
Osoby, które weszły w przypadkowe, nieupoważnione posiadanie kwestionariusza ankiety, z zawartymi w nim danymi osobowymi, proszone są o kontakt telefoniczny z IERiGŻ-PIB (nr telefonu 22 505 44 17) w celu ustalenia sposobu zwrotu lub 
bezpośrednie przesłanie kwestionariusza do IERiGŻ-PIB na adres IERiGŻ-PIB (Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych), ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa 1, Skr. Pocztowa 984. 
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NIG: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

Imię i nazwisko Pracownika 
 .......................................................................................................................................................  
Nr Pracownika / Nr biura rachunkowego: 

└──┴──┴──┴──┘/└──┴──┴──┘ 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
tel. (22) 50 54 417, fax (22) 826 93 22, www.fadn.pl, e-mail: bdgr@fadn.pl 

Numer identyfikacyjny REGON: 

Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2022 r. 

w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych 
podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych 
z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami) 

Nazwa przedsiębiorstwa: 

Nr telefonu z kierunkowym=> └──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

Miejscowość 

(proszę wpisać symbol miejscowości wg TERYT1)=> └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Województwo Powiat Gmina 

(proszę wpisać symbol gminy wg TERYT1)=> └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ Okręg podatkowy=> └──┘

Symbol rodzaju działalności podstawowej wg PKD=> └──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Bardzo proszę przed wypełnieniem sprawozdania zapoznać się z instrukcją, uwagami, objaśnieniami 
oraz z całym sprawozdaniem. 

Numeracja działów, wierszy i kolumn w tabelach nie jest ciągła. 
Uwagi wstępne: 
(1) Sprawozdanie dotyczy tylko i wyłącznie działalności gospodarstwa rolnego. Dane dotyczące lasu, agroturystyki i pozostałych działalności należy podać jedynie 

w przypadku jeśli prowadzone są w ramach gospodarstwa rolnego. 
(2) Wszystkie dane dotyczące produkcji i kosztów muszą korespondować z produkcją uzyskaną w sprawozdawczym roku obrachunkowym. Należy wykazać 

koszty poniesione na uzyskaną produkcję, a nie poniesione wydatki. 
(3) Wartości pieniężne należy wykazać netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
(4) Koszty i wartość produkcji należy wykazać bez dopłat i subsydiów. 
(5) Jednostki obowiązujące w sprawozdaniu: 
 wartości pieniężne w zaokrągleniu do złotych; 
 wartości fizyczne w decytonach (1 dt = 1 q = 100 kg), oprócz jaj (w tysiącach sztuk) i wina (w hektolitrach); 
 powierzchnie w ha (1 ha = 10 000 m² = 100 arów), oprócz powierzchni grzybów (m²); 
 sztuki fizyczne w przypadku ilości zwierząt. 

(6) Dokładność zapisów: 
 W przypadku bardzo małej wartości lub wartości zerowej proszę wpisać „0” (słownie: zero); 
 W przypadku braku danych proszę wpisać „-” (słownie: kreskę). 

(7) Krótkoterminowa dzierżawa: dzierżawa na okres krótszy niż 1 rok, z reguły nieodnawiana. 
(8) „w tym” oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy; „z tego” oznacza, że należy podać wszystkie składniki sumy. 
(9) W pytaniach z kodowanymi odpowiedziami właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć kółkiem. 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż przetwarza dane osobowe, w tym 
rachunkowe gospodarstw rolnych (które zbiera, wykorzystuje i udostępnia) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
jakim jest: określanie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych, dokonywanie analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz oceny 
sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych.  Dane rachunkowe zebrane z gospodarstw rolnych mogą być wykorzystywane tylko do 
ww. celów. Dane rachunkowe nie mogą być wykorzystywane do celów podatkowych. Dane osobowe posiadaczy gospodarstw rolnych są 
chronione na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 
Podstawa prawna:  art. 1, art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych 
z gospodarstw rolnych (Dz.U z 2001 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.); art. 6 ust. 1 pkt. e. 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, „RODO”).  
Szczegółowe informacje na stronie www.fadn.pl w broszurze „FADN i Polski FADN”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie tj.: zbieranie i udostępnienie danych osobowych 
i rachunkowych zawartych w kwestionariuszu ankiety 

dla wyżej wymienionych celów 

Data i podpis zarządcy gospodarstwa rolnego 

1 Przeglądarka TERYT dostępna jest pod adresem: http://eteryt.stat.gov.pl 

http://www.fadn.pl/
mailto:bdgr@fadn.pl
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Dział. A. Informacje Ogólne: 

Proszę zaznaczyć kółkiem właściwą odpowiedź. 

A.01. Przychody z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem 
rolnym (OGA) 

0-10% ......  
11-50% ....  
51-100% ..  

1 
2 
3 

A.02. Forma prawna gospodarstwa 

• gospodarstwa grupowe, partnerskie ........................................................................................
• spółka akcyjna .........................................................................................................................
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...............................................................................
• spółka jawna ............................................................................................................................
• spółka cywilna ..........................................................................................................................
• spółka komandytowa ...............................................................................................................
• spółka komandytowo-akcyjna ..................................................................................................
• inna spółka (odrębne ustawy) ..................................................................................................
• przedsiębiorstwo państwowe ...................................................................................................
• państwowa jednostka organizacyjna .......................................................................................
• gminna samorządowa jednostka organizacyjna (posiadająca osobowość prawną) ................
• powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna (posiadająca osobowość prawną)...........
• wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna (posiadająca osobowość prawną) ........
• spółdzielnia ..............................................................................................................................
• oddział przedsiębiorcy zagranicznego .....................................................................................

