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 Sytuacja obecna: obszar Natura 2000  

i PZO/PO a PRŚ 
 

 Wnioski z ekspertyz dotyczące płatności dla 
obszarów Natura 2000  
 

 Płatności dla obszarów Natura 2000 w innych 
państwach 
 

 Unijne regulacje prawne (projekt)  
 

 Po co nam nowe działanie? – koncepcja 
płatności dla obszarów Natura 2000 

   
   



Wsparcie obszarów Natura 2000 z PRŚ 

 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone i 

 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 
2000 

 

Wnioski na pakiet 3*.  -16 573  

Wnioski na pakiet 5. -  5 024 

  (wszystkich wniosków – ponad 87 tys.) 

 

* Tylko na obszarach Natura 2000 

Stan na grudzień 

2011 

Obecnie ok. 115 tys. wniosków 
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Stan prac nad PZO/PO 
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
1. Murawy w Haćkach PLH200015 ustanowiony  
 zarządzeniem RDOŚ w Białymstoku 
1. Góry Opawskie PLH160007, ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w 

Opolu   
2. Góra Świętej Anny PLH160002, ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w 

Opolu 
 

 2011r. – prace dotyczyły  ponad130 PZO 
 

 
 

 



 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  17 
lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
(Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.) 

 
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

marca 2010 r. w sprawie sporządzania  projektu 
planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 
64, poz. 401 z późn. zm.) 

 
    zmiany z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

   opublikowane w dniu 11 maja 2012 r 

 

 Możliwość finansowania pakietu 5 

na obszarach Natura 2000 



Zakres prac koniecznych do sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru obejmuje: 
(…) Ustalenie działań ochronnych wynikających z 
ustalonych celów działań ochronnych, w tym 
wskazanie: 
działań ochronnych zapewniających możliwość monitoringu 
osiągnięcia celów działań ochronnych, a zwłaszcza 
monitoringu przyjętych parametrów stanu ochrony 
przedmiotów ochrony, a dla obszaru znajdującego się na 
terenie gospodarstwa rolnego lub jego części z 
podziałem na działania: 

 – obligatoryjne 
 – fakultatywne 
 
 

Możliwość finansowania pakietu 5 

na obszarach Natura 2000 



Obligatoryjne:  
1. zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
stanowiących przedmioty ochrony położonych na 
trwałych użytkach zielonych  (zakaz niszczenia 
siedliska poprzez jego zaoranie, zalesienie)” 
2. ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków 
zielonych (zakaz podsiewania, wałowania)” 
 
Fakultatywne:  
dodatkowe czynności – indywidualnie dla danego 
obszaru Natura 2000 (termin i sposób 
prowadzenia działań, obsada i obciążenie 
pastwiska) 

 





 

Przedmiot 

ochrony Rodzaj działań 

ochronnych 

Obszar 

wdrażania 

Terminy i 

częstotliwość 

realizacji 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

6210 
Murawy 
kserotermic
z-ne 
  
wydzielenia 
siedliskowe 
nr 6−17, 
20, 22−24 

Działania związane z ochroną czynną 

        usuwać pojedyncze 

drzewa i krzewy, 

wykaszać i  usuwać 

pozyskaną biomasę 

działki 

ewidencyjne 

(w częściach 

odpowiadają

cych 

wydzielenio

m 

siedliskowy

m 7−12, 

14−17, 20, 

22−24):  

11-380, 13-

180/2 

jednorazowo usunąć 

istniejące drzewa i krzewy, 

wykosić przed 

rozpoczęciem wypasu; 

usunąć pozyskaną 

biomasę; dopuszczalne 

jest pozostawienie 

pojedynczych drzew i 

krzewów owocowych 

gmina Bielsk 

Podlaski, 

Nadleśnictwo 

Bielsk (na 

gruntach 

Lasów 

Państwowych) 

nadzór: RDOŚ 

w Białymstoku  

ok. 1,0/ha 

Działania ochronne (wersja niezmieniona)   



 
 (…) tak wiele uwarunkowań brzegowych i tak 

wysokie uwarunkowania formalno-prawne z 
realizacją Pakietu 5 już na samym wstępie nie 
zachęcały rolników do jego realizacji. Ułatwienie 
rolnikowi realizacji tego działania przez 
postawienie go w roli nie „petenta”, jak dotychczas, 
a w roli ważnej osoby, która gra główną rolę 
„konserwatora przyrody i zatrzymania 
bioróżnorodności” – zmieniłoby proporcje… 
 

 zagrożenie porzuceniem gospodarowania na 
obszarach objętych Naturą 2000  

 
 

Propozycja finansowania działań 
podejmowanych na obszarach Natura 2000 – 

na podstawie ekspertyz 



Warianty w pakiecie 5.  Stawki PROW 2007-13     Stawki zweryfikowane na 2010 r. 

