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Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z tradycyjnych metod rolniczych, s¹ wartoœci¹ coraz
bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok wysokiej jakości ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
l promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
l zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
l zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
l podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.
KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 2004 – 2006
bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l producenci rolni (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoœci prawnej) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara u¿ytków
rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ekstensywnych ³¹k i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat
azotu;
l tworzenie stref buforowych na granicy siedlisk wra¿liwych na zanieczyszczenia
pochodzenia rolniczego;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007 – 2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci wspólnych i ponadczasowych: piêkna
wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody, przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.

INFORMACJE WSTÊPNE
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Po co jest ta broszura?
Broszura przedstawia za³o¿enia Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego, który jest elementem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006,
finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej i bud¿etu
pañstwa. Plan ten zawiera 8 ró¿nych programów pomocy, skierowanych do rolników i ujêtych w nastêpuj¹cych
dzia³aniach:
1) renty strukturalne;
2) wspieranie gospodarstw niskotowarowych;
3) wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
4) wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t (tzw. Krajowy Program
Rolnoœrodowiskowy);
5) zalesianie gruntów rolnych;
6) dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii
Europejskiej;
7) grupy producentów rolnych;
8) uzupe³nienie p³atnoœci bezpoœrednich.
Plan jest dokumentem urzêdowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jego tekst mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: http:
//www.minrol.gov.pl/
Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e broszura ta wyjaœni, na jakich warunkach mo¿na
staæ siê uczestnikiem Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego. Zachêcamy
tak¿e do przeczytania pozosta³ych tomików Biblioteczki Programu Rolnoœrodowiskowego, przedstawiaj¹cych mo¿liwoœci dzia³añ na rzecz ochrony przyrody,
œrodowiska i krajobrazu, które rolnicy mog¹ podejmowaæ na terenie swoich w³asnych gospodarstw.

Trochê historii
Ju¿ w latach 80-tych Wspólnota Europejska dostrzeg³a znaczenie wp³ywu rolnictwa i polityki rolnej na stan œrodowiska przyrodniczego. Wspólna Polityka
Rolna tamtych lat przyczyni³a siê do ekspansji przemys³owych metod produkcji
rolnej, które doprowadzi³y do degradacji œrodowiska i niekorzystnej nadprodukcji ¿ywnoœci. Nast¹pi³ te¿ zanik wielu tradycyjnych form gospodarowania, które
warunkowa³y utrzymanie cennych siedlisk i krajobrazów obszarów wiejskich.
W wyniku nacisku opinii publicznej, przeciwnej niszczeniu œrodowiska, zaistnia³a potrzeba wprowadzenia instrumentu finansowego, zachêcaj¹cego rolników
do utrzymania lub wznowienia odpowiednich praktyk gospodarowania ze wzglêdu
na ochronê œrodowiska. Pocz¹tkowo, poszczególne kraje cz³onkowskie próbowa³y
rozwi¹zaæ ten problem na swój sposób, ale bez istotnych efektów. Dopiero reforma
Wspólnej Polityki Rolnej w 1992 r., tzw. reforma Mac Sharry’ego dokona³a zasadniczej zmiany w nastawieniu do problemu ochrony œrodowiska, wprowadzaj¹c
nowe instrumenty do WPR, w tym program rolnoœrodowiskowy. Od tego momentu
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mo¿na mówiæ o pocz¹tku w³aœciwej historii programu rolnoœrodowiskowego,
który sta³ siê obowi¹zkowy dla krajów cz³onkowskich.
Obecnie instrument ten zyska³ priorytetowe znaczenie, jako podstawa tzw. „drugiego filaru” WPR. Kraje Unii Europejskiej przeznaczaj¹ blisko po³owê œrodków
finansowych swoich Planów Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacjê programów rolnoœrodowiskowych. Programy rolnoœrodowiskowe s¹ popularne w krajach,
które wst¹pi³y do struktur wspólnotowych w ostatniej kolejnoœci, a wiêc w Austrii
(78,2% rolników i 67,8% u¿ytków rolnych), Finlandii (odpowiednio 77,2% i 86,9%)
i Szwecji (63,7% i 51,6%). Z wiêksz¹ rezerw¹ w stosunku do tych nie³atwych programów podchodz¹ kraje – weterani wspólnotowi – Belgia (2,8% rolników i 1,7%
użytków rolnych), Holandia (5,9% i 1,9%), czy W³ochy (7,1% i 13,6%).
Programy rolnoœrodowiskowe maj¹ dobr¹ perspektywê wpisania siê trwale do
WPR, poniewa¿ jako wsparcie niepowi¹zane z produkcj¹ rolnicz¹, znajduj¹ akceptacjê ró¿nych si³ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych w Europie i œwiecie.

Podstawa prawna
Podstawê prawn¹ programu rolnoœrodowiskowego tworz¹ ramowe rozporz¹dzenia Unii Europejskiej, z których najwa¿niejszymi s¹:
l Rozporz¹dzenie Rady (WE) 1257/1999 o wsparciu rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF).
l Rozporz¹dzenie Rady (WE) 1783/2003 zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie Rady (WE)
1257/99.
l Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 445/2002 ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady
stosowania rozporz¹dzenia nr 1257/1999.
l Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 963/2003 zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 445/2002.
Specyficzne zasady realizacji programu i zadania instytucji wdro¿eniowych
reguluje ustawa z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
ze œrodków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. z 2003 nr 229, poz. 2273) z późniejszymi zmianami. Ustawa ta bêdzie
wsparta rozporz¹dzeniami reguluj¹cymi miêdzy innymi: szczegó³owe warunki
i tryb udzielania pomocy finansowej na dzia³ania objête planem rozwoju obszarów
wiejskich, zadania instytucji doradczych, wzory wniosków.

Wartoœci przyrodnicze i kulturowe wsi polskiej
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Ró¿norodnoœæ biologiczna i krajobrazowa obszarów wiejskich
Polski nale¿y do najbogatszych w Europie. Zawdziêczamy to utrzymaniu siê w wielu regionach kraju tradycyjnej gospodarki rolnej
z rozdrobnion¹ struktur¹ agrarn¹, tworz¹cej mozaikowe krajobrazy
rolnicze bogate w ostoje dzikich gatunków roœlin i zwierz¹t oraz zachowaniu zasobów genowych zawartych w tradycyjnych odmianach
roœlin u¿ytkowych i rasach zwierz¹t hodowlanych.
Zró¿nicowana rzeŸba terenu, ró¿norodnoœæ warunków glebowych i klimatycznych sprawia, ¿e Polska odznacza siê du¿ym
zró¿nicowaniem siedlisk i krajobrazów naturalnych. Po³owa z ponad
360 typów zespo³ów roœlinnych wystêpuj¹cych w Polsce jest zwi¹zana
z obszarami rolniczymi. Oko³o 45 typów zbiorowisk roœlinnych jest
u¿ytkowanych jako ³¹ki i pastwiska. Charakter naturalny i pó³naturalny zachowa³y siedliska bagienne i podmok³e, ekstensywne ³¹ki i pastwiska zlokalizowane w dolinach rzecznych, zakrzewienia œródpolne oraz murawy górskie
i ciep³olubne z wieloma endemicznymi gatunkami roślin.
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Ró¿norodnoœæ siedliskowa obszarów rolniczych sprzyja wystêpowaniu oko³o
100 gatunków ptaków lêgowych. Wiele z nich jest zagro¿onych wyginiêciem
w skali Europy i œwiata (np. wodniczka i derkacz). Co czwarty bocian na œwiecie
ma polskie pochodzenie.
Krajobraz kulturowy wsi obfituje w liczne pierwotne uk³ady architektoniczne
i w³asnoœciowe, pojedyncze obiekty b¹dŸ skupiska tradycyjnej zabudowy drewnianej: koœcio³y, kaplice i cmentarze, stare browary, m³yny wodne, wiatraki, spichlerze, zespo³y pa³acowo-ogrodowe i folwarczne, a tak¿e zabytki archeologiczne

