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Treść slajdu

Rok 
zawarcia 
umowy
dzierżawy

Pow. 
ewidencyjna 
dzierżaw
w ha

Ilość
umów
w szt.

Ilość podmiotów 
dzierżawiących

Uwagi

2008 4 500,63 5 5 do 2018 r.

2010 5 284,22 28 28

do 2020 r., ale aneksem 
został
skrócony do 15. 03. 2015 
r.

2013 973,04 25 8 na lata 2013-2014

Razem: 10 757,89 58 41

Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa



Obszar wydzierżawiony w Basenie Dolnym BbPN



Obszar wydzierżawiony w Basenie Środkowym 
BbPN



1. Na obszarze parku obowiązuje zakaz przebywania od zmierzchu do 
świtu. 

2. Prace można prowadzić wyłącznie w dni robocze. Prowadzenie prac 
można rozpocząć nie wcześniej niż 2 godziny po wschodzie słońca i 
należy je zakończyć nie później niż 2 godziny przed zachodem słońca.

3. Przed przystąpieniem do działań należy zgłosić do właściwego 
konserwatora obwodu ochronnego miejsce, czas i rodzaj działań. 
Dzierżawca jest zobowiązany umożliwić służbom BbPN kontrolowanie 
przebiegu prac związanych z wykonywaniem działań ochronnych. 
Konserwator obwodu ochronnego ma prawo, w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia, że sposób prowadzenia prac może 
powodować istotne szkody przyrodnicze, wstrzymać lub ograniczyć
wykonywanie prac. Od decyzji konserwatora obwodu ochronnego 
dzierżawca może odwołać się do Dyrektora BbPN.

Zasady obowiązujące dzierżawców i osoby przez 
nich zatrudniane w trakcie realizacji umowy 
dzierżawy na obszarze BbPN [1]



4. W przypadku konieczności pilnowania pozostawionego sprzętu należy 
wystąpić o zgodę do Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego na 
przebywanie nocą na terenie BbPN, przedstawiając jednocześnie 
propozycje miejsca, w którym przebywać będzie osoba lub osoby 
dozorujące.

5. Na miejscu nocnego dozorowania sprzętu nie wolno w szczególności:
 hałasować, uruchamiać silników maszyn, używać sprzętu grającego, 

używać jakichkolwiek sygnałów dźwiękowych z wyjątkiem alarmowych;
 używać otwartego źródła ognia i rozpalać ognisk;
 poruszać się poza wyznaczoną strefą dozorowania;
 śmiecić.

Każdorazowo po zakończeniu nocnego dozoru miejsce powinno zostać
uprzątnięte.

Zasady obowiązujące dzierżawców i osoby przez 
nich zatrudniane w trakcie realizacji umowy 
dzierżawy na obszarze BbPN [2]



6. W okresie bukowiska, przed rozpoczęciem prac należy skontaktować się
z Działem Monitoringu i Badań Naukowych, konserwatorem właściwego 
Obwodu Ochronnego lub wyznaczoną przez Biebrzański Park Narodowy 
osobą w celu uzyskania informacji, w jakim rejonie i terminie odbywa się
bukowisko, oraz w jaki sposób należy dostosować wykonywanie 
zabiegów ochronnych na danym terenie. 

7. Dzierżawcy powinni korzystać z dróg dojazdowych użytkowanych w 
latach poprzednich. Należy kategorycznie przestrzegać, aby przejazd 
maszyn po drogach dojazdu i wywozu biomasy odbywał się po starych 
śladach; nie należy tworzyć nowych dróg w sąsiedztwie. Jeśli drogi 
używane w latach poprzednich wymagają wzmocnienia lub utwardzenia, 
dzierżawcy powinni je przygotować przed rozpoczęciem zabiegów, po 
uzgodnieniu tych prac z Dyrektorem BbPN.

Zasady obowiązujące dzierżawców i osoby przez 
nich zatrudniane w trakcie realizacji umowy 
dzierżawy na obszarze BbPN [3]



Przed przystąpieniem do prowadzenia działań na wydzierżawionym 
obszarze dzierżawcy zobowiązani są do uzgodnienia z Dyrektorem Parku 
odrębnym Porozumieniem:

1.Zakresu i sposobu planowanych działań
2.Planowanych do wykorzystania dróg i miejsc składowania biomasy oraz 
listę osób, pojazdów i sprzętu, przy pomocy których prowadzone będą
działania w danym roku.

Do dnia 15 stycznia, roku następnego dzierżawcy składają
sprawozdania z wykonanych działań. 

Zobowiązania dzierżawców wynikające z  umów 
dzierżawy



Rok zawarcia 
umowy
dzierżawy

Pow. 
ewidencyjna 
dzierżaw
w ha

Pow. do 
użytkowania  
w roku 2013, 
w ha

Pow. do 
koszenia 
ręcznego  
w roku 2013, 
w ha

Pow. do koszenia 
mechanicznego 
w roku 2013,
w ha

2008 4 500,63 1 371,00 275,00 1096,00

2010 5 284,22 3 351,45 1279,97 2071,48

2013 973,04 973,04 96,58 876,46

Razem: 10 757,89 5 695,49 1 651,55* 4 043,94*

* - faktycznie będą to powierzchnie mniejsze w zależności od 
siedlisk  i  realizowanych na nich wariantów Pakietu 5 Programu 
rolnośrodowiskowego.

Powierzchnie przeznaczone do użytkowania w roku 
2013 na gruntach wydzierżawionych BbPN



Sposób koszenia w roku 2013 w Basenie Dolnym 
BbPN



Sposób koszenia w Basenie Środkowym BbPN 
w roku 2013



Nazwa Pakietu 
5.