2 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
28 
29 
30 
31 
40 
79 

A.03. Rolnictwo ekologiczne 

• gospodarstwo nie stosuje ekologicznych metod produkcji ......................................................
• gospodarstwo stosuje wyłącznie ekologiczne metody produkcji .............................................
• gospodarstwo stosuje jednocześnie ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji ...........
• gospodarstwo jest w trakcie przechodzenia na ekologiczne metody produkcji .......................

1 
2 
3 
4 

A.04. Sektory rolnictwa 
ekologicznego 
(dopuszczalny jest wielokrotny 
wybór) 

• nie dotyczy ...............................................................................................................................
• zboża .......................................................................................................................................
• nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe .................................................................................
• owoce i warzywa ......................................................................................................................
• winnice .....................................................................................................................................
• wołowina ..................................................................................................................................
• mleko krowie ............................................................................................................................
• wieprzowina .............................................................................................................................
• mięso baranie i kozie oraz mleko owcze i kozie ......................................................................
• mięso drobiowe ........................................................................................................................
• jaja ...........................................................................................................................................
• pozostałe sektory .....................................................................................................................

0 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

A.05. Chroniona Nazwa 
Pochodzenia (ChNP)/ 
Chronione Oznaczenie 
Geograficzne (ChOG) 

• gospodarstwo nie produkuje  żadnych produktów ani  środków spożywczych chronionych
ChNP ani ChOG, ani żadnego produktu znanego z wykorzystywania do produkcji środków
spożywczych chronionych ChNP lub ChOG ...........................................................................  

• gospodarstwo produkuje wyłącznie produkty lub środki spożywcze chronione ChNP lub
ChOG lub produkty znane z wykorzystywania do produkcji  środków spożywczych
chronionych ChNP lub ChOG .................................................................................................  

• niektóre produkty lub środki spożywcze produkowane w gospodarstwie są chronione ChNP
lub ChOG lub niektóre produkty są znane z wykorzystywania do produkcji środków
spożywczych chronionych ChNP lub ChOG ...........................................................................  

1 

2 

3 

A.06. Sektory z Chronioną Nazwą 
Pochodzenia / Chronionym 
Oznaczeniem Geograficznym 
(dopuszczalny jest wielokrotny 
wybór) 

• nie dotyczy ...............................................................................................................................
• zboża .......................................................................................................................................
• nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe .................................................................................
• owoce i warzywa ......................................................................................................................
• winnice .....................................................................................................................................
• wołowina ..................................................................................................................................
• mleko krowie ............................................................................................................................
• wieprzowina .............................................................................................................................
• mięso baranie i kozie oraz mleko owcze i kozie ......................................................................
• mięso drobiowe ........................................................................................................................
• jaja ...........................................................................................................................................
• pozostałe sektory .....................................................................................................................

0 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

A.07. Większość użytków rolnych 
gospodarstwa położona jest 
ze względu na warunki 
gospodarowania na 
obszarach2 

• z normalnymi warunkami .........................................................................................................
• ONW z ograniczeniami naturalnymi, w strefie I lub II ..............................................................
• ONW w typie specyficznym, w strefie I lub II ...........................................................................
• ONW w typie górskim ..............................................................................................................

1 
21 
22 
3 

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności 
dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 364). 
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A.08. Większość użytków rolnych gospodarstwa położona jest 
• poniżej 300 m n.p.m. .................................  
• 300 - 600 m n.p.m. ....................................  
• powyżej 600 m n.p.m. ...............................  

1 
2 
3 

A.09. Obszar Natura 2000 

• większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze 
kwalifikującym się do płatności z tytułu Natury 2000 ..............................................................................  

• większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze 
kwalifikującym się do płatności z tytułu Natury 2000 ..............................................................................  

 
1 
 
2 

A.10. Główny system 
nawadniania 

• nie dotyczy (jeżeli w gospodarstwie nie ma sztucznego nawadniania) ...................................................  
• zalewowy .................................................................................................................................................  
• zraszacz...................................................................................................................................................  
• kroplowy (linie nawadniające) ..................................................................................................................  
• inny ..........................................................................................................................................................  

0 
1 
2 
3 
4 

A.11. Sztukodni wypasu na halach górskich lub na innych 
pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych 
użytków rolnych 

Dni wypasu na jedną jednostkę przeliczeniową na 
halach górskich lub na innych pastwiskach 
nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków 
rolnych. Współczynniki przeliczeniowe: 
Konie 2 lata i starsze := 1,00 
Konie poniżej 2 lat := 0,50 
Krowy mleczne := 1,00 
Pozostałe bydło 2-letnie i starsze := 1,00 
Pozostałe bydło poniżej 2 lat := 0,50 
Kozy := 0,20 
Owce := 0,15 

 

A.12. Gospodarstwo rolne prowadzi działalność prosumencką 
w zakresie energii elektrycznej wykorzystując 

• nie dotyczy .........................................................  
• energię słońca (ogniwa fotowoltaiczne) .............  
• energię wiatru ....................................................  
• biomasę, biogaz ................................................  
• pozostałe źródła energii (np. wodę, instalacje 

hybrydowe) .......................................................  

0 
1 
2 
3 
 

9 

A.13. Rok rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zarządzającego  

Dział. B. Powierzchnia ziemi użytkowanej rolniczo: 

B.01. Powierzchnia własnych użytków rolnych [ha]: Na podstawie aktu własności lub prawa wieczystego użytkowania. 
 

B.02. Powierzchnia dodzierżawionych użytków rolnych [ha]: Tylko kilkuletnia dzierżawa. 
 