– s³owiañskie grodziska u¿ytkowane jako pola orne lub ³¹ki. Do podkreœlania
indywidualnoœci poszczególnych obszarów przyczyniaj¹ siê relikty tradycyjnych rzemios³, lokalnych kultur i obrzêdowoœci ludowej, muzyki, dialektów
i jêzyków.
Do naszych czasów zachowa³y siê miejscowe odmiany roœlin uprawnych, których w Polsce zarejestrowanych jest ponad 900. Zagro¿eniem dla tych zasobów
genetycznych jest ich niewielkie wykorzystanie, co skazuje je na trwanie w przechowalniach banków genów.
Polska posiada znacz¹ce zasoby genetyczne zwierz¹t gospodarskich, tworzonych
przez 215 rodzimych ras zwierz¹t. Rasy te s¹ szczególnie przydatne do podtrzymania produkcji ekstensywnej po³¹czonej z wypasem, co pozwala na efektywne
zagospodarowanie terenów pó³naturalnych, o ubogich zasobach paszowych.
Z uwagi na tradycyjne metody produkcji i niskie zu¿ycie œrodków chemicznych Polska mo¿e z powodzeniem produkowaæ „¿ywnoœæ wysokiej jakoœci”, na
któr¹ popyt bêdzie wzrasta³. Tworzone s¹ warunki dla rozwoju rolniczej produkcji ekologicznej, wytwarzanej metodami uwzglêdniaj¹cymi wymagania œrodowiska naturalnego i potrzeby konsumentów. Wykorzystanie tego dziedzictwa do
budowy konkurencyjnoœci polskich gospodarstw, wymaga jednak podniesienia
wiedzy rolników, zainwestowania w ochronê œrodowiska i podjêcia dzia³añ marketingowych.
Ró¿norodnoœæ przyrodnicza i kulturowa polskiej wsi
powinna byæ traktowana jako wartoœæ, godna zachowania i pielêgnacji.
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G³ówne zagro¿enia wartoœci przyrodniczych
i kulturowych wsi polskiej
l
l
l

l
l

8

Zaniedbywanie lub zaniechanie u¿ytkowania ³¹k i pastwisk, które przekszta³caj¹
siê w tereny zadrzewione.
Nadmierna intensyfikacja gospodarki ³¹karskiej lub pastwiskowej (wczesne
terminy koszenia i wypasów, zwiêkszanie obsady zwierz¹t).
Zmiany struktury agrarnej – powiêkszanie pól po³¹czone z likwidowaniem cennych u¿ytków przyrodniczych i z wprowadzaniem monokulturowych upraw na
znacznych powierzchniach.
Intensyfikacja gospodarki rolnej prowadz¹ca do nasilenia siê erozji gleb, zanieczyszczenia wód.
Zanik lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich i lokalnych odmian roœlin uprawnych.

KRAJOWY PROGRAM
ROLNOŒRODOWISKOWY
I JEGO BENEFICJENCI

2

Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy
Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy jest obowi¹zkowym instrumentem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w ca³oœci finansowanym ze œrodków
publicznych. Jego realizacja w latach 2004 – 2006 ma siê przyczyniæ do zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich. Bêdzie wdra¿any w ca³ym kraju, obejmie
gospodarstwa rolne. Udzia³ w tym programie jest dobrowolny. Na jego realizacjê
przeznaczono œrodki finansowe w wysokoœci 330 mln euro. Krajowy Program
Rolnoœrodowiskowy jest zdecydowanie najbardziej „ekologiczny” ze wszystkich
dzia³añ PROW.
Program sk³ada siê z 7 tzw. pakietów rolnoœrodowiskowych, które dziel¹ siê na
40 ró¿nych wariantów i opcji (tabela 1). Tworz¹ one katalog pakietów rolnoœrodowiskowych. Im bogatszy Katalog, tym wiêcej rolników znajdzie interesuj¹ce
dla siebie mo¿liwoœci dzia³añ. Katalog bêdzie rozszerzany w kolejnych latach
wdra¿ania Programu.
Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy oznacza istotn¹ zmianê w systemie ochrony
przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem uprawiaæ czynn¹
ochronê przyrody na terenie w³asnego gospodarstwa. Od tej pory dzia³ania na rzecz
zachowania przyrody przestan¹ byæ domen¹ odpowiednich s³u¿b pañstwowych.
Ochrona przyrody wychodzi tak¿e poza granice obszarów chronionych – parków
narodowych, czy rezerwatów. Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie
potrzebowa³ pieniêdzy na realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy.

Cele Programu
Zasadniczym celem Programu jest zachêcenie rolników do ochrony œrodowiska
i przyrody w swoim gospodarstwie rolnym, stosuj¹c metody, które wykraczaj¹
poza zwyk³¹ dobr¹ praktykê rolnicz¹.
Cele szczegó³owe Programu to:
1. promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
2. zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
3. zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
4. podniesienie œwiadomoœci ekologicznej wœród spo³ecznoœci wiejskiej.
Z listy powy¿szych celów wynika, ¿e zadaniem Programu w naszym kraju jest
przede wszystkim zachowanie istniej¹cych wartoœci przyrodniczych, aby nie uleg³y
one zniszczeniu w wyniku intensyfikacji, która mo¿e mieæ miejsce po integracji
Polski z UE.

Kto mo¿e zostaæ uczestnikiem Programu?
W Programie mog¹ uczestniczyæ producenci rolni, tj. osoby fizyczne, prawne
lub jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, którzy prowadz¹
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w swoim gospodarstwie na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.

9

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego

Jaki bêdzie czas i zasiêg wdra¿ania Programu?
Program w gospodarstwie rolnym musi trwaæ przez okres piêciu lat, z mo¿liwoœci¹ jego wyd³u¿enia o dalsze piêæ lat.
Program bêdzie obecny w ka¿dym województwie, z tym, ¿e w pierwszych latach niektóre pakiety ograniczone bêdą do 69 wydzielonych geograficznie stref
priorytetowych o ³¹cznej powierzchni wynosz¹cej 9 950 155 ha, co stanowi 32%
powierzchni kraju (mapa 1).
A
B

A

22

28

C

B

A
01A

32

D
A

C

20

E

D
A
B

C

08

30

4

E

D

10

C
D
A

B
A

E

06

02

A

16
D

Mapa 1
Mapa Stref priorytetowych

2

B

26
B

C
D

D

C

01B

W latach 2004-2006 Program obejmie oko³o 1,2 miliona hektarów u¿ytków
rolnych (5% wszystkich u¿ytków rolnych w Polsce). W latach 2007-2013, w nastêpnym okresie wdra¿ania Programu, zasiêg jego realizacji bêdzie znacznie
wiêkszy.

Kto pomo¿e rolnikowi w decyzji o przyst¹pieniu do Programu, a kto
wyp³aci pieni¹dze?
Warunkiem przyst¹pienia do Programu jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, który zostanie wpisany do bazy Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania i Kontroli (ZSZiK, ang. IACS). Nastêpnie rolnik musi wype³niæ odpowiedni wniosek i opracowaæ plan rolnoœrodowiskowy dla swego gospodarstwa,
zgodnie z za³o¿eniami Programu. Poniewa¿ opracowanie planu rolnoœrodowiskowego wymaga specjalistycznej wiedzy, za³o¿ono, ¿e pomoc przy opracowywaniu
planu bêdzie udzielana przez wyszkolonych doradców. W tym celu szkoleniami
objêto 256 doradców rolnoœrodowiskowych, zatrudnionych w Oœrodkach Doradztwa Rolniczego. Przewiduje siê kontynuacjê tych szkoleñ tak, aby liczba doradców
w pierwszej fazie wdra¿ania Programu wynios³a 500 osób.
Rolnik zainteresowany uczestnictwem w Programie powinien zg³osiæ siê do
najbli¿szego Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Opracowanie planu i pomoc przy
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wype³nieniu wniosku bêdzie œwiadczona bezp³atnie. Jednak¿e rolnik bêdzie musia³
zgromadziæ we własnym zakresie wszystkie wymagane za³¹czniki do wniosku.
Wniosek rolnoœrodowiskowy wraz z za³¹cznikami rolnik bêdzie sk³ada³ w dowolnym terminie przez ca³y rok w najbli¿szym Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucji odpowiedzialnej za wdra¿anie
programu i zapewnienie wyp³aty œrodków pomocowych dla rolników. Jednak,
wnioski bêd¹ rozpatrywane zgodnie z kolejnoœci¹ z³o¿enia w dwóch terminach
– od 15 stycznia i od 15 czerwca.
Rozpoczêcie realizacji programu bêdzie mo¿liwe po uzyskaniu pozytywnej
decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego, w terminach – odpowiednio od 1 marca lub 1 sierpnia. Œrodki finansowe bêd¹ wyp³acane
po 1 roku realizacji Programu, po przeprowadzeniu dzia³añ kontrolnych, które
obejm¹ oko³o 5% beneficjentów.

Za co rolnik otrzyma pieni¹dze i w przybli¿eniu ile?
Pieni¹dze, czyli tak zwane p³atnoœci rolnoœrodowiskowe, nale¿¹ siê rolnikowi:
l za utracony dochód z tytu³u ekstensyfikacji b¹dŸ zaniechania intensyfikacji;
l za dodatkowy koszt wynikaj¹cy z okreœlonej pracy na rzecz Programu;
l jako premia (czyli zysk), która bêdzie wynosiæ do 20% sumy utraconych dochodów i poniesionych kosztów.
Stawki p³atnoœci do ka¿dego pakietu zosta³y obliczone na podstawie uœrednionych danych ekonomicznych wyliczonych dla ca³ego kraju, w przeliczeniu na
1 hektar powierzchni lub sztukê zwierzêcia gospodarskiego.
Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane raz w roku. Wysokoœæ p³atnoœci bêdzie zale¿eæ od:
l liczby hektarów gruntów objêtych poszczególnymi pakietami;
l liczby lokalnych ras zwierz¹t.
Œrednia stawka rocznej wyp³aty w Programie wynosi oko³o 100 euro na 1 ha
u¿ytków rolnych. Stawki p³atnoœci s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od pakietu i wahaj¹ siê od 160 z³/ha do 1800 z³/ha. Szczegó³owe wysokoœci stawek znajdziesz
w dalszej czêœci broszury.

