienić wszystkie działki 
ewidencyjne będące w posiadaniu rolnika, na których znajdują się grunty kwalifikujące się do płatności (w tym także działki, które nie będą deklarowane do płatności) oraz działki ewidencyjne, na których znajdują się powierzchnie zalesione, do których rolnik 
ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).
gdy liczba działek ewidencyjnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczając numer strony jako: „2a/6, 2b/6, 2c/6" itd.

Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2021.21)  
Należy wpisać powierzchnię gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, która nie jest zgłoszona do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), wypłaty 22)  
pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020). W przypadku, gdy rolnik posiada grunty zalesione lub grunty z 
sukcesją naturalną, do których nie ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020), wypełnia 
kolumnę 11. Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że deklaracja taka jest niezbędna do celów innych programów pomocowych. Należy wypełnić także w przypadku 
ubiegania się o płatność dobrostanową (PROW 2014-2020).
Należy wypełnić, jeżeli rolnik posiada trawy na gruntach ornych lub grunty ugorowane lub trawy na ugorze lub gdy powierzchnia posiadanych gruntów ornych wynosi co najmniej 10 ha lub w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w 23)  
zakresie pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.
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VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DZIAŁEK ROLNYCH24)

Oznaczenie 
działki 
rolnej

Grupa upraw21)/Obszar21)/
Uprawa25)

Powierzchnia 
działki rolnej Nr działki ewidencyjnej, na której 

jest położona działka rolna

Powierzchnia 
działki rolnej w 

granicach 
działki 

ewidencyjnej

Powierzchnia deklarowana do 
płatności ONW w ramach obszaru 

ONW26)

Dane w zakresie płatności: rolno-środowiskowo-
klimatycznej/ekologicznej

Uwagi

ha a ha a
Oznaczenie

 obszaru ONW27) ha a

Nr 
pakietu/

wariantu/
opcji

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji 
zobowiązania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego28) lub 
ekologicznego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A JPO 0 97 281406_5.0021.165 0 97
A1 PRSK TUZ 0 97 281406_5.0021.165 0 97 5.5 Sposób użytkowania: kośny pow. 

skoszona; 
PRŚK2017

A1a TUZ 0 97 281406_5.0021.165 0 97
B JPO 0 89 281401_4.0002.135/9 0 89 ONW_5 0 89

B1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

0 89 281401_4.0002.135/9 0 89

C JPO 69 59 281411_2.0003.652/21 69 59 ONW_6 69 59
C1 TRAWY_NA_GO 

mieszanka wieloletnia 
traw

5 19 281411_2.0003.652/21 5 19

C2 PRSK TUZ 10 69 281411_2.0003.652/21 10 69 5.5 Sposób użytkowania: kośny PRŚK2017

C2a TUZ 10 69 281411_2.0003.652/21 10 69
C3 PRSK TUZ 53 71 281411_2.0003.652/21 53 71 5.5 Sposób użytkowania: kośny PRŚK2017

C3a TUZ 53 71 281411_2.0003.652/21 53 71
D JPO 1 72 281406_5.0003.72/1 1 72

D1 P PAS 1 72 281406_5.0003.72/1 1 72
D1a GRUPA_RODZAJ_UPRA

WA koniczyna 
czerwona

1 72 281406_5.0003.72/1 1 72

E JPO 6 10 281411_2.0003.831/1 0 30 ONW_6 0 30
281411_2.0003.652/21 5 80 ONW_6 5 80

E1 PRSK TUZ 0 30 281411_2.0003.831/1 0 30 5.5 Sposób użytkowania: kośny pow. 
skoszona; 
PRŚK2017

E1a TUZ 0 30 281411_2.0003.831/1 0 30
E2 PRSK TUZ 5 80 281411_2.0003.652/21 5 80 5.5 Sposób użytkowania: kośny PRŚK2017

E2a TUZ 5 80 281411_2.0003.652/21 5 80
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F JPO 15 24 281406_4.0001.133/20 15 24
F1 PRSK TUZ 15 24 281406_4.0001.133/20 15 24 5.5 Sposób użytkowania: kośny PRŚK2017

F1a TUZ 15 24 281406_4.0001.133/20 15 24
G JPO Z 7 67 281406_4.0001.133/20 7 67
H JPO 1 94 281401_4.0002.208/92 0 04 ONW_5 0 04

