CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO SP. Z O. O.
Certyfikat Akredytacji Nr AC 148
Biuro:
03-216 Warszawa,
ul. Modlińska 6 lok. 207

tel. 22 884 00 20
kom. 666 338 204
tel./fax 22 884 00 21

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ GOSPODARSTWA ROLNEGO w 20…..r.
1. Dane producenta
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy/ e-mail
NIP
PESEL
REGON
Seria i numer dowodu osobistego
Nr identyfikacyjny ARiMR

2. Dane adresowe producenta
Adres zameldowania

Adres korespondencyjny
(wpisać jeśli inny niż zameldowania)

Imię i nazwisko
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy i poczta
Ulica/nr domu/nr lokalu

3. Status gospodarstwa (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
Rozpoczynające okres konwersji
W trakcie okresu konwersji
Ekologiczne
W przypadku zmiany jednostki certyfikujacej podac nazwę uprzedniej:

4. Załączone dokumenty
Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczących gospodarstwa rolnego
Umowa dzierżawy (jeśli dotyczy)
Dowód wpłaty I raty – opłaty wstępnej
Mapa ewidencyjna lub ortofotomapa z zaznaczonymi działkami
Ksero Wniosku o przyznanie płatnosci na rok…………
Ksero Certyfikatu wydanego przez inną jednostkę (jeśli dotyczy)
Kopia zaleceń pokontrolnych wydanych przez poprzednią Jednostę (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko doradcy, który przygotował i podpisał plan
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5. Szczegółowa powierzchnia gospodarstwa

13

14

15

16

17

Mineralnego

12

Wielkość planowanego
nawożenia podana w tonach/ha
Organicznego - plan
zagospodarowania
obornika

11

Sposób zagospodarowania zbiorów

10

Wielkość szacowanego zbioru (t)

9

Szacowany plon t/ha

8

Konwencjonalny

7

Z okresu konwersji

6

Ekologiczny

Konwencjonalna

5

Rodzaj uprawy

Certyfikat
ekologiczny

4

III rok konwersji

3

II rok konwersji

Powierzchnia działki rolnej w
granicach działki ewidencyjnej w
ha

2

Powierzchnia ugorów, ha
Powierzchnia nieużytków, ha

Pochodzenie
materiału siewnego*

Status działki *

I rok konwersji

Numer działki ewidencyjnej, na
której jest położona działka rolna

1

Powierzchnia działki rolnej w ha

L.p.

Oznaczenie działki rolnej

Ogólna powierzchnia gosp., ha
Powierzchnia UR, ha

18

19

* właściwe pole należy zaznaczyć znakiem „X”

Wniosek należy złożyć lub przesłać wraz z załącznikami na adres: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.,
ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa
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Deklaracja do opisu jednostki produkcyjnej
Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się zgodnie z art. 63 ust. 2 RK (WE) 889/2008 do:
1. Wykonywania czynności zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej.
2. Zaakceptowania, w przypadku naruszenia lub nieprawidłowości, wprowadzenia
środków przewidzianych na podstawie zasad produkcji ekologicznej.
3. Podjęcia obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu
zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do ekologicznej metody
produkcji.
4. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego
podwykonawcy są kontrolowani przez różne jednostki certyfikujące, wymiany informacji
między tymi jednostkami.
5. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego
podwykonawcy zmieniają jednostkę certyfikującą, faktu przekazania dokumentacji
dotyczącej kontroli do nowej jednostki certyfikującej.
6. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z
systemu kontroli, obowiązku bezzwłocznego poinformowania o tym odpowiedniego
organu kontrolnego i jednostki certyfikującej.
7. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z
systemu kontroli, iż dokumentację dotyczącą kontroli przechowuje się przez okres co
najmniej 5 lat.
8. Zaakceptowania zobowiązania do niezwłocznego poinformowania jednostki
certyfikującej o wszelkich nieprawidłowościach lub naruszeniach mających wpływ na
ekologiczny status ich produktu lub produktów otrzymanych od innych podmiotów
gospodarczych.

………………………………………..
data i podpis producenta
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