Dział. C. Zasoby siły roboczej: 

C.01. Zasoby siły roboczej: 
Dotyczy pracowników opłaconych, zaangażowanych tylko w proces produkcji (bez usług – poniesiony koszt usług należy wykazać w wierszu „usługi” Dział. H, także nakłady pracy użyte do 
produkcji, odtworzenia lub remontów kapitalnych środków trwałych są wyłączone). Praca opłacona jest kosztem gospodarstwa (jej wartość należy wykazać w wierszu „Wynagrodzenia” 
Dział. H). Pracę nieopłaconą spoza gospodarstwa należy wycenić i traktować jako opłacaną. 

Pracownicy 

Kod 

Liczba 
pracowni

ków 

Rok 
urodzenia 

Płeć 
Sprawność 

fizyczna 
Przygotowanie 

rolnicze 

Nakłady 
pracy w 

godzinach 
ogółem 

W tym: 

 
Forma 

zatrudnienia 
Sprawowana 

funkcja 

1=mężczyzna; 
2=kobieta 

Sprawność wyraża 
się w procentach, 

przyjmując za 
100% 

pełnosprawną 
osobę w danym 

wieku i danej płci. 

1 = tylko praktyczne 
doświadczenie rolnicze; 

2 = zasadnicze 
wykształcenie rolnicze; 

4 = średnie 
wykształcenie rolnicze; 

5 = wyższe 
wykształcenie rolnicze. 

% czasu pracy na 
rzecz działalności 
gospodarczej innej 

niż rolnicza 
bezpośrednio 
związanej z 

gospodarstwem 
(OGA) 

P B G SF T Y1 Y2 

Opłaceni 

Stale 

Zarządca  70 
      

 

Pozostali (w tym 

pracujący czł. 
spółdzielni) 

50 
      

 

Dorywczo  60 
      

 

C.02. Dotyczy tylko spółdzielni: 

Liczba pracujących członków spółdzielni 
 

Liczba pracowników najemnych 
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Dział. D. Ziemia, budynki, majątek trwały i obrotowy: 

Zawiera wartość posiadanych, zakupionych, wytworzonych (łącznie z oszacowaną wartością pracy nieopłaconej i kosztem pracy opłaconej), a także odtworzonych w wyniku remontu kapitalnego (łącznie z oszacowaną wartością pracy nieopłaconej i kosztem pracy opłaconej) 
aktywów trwałych gospodarstwa oraz wartość majątku obrotowego na stan początkowy roku obrachunkowego. 
Wypełnić wg sprawozdania GUS Roczna ankieta przedsiębiorstwa (SP), Część III, Dział 1 oraz Dział 1.0. w złotych. 

D.01. Ziemia, budynki, 
majątek trwały: 

Kod 

Wartość brutto 
na początek roku 

SP, Część III, Dział 1, Kol. 1 

Nakłady na 
inwestycje w roku 

(w tym dotacje) 
Zawiera także remonty 

kapitalne oraz 
produkcję aktywów 

trw. na własne 
potrzeby GR. 

SP, Część III, Dział 1, 
Kol. 7  + 8 

Rata dotacji 
do inwestycji 
do rozliczenia 

w roku 
bieżącym 

Sprzedaż 
SP, Część III, Dział 1, 

Kol. 4 

+ 

Wypłacone 
odszkodowania 

Amortyzacja 

Wartość brutto 
na koniec roku 

SP, Część III, Dział 1, Kol. 6 

Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne 
(umorzeniowe) 

w tym: 

kwota amortyzacji 
dotycząca roku 

obrachunkowego 

2022 

w tym kwota 
amortyzacji 
dotycząca 

inwestycji w 

2022 roku 

na koniec roku 

_2021_ 

na koniec roku 

2022 

 
SP, Część III, Dział 1.0, w. 1. 

WB_SP IP S SA AD_1 AD DY1 DY2 WB_SK 

Uprawy trwałe 2011  
        

Grunty rolne 3010  
        

Melioracje szczegółowe, ogrodzenia 3020  
        

Budynki i budowle 3030  
        

Środki transportowe, maszyny 
i urządzenia 

4010 
 

        

Grunty pod lasami i zadrzewieniami 
oraz drzewostan leśny 

5010 
 

        

Wartości niematerialne zbywalne 
bez limitów prod. i innych praw 

7011 
 

        

Wartości niematerialne trudno 
zbywalne 

7020 
 

        

Pozostałe aktywa trwałe 8010  
        

 

D.02. Majątek obrotowy: Kod 

Wartość netto 
(bez podatku VAT) 
na początek roku 

Sprzedaż 
+ 

Wypłacone 
odszkodowania 

Wartość netto 
(bez podatku VAT) 
na koniec roku 

WB_SP SA WB_SK 

Środki pieniężne 1010  
  

Należności 1020  
  

Pozostałe aktywa obrotowe 1030  
  

Zapasy środków do produkcji 
w magazynie 

1042  
  

Zapasy środków do produkcji 
w „polu” (cykl krótki) 

1043  
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Dział. F. Zobowiązania: 

Wypełnić wg sprawozdania GUS SP, Część II, Dział I, w złotych. 

Wyszczególnienie Kod 
1 = krótkoterminowe; 
2 = długoterminowe. 

Wartość na początek roku Wartość na koniec roku 

[zł] 

K_D OV CV 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

Zobowiązania za środki do produkcji 2010 1  
 

Wykaz kodów zobowiązań - Dział. F: 

Opis Kod 

Kredyty na warunkach rynkowych 1010 

Kredyty na warunkach specjalnych 1020 

Pożyczki prywatne 1030 

Pozostałe zobowiązania 3000 

Dział. G. Podatek od towarów i usług (VAT): 

G.01. System podatku VAT 
zasady ogólne .........  
ryczałt ......................  

