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Powierzchnia deklarowana do płatności ONW 
w ramach obszaru ONW24)

10

Dane w zakresie płatności: rolnośrodowiskowej/

rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej 

Informacje szczegółowe dotyczące 
warunków oraz wymogów w ramach 
realizowanych pakietów/wariantów26)

Oznaczenie obszaru 
ONW25)

Nr 
pakietu/
wariantu/

opcji

21) W przypadku, gdy liczba działek rolnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczając numer strony jako:  3a/4, 3b/4, 3c/4" itd.
22) Dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych, a w przypadku  beneficjentów realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolnośrodowiskowe (PROW 2007-

2013) – zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017.
23) W przypadku deklarowania w ramach płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) pakietu 9. Strefy buforowe, należy podać długość miedzy śródpolnej w metrach bieżących.
24) Powierzchnię deklarowaną do płatności ONW należy wpisać tylko przy działce głównej.
25) Należy wpisać oznaczenie obszaru ONW: ONW_1 – obszar ONW typu nizinnego strefa nizinna I;  ONW_2 - obszar ONW typu nizinnego strefa nizinna II; ONW_3 - obszar ONW typu górskiego; ONW_4 - obszar ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami.
26) 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 rolnośrodowiskowej 
(PROW 2007-2013) w ramach wariantu 8.2 lub wariantu 8.3 pakietu 8 lub do płatności 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 
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach pakietu 3 lub pakietu 4 lub pakietu 5 lub 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 rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w ramach wariantu 6.4 pakietu 6 lub 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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