
Nr telefonu

PL-05-00

Powierzchnia
działki rolnej

Powierzchnia 
działki

rolnej w 
granicach

ha,a ha,a
2 5 6 7 9 10 11 12

Czytelny podpis:   producenta3

 osoby upoważnionej3

Prognoza produkcji roślinnej – …………….. rok 
(w planie należy uwzględnić wszystkie działki, także uprawiane metodami nieekologicznymi (konwencjonalnymi))

Doradca/doradca  rolnośrodowiskowy - imię, nazwisko i nr telefonu

Data  wypełnienia



Oznaczenie
działki
rolnej 
(z roku 

poprzedniego)

Metoda 
uprawy (sposób 

wykorzystania)2

Numer nadany przez ARiMR

Rodzaj uprawy w roku poprzednim 
(przedplon)

Województwo

Przewidywana 
wielkość zbioru 
rośliny w plonie 

głównym (w 
tonach)

Roślina uprawiana współrzędnie do 
rośliny w plonie głównym

(w tym roślina podporowa)

Oznaczenie
działki
rolnej 

(z e-wniosku1)

Przewidywana 
wielkość zbioru 

rośliny współrzędnej
(w tonach)

dzień-miesiąc-rok

Roślina uprawna w plonie głównym

Nr działki
ewidencyjnej,
na której jest

położona
działka rolna

UWAGA: Formularz należy wypełnić czytelnie, zachowując układ i kolejność zgodne z wnioskiem do ARiMR.
Wszelkie zmiany w prognozie produkcji należy zgłaszać pisemnie. 

1 3 4 8

RAZEM
1) W przypadku złożenia wniosku do ARiMR w wersji papierowej wpisać aktualne oznaczenie z wniosku
2) Wpisać: E - dla działki uprawianej metodami ekologicznymi, K - dla działki uprawianej metodami nieekologicznymi (konwencjonalnymi).
3) Wstawić X we właściwym polu. W przypadku osoby upoważnionej dołączyć pełnomocnictwo.

Nazwisko/Nazwa Imię

 
Numer nadany przez jednostkę

Załącznik do Procedury P-01 wyd. 5 z 01.01.2022 r.
PO  WYPEŁNIENIU  POUFNE
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