1 
2 

 

Wyszczególnienie 

Wartość 

[zł] 

V 

G.02. Saldo podatku dot. działalności operacyjnej  

G.03. Saldo podatku dot. działalności inwestycyjnej  

Dział. H. Koszty i nakłady: 

H.01. Koszty: 
Dotyczy tylko kosztów poniesionych na produkcję w roku obrachunkowym (łącznie z wartością zużytych nasion i pasz nieodpłatnie otrzymanych z zewnątrz, wycenionych po kosztach loco 
gospodarstwo). Zapisów należy dokonać w cenach bieżących, w złotych. 

Wyszczególnienie Kod 

Wartość 

[zł] 

V 

Wynagrodzenia i inne (w tym wypracowany zysk do podziału pomiędzy spółdzielców) 1010  

Usługi 1020  

Bieżące utrzymanie środków transportu, maszyn i urządzeń 1030  

Paliwa i smary 1040  

Koszt użycia prywatnego samochodu osobowego do celów gospodarstwa rolnego 1050  

Pasze treściwe zakupione dla zwierząt trawożernych (konie, bydło, kozy, owce) 2010  

Pasze objętościowe zakupione dla zwierząt trawożernych 2020  

Pasze zakupione dla trzody chlewnej 2030  

Pasze zakupione dla drobiu i innych małych zwierząt 2040  

Koszty weterynaryjne 2080  

Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej 2090  
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Wyszczególnienie Kod 

Wartość 

[zł] 

V 

Nasiona i sadzonki zakupione 3010  

Nawozy mineralne 3039  

Zakupiony obornik 3034  

Środki ochrony roślin 3040  

Pozostałe koszty bezpośrednie produkcji roślinnej 3090  

Koszty bezpośrednie produkcji leśnej i przetwórstwa drewna (tylko pochodzące z zakupu) 4011  

Koszty bezpośrednie przetwórstwa produktów roślinnych (tylko pochodzące z zakupu) 4021  

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka krowiego (tylko pochodzące z zakupu) 4031  

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka owczego (tylko pochodzące z zakupu) 4051  

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka koziego (tylko pochodzące z zakupu) 4061  

Koszty bezpośrednie przetwórstwa mięsa i innych prod. pochodzenia zwierzęcego (tylko pochodzące z zakupu) 4071  

Pozostałe koszty bezpośrednie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (OGA) (tylko pochodzące z zakupu) 4091  

Bieżące utrzymanie melioracji szczegółowych oraz budynków i budowli 5010  

Energia elektryczna 5020  

Opał 5030  

Woda 5040  

Ubezpieczenia rolnicze 5051  

Pozostałe ubezpieczenia gospodarstwa 5055  

Podatek rolny, podatek od nieruchomości 5062  

Pozostałe podatki i opłaty 5069  

Czynsz za dodzierżawioną ziemię 5071  

Pozostałe czynsze dzierżawne 5079  

Odsetki za kredyty 5080  

Pozostałe koszty ogólnogospodarcze 5090  

H.02. Nakłady: 
Dotyczy nakładów N, P2O5 i K2O ustalonych na podstawie ilości zużytych nawozów i zawartości w nich poszczególnych składników. 
Należy dokonywać zapisów ilościowych w dt. 

Wyszczególnienie Kod 

Ilość 

[dt] 

Q 

Ilość zużytego azotu (N) w nawozach mineralnych 3031  

Ilość zużytego fosforu (P2O5) w nawozach mineralnych 3032  

Ilość zużytego potasu (K2O) w nawozach mineralnych 3033  

H.03. Energia elektryczna: 
Należy dokonywać zapisów ilościowych w kWh. 

Wyszczególnienie Kod 

Ilość 

[kWh] 

Q 

Ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci energetycznej 
(proszę wypełnić tylko jeżeli gospodarstwo prowadzi działalność prosumencką w zakresie energii elektrycznej) 

5021  

Ilość energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej 5022  
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Dział. I. Produkcja roślinna: 

I.01. Uprawy: Kod 

Nawadnianie Typ uprawy Na gruncie Przeznaczenie Technologia  Powierzchnia Zbiór Brak zbioru Powierzchnia 

0=nie; 
1=tak. 

1=uprawa główna; 
2=przedplon; 
3=wsiewka; 
4=poplon. 

1=własnym, dodzier. >= 1 rok; 
2=dodzierżawionym  < 1 rok; 
3=zakupionym z up. „na pniu”; 
4=uprawy zakupione „na pniu”. 

1= na cele 
  energetyczne; 
9= pozostałe. 

produkcji 
1=konwencjonalna; 
2=ekologiczna; 
3=GMO. [ha] [dt] 

0=nie dotyczy; 
1=niekorzystne warunki pogodowe; 
2=względy ekonomiczne; 
3=sprzedaż uprawy „na pniu”; 
4=sady i plantacje nieowocujące; 
5=tylko oziminy, do zbioru w roku nast.; 
9=inne powody. 

zimowej 
okrywy zielonej 

[ha] 

NAW T_U N_G PRZ TE POW ZB B_Z O_Z 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 

I.02. Produkcja: Kod 

Zapas 
na początek roku 

Sprzedaż lub przekaz. poza gosp.rol. Odszkodowania 
Przekazania na 

deputaty 
Zapas 

na koniec roku 

Zużycie na: 

siew 
pasze dla zw. 

wykazanych w Dziale J 
pasze dla zw. 

zalicz. do OGA* 
przerób 

[zł] [dt] [zł] [zł] 

OV_V SA_Q SA_V O FC_V CV_V FU_S_V FU_P_V FU_POGA_V FU_B_V 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

* Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe (bez królików), z komercyjnej hodowli zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady, za wyjątkiem pszczół. 
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Wykaz kodów produktów roślinnych - Dział. I: 

Opis J.m. Kod 

Pszenica ozima i jara 

dt 

10110 

Pszenica twarda 10110 

Żyto 10130 

Jęczmień ozimy i jary 10140 

Owies 10150 

Kukurydza na ziarno 10160 

Pozostałe zbożowe (np. pszenżyto, mieszanki zbożowe jare) 10190 

Łubin słodki, groch i bobik 10210 

Wyka, soczewica, cieciorka (ciecierzyca – groch włoski) 10220 

Pozostałe rośliny wysokobiałkowe (np. soja jadalna, fasola) 10290 

Ziemniaki skrobiowe 10310 

Pozostałe ziemniaki 10390 

Buraki cukrowe 10400 

Okopowe pastewne i kapustne 10500 

Tytoń 10601 

Chmiel 10602 

Rzepak i rzepik ozimy i jary 10604 

Słonecznik oleisty 10605 

Soja oleista 10606 

Len oleisty (siemię lniane) 10607 

Pozostałe oleiste (np. gorczyca) 10608 

Len włóknisty 10609 

Konopie 10610 

Pozostałe rośliny włókniste 10611 

Zioła, rośliny aromatyczne  10612 

Pozostałe rośliny przemysłowe 

dt 

10690 

Warzywa, truskawki w uprawie polowej 
(zmianowanie z roślinami polowymi) 

10711 

Warzywa, truskawki w ogrodach towarowych 
(zmianowanie z innymi owocami i warzywami) 

10712 

Opis J.m. Kod 

Warzywa, truskawki pod osłonami wysokimi 10720 

Kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej i pod osłonami niskimi 
 

10810 

Kwiaty i rośliny ozdobne pod osłonami wysokimi 10820 

Trawy uprawiane na gruntach ornych przez okres krótszy niż 5 lat 

dt 

10910 

Kukurydza pastewna 10921 

Rośliny pastewne: strączkowe oraz motylkowate drobnonasienne (np. lucerna) 10922 

Pozostałe rośliny pastewne (np. facelia) 10923 

Plantacje nasienne na gruntach ornych 11000 

Pozostałe uprawy na gruntach ornych 11100 

Nawozy zielone  11200 

Trwałe użytki zielone (TUZ) dt 30100 

Pastwiska i łąki niepielęgnowane 
 

30200 

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do produkcji i kwalifikujące się do dopłat 30300 

Jabłka 

dt 

40111 

Gruszki 40112 

Brzoskwinie i nektarynki 40113 

Pozostałe owoce miękiszowe - ziarnkowe (np. pigwa) 40101 

Pozostałe owoce pestkowe (np. śliwki, wiśnie, czereśnie, morele) 40102 

Owoce jagodowe 40120 

Orzechy 40130 

Winogrona stołowe 40430 

Winogrona do produkcji pozostałych win 40460 

Szkółki  40500 

Choinki bożonarodzeniowe  40610 

Pozostałe uprawy trwałe 
dt 

40690 

Uprawy trwałe w uprawie pod osłonami 40700 

Przyrost młodych plantacji  40800 

Grzyby [m²] dt 60000 

Produkty uboczne upraw (np. słoma, liście buraczane) dt 90300 
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Dział. J. Liczba i wartość zwierząt: 

Wyszczególnienie Kod 

Zwierzęta własne Zwierzęta obce 

Stan początkowy (SP) 
Z 

urodzenia 
Zakupy/Przekazania 
do gosp. rolnego 

Sprzedaż/Przekazania 

poza gosp. rolne 

Przekazania na 
deputaty 

Upadki 
Zużycie na 

przerób 
Stan końcowy (SK) SP SK 

Liczba Wartość Liczba Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Liczba 

[szt.] [zł] [szt.] [szt.] [zł] [szt.] [zł] [szt.] [zł] [szt.] [szt.] [zł] [szt.] [zł] [szt.] [szt.] 
OV_N OV_V Z_U PU_N PU_V SA_N SA_V FC_N FC_V U FU_N FU_V CV_N CV_V ZO_SP ZO_SK 

Konie 100  
               

Cielęta < 12 m. 210  
               

Byczki od 1 do 2 lat 220  
               

Jałówki od 1 do 2 lat 230  
               

Byki ≥ 2 lat (buhaje) 240  
               

Jałówki hodowlane ≥ 2 lat 251  
               

Jałówki do opasu ≥ 2 lat 252  
               

Krowy mleczne (w tym wybrakowane)  261  
               

Pozostałe krowy (w tym wybrakowane) 269  
               

Owce 
(tylko samice ≥1 rok przeznaczone do hodowli) 

311  
               

Pozostałe owce (np. tryki) 319  
               

Kozy (matki) 321  
               

Pozostałe kozy (np. kozły) 329  
               

Prosięta (< 20 kg żywej wagi) 410  
               

Maciory i loszki hodowlane 
(≥ 50 kg, bez macior wybrakowanych) 

420  
               

Warchlaki i tuczniki 
(≥ 20 kg, bez knurów i wybrakowanych macior) 

491  
               

Pozostała trzoda chlewna 
(knury i wybrakowane maciory) 

499  
               

Brojlery kurze 
(bez wybrakowanych niosek) 

510  
               

Nioski kurze 
(zawiera także wybrakowane nioski i kurki na nioski) 

520  
               

Pozostały drób - bez piskląt 
(np. kaczki, indyki, gęsi, perliczki, koguty, strusie) 

530  
               

Króliki (matki) 610  
               

Pozostałe króliki 699  
               

Pnie pszczele 700  
               

Pozostałe zwierzęta (np. pisklęta, ryby) 900  
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Dział. K. Produkty pochodzenia zwierzęcego oraz usługowy odchów zwierząt: 

