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WSTĘP

Pakiety przyrodnicze w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 są 
ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. Wspar-
cie to w dużej części trafia na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, które w Polsce związane 
są przede wszystkim z tradycyjną gospodarką rolną w regionach o zróżnicowanej strukturze rolnictwa, 
wysokim udziałem trwałych użytków zielonych oraz występowaniem obszarów mokradłowych, których 
duża część położona jest na obszarach Natura 2000. Wyróżnia się dwa pakiety przyrodnicze:

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

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Pakiety 4 i 5 mają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest poprawa warunków bytowania zagrożonych 
gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na 
obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczonych zgodnie Dyrektywą ptasią, poprzez dostoso-
wanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz eksten-
syfikację gospodarowania na obszarach OSO. Drugim istotnym celem jest utrzymanie bądź przywrócenie 
właściwego stanu określonych typów siedlisk przyrodniczych występujących na łąkach i pastwiskach, 
zgodnych z klasyfikacją zawartą w Dyrektywie siedliskowej. Cel ten ma być spełniony poprzez stosowanie 
tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk leżących na obszarach 
Natura 2000, ale także poza nimi.

PAKIETY PRZYRODNICZE – WARIANTY

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

Wariant 4.1.  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
Wariant 4.2.  Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
Wariant 4.3.  Murawy,
Wariant 4.4.  Półnaturalne łąki wilgotne,
Wariant 4.5.  Półnaturalne łąki świeże,
Wariant 4.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
Wariant 4.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),
Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,
Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,
Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza. 
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Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Wariant 5.1.  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
Wariant 5.2.  Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
Wariant 5.3.  Murawy,
Wariant 5.4.  Półnaturalne łąki wilgotne,
Wariant 5.5.  Półnaturalne łąki świeże,
Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające.

WYMOGI NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU 4. i PAKIETU 5.

q Posiadanie przygotowanej przez eksperta przyrodniczego dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej 
(ptasiej) lub siedliskowej (botanicznej). Dokumentacja przyrodnicza nie jest wymagana w przypadku wa-
riantu 4.7., 

q Zakaz stosowania wybranych zabiegów agrotechnicznych, np. bronowania i przeorywania, podsiewu, wa-
łowania, wapnowania, 

q Zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m 
n.p.m.) lub od 15 kwietnia do 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.),

q Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych 
gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),

q Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych,
q Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu – po-

łożonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy, 
q Zakaz zmniejszania i zwiększania powierzchni zobowiązania w ramach pakietów przyrodniczych. 

Dokumentacja przyrodnicza to charakterystyka danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego 
ptaków, położonego na trwałych użytkach zielonych lub obszarach przyrodniczych przygotowana przez eks-
perta przyrodniczego. Podstawą do sporządzenia dokumentacji przyrodniczej jest przeprowadzenie przez eks-
perta przyrodniczego inwentaryzacji terenowej. 

Dokumentacja przyrodnicza siedliskowa potwierdza występowanie cennych siedlisk przyrodniczych obję-
tych „wariantami siedliskowymi” (4.1.-4.6.2. oraz 5.1.-5.6.2.). W celu udokumentowania siedliska kwalifikujące-
go do wariantu ekspert spisuje charakterystyczne gatunki roślin, opisuje siedlisko oraz wykonuje fotografie.

Cenne łąki w ramach pakietów przyrodniczych, w zależności od wariantu, można użytkować kośnie, pastwi-
skowo, kośno-pastwiskowo (tj. w jednym roku stosować i wypas, i koszenie) lub naprzemiennie (czyli w kolej-
nych latach stosować wypas, koszenie lub wypas i koszenie). W zależności od rodzaju użytkowania w każdym 
wariancie określone są wymogi dotyczące: 
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n terminów pokosów (zwykle jest to opóźnione koszenie od 15 czerwca do 30 września) lub wypasu, 
n częstotliwości koszenia, np. jeden lub dwa pokosy w roku, 
n wielkości nieskoszonej powierzchni, np. pozostawienie 15-20% powierzchni nieskoszonej, 
n zebrania i usunięcia skoszonej biomasy.

Fot. 1. Półnaturalne łąki świeże    Fot. 2. Łąki trzęślicowe

Dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna określa występowanie na danym trwałym użytku zielonym/ ob-
szarze przyrodniczym siedliska lęgowe gatunków ptaków objętych „wariantami ptasimi”(4.8.-4.11.). Obecność 
gatunków ptaków kwalifikujących łąkę do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wa-
riantu jest dokumentowana przez eksperta przyrodniczego podczas wizyty terenowej.

Fot. 3. Kulig Wielki     Fot. 4. Krwawodziób

W dokumentacji przyrodniczej ekspert przyrodniczy określa również szczegółowo wymogi, jakie na danych 
działkach beneficjent będzie musiał spełnić realizując zobowiązanie w ramach poszczególnych wariantów 
Pakietu 4. lub Pakietu 5. 
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DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA PLANU 
W PRZYPADKU REALIZACJI PAKIETÓW 4. I 5.

Oprócz dokumentacji przyrodniczej beneficjent powinien posiadać Plan działalności rolnośrodowiskowej 
sporządzony przez uprawnionego doradcę rolnośrodowiskowego. Do sporządzenia planu potrzebne są:
q Kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej;
q Oświadczenie eksperta przyrodniczego, o stwierdzeniu występowania danego siedliska w wyniku prze-

prowadzonej inwentaryzacji siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków położonego na 
gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności w ramach danego wariantu; 

q Oświadczenie eksperta przyrodniczego o braku sprzeczności między działaniami określonymi w PO 
lub w PZO ustanowionymi dla danego obszaru chronionego a realizacją Pakietu 4. i Pakietu 5 (nie 
dotyczy wariantu 4.7.); 

q Oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego o braku sprzeczności między działaniami określonymi 
w PO lub w PZO ustanowionymi dla danego obszaru chronionego  a realizacją wariantu 4.7. 

Stawki płatności w poszczególnych pakietach/wariantach

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

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 600 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 890 zł/ha 
4.3. Murawy, 1 199 zł/ha
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne 1 070 zł/ha
4.5. Półnaturalne łąki świeże 642 zł/ha
4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe 1 276 zł/ha
4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 1 043 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków 
(OSO) 1 300 zł/ha

4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba 
lub czajka 911 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 1 083 zł/ha
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 600 zł/ha
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 1 206 zł/ha

Pakiet 5.
Cenne
siedliska
poza
obszarami
Natura 2000

5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha
5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha
5.3 Murawy 1 300 zł/ha
5.4 Półnaturalne łąki wilgotne 911  zł/ha
5.5 Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha
5.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe 600  zł/ha

5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 1 206 zł/ha
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Źródła: 
- Przewodnik po działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznej PROW 2014-2020. 
- https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/WPRE/2019/13_PRSK_2019_Pakiet_4_i_5.pdf
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