Które u¿ytki rolne mog¹ byæ objête Programem?
Program musi byæ realizowany w ca³ym gospodarstwie rolnym, w obrêbie którego trzeba przestrzegaæ zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej. Wymogi zwyk³ej dobrej
praktyki rolniczej znajduj¹ siê w za³¹czniku A na koñcu broszury.
Jednak¿e pakietami mog¹ byæ objête wszystkie lub wybrane grunty u¿ytkowane
rolniczo, w tym: grunty orne, trwa³e u¿ytki zielone, sady (tylko w ramach pakietu – rolnictwo ekologiczne). Przy obliczaniu p³atnoœci nie bêd¹ natomiast brane
pod uwagê siedlisko rolnika, grunty pod wodami powierzchniowymi, p³yn¹cymi
i stoj¹cymi, grunty leœne, drogi dojazdowe do pól, grunty dzier¿awione na okres
krótszy ni¿ okres trwania zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego.

Jakie bêd¹ wstêpne warunki ubiegania siê o pomoc finansow¹?
Rolnik mo¿e ubiegaæ siê o pomoc finansow¹, jeœli:
l jest w³aœcicielem lub dzier¿awc¹ gospodarstwa posiadaj¹cym minimum 1 ha
u¿ytków rolnych, co najmniej w czasie trwania zobowi¹zania;
l jego gospodarstwo po³o¿one jest w strefie priorytetowej (w przypadku realizacji
pewnych pakietów – patrz tabela 1); w sytuacji, gdy gospodarstwo po³o¿one
jest czêœciowo w strefie priorytetowej, rolnik mo¿e ubiegaæ siê o uczestnictwo
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1

w Programie, jeœli nie mniej ni¿ 1 ha uprawnionych gruntów jest po³o¿onych
na terenie strefy;
posiada plan rolnoœrodowiskowy – dokument zawieraj¹cy, oprócz danych gospodarstwa, szczegó³owy opis (równie¿ odwzorowany na mapê gospodarstwa) poszczególnych dzia³ek i zwi¹zanych z nimi zobowi¹zañ rolnoœrodowiskowych;
podejmie siê prowadzenia szczegó³owych zapisów dotycz¹cych gospodarowania i podstawowych danych dotycz¹cych zwierz¹t (DJP1/ha), potrzebnych dla
kontroli i monitoringu;
bêdzie posiada³ wymagan¹ dokumentacjê niezbêdn¹ do kontroli planu rolnoœrodowiskowego;
bêdzie przestrzega³ na ca³ym obszarze swojego gospodarstwa zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej wynikaj¹cej z przepisów prawa obowi¹zuj¹cego w naszym kraju.

DJP – Du¿a Jednostka Przeliczeniowa

3

PAKIETY DZIA£AÑ
3.1. Z jakich pakietów sk³ada siê Program?
Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy obejmuje ró¿ne pakiety rolnoœrodowiskowe, do których zaliczono:
l rolnictwo zrównowa¿one, które polega na ograniczeniu nawo¿enia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego nastêpstwa
roœlin;
l rolnictwo ekologiczne, które polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu ustawy o rolnictwie ekologicznym;
l utrzymanie ³¹k ekstensywnych, które wi¹¿e siê z przywróceniem lub kontynuacj¹ wykaszania traw, w terminie od 1 lipca w³¹cznie (lub od 15 sierpnia
w przypadku ³¹k trzêœlicowych), na ³¹kach jednokoœnych o wysokich walorach
przyrodniczych, zagro¿onych degradacj¹;
l utrzymanie ekstensywnych pastwisk, które zak³ada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnych wypasów na pó³naturalnych pastwiskach w sposób gwarantuj¹cy utrzymanie walorów florystycznych i miejsc przebywania gatunków
zagro¿onych wyginiêciem;
l ochrona gleb i wód, które polega na stosowaniu miêdzyplonów w celu zwiêkszenia udzia³u gleb z okryw¹ roœlinn¹ w okresie jesienno-zimowym;
l strefy buforowe, które polega na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pasów
zadarnionych na granicy gruntów rolnych ze zbiornikami wód powierzchniowych, z terenami intensywnie u¿ytkowanymi rolniczo w celu ograniczania negatywnego oddzia³ywania i ochrony siedlisk wra¿liwych;
l ochrona rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich, które polega na utrzymywaniu hodowli ras byd³a, koni i owiec zagro¿onych wyginiêciem.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ szczegó³owego skalkulowania p³atnoœci za wykonywane czynnoœci i straty w zyskach, pakiety rolnoœrodowiskowe zró¿nicowano
na 40 opcji. Strukturê pakietów rolnoœrodowiskowych i zasiêg ich dzia³ania przedstawia tabela 1.
Tabela 1.
Zestawienie dzia³añ rolnoœrodowiskowych przewidzianych na lata 2004-2006
Rodzaje
pakietów;
kod
Rolnictwo
zrównoważone
S01

Opcje pakietów

Rolnictwo zrównoważone

Kod
opcji
S01

Zasięg
Strefy priorytetowe
w każdym
województwie
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Rolnictwo
ekologiczne
S02

Uprawy rolnicze bez certyfikatu

S02a01

Uprawy rolnicze z certyfikatem

S02a02

Użytki zielone bez certyfikatu

S02b01

Użytki zielone z certyfikatem

S02b02

Uprawy warzywnicze bez certyfikatu

S02c01

Uprawy warzywnicze z certyfikatem

S02c02

Cały kraj

Uprawy sadownicze, w tym jagodowe bez
S02d01
certyfikatu
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe
S02d02
z certyfikatem
Utrzymanie
łąk
ekstensywnych
P01

Utrzymanie
ekstensywnych
pastwisk
P02

Ochrona gleb
i wód
K01

Półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie
P01a01
ręczne
Półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie
P01a02
mechaniczne
Półnaturalne łąki dwukośne

P01b

Pastwiska na murawach ciepłolubnych

P02a

Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjP02b01
nym
Pastwiska górskie 350-500 m n.p.m.

P02b01

Pastwiska górskie powyżej 500 m n.p.m.

P02c02

Wsiewki poplonowe

K01a

Międzyplon ozimy

K01b

Międzyplon ścierniskowy

K01c

2-metrowe strefy buforowe i miedze śródK02a01
polne na glebach słabych
Strefy
buforowe
K02

Strefy
priorytetowe
w każdym
województwie

Cały kraj

5-metrowe strefy buforowe i miedze śródK02a02
polne na glebach słabych
2-metrowe strefy buforowe i miedze śródK02b01
polne na glebach dobrych
5-metrowe strefy buforowe i miedze śródK02b02
polne na glebach dobrych

Zachowanie
lokalnych ras
zwierząt
gospodarskich
G01
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Bydło polskie czerwone

G01a01

Bydło białogrzbiete

G01a02

Koniki polskie

G01b01

Konie huculskie

G01b02

Konie małopolskie

G01b03

Konie śląskie

G01b04

Owce rasy wrzosówka

G01c01

Owce rasy świniarka

G01c02

Owce rasy olkuska

G01c03

Polskie owce górskie odmiany barwnej

G01c04

Owce rasy merynos barwny

G01c05

Owce uhruskie

G01c06

Owce wielkopolskie

G01c07

Owce żelaźnieńskie

G01c08

Owce korideil

G01c09

Owce kamienieckie

G01c10

Owce pomorskie

G01c11

Cały kraj
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3.2. Zasady ³¹czenia pakietów
W celu zwiêkszenia efektu œrodowiskowego rolnik mo¿e wdra¿aæ równoczeœnie
nawet trzy pakiety wed³ug zasad okreœlonych w tabeli 2.
Tabela 2. Zasady ³¹czenia pakietów rolnoœrodowiskowych w jednym gospodarstwie
(N – pakiety wykluczaj¹ce siê, T – pakiety mo¿na ³¹czyæ, TW – pakiety mo¿na ³¹czyæ tylko w strefach priorytetowych)

Pakiety

S01

Rolnictwo zrównoważone (S01)
Rolnictwo ekologiczne (S02)

S02

P01

P02

K01

K02

G01

N

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

N

TW

T

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

N

Utrzymanie łąk ekstensywnych (P01)

TW

TW

Utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02)

TW

TW

TW

Ochrona gleb i wód (K01)

TW

N

TW

TW

Strefy buforowe (K02)

TW

TW

TW

TW

TW

Ochrona rodzimych ras (G01)

TW

T

TW

TW

TW

TW
TW

W przypadku, gdy powierzchnia wdra¿ania pakietu S01 pokrywaæ siê bêdzie
z powierzchni¹ wdra¿ania pakietów K01 i K02 lub pakietu S02 z pakietem K01,
wówczas p³atnoœci rolnoœrodowiskowe wynikaj¹ce z poszczególnych pakietów
bêd¹ sumowane na danej powierzchni.