Produkt Kod 
Produkcja Zapas na początek roku 

Sprzedaż lub przekazania 
poza gosp. rolne 

Odszkodowania 
Przekazania na 

deputaty 
Zapas na koniec roku 

Zużycie na pasze i przerób 

 pasze przerób 

[dt] [dt] [zł] [dt] [zł] [zł] [dt] [zł] [dt] [zł] [dt] [zł] 
PR_Q OV_Q OV_V SA_Q SA_V O FC_Q FC_V CV_Q CV_V FU_Q FU_P_V FU_B_V 

Mleko krowie 261  
            

Mleko owcze 311  
            

Mleko kozie 321  
            

Wełna surowa 330  
            

Jaja konsumpcyjne [tys. szt.] 
(wszystkie rodzaje drobiu) 

531  
            

Jaja wylęgowe [tys. szt] 
(wszystkie rodzaje drobiu) 

532  
            

Miód i produkty pszczelarskie 700  
            

Obornik 800  
            

Pozostałe produkty zwierzęce 900  
            

Usługowy odchów obcych zwierząt 1100  
            

Pozostałe usługi dotyczące zwierząt 1200  
            

Dział P. Pozostałe powierzchnie, produkty i przychody: 

P.01. Pozostałe powierzchnie: Kod 
Powierzchnia 

[ha] 
POW 

Nieużytkowane gospodarczo grunty (odłogi nie kwalifikujące się do płatności) 50100  

Grunty pod lasami i zadrzewieniami 50200  

Pozostałe powierzchnie (grunty zajęte przez budynki, podwórza gospodarstw, drogi dojazdowe, stawy, kamieniołomy, nieużytki itp.) 50900  
  

P.02. Pozostałe produkty i przychody: Kod 

Sprzedaż lub przekazania poza gosp. rolne  

Wyjaśnienie do kodu 90900 przy testowaniu danych: [zł]  
SA_V  

Czynsz za oddzierżawę gruntów rolnych 90100  
  

Odszkodowania z polis ubezpieczeniowych upraw nieprzypisanych do konkretnych upraw 90200  
  

Produkty uboczne upraw (np. słoma, liście buraczane) 90300 NALEŻY REJESTROWAĆ W TABELI I.02   

Pozostałe 90900  
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Dział. L. Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem (OGA): 

Produkt Kod 

Produkcja 
Zapas na 
pocz. roku 

% udział 
nabytego 
surowca * 

Sprzedaż 
lub przekazania poza 

gosp. rolne 
Odszkodowania 

Przekazania 
na deputaty 

Zapas na 
koniec 
roku 

Zużycie na 
pasze/inne 

[dt] [zł] [%] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

PR_Q OV_V PROC SA_V O FC_V CV_V FU_P_V 

Produkty z mleka krowiego 261 
 

       

Produkty z mleka owczego 311 
 

       

Produkty z mleka koziego 321 
 

       

Produkty z  mięsa oraz pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego 900 
 

       

Produkty z przetworzonych roślin 1010 
 

       

Drewno i inne produkty z lasu 1020 
 

       

Usługi (wynajęcie maszyn wraz z pracownikami) 2010 
 

       

Agroturystyka 2020 
 

       

Produkcja energii odnawialnej 2030 
 

       

Pozostała „działalność gospodarcza inna niż rolnicza” 9000 
 

       

* Procentowy udział ilości nabytego surowca wykorzystanego do przetwórstwa w ilości surowca ogółem. 
 

Wyjaśnienie do kodu 9000 przy testowaniu danych: 
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Dział. M. Dotacje: 

Zawiera wszystkie płatności ze środków publicznych, związanych z działalnością operacyjną gospodarstwa. 
Dotyczy dotacji i subsydiów przyznanych (niekoniecznie otrzymanych) w roku obrachunkowym w złotych. 

Wyszczególnienie Kod 
Jednostka 

podstawowa 
Ilość 

Wartość 
[szt, ha, t, inne] [zł] 

JP N V 

Jednolita płatność obszarowa 1200    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Wykaz kodów dotacji - Dział. M: 
Opis Kod 

Jednolita płatność obszarowa 1200 

Uzupełniająca Płatność Podstawowa 1250 

Płatność dodatkowa 1300 

Płatność z tytułu zazielenienia 1400 

Płatność dla młodych rolników (do ha) 1600 

Płatność do roślin strączkowych na ziarno 231131 

Płatność do roślin pastewnych 231132 

Płatność do skrobi ziemniaczanej 23121 

Płatność do buraków cukrowych 2313 

Płatność do lnu 23141 

Płatność do konopi 23142 

Płatność do chmielu 23143 

Płatność do tytoniu 23149 

Płatność do pomidorów 2315 

Płatność do truskawek 23311 

Płatność do krów 2341 

Płatność do bydła 2343 

Płatność do owiec 23441 

Płatność do kóz 23442 

Dotacje z tytułu klęsk żywiołowych 2810 

Pozostałe dotacje i wsparcie o charakterze wyjątkowym 2890 

Zwrot dyscypliny finansowej 2891 

Pozostałe dotacje i wsparcie 2900 

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) 

31010 

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

31020 

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja 
gospodarstw rolnych)  

31030 

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 31041 

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof 

31042 

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników (Premie dla młodych rolników) 

31050 

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) 

31060 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 31070 

Opis Kod 
rozwój 

Pozostałe dotacje inwestycyjne 31090 

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 
Natura 2000 Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 
w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk 
Pakiet 9. Retencjonowanie wody 
Działanie 14 Dobrostan zwierząt 

