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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



PROW 2007 - 2013 

Działania 121. Modernizacja gospodarstw rolnych 

 

Działania 214.  Program rolnośrodowiskowy (płatności             

                          rolnośrodowiskowe) 

W ramach PROW 2007-2013 beneficjenci gospodarujący 

na OSN mogli ubiegać się o płatności z: 



Program rolnośrodowiskowy 2007-2013 

Lista dostępnych pakietów rolnośrodowiskowych 

W ramach programu rolnośrodowiskowego były realizowane 

następujące pakiety : 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; 

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne; 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone; 

Pakiet 4. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych; 

Pakiet 5. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych; 

Pakiet 6. Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich; 

Pakiet 7. Ochrona gleb i wód; 

Pakiet 8. Strefy buforowe. 

 



Program rolnośrodowiskowy 2007-2013 

Zasięg geograficzny    Cały kraj. 

Z tym że:  

w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone 
 
 płatność na OSN była przyznawana do działek rolnych, których łączna 

powierzchnia wynosiła nie więcej niż 100 ha. 
 



Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 
 (PROW 2007-2013) 

Z Działania Modernizacja gospodarstw rolnych beneficjent mógł się ubiegać 

miedzy innymi o środki na zakup, instalację lub budowę elementów 

infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki 

prowadzenia działalności rolniczej. 



Za operację, której realizacja w gospodarstwie miała na celu poprawę 

warunków ochrony środowiska naturalnego uznano budowę lub zakup m. in.: 

 

  maszyn i urządzeń ograniczających skażenia w gospodarstwie w tym: 

 budowa silosów kiszonkowych ze zbiornikami na odcieki  

     w tym zakup maszyn do zakiszania w rękawie foliowym i w balotach      

     foliowych, 
 

 

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 
 (PROW 2007-2013) 



  urządzeń do przechowywania i stosowania nawozów naturalnych: 

      zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę z zadaszeniami, płyty obornikowe,  

 maszyn i urządzeń ograniczających skażenia w ośrodku gospodarczym w tym: 

 budowa silosów kiszonkowych ze zbiornikami na odcieki  

 

O ile urządzenia te nie stanowiły inwestycji dostosowującej do  

obowiązujących standardów. 
 

 

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 
 (PROW 2007-2013) 



Operacja została uznana za mającą wpływ na poprawę warunków  

ochrony środowiska jeśli wnioskodawca wykaże, że stan ochrony 

środowiska w gospodarstwie w wyniku realizacji operacji ulegnie 

poprawie (porównanie stanu sprzed realizacji operacji i po jej 

realizacji). 

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 
 (PROW 2007-2013) 



 Możliwości ubiegania się o płatności w ramach 

niektórych działań PROW 2014-2020 dla rolników 

gospodarujących na terenach objętych OSN 



PROW 2014 - 2020 

W ramach PROW 2014-2020 rolnicy gospodarujący 

na OSN mogą ubiegać się o płatności na: 

 

 Inwestycje w gospodarstwach położonych na 

obszarach OSN 
 

 Działania rolno - środowiskowo - klimatyczne 



 

Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 

Działanie wspiera inwestycje materialne lub 

niematerialne: 

• w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na   

    poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe,  

• w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu  

     produktów rolnych  

• infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa – scalania 

gruntów.  

  

  



Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych 
 

Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” 

obejmuje operacje typu: 

1) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000  

 (budżet: 61 500 000 euro) 

2)  Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN  

      (budżet: 37 500 000 euro). 

 

 

Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 



Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 
 

Zakres wsparcia:  

1)  koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do 

gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych 

oraz przechowywania pasz soczystych; 

2) koszty ogólne; 

 

 

Beneficjenci: rolnicy 
 

 

Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 



Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 

 
Warunki:  

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące 

gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego 

produkcję zwierzęcą. 

 

Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, prowadzące 

chów  lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub 

hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 

750 stanowisk dla macior (pozwolenia zintegrowane).  

 

 

Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 



Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 

 
Warunki c.d.:  

Wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodar-

stwo  wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów 

naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co 

najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym 

gospodarstwie.  

 

Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może 

być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla 

danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard 

stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w 

okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa. 

 

Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 



Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 
 

Stawka pomocy:  

 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych 

rolników, 

 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku pozostałych 

operacji. 
 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na 

jedno gospodarstwo rolne to 50 tys. zł. 
 
Kryteria wyboru:  

1) operacje w gospodarstwach utrzymujących dużą liczbę zwierząt, 

2) operacje realizowane przez młodych rolników 

 

 

Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 



Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 
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Poddziałania: 

(10.1)   Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych  

(10.2)   Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju 

zasobów genetycznych w rolnictwie.   

 

Pakiety: 

1.  Rolnictwo zrównoważone  

2.  Ochrona gleb i wód (realizacja tylko na określonych terenach)  

3.  Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 

4.  Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 

5.  Cenne siedliska poza obszarami natura 2000 

6.  Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  

7.  Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 

 

Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest dobrowolnie 

na okres 5 lat.   

