
 

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH –  SEKTOR D 

 

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci 

dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 

standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w 

przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik (osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i nie ukończyła 

40 roku życia) lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. 

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 

wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji 

lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, 

przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków 

inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w 

gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. 

W przypadku obszaru D musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią 

gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku dolny próg wielkości ekonomicznej 

pojedynczego gospodarstwa może być mniejszy od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej 

wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. 

euro. 

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o 

kolejności przysługiwania pomocy. Premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub 

zapobiegające zmianie klimatu, operacje związane ze zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji 

rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, uczestnictwo w unijnych 

lub krajowych systemach jakości, inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i 

magazynów paszowych, jak również wiek osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy. Punkt będą mogły 

uzyskać również osoby ubiegające się o przyznanie pomocy albo współposiadacze gospodarstwa w którym 

będzie realizowana operacja, którym do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w 

związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego 

gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 lub operacji 

typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych” (chyba, że osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę 

pomoc i nie przyznano mu pomocy). 



 

ANKIETA 

DZIAŁANIE „ MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” 

(PROSIMY O CZYTELNE UZUPEŁNIENIE) 

 
WNIOSKODAWCA: 

IMIĘ (pierwsze i drugie): ….................................... ; ................................................... 

 

NAZWISKO: …........................................................................................................................... 

 

NAZWISKO RODOWE: ............................................................................................................ 

 

DATA URODZENIA: …............................................................................................................. 

 

PESEL: …....................................................................... 

 

NUMER DOWODU: …............................................................. 

 

NIP: …........................................................ 

 

REGON: …................................................... 

 

NUMER EWIDENCYJNY GOSPODARSTWA (EP): …................................................. 

 

Dane Adresowe: 

 

MIEJSCOWOŚĆ: ....................................................................... 

  

ULICA / NR DOMU: ................................................................ 

 

KOD POCZTOWY i POCZTA: .............................................................................. 

 

GMINA:  ….................................................................................. 

 

POWIAT: ….................................................................................... 

  

WOJEWÓDZTWO: …............................................................................. 

 

TELEFON KONTAKTOWY: …............................................................................ 

 

ADRES e-mail: .............................................................................. 

 

MAŁŻONEK WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy): 

 

IMIĘ (pierwsze i drugie): ….................................... ; ................................................... 

 

NAZWISKO: …........................................................................................................................... 

 

NAZWISKO RODOWE: ............................................................................................................ 



 

DATA URODZENIA: …............................................................................................................. 

 

PESEL: …....................................................................... 

 

NUMER DOWODU: …............................................................. 

 

NIP: …........................................................ 

 

REGON: …................................................... 

 

NUMER EWIDENCYJNY GOSPODARSTWA (EP): …................................................. 

 

Dane Adresowe (jeśli inne niż wnioskodawcy): 

 

MIEJSCOWOŚĆ: ....................................................................... 

  

ULICA / NR DOMU: ................................................................ 

 

KOD POCZTOWY i POCZTA: .............................................................................. 

 

GMINA:  ….................................................................................. 

 

POWIAT: ….................................................................................... 

  

WOJEWÓDZTWO: …............................................................................. 

 

TELEFON KONTAKTOWY: …............................................................................ 

 

I.  Czy korzystano ze wsparcia w ramach któregokolwiek z działań PROW 2007-2013                 

(jeśli tak to z jakiego/jakich?) 

................................................................................................................................................. 

II.  Czy korzystano ze wsparcia w ramach któregokolwiek z działań PROW 2014-2020              

(jeśli tak to z jakiego/jakich?) 

................................................................................................................................................. 

III.  Czy gospodarstwo uczestniczy w jakimś Unijnym systemie jakości?  

(jeśli tak to w jakim?) 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANOWANE ZAKUPY wg tabeli: 

 

Lp. 

Nazwa 

maszyny, 

urządzenia 

Nazwa dostawcy i 

producenta 

Marka, 

typ, rodzaj 

oznaczenie 

Parametry 

techniczne 

maszyny 

Cena maszyny 

(netto i brutto) 

1 

 

 

 

 

    

Proszę dostarczyć oferty zawierające powyższe informację! 

 

MASZYNY I URZADZENIA WYKORZYSTYWANE  W GOSPODARSTWIE 

 wg tabeli:  

 

Lp. 

