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Imię i nazwisko producenta
gospodarstwa rolnego
Nazwa gospodarstwa rolnego
Ulica
Kod pocztowy, miejscowość, kraj
Uprawa
Całkowita wielkość gospodarstwa
rolnego
Współrzędne geograficzne
gospodarstwa, włącznie z
dzierżawionymi gospodarstwami
(dobrowolne)
Region wg klasyfikacji NUTS II
(jeśli dostępny)
Należy zaznaczyć właściwe:

Lp.

Potwierdzo
no

Wymagana dokumentacja i informacje

Tak

1

Dostępna jest dokumentacja potwierdzająca zgodność z wymaganiami ISCC*, włącznie z mapami
wszystkich pól, ich wielkością, tytułem prawnym do gospodarstwa, umowami z podwykonawcami oraz
pierwszymi punktami zbioru (FGP), potwierdzeniami dostaw/dokumenty ważenia dla pierwszych punktów
zbioru.

2

Czy potwierdzają Państwo, że zmiana przeznaczenia gruntu nie miała miejsca od 01/01/2008 (całego
własnego lub wydzierżawionego gruntu)?

3

Czy potwierdzają Państwo, że żaden teren o wysokiej wartości różnorodności biologicznej, wysokim
zasobie pierwiastka węgla ani torfowisko nie zostały zamienione na grunty rolne od 01/01/2008?

4

Status producenta CC (zasady wzajemnej zgodności – Cross Compliance) potwierdza odpowiednia
dokumentacja (np. kopia formularza aplikacyjnego CC). W przypadku nie spełnienia tego wymagania,
należy zastosować deklarację/samoocenę producenta gospodarstwa rolnego dla państw trzecich (non-EU).

Nie

Należy zaznaczyć właściwe:

☐ Aktualna wartość domyślna służy do deklarowania emisji gazów cieplarnianych.
☐ Rzeczywista kalkulacja stosowana jest do deklarowania gazów cieplarnianych.
Niniejszym potwierdzam, że spełnione zostały wszelkie obowiązki prawne oraz że moje działania dotyczące całego tak
posiadanego jak i dzierżawionego gruntu są zgodne z wymaganiami ISCC*. Dodatkowo potwierdzam, że audytorzy z ośrodków
certyfikacyjnych lub ISCC mogą sprawdzić zgodność z wymaganiami ISCC w moim gospodarstwie.
Dowody/wnioski z powyższych wymagań są łatwo dostępne i można je dostarczyć w trakcie audytu i na żądanie. W przypadku
niespełnienia wskazanych wymagań (np. niedostępna lub niekompletna dokumentacja), konieczne będzie wypełnienie
oddzielnej listy niezgodności oraz określenie działań naprawczych.

Miejscowość, data: ___________________________

Podpis (rolnika): ________________________________________

* Wymagania ISCC oraz dokumenty systemowe dostępne są na stronie internetowej ISCC (www.iscc-system.org).

Copyright ISCC System GmbH

Wersja 1.03, Status 16.04.2013