281401_4.0002.208/93 0 12 ONW_5 0 12
281401_4.0002.208/96 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/97 0 10 ONW_5 0 10
281401_4.0002.208/95 0 16 ONW_5 0 16
281401_4.0002.208/98 1 41 ONW_5 1 41

H1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

1 94 281401_4.0002.208/92 0 04

281401_4.0002.208/97 0 10
281401_4.0002.208/93 0 12
281401_4.0002.208/98 1 41
281401_4.0002.208/95 0 16
281401_4.0002.208/96 0 11

I JPO 0 70 281411_2.0003.652/21 0 70 ONW_6 0 70
I1 PRSK TUZ 0 70 281411_2.0003.652/21 0 70 5.5 Sposób użytkowania: kośny pow. 

skoszona; 
PRŚK2017

I1a TUZ 0 70 281411_2.0003.652/21 0 70
J JPO 8 40 281411_2.0003.652/21 8 40 ONW_6 8 40

J1 TUZ 0 95 281411_2.0003.652/21 0 95
J2 TUZ 0 17 281411_2.0003.652/21 0 17
J3 PRSK TUZ 7 27 281411_2.0003.652/21 7 27 5.5 Sposób użytkowania: kośny PRŚK2017

J3a TUZ 7 27 281411_2.0003.652/21 7 27
K JPO 1 65 281409_4.0005.62/15 1 65 ONW_5 1 65

K1 P PAS 1 65 281409_4.0005.62/15 1 65
K1a GRUPA_RODZAJ_UPRA

WA koniczyna 
czerwona

1 65 281409_4.0005.62/15 1 65

L JPO 0 31 281401_4.0002.208/37 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/38 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/39 0 09 ONW_5 0 09
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L1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

0 31 281401_4.0002.208/39 0 09

281401_4.0002.208/38 0 11
281401_4.0002.208/37 0 11

M JPO 0 31 281401_4.0002.208/44 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/43 0 08 ONW_5 0 08
281401_4.0002.208/42 0 12 ONW_5 0 12

M1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

0 31 281401_4.0002.208/42 0 12

281401_4.0002.208/44 0 11
281401_4.0002.208/43 0 08

N JPO 0 30 281401_4.0002.208/47 0 10 ONW_5 0 10
281401_4.0002.208/48 0 13 ONW_5 0 13
281401_4.0002.208/46 0 07 ONW_5 0 07

N1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

0 30 281401_4.0002.208/47 0 10

281401_4.0002.208/48 0 13
281401_4.0002.208/46 0 07

O JPO 2 06 281401_4.0002.208/72 0 12 ONW_5 0 12
281401_4.0002.208/58 0 10 ONW_5 0 10
281401_4.0002.208/68 0 14 ONW_5 0 14
281401_4.0002.208/66 0 13 ONW_5 0 13

281401_4.0002.208/100 0 01 ONW_5 0 01
281401_4.0002.208/73 0 13 ONW_5 0 13
281401_4.0002.208/69 0 13 ONW_5 0 13
281401_4.0002.208/62 0 15 ONW_5 0 15
281401_4.0002.208/71 0 13 ONW_5 0 13
281401_4.0002.208/64 0 15 ONW_5 0 15
281401_4.0002.208/57 0 10 ONW_5 0 10
281401_4.0002.208/60 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/59 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/65 0 15 ONW_5 0 15
281401_4.0002.208/63 0 15 ONW_5 0 15
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281401_4.0002.208/56 0 09 ONW_5 0 09
281401_4.0002.208/70 0 16 ONW_5 0 16

O1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

2 06 281401_4.0002.208/68 0 14

281401_4.0002.208/57 0 10
281401_4.0002.208/66 0 13
281401_4.0002.208/56 0 09
281401_4.0002.208/72 0 12
281401_4.0002.208/71 0 13
281401_4.0002.208/62 0 15
281401_4.0002.208/70 0 16
281401_4.0002.208/69 0 13
281401_4.0002.208/73 0 13
281401_4.0002.208/64 0 15
281401_4.0002.208/58 0 10
281401_4.0002.208/60 0 11

281401_4.0002.208/100 0 01
281401_4.0002.208/63 0 15
281401_4.0002.208/59 0 11
281401_4.0002.208/65 0 15