Wariant 5.1. Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków 

1 370 zł/ha 1610 zł/ha 

Wariant 5.2. Mechowiska 1 390 zł/ha; 1920 zł/ha 

Wariant 5.3. Szuwary 

wielkoturzycowe 

910 zł/ha; 1153 zł/ha 

Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i 

selernicowe 

1 390 zł/ha; 1920 zł/ha 

Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne

  

1 380 zł/ha; 1672 zł/ha 

Wariant 5.6. Półnaturalne łąki 

wilgotne 

840 zł/ha; 851 zł/ha 

Wariant 5.7. Półnaturalne łąki 

siedlisk świeżych 

840 zł/ha; 851 zł/ha 

Wariant 5.8. Bogate gatunkowo 

murawy bliźniczkowe 

870 zł/ha; 1067 zł/ha 

Wariant 5.9. Słonorośla 1 190 zł/ha; 1523 zł/ha 

Wariant 5.10. Użytki przyrodnicze 550 zł/ha; 704 zł/ha 

Weryfikacja stawek płatności w pakiecie 5.   



 
 Brak modulacji (duży obszar tak samo 
cenny jak i mały) 
 

 Wskazanie płatności podstawowej 
(wszystkie TUZ) – 800 zł, ewentualnie 
450 zł na GO 

   + zróżnicowanie stawek płatności  
 w zależności od siedlisk 
 



◦ małych (np. 1–5 ha UR) – zachęta do kontynuacji 
ekstensywnego rolniczego użytkowania 

◦ średnich (np. 5–15 ha UR) – wsparcie wyboru ekstensywnych 
metod produkcji (zachęta), rekompensata utraconych 
możliwości intensyfikacji, kosztów ograniczeń gospodarowania; 

 dużych (np. powyżej 15 ha UR) – rekompensata za ograniczenia 
w intensyfikacji. 
 

  

 
ZACHĘTA 

REKOMPENSATA 

gosp. małe gosp. duże 

    Rola płatności „naturowych” 



Natura 

i PR 

Płatności dla obszarów Natura 200  
w innych krajach UE 

Wysokość 
wsparcia 
EUR/ha  

Skrócony opis  

Czechy 112 Płatność oparta na ekstensywności: różnicy w dochodach między 
gospodarstwem o typowym nawożeniem (80kg/ha) oraz 
gospodarstwem bez nawożenia 

Estonia  32 Ograniczenia w użytkowaniu rolniczym (dodatkowa płatność).  
W PR – wsparcie na utrzymanie siedlisk półnaturalnych  Natura 
2000 (od 185 do 238 Euro/ha) 
 

Irlandia 77 do 40 ha 
29 
22 
5 > 120 ha 

Płatność Natura 2000 jest kumulowana z płatnością  
rolno środowiskową. Restrykcje wynikające z planów na 
obszarach Natura 2000 są oddzielone i różnią się od zobowiązań 
podjętych w ramach PR 

Łotwa 44 Wparcie - łąki i pastwiska Natura 2000. Kalkulacja płatności 
oparta jest na porównaniu standardowej nadwyżki bezpośredniej 
w tradycyjnym rolnictwie (bez ograniczeń) i w rolnictwie na 
Naturze 2000 (restrykcje). Jedyną restrykcją jest ograniczenie 
dotyczące zmiany celu użytkowania obszaru tj. zniszczenie łąki 

Natura 

i PR 



EUR/ha   Skrócony opis  
 

Węgry          38        Podstawowy poziom płatności Natura 2000” - tylko łąki. Elementy      
                                        kalkulacji płatności: utrata dochodu z tytułu nieskoszenia pola, dodatkowe 
                                       koszty paszy, wyższy koszt z powodu specjalnej metody koszenia.  
                                       W przypadku gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej  wsparcie 
                                       udzielone z Programu rolnośrodowiskowego. 
 
Wymogi na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach objętych PR mogą się częściowo lub 
całkowicie się nakładać. Aby uniknąć nadkompensacji, wypełnianie wymagań powinno być 
kompensowane tylko w ramach jednego działania.  

