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18) W przypadku, gdy liczba działek rolnych przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczając numer strony jako: „3a/4, 3b/4, 3c/4" itd.

ha

20) Działka rolna - zwarty obszar gruntu o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, zgłoszony przez jednego rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw; jednak w przypadku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania pewnego obszaru w  ramach 
gruntów objętych grupą upraw, granice działki rolnej są wyznaczane na podstawie tego konkretnego użytkowania.
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rolnośrodowiskowej/

rolno-środowiskowo-klimatycznej/  
ekologicznej 

Nr 
pakietu/
wariantu/
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19) Dotyczy rolników posiadających od 10 ha gruntów ornych oraz beneficjentów, którzy deklarują działkę do płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) lub płatności ekologicznej (PROW 
2014-2020).

21) Powierzchnię deklarowaną do płatności ONW należy wpisać tylko przy działce głównej.
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