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01. Numer identyfikacyjny 

I. NUMER IDENTYFIKACYJNY ROLNIKA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

II. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARSTWIE
2), 3)

Pełny teryt działki 
ewidencyjnej, na której 
jest położony element 

proekologiczny

1

Nazwa4) i oznaczenie 
elementu 

proekologicznego5)

2 3

1) Oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie płatności (W-1/01) i jest składane przez rolnika realizującego praktykę utrzymania obszarów 
proekologicznych.

2) W przypadku, gdy liczba elementów proekologicznych przekracza liczbę wierszy Sekcji II, należy wypełnić dodatkowe kartki Oświadczenia o powierzchni obszarów 

proekologicznych.
3) Wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017.
4) Należy  wpisać  następującą  nazwę  elementu  proekologicznego:  EFA1 – grunty  ugorowane, EFA2 - żywopłoty/pasy  zadrzewione, EFA3 – drzewa  wolnostojące, EFA4 - 

zadrzewienie liniowe, EFA5 - zadrzewienie grupowe/zadrzewienia  śródpolne, EFA6 – miedze  śródpolne, EFA7 – oczka  wodne, EFA8 -  rowy, EFA9 –  strefy buforowe, 
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, EFA13 – obszary  zalesione po 2008 r., EFA14a - międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon  ścierniskowy), EFA14b - 
międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon ozimy), EFA14c - wsiewki  traw  w  plon główny, EFA15 - uprawy wiążące azot.

5) W przypadku EFA14a - międzyplony lub okrywa zielona (międzyplon  ścierniskowy) lub EFA14b - międzyplony  lub  okrywa  zielona (międzyplon ozimy) należy podać 
nazwę roślin wchodzących w skład międzyplonów lub okrywy zielonej.

6) Dotyczy elementów proekologicznych, których powierzchnia nie została wliczona do powierzchni działki rolnej: EFA2 - żywopłoty/pasy zadrzewione, EFA3 - drzewa  
wolnostojące, EFA4 - zadrzewienie liniowe, EFA6 - miedze śródpolne, EFA8 - rowy, EFA9 - strefy  buforowe. 
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, EFA6 - miedze śródpolne, które nie stanowią drogi dojazdowej wydzielonej w 
obrębie działki rolnej (grunt orny) i jej szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 metrów, EFA8 - rowy powyżej 2 metrów szerokości, EFA9 - strefy buforowe, na 
których nie jest prowadzona działalność rolnicza.
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IV. WSPÓLNA REALIZACJA PRAKTYKI UTRZYMANIA OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH W GOSPODARSTWIE
8)

7) 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.

8) Dotyczy rolników, którzy wspólnie realizują praktykę utrzymania obszarów proekologicznych w gospodarstwie .
9) W przypadku wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych należy dołączyć do wniosku umowę oraz wypełnić deklarację o wspólnej 

realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

03.          Oświadczam, że wspólnie realizuję praktykę utrzymania obszarów proekologicznych9)

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

III. REZYGNACJA Z PRAWA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW ZAZIELENIENIA
7)

02.             Oświadczam, że gospodarstwo rolne lub jego część jest zarządzane zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym i rezygnuję z prawa zwolnieni a mnie z 

obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia .  
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