 
Schemat Program rolnośrodowiskowy Płatność 

Natura 

2000 

Program 

rolnośrodowiskowy  

+ Płatność Natura 

2000 

Poza 

Natura 

Naturą    

          

 

 

      

      38 

Schemat horyzontalny 

Extensive 

grassland 

management 

Grazi

ng  

108 77  115 

Mowi

ng 

71  40  78 

Natura 

i PR 

Na Naturze 2000 



Preambula (31)  
Powinno się w dalszym ciągu przyznawać rolnikom i 
posiadaczom lasów wsparcie w związku ze 
szczególnymi niedogodnościami na danych 
obszarach, wynikającymi z wdrażania dyrektywy 
„siedliskowej i ptasiej”, w celu przyczynienia się do 
skutecznego zarządzania obszarami Natura 2000 
(…).Wsparcie powinno być powiązane z określonymi 
wymogami opisanymi w programie rozwoju obszarów 
wiejskich, które wykraczają poza właściwe 
obowiązkowe normy i wymogi. Przy opracowywaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich państwa 
członkowskie powinny ponadto uwzględniać 
specyficzne potrzeby obszarów Natura 2000. 



Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, które przyczyniają się do realizacji strategii 
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu  gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, dąży się poprzez realizację sześciu 
następujących priorytetów Unii (…….) 
 

4. odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, ze 
szczególnym naciskiem na następujące obszary: 

a) odtwarzanie i zachowanie różnorodności 
biologicznej, w tym na obszarach Natura 
2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu 
europejskich krajobrazów 



 
Artykuł 18 Inwestycje w środki trwałe 
 Wsparcie w ramach tego środka obejmuje materialne lub 

niematerialne inwestycje, które: (…) są inwestycjami 
nieprodukcyjnymi związanymi z wypełnianiem zobowiązań rolno- 
i leśnośrodowiskowych, ze stanem ochrony różnorodności 
biologicznej gatunków i siedlisk lub podwyższającymi 
użyteczność publiczną obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o 
wysokiej wartości przyrodniczej, który zostanie określony w 
programie. 

  
Artykuł 21 Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich 
 Wsparcie w ramach tego środka obejmuje w szczególności (…) 

sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin na obszarach 
wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony 
obszarów NATURA 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości 
przyrodniczej i planów zarządzania nimi; 
 



Artykuł 31 Płatności dla obszarów Natura 2000 i 
płatności związane z ramową dyrektywą wodną 
 
1. Wsparcie w ramach tego środka udzielane jest rocznie na 
hektar użytków rolnych lub na hektar lasu w celu 
rekompensowania beneficjentom poniesionych kosztów i 
dochodów utraconych w wyniku niedogodności na danych 
obszarach związanych z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE i 2000/60/WE. 
 
2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz odpowiednio prywatnym 
właścicielom lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów. W 
należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może także być 
udzielane innym osobom gospodarującym gruntami. 
 
3. Wsparcia dla rolników powiązanego z dyrektywami 92/43/EWG 
i 2009/147/WE udziela się wyłącznie w związku z 
niedogodnościami wynikającymi z wymogów wykraczających poza 
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
określone w art. 94 oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady 
(UE) nr HR/2012. 
  5. Wymogi, o których mowa w ust. 3 określa się w 
   programie. 



6. Do płatności kwalifikują się następujące obszary: 
a) obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 wyznaczane zgodnie z 

dyrektywami 92/43/WE i 2009/147/EWG; 
b) inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których 

obowiązują środowiskowe ograniczenia działalności rolnej lub 
leśniczej, służące realizacji przepisów art. 10 dyrektywy 
92/43/EWG. Obszary te w każdym programie rozwoju obszarów 
wiejskich nie przekraczają 5% powierzchni wyznaczonych obszarów 
Natura 2000 objętych jego zasięgiem terytorialnym; 

 
7. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot 

określonych w załączniku I tj.:  
 500 Euro/ha - maksymalna kwota na hektar rocznie w okresie 

początkowym do pięciu lat oraz  
 200 Euro/ha - maksymalna kwota na hektar rocznie  
 (w wyjątkowych przypadkach kwoty te można zwiększyć, uwzględniając 

szczególne okoliczności, które należy uzasadnić w programach rozwoju 
obszarów wiejskich). 

 



Wsparcie dla rolników udziela się wyłącznie w związku z 
niedogodnościami wynikającymi z wymogów wykraczających poza zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska  

 

GAEC 1 - Ustalanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych 

GAEC 2 - Przestrzeganie procedur wydawania zezwoleń w przypadku gdy wykorzystanie wody w 
celu nawadniania wymaga zezwolenia 

GAEC 3 - Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem: zakaz bezpośrednich zrzutów do 
wód gruntowych oraz środki mające na celu zapobieganie pośredniemu zanieczyszczeniu wód 
gruntowych poprzez zrzut do gleby i przenikanie niebezpiecznych substancji 

GAEC 4 - Minimalna pokrywa glebowa 

GAEC 5 - Minimalne zagospodarowanie terenu dostosowane do warunków danego miejsca w 
celu ograniczenia erozji 

GAEC 6 - Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby włączając zakaz 
wypalania rżysk 

GAEC 7 - Ochrona terenów podmokłych oraz gleb bogatych w węgiel włączając 
zakaz ich orania 

GAEC 8 - Zachowanie cech krajobrazu obejmujących, w stosownych przypadkach, żywopłoty, 
stawy, rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w tym 
zakaz ścinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki służące zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych gatunków obcych 

oraz szkodników. 