P JPO 0 54 281401_4.0002.208/75 0 10 ONW_5 0 10
281401_4.0002.208/76 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/78 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/77 0 11 ONW_5 0 11
281401_4.0002.208/79 0 11 ONW_5 0 11

P1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

0 54 281401_4.0002.208/79 0 11

281401_4.0002.208/77 0 11
281401_4.0002.208/78 0 11
281401_4.0002.208/76 0 11
281401_4.0002.208/75 0 10

Q JPO 0 11 281406_5.0021.165 0 11
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Q1 PRSK TUZ 0 11 281406_5.0021.165 0 11 5.5 Sposób użytkowania: kośny pow. 
skoszona; 
PRŚK2017

Q1a TUZ 0 11 281406_5.0021.165 0 11
R JPO 3 08 281401_4.0002.208/55 0 14 ONW_5 0 14

281401_4.0002.208/83 0 05 ONW_5 0 05
281401_4.0002.208/81 0 15 ONW_5 0 15
281401_4.0002.208/80 0 29 ONW_5 0 29
281401_4.0002.208/54 0 10 ONW_5 0 10
281401_4.0002.208/86 2 00 ONW_5 2 00
281401_4.0002.208/52 0 24 ONW_5 0 24
281401_4.0002.208/53 0 11 ONW_5 0 11

R1 TRAWY_NA_GO 
mieszanka wieloletnia 

traw

3 08 281401_4.0002.208/83 0 05

281401_4.0002.208/55 0 14
281401_4.0002.208/86 2 00
281401_4.0002.208/81 0 15
281401_4.0002.208/52 0 24
281401_4.0002.208/53 0 11
281401_4.0002.208/54 0 10
281401_4.0002.208/80 0 29

S JPO 0 56 281406_5.0003.72/3 0 56
S1 P PAS 0 56 281406_5.0003.72/3 0 56

S1a GRUPA_RODZAJ_UPRA
WA koniczyna 

czerwona

0 56 281406_5.0003.72/3 0 56

T JPO 5 18 281411_2.0003.652/23 5 18 ONW_6 5 18
T1 PRSK TUZ 5 18 281411_2.0003.652/23 5 18 5.5 Sposób użytkowania: kośny PRŚK2017

T1a TUZ 5 18 281411_2.0003.652/23 5 18

W przypadku, gdy liczba działek rolnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczając numer strony jako: „3a/6, 3b/6, 3c/6" itd.24)  
Dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych, a w przypadku beneficjentów realizujących zobowiązanie rolno- środowiskowo- klimatyczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) – zgodnie z objaśnieniami 25)  
zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2021.
Powierzchnię deklarowaną do płatności ONW należy wpisać tylko przy działce głównej.26)  
Należy wpisać oznaczenie obszaru ONW: ONW_5 - ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I; ONW_6 - ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II; ONW_7 - ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo – turystycznych); ONW_8 27)  
- ONW typ specyficzny strefa II (podgórskie); ONW_9 - ONW typ górski; 
W przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach Pakietu 1 należy wpisać realizowaną w danym roku (jeśli dotyczy) praktykę dodatkową; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności 28)  
rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach wariantu 2.1 Pakietu 2 należy wpisać gatunki roślin uprawianych w międzyplonie; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach 
Pakietu 4 lub Pakietu 5, należy wpisać sposób użytkowania działki rolnej; w przypadku deklarowania działki rolnej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach Pakietu 3, należy wpisać liczbę drzew owocowych rosnących na danej 
działce rolnej, z podaniem ich odmian.
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IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
Oświadczam, że:

pouczono mnie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, która uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub 1) 
pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu oraz o możliwości złożenia odwołania od tej decyzji;
znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego;2) 
znane mi są zasady przyznawania płatności oraz pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności;3) 
jestem świadomy/-a szczególnych warunków odnoszących się do systemu dla małych gospodarstw;4) 
nie stwarzam sztucznych warunków, o których mowa w art. 60 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 11 ust. 4, art. 41 ust. 7, art. 61 ust. 4 rozporządzenia 5) 
(UE) nr 1307/2013, w celu uzyskania korzyści finansowych sprzecznych z celami systemów pomocy;
nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 6) 
U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
działki rolne wnioskowane do płatności29) są/będą/były w moim posiadaniu w dniu 31 maja 2021 r.;7) 
zostałem/-am poinformowany/-a, że:8) 

obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o a)  
przyznanie płatności,
pomoc przyznawana w ramach działania 221, 223 PROW 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, na mocy decyzji b)  
Komisji Europejskiej znak: K(2010) 8264 z dnia 1 grudnia 2010 r., jest pomocą państwa numer N 92/2010,
pomoc przyznawana w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (poddziałanie Wsparcie na zalesianie i c)  
tworzenie terenów zalesionych) w ramach PROW 2014-2020, została zatwierdzona przez Komisję Europejską i jest programem pomocowym, któremu 
nadano numer referencyjny SA.54154 (2019/XA);

przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich 9) 
dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu 10) 
udzielonej pomocy w ramach płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 
2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020), pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premii 
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) oraz pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020), będzie 
publikowana na stronie internetowej MRiRW;
jestem świadomy(-a) skutków niewykonania zobowiązań wynikających z realizacji działania Rolnictwo ekologiczne, Działania rolno-środowiskowo-11) 
klimatycznego oraz nieprzestrzegania wymogów wynikających z realizacji działania Dobrostan zwierząt;30), 31)

posiadam/będę posiadał plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej lub dokumentację przyrodniczą lub  plan  poprawy 12) 
dobrostanu zwierząt, o których mowa w przepisach o szczegółowych warunkach i trybie przyznawania pomocy w ramach Działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego lub działania Rolnictwo ekologiczne lub działania Dobrostan zwierząt;30), 31), 32)

wyrysowane na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania;13) 
posiadam tytuł prawny do działek ewidencyjnych będących własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub 14) 
samorządowej osoby prawnej;
nie stwarzam pozorów prowadzenia działalności rolniczej i na zadeklarowanych we wniosku gruntach prowadzę działalność rolniczą przez cały rok 15) 
kalendarzowy;
jestem świadomy(-a) konieczności zmiany podjętego przeze mnie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego w 16) 
ramach PROW 2014-2020 w przypadku zmiany odpowiednich obowiązkowych norm, wymogów lub obowiązków lub praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska lub praktyk równoważnych w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych praktyk, a w przypadku zobowiązania wykraczającego 
poza koniec okresu programowania – również w celu umożliwienia jego dostosowania do nowych ram prawnych.
Jeżeli nie zaakceptuję takiego rozwiązania, moje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne utraci ważność, a zwrot 
płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązania te były obowiązujące;30)

Zobowiązuję się do:
niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:1) 

o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie a)  
płatności,
każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o b)  
przyznanie płatności, w szczególności, gdy zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienia posiadania 
gospodarstwa rolnego,
o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie c)  
prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, okazania dokumentów 2) 
potwierdzających dane zawarte we wniosku o przyznanie płatności, a także zapewnienia niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;
utrzymywania wszystkich gruntów, na których prowadzona jest działalność rolnicza, zgodnie z normami oraz przestrzegania wymogów wzajemnej 3) 
zgodności przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;
utrzymywania w gospodarstwie zwierząt, w odniesieniu do których został złożony wniosek o przyznanie płatności związanych do zwierząt, w okresie 4) 
wskazanym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
realizacji 233) / 534) -letniego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo 335) / 536) -letniego zobowiązania ekologicznego;30)5) 
prowadzenia w gospodarstwie rolnym rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub rejestru działalności ekologicznej;30)6) 
prowadzenia w gospodarstwie rolnym rejestru wypasu dla wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas31);7) 
prowadzenia działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;37)8) 
prowadzenia założonej uprawy leśnej przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;38)9) 
pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie, lub zalesienia występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, 10) 
przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej oraz utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie, przez 12 lat od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.39)

12.  Oświadczam, że gospodarstwo rolne lub jego część jest zarządzane zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym i rezygnuję z prawa zwolnienia mnie z obowiązku 
przestrzegania wymogów zazielenienia.40)

13.  Oświadczam, że dokonałem zmiany podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020).

14.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie przez ARiMR moich danych teleadresowych potencjalnym nabywcom „prosiąt dobrostanowych”.41)

Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw i płatność ONW.29) 
Dotyczy beneficjentów, którzy ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności ekologicznej (PROW 2014-2020).30) 
Dotyczy beneficjentów, którzy ubiegają się o przyznanie płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020).31) 
Plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej lub plan poprawy dobrostanu zwierząt (z wyjątkiem wariantu 2.1, dla którego nie ma obowiązku wykonania planu poprawy dobrostanu 32) 
zwierząt) sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w rozumieniu przepisów o 
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dotyczy zobowiązań podjętych po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietu 2, pakietu 3, pakietu 6 oraz pakietu 7 Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.33) 
Dotyczy zobowiązań podjętych przed dniem 15 marca 2021 r. w ramach wszystkich pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz zobowiązań podjętych po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietu 1, 34) 
pakietu 4 oraz pakietu 5 Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Dotyczy zobowiązań podjętych po dniu 14 marca 2021 r. w ramach wszystkich pakietów działania Rolnictwo ekologiczne.35) 
Dotyczy zobowiązań podjętych przed dniem 15 marca 2021 r. w ramach wszystkich pakietów działania Rolnictwo ekologiczne.36) 
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie płatności ONW.37) 
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).38) 
Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).39) 
Dotyczy rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest zarządzane zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym i rezygnują oni z prawa zwolnienia z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia.40) 
Dotyczy beneficjentów, którzy ubiegają się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach.41) 
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X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych oraz pełnomocnika
W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "Rozporządzeniem", Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych,  zwanym  dalej  „Administratorem  danych”  jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w 1) 
Warszawie, al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i 2) 
Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 3) 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany 
w pkt 2.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia 4) 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z 5) 
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1505) oraz z:

ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1341, z późn zm.) i aktów wykonawczych do tej a)  
ustawy, o ile ubiega się Pani/Pan o przyznanie przynajmniej jednej z wymienionych płatności tj.: płatności bezpośrednie, płatność niezwiązana do tytoniu;
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów b)  
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1371, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, o ile 
ubiega się Pani/Pan o wypłatę pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013 –wniosek o wypłatę;
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów c)  
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, o ile 
ubiega się Pani/Pan o przyznanie przynajmniej jednej z wymienionych płatności tj.: płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami w ramach PROW 2014-2020 (płatność ONW), płatność ekologiczną w ramach PROW 2014-2020, płatność rolno- środowiskowo- klimatyczną w 
ramach PROW 2014-2020, płatność dobrostanową w ramach PROW 2014-2020, premiępielęgnacyjną i premię zalesieniową w ramach PROW 2014-2020, pierwszą 
premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną w ramach PROW 2014-2020,

tj. obsługi wniosku o przyznanie płatności na rok 2021.
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom kontrolnym, podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów 6) 
powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z wykonywaniem 
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu, wykonawcom uczestniczącym w procesie aktualizacji 
baz danych systemu LPIS.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 5. Okres 7) 
przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony na okres potrzebny 
do prowadzenia archiwizacji.
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane 8) 
przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5 oraz przez okres realizacji celów, o których mowa w sekcji XI lub do czasu jej odwołania lub zmiany.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w 9) 
przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody 10) 
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 11) 
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie płatności na rok 2021, wynika z obowiązku zawartego w 12) 
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia braków, będzie 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

XI. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

X Wyrażam zgodę1) na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 
70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych 
podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu 
wniosku o przyznanie płatności na rok 2021, jako „dane nieobowiązkowe” w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach 
dotyczących przyznawania płatności, z wykorzystaniem podanego przez mnie poniżej numer telefonu.

X Wyrażam zgodę1) na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 
70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych 
podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu 
wniosku o przyznanie płatności na rok 2021, jako „dane nieobowiązkowe” w celu otrzymywania/kierowania do mnie treści informacyjnych 
lub promocyjnych o działaniach realizowanych przez Agencję, za pośrednictwem SMS/MMS na podany przeze mnie poniżej numer 
telefonu.

Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności na 
rok 2021. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższych zgód. Każdą ze zgód można 
wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora 
danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie każdej ze zgód nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   -    -    
Numer telefonu (dane nieobowiązkowe)

2 6 - 0 4 - 2 0 2 1
Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu

czytelny podpis wnioskodawcydata wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)
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XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 
DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ BENEFICJENTA

Zgodnie z treścią z art. 14 Rozporządzenia, w odniesieniu do danych osób fizycznych, które zostały przekazane przez Beneficjenta w dokumentach aplikacyjnych 
w celu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, 
płatności dobrostanowej, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną lub przyznania pomocy 
na zalesianie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (dalej: Administrator danych) pozyskanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 3 poniżej, jest 1) 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem danych można kontaktować 
się poprzez e- mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 
Warszawa.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 2) 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych, 
wskazany w pkt 1.
Pani/ Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora danych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu realizacji zadań 3) 
wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(Dz. U. z 2019 r., poz. 1505) oraz z:

ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz. U. z 2020 r., poz. 1341, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej a)  
ustawy,o ile Beneficjent ubiega się o przyznanie przynajmniej jednej z wymienionych płatności tj.: płatności bezpośrednie, płatność niezwiązana do tytoniu;
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów b)  
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1371, z późn zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, o ile 
Beneficjent ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013 –wniosek o wypłatę;
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów c)  
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2021 r., poz. 182, z późn zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, o ile 
Beneficjent ubiega się o przyznanie przynajmniej jednej z wymienionych płatności tj.: płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami w ramach PROW 2014-2020 (płatność ONW), płatność ekologiczną w ramach PROW 2014-2020, płatność rolno- środowiskowo- klimatyczną w 
ramach PROW 2014-2020, płatność dobrostanową w ramach PROW 2014-2020, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową w ramach PROW 2014-2020, pierwszą 
premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną w ramach PROW 2014-2020,

tj. obsługi, złożonego przez Beneficjenta, wniosku o przyznanie płatności na rok 2021.
Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.4) 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:5) 

organy kontrolne,a)  
podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,b)  
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. c)  
dostawcy IT, wykonawcy kontroli na miejscu, wykonawcy uczestniczący w procesie aktualizacji baz danych systemu LPIS.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych zostanie 6) 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w 7) 
przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 8) 
Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane Administrator danych uzyskał od Beneficjenta. 9) 

XIII. OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Przyjmuję do wiadomości, iż ARiMR staje się Administratorem danych osobowych osób fizycznych otrzymanych ode mnie, które to dane osobowe 1) 
bezpośrednio lub pośrednio zostały przeze mnie pozyskane w celu obsługi wniosku o przyznanie płatności na rok 2021.
Oświadczam, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzam zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi i jestem uprawniony 2) 
do ich przekazania ARiMR oraz uczyniłem zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich przekazaniem, a w szczególności zostały poinformowane osoby, 
których dane przekazuję, o fakcie i celu ich przekazania.
Oświadczam, iż wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, zostały poinformowane o treści klauzuli zawartej w sekcji XII wniosku.3) 
Jednocześnie zobowiązuję się poinformować osoby, których dane osobowe będą przekazywane do ARiMR w celu obsługi wniosku o przyznanie płatności na 4) 
rok 2021 o treści klauzuli zawartej w sekcji XII wniosku.

2 6 - 0 4 - 2 0 2 1
Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu

czytelny podpis wnioskodawcydata wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

15. Data i podpis wnioskodawcy

2 6 - 0 4 - 2 0 2 1
Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu

czytelny podpis wnioskodawcy
data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

XIV. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
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Symbol formularza: O-2/01 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH1)

I. NUMER IDENTYFIKACYJNY ROLNIKA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

01. Numer identyfikacyjny 0 6 9 5 1 8 3 8 4
II. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARSTWIE2), 3)

Pełny teryt działki ewidencyjnej, na 
której jest położony element 

proekologiczny

Nazwa4)  i 
oznaczenie 
elementu 

proekologicznego5)

Faktyczna wielkość elementu proekologicznego:
Powierzchnia obszaru 
proekologicznego po 

zastosowaniu współczynnika 
przekształcenia (konwersji) i 

współczynnika ważenia
(m2 )

ogółem
(m lub m2  lub szt.)

w tym, która nie została włączona 
do powierzchni deklarowanej 

działki rolnej6)

(m lub szt.)

