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Nazwa organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR …………………………………………………………………………………….
Numer rejestracyjny otrzymany w ARR …………………………………………………………………………………………..
Od (DD/MM/RRRR)

1

Do (DD/MM/RRRR)

2

Rok obrotowy

Obszar
produkcji (ha
lub t w
przypadku
grzybów) (1)

Całkowity obszar (OP i członkowie) produkcji owoców i warzyw (nie uwzględniając grzybów) (ha) (2)

3

Grzyby (t)

4
Całkowity obszar

5

(z czego) stała uprawa (3)

6

(z czego) czasowa uprawa (na wolnym powietrzu) (4)

7

(z czego) czasowa uprawa (pod osłonami) (5)

8

Całkowity obszar

9

(z czego) na wolnym powietrzu

10

(z czego) pod osłonami

11

Nazwa produktu (6)

12

Wartość produktów wprowadzonych do obrotu (waluta krajowa) (7)

13

Nazwa produktu (6)

14

Wartość produktów wprowadzonych do obrotu (waluta krajowa) (7)

15

Nazwa produktu (6)

16

Wartość produktów wprowadzonych do obrotu (waluta krajowa) (7)

17

Nazwa produktu (6)

18

Wartość produktów wprowadzonych do obrotu (waluta krajowa) (7)

19

Wartość produktów wprowadzonych do obrotu (waluta krajowa) (7)

20

Ogółem (7)

21

(z czego) wyprodukowane przez członków danej OP/SOP

22

(z czego) wyprodukowane przez członków innych OP, SOP lub GP

23

(z czego) wyprodukowane przez innych producentów (nie będących
członkami OP, SOP lub GP)

24

Ogółem

25

(z czego) wyprodukowane przez członków danej OP/SOP

26

(z czego) wyprodukowane przez członków innych OP, SOP lub GP

27

(z czego) wyprodukowane przez innych producentów (nie będących
członkami OP, SOP lub GP)

28

Sklepy należące do sieci handlowej/supermarkety (bezpośrednio)

29

Sprzedaż hurtowa/zakupy przez centralę/rynek

30

Małe sklepy detaliczne

31

Inne

32

Owoce (ha)

Warzywa (ha)

nr 1

Produkty
wprowadzone
do obrotu
przez OP/SOP
(w kolejności
od największej
wartości)

nr 2

nr 3

nr 4

Ogółem pozostałe
produkty

Wartość produktów sprzedanych
(świeżych i przetworzonych) ogółem
(w PLN)

Ilość produktów sprzedanych (świeżych
i przetworzonych) ogółem (t)

Przeznaczenie
produkcji (8)

Produkty
wprowadzone do
obrotu na rynek
produktów świeżych Wartość (w PLN)
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Produkty sprzedane
do przetworzenia Wartość (w PLN)

Produkty
sprzedane
bezpośrednio
przez
członków OP

Produkty sprzedane w postaci świeżej zakładom przetwórczym

33

Produkty przetworzone samodzielnie przez OP

34

Wycofane produkty - Wartość (w PLN)

35

(z czego) Produkty wycofane z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji - Wartość (w PLN)

36

Maksymalny dopuszczalny procent zgodnie ze statutem OP

37

Uwagi:
Wszystkie dane zawarte w tej tabeli powinny dotyczyć danego roku obrotowego i produktów w odniesieniu do których OP/SOP są uznane. Dane dotyczące SOP
nie powinny obejmować danych dotyczących stowarzyszonych OP.
W przypadku OP, która w danym roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem została uznana po raz pierwszy, należy dostarczyć następujące dane:
a)

dane dotyczące roku obrotowego, jeśli dana organizacja była wcześniej grupą producentów ze statusem wstępnego uznania lub jeśli jest owocem
fuzji dwóch lub więcej OP lub GP w danym roku kalendarzowym. Dane dotyczące danej OP nie powinny się powielać z danymi źródłowej GP lub
danymi OP lub GP, które dokonały fuzji.

b)

ilości i wartości produktów wprowadzonych do obrotu przez OP w okresie od dnia uznania do dnia 31 grudnia roku odniesienia i odpowiedni obszar
produkcji, w innych przypadkach.

