
Urząd Gminy
  
Dopłaty w rolnictwie 

Niezbędne  informacje  na powyższy  temat można uzyskać  w Referacie  Geodezji,  Rolnictwa i  Gospodarki 
Komunalnej, pokój 212, II piętro, tel. 631 00 14, 631 00 15 w godzinach pracy Urzędu. 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów 

W celu uzyskania numeru indentyfikacyjnego gospodarstwa należy dokonać wcześniej wpisu do 
ewidencji producentów. Potrzebne są przy tym dokumenty: numer rachunku bankowego i dowód 
osobisty. 

Zamieszczamy wzór formularza Wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z instrukcją 
wypełniania,  obowiązujący  na  podstawie  ustawy z  dnia  18  grudnia  2003  roku  o  krajowym 
systemie  ewidencji,  ewidencji  gospodarstw  rolnych  oraz  ewidencji  wniosków  o  przyznanie 
płatności (Dz. U. Nr 10 z 2004 r. poz. 76) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz 
wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym (Dz. U. Nr 10 z 2004 r. poz. 91). 

• Wniosek o wpis do ewidencji producentów   
• Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów   

 

Formularz wniosku o płatności obszarowe

Zamieszczamy wzór formularza Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów 
rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania,  obowiązujący na podstawie ustawy z dnia 18 
grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. Nr 6 z 2004 r. poz. 40) 
i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzoru 
wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności (Dz. U. 
Nr 52 z 31.03.2004 r. poz. 523) .

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z 
tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
składa się ze stron 1, 2, 3, 4 oraz dwóch stron dodatkowych (oznaczonych jako str. 2a/**.../4 oraz 
str. 3a/**.../4).
Dodatkowe strony producent rolny wypełnia w przypadku, gdy brakuje mu miejsca na stronie 2 
wniosku - na wpisanie posiadanych przez niego działek ewidencyjnych lub na stronie 3 wniosku 
- na wpisanie działek rolnych, na które ubiega się o przyznanie płatności.

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

• Dodatkowe tabele VII i VIII do wniosku o płatność   
• Instrukcja do wniosku o płatność   
• Wniosek o płatność + instrukcja + dodatkowe tabele - wersja spakowana   

http://rolnictwo/wniosekowpis.pdf
http://rolnictwo/wniosek_o_platnosc.zip
http://rolnictwo/instrukcja_wniosku_o_platnosc.pdf
http://rolnictwo/dodatkowe_tabele_VII_i_VIII.pdf
http://rolnictwo/wniosek_o_platnosc.pdf
http://rolnictwo/wniosek_o_platnosc.pdf
http://rolnictwo/wniosek_o_platnosc.pdf
http://rolnictwo/wniosek_ewidencja_instrukcja.pdf



