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Oświadczenie własne dla przedsiębiorstw rolnych 

spełniających wymogi wzajemnej zgodności (Cross-Compliance) 

Przedsiębiorstwo rolne:   ______________________________________________________________________________ 

ulica: ______________________________________________________________________________ 

kraj:  ______________________________________________________________________________ 

kod pocztowy, miejscowość:  ______________________________________________________________________________ 

obszar NUTS-II*:   ______________________________________________________________________________ 

dotyczące zrównoważonej uprawy biomasy w myśl Dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz zgodnie z wymaganiami REDcert2 

Odbiorca:____________________________________________________________________________ 

Uprawiana przeze mnie, dostarczona i szczegółowo opisana w punkcie 1 biomasa pochodząca z roku zbiorów _____ spełnia 

wymagania Dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz ewentualnie wymagania REDcert2. Stosowne potwierdzenia są dostępne.  

(właściwe proszę zazaczyć krzyżykiem) 

1.  

 

 

   lub 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczy wszystkich rodzajów upraw (np. rzepak, pszenica) mojego przedsiębiorstwa. 

 

Oświadczenie składa się dla następujących rodzajów upraw (proszę wymienić): 

__________________________ 

Oświadczenie składa się dla następujących pozostałości rolniczych lub resztek pożniwnych, przy 

czym istnieje zgodność z artykułem 29.2 Dyrektywy (UE) 2018/2001 (proszę wymienić):  

_______________________________________________________  

powierzchnie do wyłączenia, oznaczenie działki (pkt. 2):__________________________ 

2.   Biomasa pochodzi z gruntów uprawnych, które już były takimi gruntami przed 01 stycznia 2008 

roku. Ponadto biomasa nie pochodzi z obszarów zasługujących na ochronę (art. 29 Dyrektywy (UE) 

2018/2001), które zostały przekształcone w grunty uprawne po dniu 01 stycznia 2008 roku.  Jeżeli 

po dniu 01 stycznia 2008 roku dokonano dopuszczalnych zmian użytkowania gruntów, to w punkcie 

1 dokonano jednoznacznego wyłączenia odpowiednich obszarów lub idące z nimi w parze emisje 

zostały uwzględnione w ramach własnych obliczeń emisji gazów cieplarnianych (w takim przypadku 

nie ma możliwości korzystania z wartości standardowych). 

3.   Biomasa pochodzi z obszarów znajdujących się na terenach objętych ochroną (wyłącznie rezerwaty 

przyrody – bez rezerwatów wodnych), na których zezwala się na działalność związaną z uprawą 

ziemi. Przestrzega się poleceń odnoszących się do obszarów chronionych.  

4.   Jako beneficjent dopłat bezpośrednich podlegam zasadom wzajemnej zgodności „cross-compliance.“ 

Tym samym biomasa spełnia wymagania stawiane przed rolniczą produkcją biomasy (art. 29 

Dyrektywy (UE) 2018/2001) lub obowiązujące w REDcert-EU „zasady systemowe dotyczące 

wytwarzania biomasy, biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy“.   

  

 

W ubiegłym roku kalendarzowym uczestniczyłem w procedurze dopłat bezpośrednich UE. 

Na ten rok kalendarzowy złożę wniosek o przyznanie wsparcia. 

5.   Dokumentacja miejsca uprawy biomasy (potwierdzenie za pomocą ciągu poligonowego lub za 

pomocą porównywalnych dokumentacji gruntu dotyczących zwartych terenów rolnych, działek 

gruntowych lub pól w płodozmianie) 

  

lub 
… jest dostępna u mnie i zawsze istnieje możliwość wglądu do niej.   

  …jest dostępna u nabywcy pierwotnego dostarczonej przeze mnie biomasy.  

6.   Do obliczenia bilansu emisji gazów cieplarnianych należy zastosować wartość standardową – jeżeli 

taka wartość jest dostępna i jeżeli jej zastosowanie jest dopuszczalne (art. 29/31 Dyrektywy (UE) 

2018/2001, zatwierdzoną przez właściwe organy wartość szacunkową lub wartość NUTS2. 

7.  REDcert2 

 

Dla uprawy zrównoważonej biomasy istnieje możliwość przedłożenia poświadczeń zgodnych            

z wymogami systemowymi REDcert2.   

Wskazówka: Niniejszym oświadczeniem własnym przedsiębiorstwo wytwarzające odpady przyjmuje do wiadomości, że 

audytorzy zatwierdzonych jednostek certyfikujących mogą zweryfikować przestrzeganie wymogów określonych w Dyrektywie 

(UE) 2018/2001. Należy mieć na uwadze, że audytorom jednostek certyfikujących mogą towarzyszyć obserwujący ich pracę 

audytorzy Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia. Ponadto zarówno pracownikom REDcert, jak i również audytorom 

zatwierdzonym przez REDcert należy zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli specjalnej lub audytu obserwacyjnego. 

_______________________________  __________________________________ 

                        miejscowość, data                                  podpis 

* nazwa obszaru NUTS2, jeżeli jest znana, lub do wypełnienia przez nabywcę pierwotnego. 