1 2 3 4 5

281406_5.0003.72/3 EFA15.1 5563.33 0.00 5563.33
281406_5.0003.72/1 EFA15.1 17195.70 0.00 17195.70

281409_4.0005.62/15 EFA15.1 16473.75 0.00 16473.75
281406_4.0001.133/20 EFA12.1 76730.78 0.00 38365.39

III. WSPÓLNA REALIZACJA PRAKTYKI UTRZYMANIA OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARSTWIE7)

02.  Oświadczam, że wspólnie realizuję praktykę utrzymania obszarów proekologicznych8)

03. 29.58 Procent (%) obszaru proekologicznego utrzymywanego indywidualnie w gospodarstwie rolnym.

IV. OŚWIADCZENIE9)

 Oświadczam, że na obszarach zadeklarowanych jako element proekologiczny: EFA1 - grunty ugorowane, EFA1a - grunty 
ugorowane z roślinami miododajnymi, EFA11 - pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (z 
produkcją), EFA12 - zagajniki o krótkiej rotacji, EFA14a - międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon ścierniskowy), EFA14b - 
międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon ozimy), EFA14c - wsiewki traw lub roślin bobowatych w plon główny, EFA15 - 
uprawy wiążące azot, nie stosuję środków ochrony roślin, w okresie utrzymywania elementu EFA.

04. Data i podpis wnioskodawcy

2 6 - 0 4 - 2 0 2 1
data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu
czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

Oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie płatności (W-1/01) i jest składane przez rolnika realizującego praktykę utrzymania obszarów proekologicznych.1) 
W przypadku, gdy liczba elementów proekologicznych przekracza liczbę wierszy Sekcji II, należy wypełnić dodatkowe kartki Oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych.2) 
Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2021.3) 
Należy wpisać następującą nazwę elementu proekologicznego: EFA1 -grunty ugorowane, EFA1a -grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, EFA2 -żywopłoty/pasy zadrzewione, 4) 
EFA3 -drzewa wolnostojące, EFA4 -zadrzewienie liniowe, EFA5 -zagajniki śródpolne obejmujące drzewa, krzewy lub kamienie, EFA6/9 -miedze śródpolne i strefy buforowe, EFA7 -
oczka wodne, EFA8 -rowy, EFA10 -pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji), EFA11 -pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż 
obrzeży lasu (z produkcją), EFA12 -zagajniki o krótkiej rotacji, EFA14a -międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon ścierniskowy), EFA14b -międzyplony lub okrywa zielona 
(międzyplon ozimy), EFA14c -wsiewki traw lub roślin bobowatych w plon główny, EFA15 -uprawy wiążące azot.
W przypadku EFA14a -międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon ścierniskowy) lub EFA14b -międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon ozimy) należy podać nazwę roślin 5) 
wchodzących w skład międzyplonów lub okrywy zielonej.
Dotyczy elementów proekologicznych, których powierzchnia nie została wliczona do powierzchni działki rolnej: EFA2 -żywopłoty/pasy zadrzewione, EFA3 -drzewa wolnostojące, 6) 
EFA4 -zadrzewienie liniowe, EFA5 –zagajniki śródpolne obejmujące drzewa, krzewy lub kamienie, EFA6/9 -miedze śródpolne i strefy buforowe, EFA7 -oczka wodne, EFA8 -rowy.
Do powierzchni działki rolnej nie wlicza się powierzchni elementów proekologicznych takich jak: EFA2 -żywopłoty/pasy zadrzewione powyżej 2 m szerokości, EFA3 -drzewa 
wolnostojące położone poza obszarem działki rolnej, EFA4 -zadrzewienie liniowe, EFA5 -zagajniki śródpolne obejmujące drzewa, krzewy lub kamienie powyżej 0,01 ha, EFA6/9 –o 
ilena miedzach śródpolnych i strefach buforowych nie jest prowadzona działalność rolnicza,EFA7 -oczka wodne powyżej 100 m2, EFA8 –rowy powyżej 2 metrów szerokości.
Dotyczy rolników, którzy wspólnie realizują praktykę utrzymania obszarów proekologicznych w gospodarstwie.7) 
W przypadku wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych należy dołączyć do wniosku umowę oraz wypełnić deklarację o wspólnej realizacji praktyki 8) 
utrzymania obszarów proekologicznych.
Dotyczy rolników, którzy zadeklarowali co najmniej jeden z elementów proekologicznych: EFA1, EFA1a, EFA11, EFA12, EFA14a, EFA14b, EFA14c, EFA15.9) 
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Legenda
Dane referencyjne Elementy EFA