 



Beneficjent może ubiegać się o płatność działania, jeżeli: 

 

  jest rolnikiem lub grupa rolników, posiadających  powierzchnię 

użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha; 

 zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez 

okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej; 

 zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na 

obszarze całego gospodarstwa rolnego; 

 zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z 

poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych. 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 



Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 
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 Pakiet 1. - szczególnie polecany do realizacji na OSN ze 

względu na: 
 

 racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, 

  ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, 

 przeciwdziałanie ubytkowi zawartości substancji organicznej w 

glebie zwiększających zawartość substancji organicznej w glebie 



Program rolno-środowiskowo- klimatyczny 
PROW 2014-2020 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 
 

Wymogi: 

1. Zastosowanie minimum 4 upraw w plonie głównym, z 

wyłączeniem tytoniu w ciągu roku w gospodarstwie, w tym 

udział głównej uprawy, oraz łącznie zbóż w strukturze zasiewów 

nie może przekraczać  65% i udział każdej uprawy nie  może 

być mniejszy niż 10%, przy czym w przypadku zastosowania 

więcej niż 4 upraw w plonie głównym minimalny udział 10% dla 

każdej uprawy odnosi się wyłącznie do 4 upraw. 



Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 

 

 
 

 

Wymogi c.d: 

  Co najmniej dwukrotnie w okresie zobowiązania dodatkowych 

praktyk, mających na celu  m.in. uzyskania dodatniego bilansu 

materii organicznej w glebie : 

•  wysiew międzyplonu co najmniej raz w okresie zobowiązania (międzyplon 

musi być wysiany w terminie do 1 października, obowiązuje  zakaz 

wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego);  
 

• drugą praktyką może być albo  wysiew międzyplonu (zasady j.w.) albo 

przyorania słomy albo przyoranie obornika. 

Przyoranie słomy Wysiew międzyplonu 



Program rolno-środowiskowo- klimatyczny 
PROW 2014-2020 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 

Wymogi c.d.: 

  Koszenie lub wypas na trwałych użytkach zielonych; 

  Niestosowanie osadów ściekowych. 



Program rolno-środowiskowo- klimatyczny 

PROW 2014-2020 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 

Wymogi c.d.: 

Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel 

organiczny) – wykonana w pierwszym (lub poprzedzającym) i w 

piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu; 
 
  Obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu 

nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej 

analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby 

wapnowania; 



Program rolno-środowiskowo- klimatyczny 

PROW 2014-2020 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 

Degresywność 
 

100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha GO  

75% stawki podstawowej - za powierzchnię od 50,1 ha do 100 ha GO 

60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha GO 

 

Warunek kwalifikowalności: minimum 3 ha gruntów ornych 



Program rolno-środowiskowo- klimatyczny 

PROW 2014-2020 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 

 Wariant 2.1 Międzyplony 

  Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu 

powyżej 20%; 

Wsparcie realizowane na terenach szczególnie zagrożonych 

erozją wodną i wietrzną (wyznaczone przez IUNG), obszarach 

problemowych o niskiej zawartości próchnicy (wyznaczone 

przez IUNG) oraz obszarach OSN, łącznie ok. 19,4% UR w 

kraju. 



Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 

Wymogi dla Wariantu 2.1 Międzyplony: 

1. Siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września 

2. Zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca 

3. Stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 

3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w 

mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą 

przekroczyć 70% jej składu 

4. Zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków 

zbóż 

5. Zakaz nawożenia 

6. Zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie 

7. Niestosowanie osadów ściekowych 



Wymogi c.d. 

 Przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby 

w systemie bezorkowym 

 Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin 

(w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych) 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 



Zmianie wielkości obszaru na którym jest uprawiana 

mieszanka  nie więcej niż o 15% w każdym roku 

zobowiązania, w odniesieniu do wielkości obszaru 

zadeklarowanego we wniosku o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,  

a  

w przypadku rolników, uczestniczących w programie 

w ramach PROW 2007-2013 w odniesieniu do 

wielkości obszaru zadeklarowanego we wniosku o 

przyznanie płatności w roku 2015 

 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 

 

 



Wymogi dla Wariantu  

2.2  Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% 

1. Wsiewanie mieszanki traw w roślinę zbożową ozimą lub jarą 

2. Sprzątnięcie słomy po żniwach 

3. Zakaz spasania trawy w pierwszym roku 

4. Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych 

5. Wypasanie TUZ  

6. Wykaszanie przynajmniej raz w roku i 

     zbiór biomasy lub jej rozdrobnienie i  

     równomierne rozrzucenie na polu, 

     nie później niż do 30 września 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 



 Wymogi c.d. 

Możliwość założenia pasów ochronnych na działach o nachyleniu 

powyżej 20%.  

Minimalna szerokość pasa ochronnego to 10 m (w poprzek 

stoku). Pasy ochronne zakłada się w pierwszym roku i utrzymuje 

do końca działalności planu. Pasy ochronne zakładane wyłącznie 

trawami wieloletnimi z możliwym dodatkiem roślin wieloletnich 

motylkowatych. Możliwość założenia pasów ochronnych jako 

wsiewka w zboża jare lub ozime w pierwszym roku realizacji. 

 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 



Program rolno-środowiskowo- klimatyczny 

2014-2020 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 

Degresywność 

 
100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha GO 
  

75% stawki podstawowej - za powierzchnię od 50,1 ha do 100 ha GO 
 

60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha GO 

 



Dziękuję za uwagę 


