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Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa obrębu ewidencyjnego
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Data ostatniego  
zastosowania środka 
niedozwolonego w 

rolnictwie ekologicznym

Wycofanie/
Dodanie 

działki
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 wpisać E dla produkcji ekologicznej lub K dla produkcji nieekologicznej (konwencjonalnej)

Strona nr
Łączna liczba stron

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - DRUKOWANYMI LITERAMI, SZARE POLA WYPEŁNIA BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

ID PRODUCENTA: DATA REJESTRACJI: PODPIS:

LOKALIZACJA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH , NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST PRODUKCJA 
PODLEGAJĄCA KONTROLI (ROLNICTWO EKOLOGICZNE)

Lista działek

Nazwisko/nazwa Imię Numer nadany przez Jednostkę certyfikującą Całkowita powierzchnia gospodarstwa (w ha,ar)

PESEL NIP REGON

2 wpisać "W" w przypadku zmiany Listy  polegającej na wycofaniu z użytkowania działki ewidencyjne, wcześniej zgłoszonej o kontroli, wpisać "D" w przypadku włączenia/dodania do użytkowania działki ewidencyjnej w celu zgłoszenia do kontroli

Data wypełnienia Podpis producenta/osoby upoważnionej

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

Formularz nr P-01/30 – wydanie 1
Obowiązuje od 01.01.2022 r.
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