3300 

Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego 33501 

Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne 33502 

Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski) 35001 

Płatności dla ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I 35005 

Płatności dla ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II 35006 

Płatności dla ONW typ specyficzny, strefa I 35007 

Płatności dla ONW typ specyficzny, strefa II 35008 

Wsparcie na zalesienie 36101 

Premia pielęgnacyjna 36102 

Premia zalesieniowa 36103 

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska 

36104 

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości (Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jakości) 

39001 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 39002 

Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat 
spowodowanych chorobami zwierząt 

39003 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

4200 

Pozostałe dotacje do kosztów produkcji zwierzęcej 4330 

Dotacje do zakupu materiału siewnego 4410 

Dotacje do nawozów 4420 

Pozostałe dotacje do kosztów produkcji roślinnej 4440 

Dotacje do ubezpieczeń upraw 45401 

Dotacje do ubezpieczeń zwierząt 45402 

Dotacje do pozostałych kosztów produkcji 4900 

Dotacje do zakupu bydła mlecznego 5100 

Dotacje do zakupu bydła opasowego 5200 

Dotacje do zakupu owiec i kóz 5300 

Dotacje do zakupu trzody chlewnej i drobiu 5400 

Dotacje do zakupu pozostałych zwierząt 5900 
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Dział R. Ilości referencyjne: 
L.p. Pytanie J.m. Odp. 

01. 
Czy w roku obrachunkowym 2022 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności do powierzchni uprawy buraków 
cukrowych? [T/N] 

 
└──┘ 

01.1. Jeżeli odpowiedź na pyt. 01. [T]ak, to do jakiej powierzchni uprawy buraków cukrowych przysługiwała rolnikowi ta płatność? ha  

02. Czy w roku obrachunkowym 2022 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności do powierzchni uprawy chmielu? [T/N]  
└──┘ 

02.1. Jeżeli odpowiedź na pyt. 02. [T]ak, to do jakiej powierzchni uprawy chmielu przysługiwała rolnikowi ta płatność? ha  

03. 
Czy w roku obrachunkowym 2022 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności do powierzchni uprawy pomidorów? 
[T/N] 

 
└──┘ 

03.1. Jeżeli odp. na pyt. 03. [T]ak, to do jakiej powierzchni uprawy pomidorów przysługiwała rolnikowi ta płatność? ha  

04. 
Czy w roku obrachunkowym 2022 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności obszarowej do powierzchni uprawy 
roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno lub płatności obszarowej do powierzchni uprawy roślin pastewnych? [T/N] 

 
└──┘ 

04.1. Jeżeli odp. na pyt. 04. [T]ak, to proszę podać:   

04.1.1 do jakiej powierzchni uprawy roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno przysługiwała rolnikowi ta płatność? ha  

04.1.2 do jakiej powierzchni uprawy roślin pastewnych przysługiwała rolnikowi ta płatność? ha  

05. Czy w roku 2022 przysługiwało rolnikowi prawo do otrzymania płatności do krów? [T/N]  
└──┘ 

05.1. Jeżeli odp. na pyt. 05. [T]ak, to do jakiej liczby sztuk samic bydła domowego rolnikowi przysługiwała ta płatność?  szt.  

06. Czy w roku 2022 przysługiwało rolnikowi prawo do otrzymania płatności do bydła? [T/N]  
└──┘ 

06.1. Jeżeli odp. na pyt. 06. [T]ak, to do jakiej liczby sztuk bydła domowego rolnikowi przysługiwała ta płatność? szt.  

07. Czy w roku 2022 przysługiwało rolnikowi prawo do otrzymania płatności do owiec? [T/N]  
└──┘ 

07.1. Jeżeli odp. na pyt. 07. [T]ak, to do jakiej liczby sztuk samic owiec rolnikowi przysługiwała ta płatność? szt.  

08. Czy w roku 2022 przysługiwało rolnikowi prawo do otrzymania płatności do kóz? [T/N]  
└──┘ 

08.1. Jeżeli odp. na pyt. 08. [T]ak, to do jakiej liczby sztuk samic kóz rolnikowi przysługiwała ta płatność? szt.  

09. Czy w roku 2022 uprawiano truskawki oznaczone w bieżącej ankiecie kodami [10711, 10712, 10720]? [T/N]  
└──┘ 

09.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 09.1. [T]ak, to proszę podać powierzchnię referencyjną uprawy truskawek w 2022 roku (powierzchnię do jakiej 
przysługuje rolnikowi płatność ZWIĄZANA z produkcją) 

ha  

10. Czy w roku obrachunkowym 2022 rolnikowi przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu? [T/N]  
└──┘ 

10.1. Jeżeli odp. na pyt. 10. [T]ak, to proszę podać:   

10.1.1 do jakiej ilości tytoniu odmiany Virginia przysługiwała rolnikowi ta płatność? kg  

10.1.2 do jakiej ilości tytoniu pozostałych grup przysługiwała rolnikowi ta płatność? kg  

11. Czy w roku 2022 przysługiwało rolnikowi prawo do otrzymania płatności dla młodych rolników? [T/N]  
└──┘ 

12. 
Jaka była całkowita powierzchnia użytków rolnych (UR) gospodarstwa rolnego wnioskowana o przyznanie jednolitej płatności 
obszarowej (JPO) wykazana we wniosku o przyznanie płatności na rok 2022 ? 