3.2.1. Pakiet: Rolnictwo zrównowa¿one (Kod: S01)
Polega na stosowaniu metod przyjaznych œrodowisku, umo¿liwiaj¹cych racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody i ograniczenie negatywnego wp³ywu
rolnictwa na œrodowisko poprzez wprowadzenie integrowanej ochrony roœlin oraz
planu nawo¿enia, opartego na bilansie azotu. Dozowanie i limitowanie œrodków
plonotwórczych na u¿ytkach rolnych pozwala na redukcjê zanieczyszczeñ pochodz¹cych z terenów rolniczych.
Wymogi pakietu:
1. Przestrzeganie wymogów zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Przestrzeganie prawid³owego doboru i nastêpstwa roœlin, zapewniaj¹cego ograniczenie rozwoju szkodników, redukcjê zachwaszczenia oraz ograniczenie strat
azotu. Jako minimum obowi¹zuj¹ 3 gatunki roœlin w zmianowaniu. Udzia³ zbó¿
w strukturze zasiewów nie wiêcej ni¿ 66% obszaru gruntów ornych.
3. Opracowanie i dostosowanie planu nawozowego, opartego na analizie gleby
oraz corocznie wykonywanym bilansie azotu, z uwzglêdnieniem przeciêtnie
osi¹ganego poziomu plonowania w regionie w ostatnich 5 latach.
4. Nie stosowanie osadów œciekowych do nawo¿enia.
5. Maksymalne nawo¿enie gruntów ornych azotem do 150 kg N/ha/rok, a trwa³ych
u¿ytków zielonych do 120 kg N/ha/rok.
6. Maksymalna obsada zwierz¹t (byd³o, owce, kozy, konie) do 1,5 DJP/ha powierzchni paszowej (u¿ytki zielone i grunty orne z upraw¹ roœlin pastewnych
na paszê).
7. Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych
oraz ostoi dzikiej przyrody, tzw. u¿ytków przyrodniczych (oczka wodne, zadrzewienia, miedze, torfowiska).
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P³atnoœæ2 za pakiet „Rolnictwo zrównowa¿one”: 160 z³/ha rocznie
P³atnoœci za ten pakiet bêd¹ podlegaæ nastêpuj¹cemu zmniejszeniu:
Areał (ha)
0-50
50-100
100-300
Ponad 300

Należny % rekompensaty
100
50
25
0

3.2.2. Pakiet: Rolnictwo ekologiczne (Kod: S02)
Polega na takim zarz¹dzaniu gospodarstwem, które sprzyja procesom biologicznym udostêpniaj¹cym z gleby sk³adniki pokarmowe dla roœlin i zapobiega
nasilonemu wystêpowaniu szkodników roœlin uprawnych, a stosowane metody
produkcji s¹ przyjazne œrodowisku. Rolnictwo
ekologiczne wi¹¿e siê z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Rady 2092/92 i 1804/99, oraz
ustawy o rolnictwie ekologicznym i uzyskaniem
wymaganego certyfikatu, który zosta³ okreœlony
odrêbnymi przepisami.
O p³atnoœci z tytu³u wdra¿ania rolnictwa ekologicznego w ramach Programu mog¹ ubiegaæ siê
rolnicy, których gospodarstwa s¹ w pierwszym roku
przestawiania siê na metody produkcji ekologicznej lub posiadaj¹ aktualny certyfikat gospodarstwa
ekologicznego wydany przez w³aœciwe jednostki
certyfikuj¹ce.
Wymogi pakietu:
1. Przestrzeganie wymogów zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z regu³ami okreœlonymi w rozporządzeniach unijnych i ustawie o rolnictwie ekologicznym.
3. Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych
oraz ostoi dzikiej przyrody, tzw. u¿ytków przyrodniczych (oczka wodne, zadrzewienia, miedze, torfowiska).
Tabela 3. P³atnoœci za pakiet: „Rolnictwo ekologiczne”
Kod pakietu
S02a01
S02a02
S02b01
S02b02
S02c01
S02c02
S02d01
S02d02
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Pakiety i ich opcje
Uprawy rolnicze bez certyfikatu
Uprawy rolnicze z certyfikatem
Użytki zielone bez certyfikatu
Użytki zielone z certyfikatem
Uprawy warzywnicze bez certyfikatu
Uprawy warzywnicze z certyfikatem
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe bez certyfikatu
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe z certyfikatem

Wszystkie p³atnoœci podane zgodnie z projektem PROW

zł/ha
680
600
330
260
980
940
1800
1540
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3.2.3. Pakiet: Utrzymanie ³¹k ekstensywnych (Kod: P01)
Powierzchnia przyrodniczo cennych ³¹k i pastwisk stale siê kurczy. Zaniechanie
u¿ytkowania jest g³ówn¹ przyczyn¹ degradacji walorów przyrodniczych u¿ytków
zielonych na obszarach, gdzie produkcja rolnicza napotyka na bariery œrodowiskowe (obszary górskie, nieuregulowane doliny rzek). W innych regionach problemem
staje siê intensyfikacja gospodarki ³¹karskiej i przechodzenie na produkcjê pasz
z zastosowaniem nowoczesnej technologii.
Wyró¿niono nastêpuj¹ce opcje pakietu:
l Pó³naturalne ³¹ki jednokoœne – wykaszanie rêczne
(Kod P01a01);
l Pó³naturalne ³¹ki jednokoœne – wykaszanie mechaniczne
(Kod P01a02);
l Pó³naturalne ³¹ki dwukoœne
(Kod P01b).
Pakiet bêdzie stosowany na trwa³ych u¿ytkach zielonych, które odznaczaj¹
siê znacznymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. W tej grupie pakietów znajduj¹ siê pó³naturalne zbiorowiska roœlinne, które powsta³y w wyniku
stosowania tradycyjnych form gospodarki ³¹karskiej i pasterskiej. Najcenniejsze
zbiorowiska pó³naturalne charakteryzuj¹ siê bogactwem roœlinnoœci zielnej, tworz¹cej kwietne ³¹ki. S¹ to miêdzy innymi murawy ciep³olubne lub wilgotne ³¹ki
trzêœlicowe, na których mo¿e wystêpowaæ do 70 gatunków roœlin naczyniowych.
Na terenach górskich zbiorowiska ³¹kowe skupiaj¹ wiele unikatowych gatunków
endemicznych.
Wskazane w tym pakiecie zbiorowiska roœlinne maj¹ kluczowe znaczenie dla
sieci NATURA 2000 – tworzonej w Polsce europejskiej sieci obszarów przyrodniczo cennych na podstawie „Dyrektywy o ochronie naturalnych siedlisk”
(tzw. Dyrektywa Siedliskowa) i „Dyrektywy o ochronie dziko ¿yj¹cych ptaków”
(tzw. Dyrektywa Ptasia). Zbiorowiska te zajmuj¹ równie¿ istotne powierzchnie
w krajowym systemie obszarów chronionych – parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach, u¿ytkach ekologicznych.
Do wszystkich wyró¿nionych opcji obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce wymogi:
1. Przestrzeganie zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Rezygnacja z od³ogowania b¹dŸ nadmiernej ekstensyfikacji.
3. Rezygnacja ze stosowania praktyk takich jak: przyorywanie, wa³owanie, budowa
nowych systemów melioracyjnych, stosowanie pestycydów i dosiewanie nasion.
4. Koszenie od œrodka do zewn¹trz ³anu, daj¹ce szansê ucieczki ptakom, ich
pisklêtom, a także innym zwierzętom (zaj¹c, sarna, lis, jenot).
5. Przy koszeniu mechanicznym stosowanie tzw. wyp³aszaczy, tj. zamontowanych
w przedniej czêœci ci¹gnika (przed urz¹dzeniem kosz¹cym) specjalnych ³añcuchów.
6. Usuwanie skoszonej runi (i dowolne wykorzystanie jej – jako paszy, na œció³kê
lub do celów energetycznych).