Działki referencyjne EFA1 - Grunty ugorowane

Etykiety działek referencyjnych EFA1a - Grunty ugorowane z roślinami 
miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar)

Działki rolne EFA2 - Żywopłoty/pasy zadrzewione

Działki główne EFA3 - Drzewa wolnostojące

Działki podrzędne (poziom 1) EFA3 - Pomniki przyrody

Działki podrzędne (poziom 2) EFA4 - Zadrzewienia liniowe

Grunty niezgłoszone EFA5 - Zagajniki śródpolne

Powierzchnia niewykoszeń EFA6/9 - Miedze śródpolne i strefy buforowe

Nasadzenia drzew EFA7 - Oczka wodne poniżej 100 m2

Pokrycie terenu EFA7 - Oczka wodne od 100 do 3000 m2

PZ_I EFA8 - Rowy do 2 m

Inne tereny nieuprawnione EFA8 - Rowy do 10 m

EFA 10 - Pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu bez 
produkcji
EFA 11 - Pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu z 
produkcją
EFA12 - Zagajnik o krótkiej rotacji

EFA14a - Międzyplon ścierniskowy

EFA14b - Międzyplon ozimy

EFA14c - Wsiewki traw w plon główny

EFA15 - Obszary objęte uprawami wiążącymi azot

Ostoje przyrody
OP1 - Żywopłot

OP2 - Zadrzewienie grupowe

OP3 - Zadrzewienie liniowe

OP4 - Miedze śródpolne

OP5 - Oczka wodne

OP6 - Drzewa wolnostojące

OP7 - Rowy

OP8 - Głazy

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 1/25
Nazwa A, A1, A1a

DzRef: 165

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 2/25
Nazwa B, B1

DzRef: 135/9

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 3/25
Nazwa C, C1, C3, C3a, C2, C2a

DzRef: 652/21

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 4/25
Nazwa D, D1, D1a

DzRef: 72/1

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 5/25
Nazwa E, E2, E2a, E1, E1a

DzRef: 652/21, 831/1

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 6/25
Nazwa F, F1, F1a

DzRef: 133/20

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 7/25
Nazwa G

DzRef: 133/20

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 8/25
Nazwa H, H1

DzRef: 208/92, 208/93, 208/95, 208/96, 208/97, 208/98

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 9/25
Nazwa I, I1, I1a

DzRef: 652/21

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 10/25
Nazwa J, J2, J1, J3, J3a

DzRef: 652/21

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 11/25
Nazwa K, K1, K1a

DzRef: 62/15

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 12/25
Nazwa L, L1

DzRef: 208/37, 208/38, 208/39

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 13/25
Nazwa M, M1

DzRef: 208/42, 208/43, 208/44

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 14/25
Nazwa N, N1

DzRef: 208/46, 208/47, 208/48

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 15/25
Nazwa O, O1

DzRef: 208/56, 208/57, 208/58, 208/59, 208/60, 208/62, 208/63, 
208/64, 208/65, 208/66, 208/68, 208/69, 208/70, [+4 działek]

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 16/25
Nazwa P, P1

DzRef: 208/75, 208/76, 208/77, 208/78, 208/79

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 17/25
Nazwa Q, Q1, Q1a

DzRef: 165

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 18/25
Nazwa R, R1

DzRef: 208/52, 208/53, 208/54, 208/55, 208/80, 208/81, 208/83, 
208/86

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 19/25
Nazwa S, S1, S1a

DzRef: 72/3

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Działki Rolne: Nr mapy 20/25
Nazwa T, T1, T1a

DzRef: 652/23

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Nr mapy 21/25
Nazwa

DzRef: 208/50

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Nr mapy 22/25
Nazwa

DzRef: 72/3

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Nr mapy 23/25
Nazwa

DzRef: 62/15

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Nr mapy 24/25
Nazwa

DzRef: 72/1

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty



Numer producenta 069518384 Nr mapy 25/25
Nazwa

DzRef: 133/20

069518384-PLA-21-0001 Status wniosku: Przyjęty


