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Działania  
        rolnośrodowiskowe BP Mońki 

• OSO Ostoja Biebrzańska        - 148 508 ha 

• SOO Dolina Biebrzy                - 121 206 ha 

• Biebrzański Park Narodowy  - 59 223 ha 

 

   W programie rolnośrodowiskowym w 2012  

   uczestniczyło   1500 gospodarstw 

Powierzchnia objęta działaniami rolnośrodowiskowymi wynosiła 

 23812,14 ha 
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Natura 2000  

 
 

 

Pakiet 3.1.2 Ekstensywne trwałe użytki zielone 

Liczba gospodarstw- 658 

Powierzchni objęta pakietem-  6535,0  ha 

Płatność – 3267,5 tys zł 
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Pakiet 5. 

 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczychna obszarach Natura 
2000 

Wariant.5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 

Liczba gospodarstw- 497 

Powierzchnia objęta wariantem- 10698,44 ha 

Płatność- 14657,9 tys zł 
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Biebrzański Park Narodowy 

Wariant.5.2 Mechowiska 
Liczba gospodarstw-23 
Powierzchnia objęta wariantem- 162,83 ha 
Płatność -236,0 tys zl 
 

Wariant.5.3 Szuwary wielkoturzycowe 
Liczba gospodarstw- 22 
Powierzchnia objęta wariantem- 90,49 ha 
Płatność- 82,3 tys zł 
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Wariant.5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe 
Liczba gospodarstw- 12 

Powierzchnia objęta wariantem -296,86 ha 
Płatność- 412,6 tys zł 
 

Wariant.5.5 Murawy ciepłolubne 
Liczba gospodarstw- 2 
Powierzchnia objęta wariantem- 3,7 ha 
Płatność- 5,1 tys zł 

 
 



Działania Rolnośrodowiskowe 
Natura 2000  

Biebrzański Park Narodowy 

 
 

Wariant.5.6 Półnaturalne łąki wilgotne 
Liczba gospodarstw- 56 
Powierzchnia objęta wariantem- 235,56 ha 
Płatność- 197,9 tys zł 
 

Wariant.5.7 Półnaturalne łąki świeże 
Liczba gospodarstw- 2 
Powierzchnia objęta wariantem- 4,88 ha 
Płatności- 4,1 tys zł 
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Biebrzański Park Narodowy 

Wariant.5.10 Użytki przyrodnicze 

 

Liczba gospodarstw- 6 

Powierzchnia objęta wariantem- 18,75 ha 

Płatności- 10,3 tys zł 
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Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 

i siedlisk przyrodniczych na obszarze NATURA 
2000 obejmuje 11518,51ha  

 Razem Pakiety 3 i 5 obejmują powierzchnię 
18053,51ha  

Wnioskowana płatnośc- 18872,7 tys zł 

   /JPO- 17432,0 tys zł/  razem 36304,7 tys zł 
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Biebrzański Park Narodowy 
Gospodarstwa       liczba        ogółem ha                % 

0 - 5 ha                   872            2492,36                     13,8 

5,1 – 30 ha            617              5361,60                    29,7 

20,1-30 ha             33               792,27                       4,4 

30,1-50 ha             24               933,41                       5,2 

50,1-100 ha           12               809,3                         4,5 

100,1-300 ha         18               3315,95                    12,8 

>300 ha                  7                 4375,31                    24,2     



 
 
 

KONCEPCJA DZIAŁAŃ 
PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO-

KLIMATYCZNY  
I ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

PROW 2014-2020 



Program rolnośrodowiskowo-
klimatyczny 2014-2020 

 Lista dostępnych pakietów programu rolnośrodowiskowo-
klimatycznego: 
 

• Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone  

• Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki 
ptaków na obszarach Natura 2000 

• Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 
2000 

• Pakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin             w rolnictwie 

• Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt         w rolnictwie 

• Pakiet 6. Ochrona gleb i wód  

• Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne 
 



Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 
 2014-2020 

 
• Główne zmiany w stosunku do obecnego programu: 

1. Rezygnacja z obecnie wdrażanego pakietu Ekstensywne użytkowanie 
trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000 (ok. 12 % 
obecnego budżetu) oraz wariantu Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 
poza obszarami Natura 2000, 

2. zawężenie/ukierunkowanie terytorialne wsparcia w pakiecie Ochrona 
gleb i wód  (międzyplony) do obszarów zagrożonych erozją lub o niskiej 
zawartości próchnicy (ok. 33% powierzchni kraju, 12% UR); 

3. Uwzględniono ustalenia w zakresie Zazielenienia płatności 
bezpośrednich, w tym możliwość ustanowienia tzw. praktyk 
równoważnych, poprzez zaproponowanie pakietu ukierunkowanego na: 
(i) tworzenie i utrzymanie obszarów proekologicznych EFA, do których 
zaliczyć można np.: miedze 
i remizy śródpolne, strefy buforowe i międzyplony itd. oraz (ii) 
dywersyfikacje upraw w ramach Pakietu Rolnictwo zrównoważone. 
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 Pakiety równoważne do zazielenienia: 

 
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone = 
dywersyfikacja upraw 
 
Pakiet 6. Ochrona gleb i wód = EFA 
(ecological focus area) 
 
Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze 
śródpolne = EFA (ecological focus area) 



Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-
2020 

 

DEGRESYWNOŚĆ: 
 
Dla pakietów 1,2,3, 5 i 6: podane progi degresywności i 
limity powierzchniowe obowiązują w odniesieniu do 
całkowitej powierzchni, która może być wspierana w ramach 
gospodarstwa rolnego.  



Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-
2020 

 
Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura 2000  
 
• Wariant 2.1. Ochrona siedlisk lęgowych  ptaków 

• Wariant 2.2. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  

• Wariant 2.3. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 

• Wariant 2.4. Murawy  

• Wariant 2.5. Półnaturalne łąki wilgotne  

• Wariant 2.6. Półnaturalne łąki świeże  



Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-
2020 

 
Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 
Natura 2000  
Założenia: 

- pakiet uwzględnia modyfikacje pakietu 4 i 5 z okresu 
programowania 2007–2013;  

- dostępny w całym kraju (TUZ użytkowanie kośne lub pastwiskowe); 

- obowiązek sporządzenia dokumentacji przyrodniczej przez 
eksperta   zatwierdzanej przez RDOŚ   

 a) warianty siedliskowe, 
 b) tam gdzie nie ma PZO/PO. 
Degresywność: 
1) 100 % płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;  
2)  50 % płatności – za powierzchnię od 10,1 do 20 ha; 



Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-
2020 

 
Wariant 2.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 
 
Wariant dotyczy ochrony siedlisk ptasich na obszarach 
specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonych w ramach sieci 
Natura 2000.  
 
Będzie on dostępny dla rolników, którzy gospodarują na 
powyższych obszarach. 
 
Grunty objęte wsparciem - trwałe użytki zielone 
użytkowane jako łąka, pastwisko.  
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 Warianty 2.2-2.6. Cenne siedliska na obszarach Natura 2000 
 

Płatność 

Podstawowa: 
realizacja wymogów obowiązkowych -  
(dopuszczalny zakres użytkowania dla 

cennych  
siedlisk przyrodniczych) 

-zakaz przeorywania 
-zakaz włókowania 
- częstość koszenia 

-opóźnienie koszenia 

Dodatkowa: 
realizacja wymogów uzupełniających –  

(wynikających z indywidualnych potrzeb  
ochrony danego pakietu) 

- opóźnienie koszenia (jeszcze bardziej) 
- koszenie ręczne 

-eliminacja gat. Inwazyjnych 
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 Wymogi w wariantach 2.1 – 2.6: 
•  w zależności od wariantu określenie formy użytkowania – kośne, 

pastwiskowe, kośno-pastwiskowe; 

• ograniczenie terminów (w tym opóźnienie) i częstotliwości koszenia; 

•  obowiązek pozostawienia powierzchni nieskoszonych; 

•  obowiązek usunięcia skoszonej biomasy; 

•  wypas ograniczony czasowo oraz przy określonej obsadzie i obciążeniu (w 
niektórych wariantach zakaz); 

•  ograniczenie nawożenia lub zakaz nawożenia; 

•  ograniczenie możliwości wykonywania zabiegów agrotechnicznych i 
pielęgnacyjnych; 

•  inne specyficzne wymogi dla niektórych wariantów (np. wymóg uzupełniający 
– koszenie ręczne, w wariancie 2.1 - W przypadku wodniczki (Acrocephalus 
paludicola) przewiduje się odmienne użytkowanie dostosowane do 
szczególnych wymagań tego gatunku). 
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 Pakiet 3. Obszary cenne poza obszarami Natura 2000 
 
Cel: Utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu ochrony cennych 
siedlisk przyrodniczych użytkowanych rolniczo poza obszarami Natura 
2000. 
 
Warunkiem zaklasyfikowania trwałych użytków zielonych do wariantów 
jest wykonanie dokumentacji przyrodniczej przez eksperta, która będzie 
podstawą do realizacji zadań w danym wariancie oraz uzyskanie 
pozytywnej opinii właściwej instytucji. 
 
Degresywność: 
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:  
1) 100 % płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;  
2)  50 % płatności – za powierzchnię od 10,1 do 20 ha;  
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 Pakiet 3. Obszary cenne poza obszarami Natura 2000 
 
• Wariant 3.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

• Wariant 3.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 

• Wariant 3.3. Murawy 

• Wariant 3.4. Półnaturalne łąki wilgotne 

• Wariant 3.5. Półnaturalne łąki świeże 

 
Wymogi: jak w pakiecie 2 dla analogicznych wariantów 
 



 

 

 

Dziękuję za uwagę ! 