Nazwa 

maszyny, 

urządzenia 

Marka, typ, 

rodzaj oznaczenie 

Rok 

produkcji 

Parametry 

techniczne 

maszyny 

Dzierżawa czy 

własność 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

    

... 

 

 

 

 

    

n 

 

 

 

 

    

W razie braku miejsca w tabeli, proszę uzupełnić na dodatkowej stronie! 

 

 
BUDYNKI I BUDOWLE WYKORZYSTYWANE W GOSPODARSTWIE:  wg tabeli 

 

Lp. 
Budynek / 

budowla 

Rok 

budowy 

Powierzchnia 

[m2/m3] 

Własne/ 

dzierżawione 

Charakterystyka 

budynku 

1 
 

 
    

2 
 

 
    



... 
 

 
    

n 
 

 
    

W razie braku miejsca w tabeli, proszę uzupełnić na dodatkowej stronie! 
 

 
DANE DOTYCZĄCE PRODUKCJI ZWIERZECEJ: proszę o dołączenie stanu 

zwierząt z ARiMR na dzień 01.01.2021 r. (dokument powinien zawierać informację o 

płci i wieku zwierząt). 

 

DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOW ROLNYCH: proszę o dołączenie numeru 

Elektronicznych Ksiąg Wieczystych na własne działki oraz umów dzierżawy na działki 

dzierżawione. Dodatkowo należy podać login i hasło do systemu informatycznego 

ARiMR eWniosekPlus (proszę o czytelne wpisanie danych): 

 

Login: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

DANE DOTYCZĄCE FINANSÓW GOSPODARSTWA: 

  

1. Podatki opłacane w gospodarstwie (proszę podać ich wartość roczną i o ile wzrosną w 

wyniku realizacji inwestycji): 

- podatek rolny: ................................... 

- podatek od środków transportowych gospodarstwa:..................................... 

- podatek od nieruchomości gospodarstwa:.................................. 

2. Płatności w gospodarstwie (proszę podać ich wartość roczną i o ile wzrosną w wyniku 

realizacji inwestycji): 

- płatności związane do powierzchni upraw:.......................... 

- płatności związane do zwierząt:................................... 

- płatności rolnośrodowiskowo - klimatyczne:............................ 

- płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne (jeśli dotyczy): ................................. 

- płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego (jeśli dotyczy): ................................ 

 3.  Zakupy środków obrotowych oraz usług w gospodarstwie - OBECNIE (proszę podać 

wartości NETTO): 

 

KOSZTY OGÓLNOPRODUKCYJNE: 

- energia elektryczna na działalność rolniczą: ................................................... 



- woda na działalność rolniczą: ........................................................... 

- materiały opałowe na działalność rolniczą: ...................................................... 

- materiały pędne na działalność rolniczą: ...................................................... 

- usługi remontowe, serwisowe, części zamienne, oleje smary do remontów bieżących: ........... 

- usługi remontowe, serwisowe, materiały budowlane do remontów bieżących: ........................ 

- usługi, materiały i środki dezynfekujące: ........................................... 

- ubezpieczenia ogólnogospodarcze, ogólnoprodukcyjne, OC, AC: ........................................... 

- koszty certyfikacji: ................................................ 

- drobne narzędzia i przedmioty o małej wartości:.......................................... 

KOSZTY BEZPOŚREDNIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ: 

- materiał siewny i rozmnożeniowy z zakupu: ........................................ 

- nawozy mineralne: .......................................... 

- nawozy wapniowe: ...................................... 

- nawozy organiczne z zakupu - OBORNIK: ................................... 

- nawozy organiczne z zakupu - GNOJOWICA: ............................................ 

-  środki ochrony roślin: ............................................ 

- regulatory wzrostu: ............................................ 

- defolianty: .................................. 

- usługi specjalistyczne do produkcji roślinnej: ................................. 

- ubezpieczenie konkretnych upraw: ....................................... 

KOSZTY BEZPOŚREDNIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ: 

- pasze treściwe z zakupu: ...................................................... 

- pasze mineralne i dodatki paszowe: ................................................ 

- pasze objętościowe z zakupu: ............................................. 

- mleko, przetwory mleczne, mleko w proszku i preparaty mleko zastępcze na pasze z zakupu: 

.................................. 

- usługi, środki do konserwacji pasz: .................................... 

- słomy i inne ścioły z zakupu: ....................................... 

- usługi specjalistyczne i weterynaryjne, lekarstwa oraz środki weterynaryjne: ........................ 