ha  

12.1 Do jakiej powierzchni użytków rolnych (UR) przyznano jednolitą płatność obszarową (JPO) za rok 2022? ha  

13. Czy w roku obrachunkowym 2022 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności ONW? [T/N]  
└──┘ 

13.1 Jeżeli odp. na pyt. 13. [T]ak, to proszę podać ilość hektarów położonych na obszarze:   

13.1.1 górskim (ONW typ górski): ha  

13.1.2 ONW z ograniczeniami naturalnymi, strefa I: ha  

13.1.3 ONW z ograniczeniami naturalnymi, strefa II: ha  

13.1.4 ONW typ specyficzny, strefa I: ha  

13.1.5 ONW typ specyficzny, strefa II: ha  

13.1.6 górskim (ONW typ górski), do których przysługiwała podwyższona stawka (750 zł/ha): ha  

13.1.7 ONW typ specyficzny, strefa II, do których przysługiwała podwyższona stawka (550 zł/ha): ha  

14. Czy w roku 2022 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP)? [T/N]  
└──┘ 

14.1 Jeżeli odpowiedź na pyt. 14. [T]ak, to do jakiej powierzchni przysługiwała rolnikowi ta płatność? ha  
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Dział Z. Informacje dot. zazielenienia: /a 
 

1 2 3 4

Grunt ugorowany EFA1 m²

Żywopłoty/pasy zadrzewione EFA2 m

Drzewa wolnostojące EFA3 szt.

Zadrzewienia liniowe EFA4 m

Oczka wodne EFA7 m²

Rowy EFA8 m

Strefy buforowe EFA9 m

ha ar

Obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji EFA12 m²

Wsiewki traw w plon główny EFA14c m²

Obszary objęte uprawami wiążącymi azot EFA15 m²

c/ Kody powierzchni gruntów ornych:

0 - działalność rolnicza nie jest prowadzona na gruntach ornych;

1 - > 0 oraz < 10 ha;

2 - >=10 oraz <15 ha;

3 - >= 15 ha.

Uwaga: Jeżeli wybrano kod 0 lub 1, to nie należy wypełniać pozostałych punktów (tj. >=11).

└──┘

└──┘

└──┘

Odpowiedź

2

└──┘

Informacje podstawowe

1

9.1. W tym powierzchnia TUZ na przyrodniczo cennych obszarach Natura 2000

(w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

1. Czy gospodarstwo uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw? [T; N] /b

3. Czy gospodarstwo posiada WYŁĄCZNIE grunty objęte uprawami wieloletnimi? [T; N] /b

4. Czy gospodarstwo na CAŁYM obszarze realizuje praktyki zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej lub siedliskowej 

lub ramowej dyrektywy wodnej? [T; N] /b

5. Czy gospodarstwo stosuje praktykę równoważną do dywersyfikacji

(WYŁĄCZNIE Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach PROW 2014-2020)? [T; N]

6. Czy ponad 75% GRUNTÓW ORNYCH to trawy, inne pastewne rośliny zielne, grunt ugorowany, rośl. strączkowe? [T; N]

8. Czy powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie było deklarowanych w roku poprzednim 

i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do upraw w poprzednim roku 

kalendarzowym? [T; N]

9. Powierzchnia TUZ (w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

2. Czy gospodarstwo na wszystkich gruntach prowadzi WYŁĄCZNIE produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o 

rolnictwie ekologicznym? [T; N] /b

5.1. Jeżeli odp. na pyt. 5. [T]ak, to na jakiej powierzchni gruntów ornych (w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

7. Czy ponad 75% UŻYTKÓW ROLNYCH to TUZ, trawy, inne pastewne rośliny zielne? [T; N]

13. Czy gospodarstwo jest zwolnione z utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA) ze względu na ponad 75% udział 

TUZ, traw, innych pastewnych roślin zielnych w UŻYTKACH ROLNYCH? [T; N] /d
└──┘

11.1. Jeżeli odp. na pyt. 10. [T]ak, to na jakiej powierzchni gruntów ornych

(w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)?

a/  Wypełnić zgodnie ze złożonym w ARiMR 

wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej oraz płatności za zazielenienie.

b/ Jeżeli chociaż w jednym z pytań od 1 do 4 

wybrano [T]ak, to nie należy wypełniać 

pozostałych punktów  (tj. >=5).

arha

└──┘

ar

12. Czy gospodarstwo jest zwolnione z utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA) ze względu na ponad 75% udział 

traw, innych pastewnych roślin zielnych, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, gruntu ugorowanego w GRUNTACH ORNYCH?

[T; N] /d
└──┘

10. Działalność rolnicza prowadzona jest na GRUNTACH ORNYCH o powierzchni

(z WYŁĄCZENIEM produkcji metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym): /c

11. Czy gospodarstwo stosuje dywersyfikację

(z WYŁĄCZENIEM praktyki równoważnej - Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach PROW 2014-2020)? [T; N]

d/ Jeżeli chociaż w jednym z pytań 12, 13 wybrano [T]ak, to nie należy 

podawać informacji dotyczących elementów proekologicznych.

└──┘

└──┘

ha

m²EFA14b

Obszary z międzyplonami lub okrywą 

zieloną

- międzyplon OZIMY

Obszary z międzyplonami lub okrywą 

zieloną

- międzyplon ŚCIERNISKOWY

EFA14a m²

└──┘

└──┘

ha ar

m²

m

Zadrzewienia grupowe/zadrzewienia 

śródpolne
EFA5

└──┘

Pasy gruntów kwalifikujące się do płatności 

wzdłuż obrzeży lasu

BEZ produkcji

EFA10

m

m

Miedze śródpolne

- o szerokości od 1 do 20 m, na których nie 

jest prowadzona produkcja rolna

EFA6

Pasy gruntów kwalifikujące się do płatności 

wzdłuż obrzeży lasu

Z produkcją

EFA11

Faktyczna 

wielkość
J.m.Kod EFA

Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi 

(bogatymi w pyłek i nektar)
EFA1a m²

Element proekologiczny

  