Opcja: Pó³naturalne ³¹ki jednokoœne (Kod: P01a)
Do ³¹k jednokoœnych zaliczono ³¹ki bagienne (turzycowiska i mechowiska),
³¹ki trzêœlicowe i ³¹ki ciep³olubne, które maj¹ nisk¹ wartoœæ paszow¹, ale wysok¹
rangê ze wzglêdu na specyficzny typ ekosystemu i rzadk¹ florê. Zbiorowiska te
tworz¹ wa¿ne miejsca gniazdowania i ¿erowania rzadkich gatunków ptaków (m.in.
batalion, dubelt, wodniczka) oraz w znacz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do wzrostu
retencji wodnej. Tradycyjne u¿ytkowanie polega g³ównie na koszeniu raz w roku
lub rzadziej, niekiedy po³¹czonym z ekstensywnym wypasem. Wiêkszoœæ tego
typu siedlisk zajmuje ma³¹ powierzchniê, s¹ one podatne na porzucenie przez
rolnictwo i w konsekwencji zagro¿one przekszta³caniem w ubogie gatunkowo
zbiorowiska leœne i zakrzewienia.
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Bogate w gatunki ³¹ki trzêœlicowe, niegdyœ rozpowszechnione w kraju, nale¿¹
obecnie do gin¹cych zbiorowisk roœlinnych na skutek porzucania ich przez rolników. Ich najbogatsze warianty zwi¹zane s¹ z siedliskami zasobnymi w wêglan
wapnia. Charakterystyczne dla nich s¹ barwne, póŸno kwitn¹ce byliny oraz czêste
wystêpowanie storczyków. £¹ki te powsta³y dziêki systematycznie prowadzonej,
ekstensywnej gospodarce polegaj¹cej na jednorazowym jesiennym wykaszaniu we
wrzeœniu lub paŸdzierniku z pozyskiwaniem siana przede wszystkim na œció³kê.
Zbiorowiska z tej grupy posiadaj¹ te¿ du¿e walory jako siedliska ¿erowania
i gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz bogatej fauny bezkrêgowej.
£¹ki ciep³olubne zaliczane s¹ do najbogatszych pod wzglêdem florystycznym
i faunistycznym zbiorowisk w Polsce. W ich sk³ad gatunkowy wchodzi wiele
rzadkich gatunków, w tym liczne gatunki bylin i traw stepowych zagro¿onych
wyginiêciem, np. mi³ek wiosenny, pajêcznica liliowata, ró¿ne gatunki ostnic.
Wystêpuj¹ one g³ównie na wy¿ynach oraz sporadycznie na ni¿u i w górach, na
suchych siedliskach wapiennych, gipsowych i lessowych.
Wymogi pakietu (oprócz wspólnych wymogów):
1. wypas mo¿liwy przy obsadzie do 0,5 DJP/ha;
2. termin koszenia nie wczeœniej ni¿ 1 lipca (po 15 sierpnia dla ³¹k trzêœlicowych).
P³atnoœæ za pakiet „Pó³naturalne ³¹ki jednokoœne”:
l opcja: „wykaszanie rêczne” – 1030 z³/ha rocznie
l opcja: „wykaszanie mechaniczne” – 400 z³/ha rocznie

Opcja: Pó³naturalne ³¹ki dwukoœne (Kod: P01b)
Do tej kategorii zaliczono pó³naturalne, ¿yzne ³¹ki nizinne i górskie na siedliskach œwie¿ych i wilgotnych, bogate pod wzglêdem florystycznym i faunistycznym. Wystêpuj¹ na naturalnie ¿yznych siedliskach lub siedliskach umiarkowanie
zmeliorowanych i nawo¿onych. Obejmuj¹ spontaniczne zbiorowiska roœlinne,
wy³¹czaj¹c te, które powsta³e ze sztucznie wprowadzonych mieszanek siewnych.
Na ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich szczególne znaczenie maj¹ ³¹ki rajgrasowe, wystêpuj¹ce na siedliskach tzw. œwie¿ych (umiarkowanie wilgotnych) oraz ³¹ki
kaczeñcowe na siedliskach wilgotnych oraz w strefie d³ugotrwa³ych zalewów.
Na polanach reglowych w regionie Karpat (do 600 m n.p.m. i powy¿ej) najcenniejsze s¹ ³¹ki mieczykowo-mietlicowe z krokusami. Z ³¹kami dwukoœnymi,
zw³aszcza na ni¿u, zwi¹zanych jest wiele cennych gatunków ptaków.
Wymogi pakietu (oprócz wspólnych wymogów):
1. Wapnowanie i ograniczone nawo¿enie azotem (do 60 kg/ha/rok) dopuszczalne
poza ³¹kami nawo¿onymi przez namu³y rzeczne.
2. Stosowanie pestycydów ograniczone do selektywnego niszczenia szczególnie
uci¹¿liwych chwastów, z u¿yciem mazaczy herbicydowych (patrz broszura p.t.:
„Integrowana ochrona roœlin”).
3. W przypadku u¿ytkowania koœno-pastwiskowego kontrolowany wypas kwaterowy (np. przenoœne p³oty elektryczne) lub wypas wolny po pierwszym lub
drugim pokosie przy maksymalnej obsadzie stada 1,0 DJP/ha, co pozwoli unikn¹æ
zniszczenia powierzchni u¿ytku i zanikania gatunków przyrodniczo cennych.
4. OpóŸnienie pierwszego pokosu do 1 lipca.
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P³atnoœæ za pakiet: „Pó³naturalne ³¹ki dwukoœne” – 880 z³/ha rocznie
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3.2.4. Pakiet: Utrzymanie ekstensywnych pastwisk (Kod: P02)
Ekstensywne pastwiska s¹ zagro¿one przede wszystkim intensyfikacj¹. Nadmierny wypas prowadzi do przekszta³cania siê pastwisk
w ubogie murawy i do niszczenia lêgów ptaków. Pastwiska górskie i murawy ciep³olubne s¹ zagro¿one od³ogowaniem w wyniku wyludniania
siê wsi i spadku pog³owia zwierz¹t wypasanych. Murawy ciep³olubne
s¹ te¿ nara¿one na erozjê wietrzn¹.
Dzia³ania maj¹ polegaæ na stosowaniu ma³o intensywnego wypasu
jako g³ównego sposobu u¿ytkowania gruntów opisanych siedlisk.

Wariant: Pastwiska na murawach ciep³olubnych (Kod: P02a)
Wymogi wariantu:
1. Stosowanie siê do zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Stosowanie ograniczonych iloœci wapna oraz punktowe usuwanie chwastów
herbicydami (w uzasadnionych przypadkach).
3. Wolny wypas owiec, kóz i krów, stale kontrolowany, obsada do 0,5 DJP/ha.
4. Urz¹dzanie na pastwiskach wodopojów i systematyczne uzupe³nianie wody, gdy nie
ma mo¿liwoœci zorganizowania przenoœnych poide³ dla wypasanych zwierz¹t.
P³atnoœæ za opcjê: „Pastwiska na murawach ciepłolubnych” – 300 z³/ha rocznie

Opcja: Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym (Kod: P02b01)
Wymogi opcji:
1. Stosowanie siê do zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Wypas obejmie byd³o, konie lub owce (a tak¿e inne zwierzêta, jeœli
jest to zgodne z realizacj¹ celów ekologicznych), przy obsadzie nie
wiêkszej ni¿ 1,0 DJP/ha.
3. Sezon pastwiskowy od 20 maja do 15 paŸdziernika, na obszarach
zalewowych terminy wypasów dostosowane bêd¹ do specyfiki warunków, nie wczeœniej ni¿ w dwa tygodnie po ust¹pieniu zalewu.
4. Dopuszczalne jest tylko selektywne niszczenie uci¹¿liwych chwastów.
5. Nawo¿enie azotem ze wszystkich Ÿróde³ do 60 kg/ha/rok w dawkach
podzielonych.