- usługi, środki czystości i dezynfekujące do produkcji zwierzęcej: ................................... 

- ubezpieczenie konkretnych zwierząt: .............................................. 

 

 

 

 



SPRZEDAŻE PRODUKTÓW GOSPODARSTWA: 

 

 

OPIS ZMIAN (proszę podać krótki opis zmian w gospodarstwie w wyniku realizacji 

projektu / zakupu maszyny) np.: wprowadzenie nowej uprawy, zmiana struktury 

upraw, zwiększenie ilości zwierząt itp. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 
Wymagane Załączniki : 
 
1. Kopia Dowodu Osobistego – potwierdzona przez notariusza. 
 
2. W przypadku Młodych Rolników - dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji zawodowych: 
- kopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły, 
- zaświadczenie o podleganiu w ubezpieczeniu KRUS, lub  
- akt notarialny / wypis z księgi wieczystej potwierdzające rozpoczęcie działalności 
rolniczej 
 
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa (na wszystkie działki w 
gospodarstwie) 
- elektroniczny nr Ksiąg Wieczystych 
- wszystkie umowy, dzierżawy, użyczenia i itp. - umowy powinny być podbite przez 
Notariusza lub Urząd Gminy/Miasta 
 
4. Zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające 
spełnianie wymagań w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt –                 
w przypadku gdy operacja jest związana z produkcją zwierzęcą. 
 
5. Pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika (potwierdzone 
przez Notariusza) 
 

Lp. 

Produkt z działalności 
J.m. 

[l, szt., kg, 
t, itp. ] 

OBECNIE  PO REALIZACJI INWESTYCJI 

Ilość 
Cena jedn. Wartość 

Ilość 
Cena jedn. Wartość 

zł zł 

1 
 

        

2         

3         

...         

n         



 
6. Plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli i plantacji 
wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz                            
z rozplanowaniem wewnętrznym - w przypadku operacji niedotyczącej wyłącznie 
zakupu maszyn lub urządzeń, które będą wykorzystywane wyłącznie poza 
budynkami i budowlami. 
 
7.  Ewidencji środków trwałych jeżeli dotyczy. 
 
8. Kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą 
na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją. Kosztorys 
inwestorski musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi ARiMR. 
 
9. Prawomocne pozwolenie na budowę (Pieczęć prawomocności) 
 
10. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych w przypadku inwestycji nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
 
11. Projekt budowlany (załącznik do prawomocnego pozwolenia na budowę) 
 
WAŻNE :  

W nowym naborze wniosków w ramach uzyskania pomocy z programu 
Modernizacja gospodarstw rolnych będzie obowiązek prowadzenia ewidencji 
przychodów i rozchodów w gospodarstwie. 



WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU 

ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

 

Lp. RODZAJ INWESTYCJI Ocena bezwzględna inwestycji 

(pkt) 

I. Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą: 

