
………………………………………. 

                                                                                                                                                                         (miejscowość i data) 

…………………………………. 

             (imię i nazwisko) 

…………………………………. 

                     (adres) 

…………………………………. 

 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska  

w Kielcach 

 

 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o spełnianiu pełnych, minimalnych 

standardów w zakresie ochrony środowiska na terenie mojego gospodarstwa rolnego 

położonego w miejscowości ………………………………….(gm.…………………………). 

Zaświadczenie jest mi konieczne do przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w związku z ubieganiem się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. 

 

Oświadczam: 

Gospodarstwo ma powierzchnie………..ha. 

Uprawiam (Nie uprawiam*) 

rośliny:………………………………………………………………………………………....., 

Dot. gospodarstw prowadzących produkcję rolną na powierzchni większej lub równej 10 ha.  

Prowadzę (Nie prowadzę*) ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem 

azotem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie 

przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U.         

z roku 2018 poz. 1339). 

 

Kupowane nawozy stosuję bezpośrednio do upraw i ich nie przechowuję. 

 

Prowadzę (Nie prowadzę*) hodowlę zwierząt. 

Posiadam (Nie posiadam*): ……….. krów, ……….. cieląt, ……….. macior, ……….. prosiąt, 

………. tuczników,……………………………………………... innych zwierząt nie posiadam.     

 

Posiadam (Nie posiadam*) płytę obornikową o powierzchni.………….............. m2 i wysokości 

ściany………….......….m oraz zbiornik na gnojówkę o pojemności….…………...m3. 

Instalacja jest (nie jest*) dostosowana do obowiązujących wymogów. 

Powstające nawozy naturalne w całości wykorzystuję (nie wykorzystuję*) na terenie swojego 

gospodarstwa. 

 

Oświadczam, że na terenie gospodarstwa nie stosuję osadów ściekowych z oczyszczalni 

komunalnych.  

 

Uwagi …………………………………………………………………………………………... 
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WIOŚ w Kielcach na terenie mojego gospodarstwa rolnego  

- prowadził działania kontrole w okresie …………………………. (*)  

- nie prowadził działań kontrolnych  (*)  

 

 

 

  

 Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia informacji                        

o środowisku. Informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Świętokrzyski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

Każda osoba, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w WIOŚ w Kielcach 

(iod@kielce.pios.gov.pl) posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,       

a w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych               

na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne 

do uzyskania informacji o środowisku.  

 

 

 

………………………….. 
    (podpis właściciela gospodarstwa)     

 

 

*Niepotrzebne skreślić                         


