Należy pamiętać.

Jeżeli powstaną szkody w uprawach zgłoszonych do płatności obszarowych to
płatności przysługują pod warunkiem
Jeżeli na działkach, które zostały zadeklarowane we wnioskach o płatności obszarowe w
danym roku wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. (np. gradobicie, nawalne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych,
przysługują płatności bezpośrednie. Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach
rolnych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności powinien w terminie 10 dni od
daty ustania nadzwyczajnych zjawisk powiadomić o ich wystąpieniu Kierownika Biura
Powiatowego ARiMR w którym składał wniosek.
Potwierdzeniem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie oświadczenie sąsiada
lub protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Po otrzymaniu tych
protokołów rolnicy powinni je dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR, w którym składali
wcześniej wniosek.

Zwierzęta gospodarskie należy oznakować
Bydło należy oznakować w każdym przypadku przed opuszczeniem siedziby stada, w
której zwierzę się urodziło jednak nie później niż 7 dni od urodzenia.
Każde przemieszczenie, padnięcie, zabicie czy też ubój należy zgłosić do 7 dni od
daty zdarzenia do Biura Powiatowego ARiMR.
Owce oraz kozy należy oznakować przed opuszczeniem gospodarstwa, jednak nie
później niż 180 dni od dnia urodzenia.
Świnie należy oznakować bezzwłocznie, a fakt oznakowania zgłosić nie później niż
przed opuszczeniem przez świnię siedziby stada.
Każde zwiększenie czy też zmniejszenie liczebności stada należy zgłaszać do 30 dni
od daty zdarzenia.

Na gruntach rolnych mogą rosnąć drzewa inne niż owocowe pod warunkiem
Na 1 hektarze gruntów rolnych liczba drzew rosnących nie powinna przekraczać
50 sztuk. Przepisy dopuszczają przekroczenie tego wskaźnika, ale jedynie wtedy, gdy na
gruntach rolnych znajduje się plantacja wierzby (Salix sp.), wykorzystywanej do wyplatania,
albo plantacja zagajników o krótkiej rotacji, wykorzystywanych na cele energetyczne,
ewentualnie łąki i pastwiska albo grunty orne położone są na stokach o nachyleniu powyżej
20º. Ponadto, podczas kontroli stwierdzono również , że grunt rolny, który powinien być
utrzymany w dobrej kulturze rolnej, nie jest wykorzystywany do uprawy, ani nie jest też
ugorowany