1 Chlewnia na rusztach z hydraulicznym systemem usuwania odchodów spod 

rusztów 

17 

2 Chlewnia na płytkiej ściółce z automatycznym systemem usuwania odchodów 23 

3 Chlewnia na głębokiej ściółce 22 

4 Tuczarnia bezściółkowa 16 

5 Chlewnia do produkcji prosiąt ściółkowa (modernizacja budynku) 17 

6 Urządzenia do zadawania pasz na mokro – dotyczy świń 8 

7 Mokry system do zadawania pasz płynnych ze sterowaniem komputerowym – 

dotyczy świń 

18 

8 Automatyczny system do zadawania pasz suchych do koryt – dotyczy świń 15 

9 Automatyczny system do zadawania pasz suchych do karmników sterowany 

komputerem – dotyczy świń 

18 

10 Indywidualny system zadawania pasz – dotyczy świń 18 

11 Obora płytka wolnostanowiskowa (maty) z automatycznym systemem 

usuwania odchodów 

17 

12 Obora płytka wolnostanowiskowa (ściółka) z automatycznym systemem 

usuwania odchodów 

23 

13 Obora na głębokiej ściółce wolnostanowiskowa 22 

14 Obora uwięziowa, bezściółkowa lub ściółkowa (modernizacja budynku) 16 

15 Obora wolnostanowiskowa boksowa bezściółkowa na rusztach 17 

16 Zestaw wentylatorów ze sterowaniem dla dojarni 26 

17 System wykrywania rui u krów 8 

18 Dojarka przewodowa 8 

19 Zbiornik-chłodnia do mleka z odzyskiem ciepła 21 

20 Płytowy wymiennik ciepła podczas chłodzenia mleka 14 

21 System odzysku wody z mycia urządzeń udojowych 13 

22 Bukaciarnia boksowa na rusztach z automatycznym systemem usuwania 

odchodów spod rusztów 

17 

23 Bukaciarnia stanowiskowa na płytkiej ściółce z mechanicznym systemem 

usuwania odchodów na korytarzu gnojowo-spacerowym 

23 

24 Bukaciarnia na głębokiej ściółce 22 

25 Cielętnik bezściółkowy (modernizacja budynku) 16 

26 Cielętnik ściółkowy (modernizacja budynku) 17 

27 Bukaciarnia stanowiskowa z matami, z mechanicznym systemem usuwania 

odchodów 

17 

28 Silos na pasze treściwe 11 

29 Silos przejazdowy na kiszonkę jednokomorowy (wielokomorowy) 10 

30 Przenośnik do usuwania obornika słomiastego z formowaniem pryzmy 

obornika od spodu (słoma krótko cięta) 

25 



31 Przenośnik do usuwania odchodów w kanałach otwartych na płytę gnojową 19 

32 Przenośnik do usuwania gnojowicy spod rusztów 19 

33 Pompa-mieszadło do gnojowicy dostosowana do zbiorników zamkniętych 16 

34 Pompa do gnojowicy lub gnojówki dostosowana do zbiorników zamkniętych 15 

35 Pompa-mikser do gnojowicy dostosowana do zbiorników zamkniętych 15 

36 Zestaw pompowo-transportowy do napełniania i opróżniania zbiornika na 

gnojowicę 

24 

37 System odzysku ciepła z obornika i gnojowicy 20 

38 Zbiornik na gnojowicę zamknięty 26 

39 Zbiornik na gnojówkę zamknięty 13 

40 Płyta gnojowa z murkami bocznymi i zbiornikiem na gnojówkę zamkniętym 25 

41 Płyta gnojowa z murkami bocznymi i zbiornikiem na gnojówkę z kontrolą 

szczelności 

25 

42 Separator gnojowicy do odzysku ściółki 23 

43 Separator gnojowicy z komorą magazynującą 29 

44 Robot do czyszczenia rusztów 24 

45 System wentylacji nawiewno-wywiewnej sterowany komputerem z 

zastosowaniem filtrów powietrza 

25 

46 Zestaw wentylatorów ze sterowaniem automatycznym lub zestaw 

wentylatorów ze sterowaniem dla obory oraz systemem filtrów powietrza 

25 

47 Panele dachowych ogniw fotowoltaicznych – dotyczy budynków 

inwentarskich 

18 

48 Pompa ciepła – dotyczy budynków inwentarskich 18 

49 System odzysku ciepła wydalanego z budynku – dotyczy budynków 

inwentarskich 

41 

50 Zastosowanie przeszkleń kalenicowych i dachowych oraz zastosowanie 

oświetlenia ledowego – dotyczy budynków inwentarskich 

15 

51 Komputer wraz z programem lub program – do zarządzania gospodarstwem 

lub stadem 

14 

II. Urządzenia wraz z oprogramowaniem wspierające proces podejmowania decyzji oraz prowadzenie gospodarstwa 

rolnego: 

52 Urządzenia GPS pozwalające mapować pola 7 

53 Komputery pokładowe sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych, 

środków ochrony roślin (do rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy środków 

ochrony roślin) 

9 

54 Ręczne urządzenia do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot 9 

III. Opryskiwacze do stosowania środków ochrony roślin (maksymalnie 17 punktów): 

55 Opryskiwacze polowe (rękawowe) z pomocniczym strumieniem powietrza 

(PSP) 

8 

56 Opryskiwacze sadownicze osłonowe (tunelowe i reflektorowe) 10 

57 Opryskiwacze sadownicze deflektorowe i wielogardzielowe (z kierowanym 

strumieniem powietrza) 