Wariant: Pastwiska górskie (Kod: P02c)
P³atnoœæ za opcjê: „Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym” – 400 z³/ha rocznie
Przewidywane wymogi dla wariantu: „Pastwiska górskie”:
1. Stosowanie siê do zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Wypas obejmie byd³o, konie lub owce (a tak¿e inne zwierzêta, jeœli jest to zgodne z realizacj¹ celów ekologicznych).
3. Sezon pastwiskowy od 20 maja, co najmniej 90 dni.
4. Wypas rotacyjny lub ze sta³ym nadzorem nad zwierzêtami przy obsadzie do
1,0 DJP/ha pastwiska.
5. Wykaszanie niedojadów w okresie lipiec-sierpieñ i usuwanie ich z pastwiska.
6. Nawo¿enie azotem ze wszystkich Ÿróde³ do 60 kg/ha/rok.
P³atnoœci za: „Pastwiska górskie”:
Opcja: „Pastwiska górskie do 500 m n.p.m.” – 230 z³/ha rocznie
Opcja: „Pastwiska górskie powy¿ej 500 m n.p.m.” – 560 z³/ha rocznie
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3.2.5. Ochrona gleb i wód (Kod: K01)
Wariant: Wsiewki poplonowe (Kod: K01a)
Œciernisko z wsiewkami traw, utrzymywane na polach w okresie zimowym, ma
znaczenie przeciwerozyjne, ogranicza sp³ywy powierzchniowe biogenów z pól do
wód, u³atwia zwiêkszenie zawartoœci materii organicznej w glebie. Pozostawienie
œcierniska na zimê ma równie¿ wa¿ne znaczenie dla zimuj¹cych ptaków jako baza
pokarmowa.
Wymogi dla pakietu:
1. Stosowanie siê do zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Co najmniej 33% gruntów ornych danego gospodarstwa pokrytych roœlinnoœci¹
w zimie.
3. Wsiewanie mieszanki traw wiosn¹ w rosn¹ce roœliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie jej przez zimê.
4. Sprz¹tniêcie s³omy z ca³ego pola po ¿niwach w celu u³atwienia naturalnej regeneracji trawy i roœlinnoœci zielonej.
5. Stosowanie obornika tylko w przypadkach koniecznych.
6. Zredukowane stosowanie pestycydów do przypadków koniecznych – tylko
w celu miejscowej i selektywnej walki z chwastami, jeœli to konieczne.
7. Wypas dopuszczalny przy obsadzie byd³a do 0,4 DJP/ha.
8. Przyoranie wsiewek.
9. Rozpoczynanie zabiegów agrotechnicznych po pierwszym marca.
10. Dzia³anie to mo¿e byæ stosowane na ró¿nych polach w gospodarstwie w ci¹gu 5 lat.
P³atnoœæ za wariant: „Wsiewki poplonowe” – 330 z³/ha rocznie

Warianty:
Miêdzyplon ozimy (Kod K02b)
Miêdzyplon œcierniskowy (Kod K02c)
Warianty te przewiduj¹ miêdzyplony ozime i œcierniskowe pozostawione na
powierzchni pola przez okres jesieni i zimy a¿ do wiosny. Tego rodzaju dzia³ania,
prowadz¹ce do poprawy w³aœciwoœci biologicznych gleby, zwiêkszenia stopnia
pokrycia gleb roœlinnoœci¹ i wzbogacenia ró¿norodnoœci botanicznej regionów
z dominacj¹ pól ornych, zalecane s¹ na obszarach nara¿onych na erozjê i wzmo¿ony sp³yw powierzchniowy biogenów.
Wymogi dla wariantu miêdzyplon ozimy i miêdzyplon œcierniskowy:
1. Stosowanie siê do zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Zaniechanie stosowania nawozów mineralnych, organicznych i wapniowych,
z wyj¹tkiem obornika.
3. W okresie zimy 33% gruntów ornych danego gospodarstwa pokryte roœlinnoœci¹
4. W zale¿noœci od rzeŸby terenu i uprawianych gatunków roœlin, obsiew pola:
miêdzyplon œcierniskowy – np. gorczyca, seradela, facelia;
miêdzyplon ozimy – np. mieszanka wyki z ¿ytem lub ¿yto.
5. Termin obsiewu najpóŸniej do 30 wrzeœnia.
6. Przyoranie wsiewek.
7. Wznowienie zabiegów agrotechnicznych nie wczeœniej ni¿ po pierwszym marca.
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P³atnoœæ za wariant:
l „Miêdzyplon ozimy” – 570 z³/ha rocznie
l „Miêdzyplon œcierniskowy” – 520 z³/ha rocznie
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3.2.6. Pakiet: Strefy buforowe (Kod: K02)
Strefy buforowe s¹ to zadarnione pasy, których g³ównym celem jest zmniejszenie ska¿enia wód w ciekach. Strefy buforowe o szerokoœci 1 lub 2 m zak³adane
bêd¹ wzd³u¿ cieków i ma³ych zbiorników
wodnych na gruntach niezbyt intensywnie
u¿ytkowanych. Strefy buforowe o œredniej
szerokoœci 5 metrów zak³adane bêd¹ na gruntach ornych oraz intensywnie u¿ytkowanych
i przekszta³conych ³¹kach – wzd³u¿ znajduj¹cych siê w ich obrêbie cieków i ma³ych
zbiorników wod nych lub wartoœciowych
przyrodniczo siedlisk, np. torfowisk.
Miedze œródpolne, takie jak pasy zadarnione, powinny byæ zak³adane w obrêbie
du¿ych pól. Ma to na celu przeciwdzia³anie
erozji gruntów ornych i zwiêk sze nie
bioró¿norodnoœci terenów rolnych.
Wymogi pakietu:
1. Stosowanie siê do zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Utrzymanie istniej¹cych pasów buforowych wzd³u¿ cieków wodnych.
3. Zak³adanie odpowiedniej strefy buforowej, oddzielaj¹cej pole od krawêdzi
skarpy rowu lub miedzy rozdzielaj¹cej wiêksz¹ po³aæ pola, poprzez obsianie
odpowiednio dobran¹ mieszank¹ traw.
4. Zak³adanie miedz odbywaæ siê bêdzie poprzez tworzenie pasów o odpowiedniej
szerokoœci i obsianie mieszank¹ traw.
5. Niestosowanie nawozów i chemicznych œrodków ochrony roœlin.
6. Wykaszanie roœlinnoœci w trakcie formowania siê strefy.
7. Po osi¹gniêciu stanu docelowego koszenie raz na rok, po 15 lipca.
8. Odgrodzenie brzegu cieku, gdy strefa ochronna s¹siaduje z trwa³ym u¿ytkiem
zielonym na którym wypasane s¹ zwierzêta, w celu zabezpieczenia skarpy przed
zniszczeniem oraz bezpoœrednim dostêpem zwierz¹t do wody.
P³atnoœci za pakiet „Strefy buforowe” przy przeliczeniu na 100 mb:
l 2-metrowa strefa na glebach s³abych – o wspó³czynniku bonitacji do 0,85
– klasy bonitacyjne gleb od IVb do VIz – (K02a01) – 18 PLN/mb
l 2-metrowa strefa na glebach dobrych – o wspó³czynniku bonitacji równym
lub wiêkszym od 0,86 – klasy bonitacyjne gleb od I do IVa – (K02b02) – 26
PLN/mb
l 5-metrowa strefa na glebach s³abych (K02a01) – 46 PLN/mb
l 5-metrowa strefa na glebach dobrych (K04b01) – 64 PLN/mb
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3.2.7. Pakiet: Ochrona zasobów genetycznych (Kod: G01)
Celem pakietu jest ochrona zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich
poprzez utrzymywanie w gospodarstwach stad rodzimych ras i zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem. Rasy rodzime, wypierane obecnie przez rasy wysokowydajne,
musz¹ byæ objête ochron¹ jako istotny komponent ró¿norodnoœci biologicznej
wytworzonej przez cz³owieka. Unikatowe pule genowe, jakie reprezentuj¹, mog¹
okazaæ siê niezbêdne w przysz³oœci i odegraæ du¿¹ rolê w dalszym rozwoju hodowli
i produkcji zwierzêcej.
Rodzime rasy s¹ doskonale przystosowane do lokalnych, czêsto bardzo trudnych
warunków œrodowiska. Cechuje je zwykle ni¿sza u¿ytkowoœæ, rekompensowana jednak mniejszymi wymaganiami pokarmowymi i dobrym wykorzystaniem
pasz, g³ównie gospodarskich. Zwierzêta tych ras s¹ odporne na choroby, ¿ywotne
i d³ugowieczne, a tak¿e p³odne. Czêsto dostarczaj¹ unikalnych produktów.
Rasy te maj¹ tak¿e du¿e znaczenie ze wzglêdu na ich zwi¹zek z tradycj¹ i kultur¹
lokalnych spo³ecznoœci oraz na rolê, jak¹ pe³ni³y w historii rozwoju regionu.
Rasy rodzime s¹ szczególnie przydatne do utrzymywania w systemie produkcji
ekstensywnej, po³¹czonej z wypasem, co pozwala na efektywne zagospodarowanie terenów pó³naturalnych, o ubogich zasobach paszowych. Powinny byæ one
upowszechniane ze szczególnym uwzglêdnieniem okolic, gdzie ¿ywe s¹ tradycje
ich chowu.
Program dotyczy ras byd³a, koni i owiec, objêtych w Polsce programami hodowlanymi ochrony populacji. Rasy te to:
l byd³o – polskie czerwone, bia³ogrzbiete;
l konie – konik polski, hucu³, konik œl¹ski i ma³opolski;
l owce – rasy wrzosówka, œwiniarka, olkuska, polska owca górska odmiany
barwnej, merynos barwny, uhruska, wielkopolska, ¿elaŸnieñska, korideil, kamieniecka, pomorska.
Wymogi pakietu:
1. Stosowanie siê do zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
2. Byd³o, konie i owce wymienionych wy¿ej ras hodowane jako stada wydzielone
lub jako uzupe³nienie stad innych ras.
3. Liczebnoœæ stada co najmniej:
a. 4 krowy lub
b. 3 klacze lub
c. 5 matek owcy olkuskiej lub
d. 10 matek owiec pozosta³ych ras, wpisanych do ksi¹g zwierz¹t hodowlanych
danej rasy.
4. Wpis zwierz¹t do ksi¹g hodowlanych i prowadzenie dokumentacji hodowlanej
stada.
5. Kojarzenie klaczy z ogierami tej samej rasy.
6. Chów zwierz¹t czystorasowych, tylko w przypadku byd³a polskiego czerwonego dopuszczalny jest 50% udzia³ genotypu innej rasy czerwonej.