Wariant 
pakietu

Powierzch
nia 
wariantu 
w ha

Sposób ochrony wynikający z Zadań Ochronnych  na lata  
2013-2014

Ochrona 
zagrożonych 
gat. ptaków i 
siedlisk 
przyrodniczyc
h na 
obszarach 
Natura 2000

5.1.  
Ochrona 
siedlisk   
lęgowych 
ptaków

5 459,31
1. Koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, z 

wyjątkiem miejsc bukowiska  łosi, gdzie koszenie w terminie od 1 
października do 30 listopada,

2. Wysokość koszenia 10–20 cm nad gruntem lub do 5 cm nad 
kępami turzyc,

3. Pozostawienie 10-25% powierzchni obszaru nieskoszonego, 
przy czym w każdym roku musi to być inny fragment działki z 
zachowaniem uwarunkowań:

a) w przypadku występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) 
– pozostawienie 50-75% powierzchni obszaru nieskoszonego, 
przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie obszaru tak, 
aby co najmniej w cyklu 4-letnim cały obszar został wykoszony, 
koszenie po 15 sierpnia, 

b) w przypadku najważniejszych tokowisk dubelta (Gallinago 
media) (powyżej 5 tokujących samców) koszenie ręczne, 

Pakiety realizowane przez dzierżawców na gruntach 
SP [1]



Nazwa Pakietu 
5.

Wariant 
pakietu

Powierzch
nia 
wariantu 
w ha

Sposób ochrony wynikający z Zadań Ochronnych  na lata  
2013-2014

Ochrona 
zagrożonych 
gat. ptaków i 
siedlisk 
przyrodniczyc
h na 
obszarach 
Natura 2000

5.1.  
Ochrona 
siedlisk   
lęgowych 
ptaków

5 459,31
c) w czasie występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad 

poziomem gruntu dopuszcza się tylko koszenie ręczne. W 
przypadku utrzymywania się takich warunków dłużej niż 1 
miesiąc w okresie od 1 sierpnia do 30 września dopuszcza się
przedłużenie terminu koszenia do 30 listopada. Przy braku 
możliwości (w danym roku) wykonania koszenia we 
wskazanym terminie - dopuszcza się możliwość koszenia w 
okresie od 1 do 31 grudnia (w przypadku braku pokrywy 
śnieżnej i po zamarzniętym gruncie),

d) usunięcie ściętej biomasy lub złożenie w stogi, lub zebranie w 
bele powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od skoszenia, a w 
uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie 
po ustaniu przyczyn, ze względu na które pierwotny termin nie 
został dotrzymany. 

Pakiety realizowane przez dzierżawców na gruntach 
SP [2]



Nazwa 
Pakietu 5

Wariant 
pakietu

Powierzc
hnia 
wariantu 
w ha

Sposób ochrony wynikający z Zadań Ochronnych  na lata  2013-
2014

Ochrona 
zagrożonych 
gat. ptaków i 
siedlisk 
przyrodniczy
ch na 
obszarach 
Natura 2000

5.3.   
Szuwary       
wielko-
turzycowe

30,35
1. Koszenie ręczne lub mechaniczne od dnia 15 lipca do dnia 30 

września, przy poziomie wody  poniżej 15 cm nad poziomem 
gruntu, bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej

2. Coroczne koszenie 20% powierzchni, przy czym każdego roku 
innego fragmentu działki

3. Wysokość koszenia 10 -20 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm 
powyżej kęp w przypadku ich występowania

4. Zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni od skoszenia
5. Wywóz biomasy z łąki po zamarzniętym gruncie (do końca 

stycznia)

5.4.   Łąki 
trzęślicowe

203,00
1. Koszenie od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób 

nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej
2. Wysokość koszenia 5-15 cm nad poziomem gruntu
3. Zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni
4. Wywiezienie po zamarzniętym gruncie (do końca stycznia)

Pakiety realizowane przez dzierżawców na gruntach 
SP [3]



Nazwa 
Pakietu 5

Wariant 
pakietu

Powierzc
hnia 
wariantu 
w ha

Sposób ochrony wynikający z Zadań Ochronnych  na lata  2013-
2014

Ochrona 
zagrożonyc
h gat. 
ptaków i 
siedlisk 
przyrodnicz
ych na 
obszarach 
Natura 2000

5.5.  
Murawy   
ciepłolub
ne

2,83 1.Koszenie ręczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, w sposób 
nieniszczący pokrywy    roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy 
w roku 
2.Wysokość koszenia do 10 cm
3.Usunięcie ściętej biomasy lub złożenie w stogi w terminie do 2 tygodni 
od skoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie
4.Pozostawienie 15-20%  powierzchni nieskoszonej, przy czym co roku 
powinno to dotyczyć innego fragmentu działki, 

Pakiety realizowane przez dzierżawców na gruntach 
SP [4]



 Weryfikacja obszarów co do powierzchni i sposobu użytkowania 
zgodnie z zaleceniami PZO

 Podjęcie decyzji czy i w na jaką skalę prowadzić zabiegi ochronne w 
ramach umów dzierżawy

Przyszłość zależna od :
 Możliwości i sposobu finansowania zabiegów ochronnych (środki budżetowe, 

projekty w ramach dotacji krajowych i środków UE, np.: LIFE+, PROW)

 Wymogów  następnych programów rolnośrodowiskowych w ramach PROW  
2014-2020

 Wymogów płatności dla obszarów Natura 2000

 Zainteresowania potencjalnych dzierżawców prowadzeniem działań ochronnych 
w ramach dzierżawy

Jaka przyszłość?



Dziękuję uprzejmie za uwagę

Iwona Wroceńska – Kierownik Działu Ochrony Przyrody

i.wroceńska@biebrza.org.pl Osowiec Twierdza 8; 19 – 110 Goniądz
+48 857 380 620; 857 383 000