8 

58 Opryskiwacze rzędowe (w tym z PSP), pasowe i osłonowe stosowane w 

uprawach polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub na plantacjach 

owoców miękkich 

8 

59 Dodatkowe punkty za opryskiwacz z wyposażeniem w:  

 1) urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony 

roślin w zależności od prędkości jazdy 

6 



 2) komputerowy (elektroniczny) system automatycznego sterowania 

dawką oraz sekcjami lub rozpylaczami z wykorzystaniem sygnału GPS 

12 

 3) zdalnie wyłączane sekcje lub rozpylacze 6 

 4) głowice wielorozpylaczowe 6 

 5) dodatkowy zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza lub odrębny 

zestaw do płukania i mycia opryskiwacza na polu 

3 

IV. Rolnicze stacje meteo wraz z oprogramowaniem do prognozowania 

występowania chorób lub szkodników 

9 

V. Maszyny do stosowania nawozów mineralnych: 

60 2-tarczowe rozsiewacze nawozów sterujące precyzyjną dawką nawozów 

mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy 

7 

61 2-tarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu 

(np. system siewu granicznego) 

7 

VI. Urządzenia do przechowywania i stosowania nawozów naturalnych: 

62 Kompostowniki 5 



63 Wozy asenizacyjne z aplikatorami gnojowicy typu lub wyłącznie aplikatory 

typu: 

 

 1) węże wleczone 4 

 2) doglebowe redlicowe 8 

 3) doglebowe talerzowe 8 

 4) stopkowe, łyżwowe 5 

64 Rozrzutniki obornika i kompostu:  

 1) z adapterem pionowym 2- lub 4-walcowym 6 

 2) z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi 8 

65 Dodatkowe punkty za wyposażanie rozrzutników w:  

 1) zasuwę (gródź) skrzyni ładunkowej umieszczoną przed adapterami 

rozrzucającymi 

2 

 2) deflektory (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika 2 

66 Aeratory do produkcji kompostu z obornika i masy organicznej 5 

VII. Maszyny do uprawy gleby: 

67 Pługi/kultywatory dłutowe, grubery 8 

68 Głębosze 8 

69 Zestawy do uprawy i siewu bezpośredniego (bezorkowa uprawa gleby), w 

tym zestawy z nawożeniem pasowym 

13 

70 Brony talerzowe do szybkiego wymieszania obornika z glebą (przykrywania 

obornika na polu) 

8 

71 Chwastownik, brona chwastownik 10 

72 Mulczery przygotowujące mulcz ze słomy oraz z roślin uprawianych jako 

śródplony i międzyplony 

6 

73 Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do 

poplonów 

8 

74 Pielniki do upraw szerokorzędowych 10 

75 Pielniki szczotkowe 10 

76 Pielniki boczne do sadów 10 

77 Urządzenia do rozkładania włóknin, folii i słomy 9 

 

VIII. Maszyny i urządzenia ograniczające skażenia w ośrodku gospodarczym: 

78 Stanowiska do mycia i płukania sprzętu, w tym stanowiska typu biobed 8 

79 Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji) 8 

80 Oczyszczalnie ścieków na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej 8 

81 Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej 10 

82 Urządzenia do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii na 

potrzeby prowadzonej działalności rolniczej: 

 

 1) panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne – nie dotyczy budynków 

inwentarskich; małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW 

15 

 2) pompy ciepła – nie dotyczy budynków inwentarskich 12 

IX. Instalacje do mikronawodnień oraz pozyskiwania wody deszczowej: 



83 Instalacje do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej 8 

84 Instalacje nawadniające minizraszaczowe 7 

85 Instalacje nawadniające minizraszaczowe z nawożeniem 10 

86 Instalacje nawadniające kroplowe 9 

87 Instalacje nawadniające kroplowe z nawożeniem 14 

X. Inwestycje budowlane: 

88 Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków gospodarczych, zakup 

blachy 

5 

89 Termomodernizacja budynków służących do produkcji rolnej 7 

XI. Urządzenia służące do uprawy, pielęgnacji i zbioru z trwałych użytków zielonych: 

90 Pługi łąkowe 5 

91 Glebogryzarki 5 

92 Wały i włóki łąkowe 5 

93 Grodzenie pastwisk 5 

94 Beczkowozy z poidłami do pojenia zwierząt w chowie pastwiskowym 5 

XII. Urządzenia do konserwacji i magazynowania pasz objętościowych z runi łąkowej (silosy, płyty betonowe): 

95 Silosy płaskie (płyty betonowe) 10 

96 Wiaty (zadaszenia) i magazyny do przechowywania siana luzem lub w 

balotach 

5 

97 Suszarnie podłogowe i tunelowe do siana 5 

XIII. Zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych: 

98 Zakup sadzonek – sady i plantacje krzewów owocowych 10 

99 Zakup sadzonek – ekologiczne sady i plantacje krzewów owocowych 15 

 