P³atnoœci za pakiety „Ochrona zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich”:
l byd³o – 1080 z³/krowê rocznie;
l konie – 1300 z³/klacz rocznie;
l owce – 310 z³/matkê rocznie.
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ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Beneficjent – Osoba korzystaj¹ca z okreœlonych korzyœci (beneficjów) za uzgodnione œwiadczenia. Tu: uczestnik Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego.
Biogeny – Substancje pokarmowe czerpane przez roœliny z gleby; najwa¿niejsze
z nich to azot, fosfor i potas.
Biomasa – ¯ywa, œwie¿a masa pochodzenia roœlinnego lub zwierzêcego.
Ró¿norodnoœæ biologiczna – Zró¿nicowanie i bogactwo œwiata ¿ywego, na które
sk³adaj¹ siê: zró¿nicowanie genetyczne organizmów, ró¿norodnoœæ gatunkowa
oraz biocenotyczna.
DJP – Du¿a jednostka przeliczeniowa. Umowna jednostka odpowiadaj¹ca zwierzêciu o masie cia³a 500 kg, lub wielu zwierzêtom o ³¹cznej masie cia³a 500
kg; dawniej sztuka du¿a (SD).
Dzia³alnoœæ rolnoœrodowiskowa – Dzia³alnoœæ rolnicza s³u¿¹ca ochronie œrodowiska i przyrody oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.
Ekstensywne rolnictwo – Rolnictwo niskonak³adowe i ma³o dochodowe, realizowane w dostosowaniu do naturalnych cech siedliska. W wielu wypadkach wi¹¿e
siê z wykszta³ceniem du¿ej ró¿norodnoœci biologicznej terenów rolniczych.
Erozja gleb – Niszczenie warstwy uprawnej gleby wskutek zmywania przez wodê
lub wywiewania przez wiatr.
Eutrofizacja – Proces wzrostu trofii, czyli u¿yŸnienie siedliska, prowadz¹cy do
zmian w ca³ym ekosystemie, na ³¹kach i pastwiskach z regu³y prowadz¹cy do
spadku ró¿norodnoœci biologicznej; eutrofizacja jest jednym z g³ównych aspektów negatywnego wp³ywu rolnictwa intensywnego na przyrodê.
Gatunki endemiczne – Endemity. Roœliny lub zwierzêta zamieszkuj¹ce okreœlone
terytorium i tylko jemu w³aœciwe.
G³ówna powierzchnia paszowa – Powierzchnia u¿ytków zielonych i upraw roœlin
pastewnych w plonie g³ównym w gospodarstwie rolnym.
Grunt od³ogowany – U¿ytek rolny, na którym zaniechano wykonywania zabiegów
agrotechnicznych i u¿ytkowania rolniczego przez okres d³u¿szy ni¿ dwa lata.
Herbicydy – Patrz: Chemiczne œrodki ochrony roœlin.
IMUZ – Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych.
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Pe³ny zbiór zasad i zaleceñ prowadzenia
gospodarstwa rolnego w sposób ograniczaj¹cy zanieczyszczenia i degradacjê
œrodowiska. Polski Kodeks DPR zosta³ przyjêty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Œrodowiska w czerwcu 2002 r.
Korytarz ekologiczny – Liniowa struktura w krajobrazie bêd¹ca czêst¹ tras¹
przemieszczania siê zwierz¹t i przenoszenia nasion roœlin. W krajobrazie rolniczym rolê korytarzy ekologicznych pe³ni¹ np. miedze, cieki wodne, szpalery
drzew.
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KPR – Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy.
Miêdzyplony – Jednogatunkowy zasiew lub mieszanka kilku gatunków roœlin,
uprawiane pomiêdzy dwoma plonami g³ównymi. Wyró¿nia siê: miêdzyplon
œcierniskowy (dawniej – poplon œcierniskowy), miêdzyplon ozimy (dawniej
– poplon ozimy) i miêdzyplon wsiewka (dawniej – wsiewka poplonowa).
Murawa – Zbiorowisko roœlinne z dominacj¹ traw, pozbawione drzew. Wykszta³ca siê g³ównie na siedliskach suchych i ciep³ych.
Nastêpstwo roœlin – Uprawa w kolejnych latach, na tym samym polu ró¿nych
gatunków roœlin, których kolejnoœæ nie musi byæ uzasadniona przyrodniczo.
NATURA 2000 – Europejska sieæ obszarów cennych przyrodniczo i objêtych
ochron¹, bêd¹ca konsekwencj¹ dyrektyw unijnych. W Polsce wdra¿ana od
2004 r.
Niedojady – Pozosta³oœæ nie zjedzonych resztek runi pozostaj¹cych po jej spasieniu; powstaj¹ na skutek zabrudzenia roœlin odchodami, zdeptania, wystêpowania
gatunków nie zjadanych przez zwierzêta.
Obsada pastwiska – Liczba zwierz¹t, jak¹ mo¿na wy¿ywiæ na 1 ha pastwiska
przez ca³y sezon pastwiskowy: obsada niska do 1,5 DJP/ha, œrednia 1,6-3 DJP/ha
i wysoka powy¿ej 3 DJP/ha.
Od³ogi – Grunty orne, ³¹ki i pastwiska, czasowo wy³¹czone z produkcji rolniczej,
czyli pozostawione bez zabiegów agrotechnicznych.
OPW – Obszary przyrodniczo wra¿liwe.
Pakiet rolnoœrodowiskowy – Zestaw warunków i dzia³añ prowadz¹cy do realizacji
celu pakietu, traktowanych ³¹cznie jako podstawa obliczenia p³atnoœci.
P³odozmian – Zmianowanie umiejscowione w czasie i przestrzeni, tj. zaplanowane
na okreœlone lata i konkretne pola. Opracowuje siê go dla ca³ego roz³ogu danego
rolniczego obiektu (gospodarstwa) lub oddzielnie dla jego czêœci (wyodrêbnionych w oparciu o warunki siedliskowe, g³ównie warunki glebowe).
Populacja – Przedstawiciele tego samego gatunku wystêpuj¹cy na danym obszarze.
PROW – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pula genów – Ca³kowita genetyczna informacja zawarta we wszystkich genach
populacji hodowlanej w okreœlonym czasie.
Siedlisko – Miejsce ¿ycia okreœlonych organizmów. W fitosocjologii i naukach
rolniczych termin siedlisko odnosi siê przede wszystkim do warunków glebowych przypisanych do okreœlonych zbiorowisk roœlinnych.
Spasanie – Sposób czêœciowej defoliacji (pozbawiania liœci) roœlinnoœci u¿ytków
zielonych na skutek zaspokajania potrzeb pokarmowych wypasanych zwierz¹t;
spasanie odnosi siê do okreœlonych terenów, zbiorowisk roœlinnych, a nawet
roœlin.
Ugory – Grunty orne czasowo wy³¹czone z produkcji rolniczej, celowo pozostawione bez obsiewu. Pole ugorowe mo¿e byæ nawo¿one i uprawiane celem regeneracji ¿yznoœci gleby, a tak¿e obsiewane, ale tylko roœlinami nie stanowi¹cymi
produktu towarowego.
Wspó³czynnik bonitacyjny – Wspó³czynnik zwi¹zany z jakoœci¹ gleby, stosowany dla celów podatkowych. Polska skala jakoœci gleb jest wyra¿ona w klasach
bonitacyjnych: od I (najlepsza) do VI (najs³absza).
Wypas – Sposób letniego ¿ywienia zwierz¹t zielonk¹ na pastwisku, gdzie zwierzêta pas¹c siê, same pobieraj¹ paszê, zgryzaj¹c okreœlone gatunki i czêœci roœlin;
wypas odnosi siê do zwierz¹t.
Zasoby genetyczne zwierz¹t gospodarskich – Te gatunki zwierz¹t, które s¹ lub
mog¹ byæ wykorzystywane do produkcji ¿ywnoœci oraz w rolnictwie, a tak¿e
populacje wewn¹trz tych gatunków. Populacje wewn¹trz ka¿dego gatunku
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mog¹ byæ klasyfikowane jako: populacje dzikie i zdzicza³e, populacje krajowe (lokalne) i populacje pierwotne, standaryzowane rasy, wyselekcjonowane
linie, odmiany, rody oraz zakonserwowany materia³ genetyczny; wszystkie te
populacje na potrzeby tego opracowania s¹ okreœlane jako rasy.
Zbiorowisko roœlinne – Ka¿de ugrupowanie roœlin o charakterze naturalnym lub
pó³naturalnym zajmuj¹ce okreœlone siedlisko, np. zbiorowisko ³¹ki podmok³ej,
zbiorowisko torfowiskowe.
Zmianowanie – Racjonalne nastêpstwo gatunków roœlin uprawnych w kolejnych
latach na danym polu, z uwzglêdnieniem ich wymagañ agrotechnicznych i przyrodniczych warunków siedliska.
Zwyk³a Dobra Praktyka Rolnicza – Mierzalne standardy prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, zawarte w Kodeksie
Dobrej Praktyki Rolniczej. Standardy te, odnosz¹ce siê do ca³ego gospodarstwa, stanowi¹ poziom referencyjny, obowi¹zuj¹cy wszystkich beneficjentów
programów rolnoœrodowiskowych.
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ZA£¥CZNIK A