(1) Podać całkowity obszar uprawiany w danym roku obrotowego. Na przykład jeżeli 10 hektarów jest uprawianych dwukrotnie w ciągu roku, należy wpisać 20 hektarów.
(2) „Całkowity obszar” oznacza obszary należące do członków OP lub samej OP, na których prowadzona jest uprawa wszystkich produktów wprowadzanych przez nich do
obrotu, z uwzględnieniem produktów wycofanych, sprzedanych bezpośrednio przez członków i strat.
(3) „Stałe uprawy owoców” oznaczają uprawy trwałe, zgodnie z treścią pkt G załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 1444/2002, tj. „niepodlegające płodozmianowi
uprawy inne niż stałe tereny trawiaste, zajmujące ziemię na długi okres i dające zbiory przez kilka lat”. Obejmują one sady i inne skupiska drzew owocowych (drzew
owoców pestkowych, orzechów, cytrusów itp.).
(4) „Czasowe uprawy owoców na wolnym powietrzu” oznaczają wszystkie roczne i kilkuletnie uprawy owoców na wolnym powietrzu. Kilkuletnie uprawy owoców obejmują
plantacje krzewów owocowych (maliny, jeżyny, morwy i krzyżówki maliny z jeżyną, czarnej, białej i czerwonej porzeczki, agrestu, żurawiny, czarnej jagody i innych
owoców z gatunku Vaccinium), winnice (winogrono stołowe), plantacje roślin z gatunku actinidia (owoce kiwi) i roślin wieloletnich (truskawka, rabarbar itp.).
(5) „Czasowe uprawy owoców pod osłonami oznaczają wszystkie roczne i kilkuletnie uprawy owoców rosnące w tunelach lub pod szkłem (na przykład truskawki i melony).
(6) Produkty te odpowiadają produktom wskazanym w tabeli poniżej.
(7) Wartość produktów sprzedanych odpowiada wartości produktów wprowadzonych do obrotu przez daną OP/dane SOP, które zostały wytworzone przez członków danej
OP/SOP, przez członków innych OP, SOP lub GP lub przez innych producentów (nie będących członkami OP, SOP ani GP). Wartość ta obejmuje wartość produktów
ubocznych, ale nie obejmuje wartości produktów wycofanych, sprzedanych bezpośrednio przez członków ani strat.
(8) Wiersze 29-34 powinny zawierać dane, pod względem wartości, dotyczące przeznaczenia produktów wprowadzonych do obrotu składających się na produkcję
stanowiącą przedmiot obrotu OP lub SOP, zgodnie z treścią wiersza 21. Suma tych sześciu wierszy powinna być równa danym w wierszu 21.

…….…………………, ……………
(miejscowość)

(data)

………....…………………………………………………..
(czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw)
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Kod CN

Opis

Kod CN

Nazwa produktu

0702 00 00

Pomidory, świeże lub
schłodzone
Cebula, szalotka, czosnek, pory
oraz pozostałe warzywa
cebulowe, świeże lub
schłodzone

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

0703 10

Cebula i szalotka

0703 20 00

Czosnek

0703 90 00

Pory i pozostałe warzywa cebulowe

Kapusty, kalafiory, kalarepa,
jarmuż i podobne jadalne
warzywa kapustne, świeże lub
schłodzone

0704 10 00

Kalafiory i brokuły głowiaste

0704 20 00

Brukselka

0704 90 10

Kapusta biała i kapusta czerwona

0704 90 90

Pozostałe jadalne kapusty

0705 11 00

Sałata głowiasta

0705 19 00

Pozostałe sałaty

0705 21 00

Cykoria warzywna (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

Pozostałe cykorie

0706 10 00

Marchew i rzepa

0706 90

Pozostałe korzenie jadalne

0707 00 05

Ogórki

0707 00 90

Korniszony

0708 10 00

Groch (Pisum sativum)

0708 20 00

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

Pozostałe warzywa strączkowe

0709 20 00

Szparagi

0709 30 00

Oberżyny (bakłażany)

