ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA SPRAWDZAJACA KONIECZNOŚĆ SPEŁNIANIA PRAKTYK ZAZIELENIA
Nr gospodarstwa………………………………..

Nazwisko i imię …………………………………………………….

Wyszczególnienie

1

Gospodarstwo jest w systemie małych gospdarstw

2

Gospodarstwo prowadzi zasady ekologicznej produkcji
rolnej zgodnie z rozporządzeniem WE 834/2007 na
wszystkich użytkach rolnych

3

Gospodarstwo prowadzi zasady ekologicznej produkcji
rolnej zgodnie z rozporządzeniem WE 834/2007 na części
gruntów ornych

4

Gospodarstwo położone jest na obszarze NATURA 2000

I

1
2

TAK

NIE

ND

Wynik oceny ( podlega/nie podlega)
opis, wyliczenia , uzasadnienie

DYWERSYFIKACJA UPRAW
Wyszczególnienie
gospodarstwo posiada do 10 ha gruntów ornych
gospodarstwo posiada 10 ha i więcej niż 10 ha gruntów
ornych

TAK

NIE

ND

Wynik oceny ( podlega/nie podlega)
opis, wyliczenia , uzasadnienie

a

w gospodarstwie posiadającym 10 i więcej niż 10 ha
gruntów ornych powierzchnia:
-ugorów,
-gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub
innych pastewnych roślin zielnych
- lub suma tych powierzchni,
stanowi > 75 % wszystkich gruntow ornych a pozostałe
grunty orne nie przekraczają 30 ha.

b

w gospodarstwie posiadającym 10 ha i więcej niz 10 ha
gruntów ornych , powierzchnia gruntów ornych:
- wykorzystywanych do produkcji traw lub innych
pastewnych roślin zielnych;
lub powierzchnia trwałych użytków zielonych;;
lub suma tych powierzchni
stanowi > 75 % wszystkich kwalifikujących się użytków
rolnych a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30
ha.

3.

gospodarstwo realizuje pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego
PROW 2014-2020 ( praktyka równoważna)

II

ZACHOWANIE TRWAŁYCH UŻYTKOWYCH ZIELONYCH CENNE PRZYRODNICZO
( DOTYCZY DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA OBSZARZE NATURA 2000)
Wyszczególnienie

1

W gospodarstwie wystepują trwałe użytki zielone, dla
których, ustanowiono* plany zadań ochronnych lub plany
ochrony i określono, działania ochronne dla siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk, położonych na tych trwałych użytkach zielonych;
* do dnia 31 października 2015 roku.

TAK

NIE

ND

Wynik oceny ( podlega/nie podlega)
opis, wyliczenia , uzasadnienie

2

W gospodarstwie występują trwałe użytki zielone
wartościowe pod względem środowiskowym tj. takie dla ,
których do dnia 31 października 2015 roku nie określono
planów zadań ochronnych ani planów ochrony
tj. wyzanczone w załaczniku do rozporządzenia MRiRW
ws.wyznaczenia TUZ wartościowych pod względem
środowiskowym

OBSZARY PROEKOLOGICZNE

III

Wyszczególnienie
1.
2.

a

b

gospodarstwo posiada do 15 ha gruntów ornych
gospodarstwo posiada 15 i więcej ha gruntów ornych
w gospodarstwie posiadajacym 15 i więcej ha gruntów
ornych , grunty wykorzystywane do produkcji traw lub
innych pastewnych roślin zielnych,grunty ugorowane, lub
wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych lub
stanowiące sumę powyższych upraw, stanowia ponad 75
% wszystkich gruntow ornych a pozostałe grunty orne nie
przekraczają 30 ha.
w gospodarstwie posiadajacym 15 i więcej ha gruntów
ornych , trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do
produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych lub
suma powyższych upraw, stanowi ponad 75 % wszystkich
kwalifikujących się użytków rolnych a pozostałe grunty
orne nie przekraczają 30 ha.

TAK

NIE

ND

Wynik oceny ( podlega/nie podlega)
opis, wyliczenia , uzasadnienie

c

Do powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha doliczyć
należy:
elementy krajobrazu (przylegające do gruntów ornych),
strefy buforowe (przylegające do gruntów ornych),
obszary zalesione,
zagajniki o krótkiej rotacji,
- spełniające kryteria obszarów proekologicznych
(położenie, parametry) ,
PODSUMOWANIE
Gospodarstwo podlega następującym praktykom:
Wyszczególnienie
TAK
NIE
dywersyfikacja upraw
obowiązek utrzymania trwałych użytków zielonych
wartościowych pod względem środowiskowym
obszary proekologiczne

Data, podpis rolnika

ND

Wyniki( powierzchnia, ilość upraw itp.)

Data , podpis doradcy