ZWYK£A DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA
Rolnicze wykorzystanie œcieków w gospodarstwie
Œcieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie musz¹ byæ wstêpnie
oczyszczone, spe³niaæ wymogi sanitarne i nie mog¹ zawieraæ zanieczyszczeñ
w iloœciach przekraczaj¹cych wartoœci zapisanych w rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska. Za spe³nienie tych wymogów odpowiada podmiot oferuj¹cy
œcieki.
l Œcieki wykorzystywane do celów rolniczych mog¹ pochodziæ wy³¹cznie od
zak³adów posiadaj¹cych pozwolenie wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie.
l Gospodarstwa wykorzystuj¹ce œcieki powinny sporz¹dziæ plany nawo¿enia,
w których uwzglêdni¹ iloœæ sk³adników od¿ywczych zawartych w dawkach
œcieków przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie.
l Wykorzystanie œcieków jest zabronione na terenach uprawnych wykorzystywanych do uprawy roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego spo¿ycia przez ludzi
i zwierzêta.
l

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów œciekowych
Rolnik jest zobowi¹zany do przechowywania wyników analiz dotycz¹cych
osadów œciekowych i gleby przed u¿yciem osadów oraz informacji w sprawie
dawkowania osadów, stosowanego na poszczególnych dzia³kach.
l Gospodarstwa wykorzystuj¹ce osady œciekowe musz¹ posiadaæ plany nawo¿enia, uwzglêdniaj¹ce iloœæ sk³adników od¿ywczych (biogenów) znajduj¹cych siê
w dawkach osadów œciekowych przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie
jak równie¿ analizy gleby, wykonane bezpoœrednio przed stosowaniem osadu
œciekowego.
l Stosowanie osadów œciekowych jest zabronione na gruntach z roœlinami przeznaczonymi do bezpoœredniego spo¿ycia przez ludzi.
l

Nawozy naturalne i ich stosowanie
l

l
l

l

l
l
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W gospodarstwie mo¿na stosowaæ tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa w Monitorze
Polskim.
Dawka nawozu naturalnego, zastosowanego w ci¹gu roku, nie mo¿e zawieraæ
wiêcej ni¿ 170 kg azotu (N) w czystym sk³adniku na 1ha u¿ytków rolnych.
Nawozy naturalne w postaci sta³ej powinny byæ przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych p³ytach zaopatrzonych
w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkê
i wodê gnojow¹. Przepis ten bêdzie obowi¹zywa³ po 25 paŸdziernika 2008 r.
Nawozy naturalne w postaci p³ynnej (gnojowica, gnojówka) powinny byæ przechowywane w szczelnych zbiornikach. Przepis ten bêdzie obowi¹zywa³ po 25
paŸdziernika 2008 r.
Pojemnoœæ p³yty gnojowej i zbiornika na gnojowicê powinna zapewniæ mo¿liwoœæ gromadzenia nawozów naturalnych przez okres co najmniej 6 miesiêcy.
Zabrania siê stosowania nawozów na glebach zalanych wod¹, pokrytych œniegiem lub zamarzniêtych do g³êbokoœci 30 cm.
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l

l

l

l

l

l
l

Zabrania siê stosowania nawozów naturalnych w postaci p³ynnej na glebach
po³o¿onych na stokach o nachyleniu wiêkszym ni¿ 10% i pozbawionych okrywy roœlinnej oraz podczas wegetacji roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego
spo¿ycia przez ludzi.
Nawozy naturalne oraz organiczne stosowane na gruntach ornych powinny byæ
przykryte lub wymieszane z gleb¹ nie póŸniej ni¿ nastêpnego dnia po wywiezieniu.
Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci sta³ej oraz p³ynnej powinny byæ
stosowane w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyj¹tkiem nawozów stosowanych na uprawy pod os³onami.
Nawozy naturalne nie mog¹ byæ stosowane w bezpoœrednim s¹siedztwie strefy
ochronnej Ÿróde³ wody, ujêæ wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych,
k¹pielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrze¿nego.
Nawozy mineralne w postaci sta³ej w pasie o szerokoœci 20 m od strefy ochronnej Ÿróde³ i ujêæ wody oraz od brzegu zbiorników i cieków wodnych mog¹ byæ
stosowane tylko rêcznie.
Nawozy mineralne i organiczne w postaci sta³ej nale¿y przechowywaæ w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcj¹ stosowania i przechowywania.
Nawozy dostarczane luzem powinny byæ przechowywane w magazynach lub
pod zadaszeniem:
– dopuszcza siê sk³adowanie tych nawozów w pryzmach uformowanych na nieprzepuszczalnym pod³o¿u pod przykryciem z materia³u wodoszczelnego,
– pryzmy nie mog¹ byæ zak³adane na spadkach terenu oraz w strefach ochrony
poœredniej i strefach wra¿liwych wód,
– nie dopuszcza siê sk³adowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów
zawieraj¹cych azotan amonowy w iloœci, która odpowiada zawartoœci azotu
ca³kowitego powy¿ej 28%.

Œrodki ochrony roœlin
l

l
l

l

l

l

Wolno stosowaæ tylko œrodki ochrony roœlin oraz materia³ siewny, zawieraj¹cy œrodki ochrony roœlin, dopuszczone do obrotu przepisami o ochronie roœlin
uprawnych lub o rolnictwie ekologicznym (wykaz jest og³oszony w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”).
Œrodki ochrony roœlin nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do celów okreœlonych w etykiecie-instrukcji stosowania i œciœle wed³ug podanych w niej zaleceñ.
Rolnicy s¹ zobowi¹zani do prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych
przy u¿yciu œrodków ochrony roœlin i przechowywania jej przez co najmniej 4
lata od dnia wykonania zabiegu.
Zabiegi chemicznej ochrony roœlin powinny byæ wykonywane sprzêtem sprawnym technicznie, przez osoby posiadaj¹ce aktualne zaœwiadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie (w przypadku œrodków ochrony roœlin zaliczonych do
bardzo toksycznych i toksycznych) lub sprzêtem rêcznym.
Œrodki ochrony roœlin na terenie otwartym nale¿y stosowaæ, je¿eli miejsce stosowania œrodka ochrony roœlin jest oddalone co najmniej 5 m od dróg publicznych
i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowañ inwentarskich,
pasiek, upraw zielarskich, ogrodów dzia³kowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnêtrznego terenu ochrony strefy poœredniej
Ÿróde³ i ujêæ wody, przy kierunku wiatru w stronê tych obiektów.
Rolnicy s¹ obowi¹zani do przestrzegania okresów karencji i prewencji podczas
stosowania œrodków ochrony roœlin.
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l

Zabrania siê stosowania œrodków ochrony roœlin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczó³.

Gospodarowanie na u¿ytkach zielonych
Obowi¹zuje zakaz wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin.
l Zakaz dotyczy równie¿ miedz oraz œciernisk i s³omy.
l Gospodarowanie na u¿ytkach zielonych nie powinno powodowaæ zanieczyszczenia wód zwi¹zkami azotu oraz trwa³ego uszkodzenia darni poprzez nadmierny
wypas.
l

Ochrona siedlisk
l

Wype³nienie obowi¹zków na obszarach objêtych ochron¹ prawn¹, wynikaj¹cych
z Ustawy o ochronie przyrody.

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku
l

Rolnicy zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gospodarstwa oraz do posiadania urz¹dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie gospodarstwa.

Ochrona gleby
Obowi¹zek utrzymywania w stanie sprawnoœci technicznej urz¹dzeñ przeciwerozyjnych oraz urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych ci¹¿y na w³aœcicielu gruntów,
na których znajduj¹ siê te urz¹dzenia.
l Rolnicy s¹ zobowi¹zani do utrzymania na stokach nachylonych 12° (20%) u¿ytków zielonych.
l

Ochrona wody
l
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Œcieki komunalne nie mog¹ byæ odprowadzane bezpoœrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi.