0709 40 00

Selery inne niż seler korzeniowy

0709 51 00

Grzyby z rodzaju Agaricus

0709 59

Pozostałe grzyby i trufle

0709 60 10

Słodka papryka

0709 70 00

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0709 90 10

0709 90 40

Warzywa sałatkowe, inne niż sałaty (Lactuca sativa) i
cykorie (Cichorium spp.)
Burak liściowy (lub burak biały) i karczochy
hiszpańskie (kardy)
Kapary

0709 90 50

Koper

0703

0704

0705

0706

0707 00

0708

ex0709

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria
(Cichorium spp.), świeże lub
schłodzone

Marchew, rzepa, buraki
sałatkowe, salsefia, selery,
rzodkiewki i podobne korzenie
jadalne, świeże lub schłodzone
Ogórki i korniszony, świeże lub
schłodzone
Warzywa strączkowe, łuskane
lub niełuskane, świeże lub
schłodzone

Pozostałe warzywa, świeże lub
schłodzone, z wyłączeniem
warzyw objętych podpozycjami
07096091, 07096095,
07096099, 07099031, 07099039
i 07099060

0709 90 20
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ex0802

Pozostałe orzechy, świeże lub
suszone, nawet łuskane lub
obrane, z wyłączeniem
orzechów areca (lub betel) i cola
objętych podpozycją 08029020

Strona 4 z 5

0709 90 70

Cukinie

0709 90 80

Karczochy kuliste

0709 90 90

Pozostałe warzywa

0802 11 + 0802 12

Migdały

0802 21 + 0802 22

Orzechy leszczyny (Corylus spp.)

0802 31 + 0802 32

Orzechy włoskie

0802 40

Kasztany (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacje

0802 60 00

Orzechy makadamia

ex0802 90
0803 00 11

Plantany świeże

0803 00 11

Pozostałe orzechy, włącznie z orzechami areca (lub
betel) i cola objętymi podpozycją 08029020
Plantany świeże

ex0803 00 90

Plantany suszone

ex0803 00 90

Plantany suszone

0804 20 10

Figi, świeże

0804 20 10

Figi, świeże

0804 30 00

Ananasy

0804 30 00

Ananasy

0804 40 00

Awokado

0804 40 00

Awokado

0804 50 00

Guawa, mango i smaczelina

0804 50 00

Guawa, mango i smaczelina

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub
suszone

0805 10

Pomarańcze

0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma);
klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

0805 40 00

Grejpfruty, włącznie z pomelo

0805 50
0805 90 00

Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) i limonki
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Pozostałe owoce cytrusowe

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

0807

Melony (włącznie z arbuzami) i
papaje, świeże

0807 11 00

Arbuzy

0807 19 00

Inne melony

0807 20 00

Papaje

0808 10

Jabłka

0808 20 10 + 0808 20
50
0808 20 90

Gruszki

0809 10 00

Morele

0809 20

Wiśnie i czereśnie

0809 30 10

Nektarynki

0809 30 90

Pozostałe brzoskwinie

0808

0809

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

Morele, wiśnie i czereśnie,
brzoskwinie (włącznie z
nektarynami), śliwki i owoce
tarniny, świeże

Pigwy
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0810

0813 50 31

0910 20
ex0910 99
ex1211 90 85

1212 99 30

Pozostałe owoce, świeże

Mieszanki wyłącznie orzechów
suszonych objętych pozycjami
0801 i 0802
Szafran
Tymianek, świeży lub
schłodzony
Bazylia, melisa, mięta,
origanum vulgare (lebiodka
pospolita/dziki majeranek),
rozmaryn, szałwia, świeże lub
schłodzone
Chleb świętojański
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0809 40

Śliwki i owoce tarniny

0810 10 00

Truskawki

0810 20
0810 40

Maliny, jeżyny, owoce morwy i owoce krzyżówek
maliny z jeżyną
Żurawiny, jagody i inne owoce z rodzaju Vaccinium

0810 50 00

Owoce kiwi

0810 60 00

Durian

0810 90

Pozostałe owoce, świeże

0813 50 31 + 0813 50
39

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objętych
pozycjami 0801 i 0802

0910 20

Szafran

ex0910 99

Tymianek, świeży lub schłodzony

ex1211 90 85

Bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiodka
pospolita/dziki majeranek), rozmaryn, szałwia,
świeże lub schłodzone

1212 99 30

Chleb świętojański

