ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Na podstawie art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848 z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE. L. Nr 150, str. 1)
Potwierdzenie przyjęcia przez organ właściwy
(pieczątka, data przyjęcia i podpis)

1.Pierwsze zgłoszenie

3. Aktualizacja dotyczy sekcji:

1

₁

2. Aktualizacja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

₁

XI

Sekcja I. DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO
4. Nazwisko/nazwa pełna (w przypadku firmy lub grupy podmiotów)

6. Drugie imię / nazwa organu założycielskiego j.o.n.o.p.

8. NIP (obowiązkowy dla firm)

5. Pierwsze imię / nazwa skrócona (w przypadku firmy lub grupy podmiotów)

₂

9. REGON

7. PESEL (obowiązkowy dla osób fizycznych)

10. Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR

₃

11. Numer paszportu lub innego
dokumentu tożsamości 4

Sekcja II. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY ZGŁASZAJĄCEGO
12. Państwo

16. Kod pocztowy

13. Województwo

17. Poczta

14. Powiat

18.Miejscowość

22. Telefon

19. Ulica

15. Gmina

20. Nr domu 21. Nr lokalu

23. E-mail

Sekcja III. ADRES DO KORESPONDENCJI

(nie należy podawać jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak w sekcji II zgłoszenia)
24. Państwo

28. Kod pocztowy

25. Województwo

29. Poczta

26. Powiat

30.Miejscowość

34. Telefon

31. Ulica

27. Gmina

32. Nr domu 33. Nr lokalu

35. E-mail

Sekcja IV. NAZWA I NUMER POPRZEDNIEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
(w przypadku gdy kiedykolwiek wcześniej producent był objęty systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym)

Sekcja V. NAZWA I NUMER WYBRANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
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Sekcja VI. PRODUKCJA

Zgłaszam do kontroli następujące kategorie działalności: ¹
ekologiczna

zlecana

5

nieekologiczna

6

ekologiczna

zlecana

5

nieekologiczna

6

ekologiczna

zlecana

5

nieekologiczna

6

ekologiczna

zlecana

5

nieekologiczna

6

36a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
36b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
37. Pasze
38. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
39. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
40. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi
kategoriami

Sekcja VII. PRZYGOTOWANIE
41a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
41b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
42. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
43. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
44. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność

45. Pasze
46. Wino
47. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi
kategoriami

Sekcja VIII. DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE DO OBROTU
48a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
49b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
50. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
51. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
52. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność

53. Pasze
54. Wino
55. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi
kategoriami

Sekcja IX. PRZECHOWYWANIE
56a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
56b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
60. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
61. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
62. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność

63. Pasze
64. Wino
65. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi
kategoriami
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Sekcja X. IMPORT
ekologiczna

zlecana

5

nieekologiczna

6

ekologiczna

zlecana

5

nieekologiczna

6

66a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
66b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
67. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
68. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
69. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność

70. Pasze
71. Wino
72. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi
kategoriami

Sekcja XI. EKSPORT
73a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
73b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
74. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
75. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
76. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność

77. Pasze
78. Wino
79. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi
kategoriami

Zobowiązuję się do realizacji zadań i obowiązków określonych na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/625.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze mnie produkcji ekologicznej w rozumieniu
art. 3 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 RODO przez wybraną jednostkę certyfikującą (wskazaną w sekcji V niniejszego Zgłoszenia) oraz
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Wojewódzkiego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na potrzeby kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
ustanowionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.
Podpis (Imię i Nazwisko) zgłaszającego/osoby uprawnionej do
reprezentacji/pełnomocnika*

Data wypełnienia zgłoszenia

Dzień

Miesiąc

Rok
*w przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo

1) zaznaczyć wybór znakiem "x"
2) j.o.n.o.p => jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
3) wypełnia osoba fizyczna posiadająca numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR
4) wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego
5) zaznaczyć jeżeli zgłoszona ekologiczna kategoria działalności jest zlecona w całości lub w części stronie trzeciej (podwykonawcy)
6) zaznaczyć jeżeli Zgłaszający prowadzi zarówno działalność ekologiczną jak i konwencjonalną w tej samej kategorii
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Zał. 1

Lp.

Rodzaj obiektu

Obiekty wchodzące w skład gospodarstwa

LOKALIZACJA OBIEKTÓW
3

Użytkownik obiektu,
w którym prowadzona jest
działalność 4

Województwo

Powiat

Gmina

Adres (miejscowość, ulica, numer
budynku/lokalu, kod pocztowy, poczta)

2

3

4

5

6

1

3) obiekty wchodzące w skład gospodarstwa (np. budynek inwentarski, zakład przetwórczy, magazyn, chłodnia i inne)
4) należy podać "Zgłaszający" albo "Podwykonawca".
5) zaznaczyć wybór znakiem "X"
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Podać nr strony i łączną liczbę
wypełnionych stron:

Wykorzystanie
budynku 5
ekologi- konwenczne
cjonalne

7

strona nr:
łącznie
stron:

8

Działki wchodzące w skład gospodarstwa

LOKALIZACJA DZIAŁEK ROLNYCH
dane wg ewidencji gruntów i budynków

Położenie działki ewidencyjnej
Lp.
Województwo

Powiat

Gmina

Nazwa obrębu
ewidencyjnego

2

3

4

5

1

Numer obrębu
ewidencyjnego

Numer działki
ewidencyjnej

6

7

Działki rolne w obrębie działki ewidencyjnej
Powierzchnia
całkowita działki
ewidencyjnej

Powierzchnia
działek rolnych w
obrębie danej działki
ewidencyjnej

ha [0,0000]

ha [0,0000]

8

9

1) wpisać E dla produkcji ekologicznej lub K dla produkcji konwencjonalnej LUB E/K
2) wpisać "W" w przypadku zmiany Zgłoszenia polegającej na wycofaniu z użytkowania działki rolnej z danej działki ewidencyjnej, wcześniej zgłoszonej do kontroli, wpisać "D" w przypadku
włączenia/dodania do użytkowania działki rolnej w celu zgłoszenia do kontroli

Wykorzystanie
działki rolnej 1

Zał. 2

Data ostatniego zastosowania
środka niedozwolonego w
rolnictwie ekologicznym
(miesiąc-rok)

Zmiana 2
(wycofanie, dodanie)

10

11

12

ha

ar

Podsumowanie
Całkowita powierzchnia
gospodarstwa
Powierzchnia działek rolnych
Podać nr strony i łączną liczbę
wypełnionych stron
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