
Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

1. Dane osobowe rolnika i jego małżonka:  

a. Numer producenta (gospodarstwa) 

b. Imię i Nazwisko (pierwsze i drugie imię) 

c. PESEL, NIP , data urodzenia  

d. Seria i nr dokumentu tożsamości  

e. Adres zamieszkania (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica nr domu, kod 

pocztowy i poczta, nr telefonu) 

2. Czy wnioskodawca korzystał z młodego rolnika (jaki czas temu) ? 

3. Czy wnioskodawca przejął gospodarstwo od rolnika, któremu przyznano rentę strukturalną ? 

4. Czy gospodarstwo, którego dotyczy operacja, jest gospodarstwem ekologicznym ? 

5. Czy w gospodarstwie planowane jest rozpoczęcie wytwarzania produktów ekologicznych ? 

6. Kwalifikacje zawodowe (dotyczy młodych rolników tj. osoba poniżej 40 roku życia i 

prowadząca gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat) – dostarczyć świadectwo/ dyplom ukończenia 

ostatniej szkoły  

7. Wskazać lokalizację inwestycji (jeżeli jest inna niż adres zamieszkania) – województwo, 

powiat, gmina, miejscowość , ulica nr domu/ nr działki ewidencyjnej, poczta i kod pocztowy 

8. Czy gospodarstwo znajduje się na ONW ? 

9. Czy gospodarstwo znajduje się na obszarze NATURA 2000 lub OSN ? 

10. Wskazać co Wnioskodawca zmierza zakupić/ wybudować  w ramach operacji – oferty lub 

kosztorys  

11. Przedstawić strukturę oraz skalę produkcji zwierzęcej/ roślinnej w roku bieżącym 

a. Wielkość stada podstawowego/obrotowego (na 1 stycznia roku bieżącego) i 

planowaną roczną sprzedaż zwierząt 

b. Powierzchnia oraz gatunki upraw w plonie głównym w roku bieżącym – proszę opisać 

jaka uprawa i w jakiej powierzchni znajduje się na każdej działce ewidencyjnej. 

c. Czy są siane poplony ?– jeśli tak proszę podać uprawę, powierzchnię ora numery 

działek na których są stosowane poplony w roku bieżącym.  

12. Określić klasę gleby – jaka klasa i jaka powierzchnia w skali posiadanych gruntów  

13. Wykazać wszystkie maszyny w gospodarstwie (rodzaj maszyny, model, producent, rok 

produkcji) 

14. Wskazać wszystkie budynki/ budowle w gospodarstwie (rodzaj nieruchomości, powierzchnia i 

rok budowy) 

15. Załączniki  

a. Kopia dowodu osobistego (Wnioskodawcy); 

b. Odpisy ksiąg wieczystych do wszystkich działek w gospodarstwie lub umowy 

dzierżawy. 

c. Plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli, plantacji 

wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z 

rozplanowaniem wewnętrznym (dokumentacja funkcjonalno-przestrzenna) – 

odręczny rysunek siedliska/ mapka geodezyjna  

d. Wydruk elektroniczny z dokumentacji księgowej lub kopia książki ewidencji środków 

trwałych - w przypadku gdy gospodarstwo rozlicza się na zasadach ogólnych (VAT)  

e. Plan rolno środowiskowy – jeśli pobierane są dopłaty rolnośrodowiskowe   



f. Wniosek obszarowy za rok poprzedni  

g. Wypisy z rejestru gruntów  

h. Faktury lub rachunki potwierdzające osiągnięcie przychodu z tytułu prowadzenia 

działalności rolniczej; 

i. Projekt budowlany (dotyczy inwestycji budowalnych); 

j. Dokumenty potwierdzające uczestnictwo podmiotu w unijnym systemie jakości (jeśli 

gospodarstwo wdrożyło taki system); 

k. Dokumenty potwierdzające członkostwo w grupie producenckiej (jeśli wnioskodawca 

jest członkiem jakiejś grupy); 

l. Dokumenty potwierdzające wysokość podatku rolnego za rok bieżący lub poprzedni   