 

 

 

 

 

 

 





 rocznie na hektar użytków rolnych lub na hektar lasu w celu 
rekompensowania beneficjentom poniesionych kosztów i 
dochodów utraconych w wyniku niedogodności na danych 
obszarach Natura 2000 
 

 rolnikom oraz odpowiednio prywatnym właścicielom lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów. W 
należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może także być 
udzielane innym osobom gospodarującym gruntami 
 

 wyłącznie w związku z niedogodnościami wynikającymi z 
wymogów wykraczających poza zasady dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska 

     
 

 

Wymogi stosunkowo proste 



Program rolno-środowiskowo-

klimatyczny   

PONAD 
 

Cross compliance (GAEC+ SMR) 

Nawozy i środki ochrony roślin 

Inne  

Plany zarządzania         PZO/PO 

Wymogi obligatoryjne 

Wymogi na obszarach Natura 2000 ponad tj – fakultatywne  

czyli płatność tylko do przedmiotów ochrony (inne cenne siedliska  

oraz TUZ czy GO są pomijane) 

Co to oznacza w praktyce? 



  

PRŚ Płatności dla obszarów Natura 2000 

Płatności powinny 

przyczyniać się do pokrycia 

dodatkowych kosztów i utraconych 

dochodów 

wynikających z podjętych zobowiązań i 

powinny obejmować wyłącznie 

zobowiązania 

wykraczające poza odpowiednie 

obowiązkowe normy i wymogi 

 

 

 

Wymogi bardziej restrykcyjne, 

specjalistyczny charakter 

podejmowanych czynności  

Wsparcie jest udzielane 

w celu rekompensowania 

beneficjentom poniesionych kosztów i 

dochodów utraconych w wyniku 

niedogodności na danych obszarach 

związanych z 

wdrażaniem dyrektywy ptasoej i 

siedliskowej. Wsparcia udziela się 

wyłącznie w związku z  

niedogodnościami wynikającymi z 

wymogów wykraczających poza 

zasady dobrej kultury rolnej zgodnej 

z ochroną środowiska 

 

 

Wymogi o wiele mniej restrykcyjne, 

rekompensata za niedogodności (a 

nie dodatkowe czynności)  



1. Wszystkie użytki rolne w obszarze Natura 2000 

 

2. Niska i zróżnicowana płatność  

 tu można wyróżnić cenne łąki i określić odpowiednie wymogi 
tak aby płatność była zbliżona do cennych siedlisk poza 
Naturą 2000 

 

3. Degresywność lub przyznawania wsparcia tylko do 

określonej wielkości gospodarstwa (premiowanie małych 

gospodarstw)  lub do powierzchni (efektywność ekonomiczna 

użytkowania)? Dotyczy tylko GO i TUZ bez przedmiotów 

ochrony. 
 

 

 

 

 



Finansowanie cennych siedlisk będących przedmiotem 

ochrony w ramach PZO/PO z programu rolno 

środowiskowego (wymogi fakultatywne – w zależności od 

stanu zachowania – FV, U1, U2, zobowiązanie wieloletnie).  

 

Można założyć, że płatności mogą się sumować tj. stawka za 

TUZ może się łączyć ze stawką zaproponowaną w PRK. 

Rolnik wtedy wnioskuje o płatność naturową (nie musi 

spełniać fakultatywnych, ale „coś” robi i za to otrzymuje 

mniej), natomiast jak jest gotów podjąć zobowiązanie to 

przystępuje do PRK i za spełnianie wymogów fakultatywnych 

dostaje odpowiednią stawkę).  



DYSKUSJA 



 
 Rola PZO/PO w działaniu Płatności dla obszarów Natura 2000 

 
 Czy płatność  jedynie do obszarów posiadających PZO/PO czy 

też tych dla których jeszcze ich nie opracowano?   
 

 Czy różnicować płatność, a jeśli tak to jaki poziom 
zróżnicowania (GO-TUZ, TUZ – cenne siedliska, cenne 
siedliska – a siedliska z przedmiotem ochrony)  
 

 Dokumentacja przyrodnicza – zbędna?  
 

 Płatności dla obszarów Natura 2000 a program 
rolnośrodowiskowy na jednej powierzchni  
 

 
 



Dziękuję za uwagę 


