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Status działki 
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E - ekologiczny

K - z okresu konwersji 

N - nieekologiczny
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UwagiGatunek zwierzęcia 
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Numer identyfikacyjny 
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Status zwierzęcia 
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: 

E - ekologiczny

K - z okresu konwersji 

N - nieekologiczny
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Nr identyfikacyjny producenta
1)

:

Adres siedziby producenta: 

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 
na podstawie art. 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008

Cz. 5. Rejestr wypasu (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008)

DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA EKOLOGICZNEGO

Nazwisko / nazwa pełna (w przypadku firmy): Imię / nazwa skrócona (w przypadku firmy):

Oznaczenie działki 

rolnej 
5)
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Uwaga ogólna: REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ  nie dotyczy pszczelarstwa oraz zwierząt akwakultury.

6) Należy wpisać „E” w przypadku statusu ekologicznego lub ,,K" w przypadku statusu w okresie konwersji lub ,,N" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów działki. 

Status rośliny na danej działce musi być potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. 

1) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta, nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności  (Dz. U. z 2012 r. poz. 86 oraz z 2013 r. poz. 1537) . W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, należy podać w odpowiednim polu numer PESEL lub NIP lub REGON.

2) Należy wpisać gatunek zwierzęcia roślinożernego (np. bydło, koniowate, owce, kozy), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. 

5) Należy wpisać oznaczenie działki rolnej, na której zwierzęta mają dostęp do pastwisk w okresie wypasu.

4) Należy wpisać „E” w przypadku statusu ekologicznego lub ,,K" w przypadku statusu w okresie konwersji lub ,,N" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów 

zwierzęcia. Status zwierzęcia musi zostać potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

7) Należy wpisać okres dostępu zwierząt do obszarów na wolnej przestrzeni (okres wypasu), o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Objaśnienia:

3) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i

rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym

wierszu. W przypadku większej liczby zwierząt tego samego gatunku zamiast numeru identyfikacyjnego poszczególnych zwierząt można podać liczbę zwierząt.
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