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wysokość koszenia 

ograniczenie w obciążeniu 

(DJP/ha) 

 ZMIANY WYMOGÓW OGÓLNYCH (II) 

flickr.com 

flickr.com 



Fragmenty niekoszone 

<1 ha 

0% 

15-20% 

ZMIANY WYMOGÓW OGÓLNYCH (III) 

zwiększenie fragmentów 

niekoszonych 

Fot. P.Dzierża 



ZMIANY WYMOGÓW OGÓLNYCH 

(IV) 

 biomasa może zostać na łące 

w stogach, brogach lub 

pryzmach 

 zakaz składowania biomasy 

wśród kęp drzew i zarośli, w 

rowach, jarach i innych 

obniżeniach terenu 

Fot. K.Brzezińska 



wariant ptasi ma obowiązywać tylko na OSO 



czajkowy 
(krwawodziób, czajka, 

kszyk, rycyk) 

wodniczkowy 
(wodniczka) 

dubeltowy 
(dubelt, kulik wielki) 

wariant ptasi 

 Zmiany w gatunkach: nie ma derkacza, błotniaka 

łąkowego, biegusa zmiennego.  

 Czajkowy: pierwszy pokos w terminie: 15.06–15.07  

drugi pokos w terminie: 15.08–31.10, pastwiskowe 

 Dubeltowy: pierwszy pokos w terminie 10.07–31.07 

drugi pokos na podstawie decyzji eksperta w terminie: 

15.08–31.10, pastwiskowe 

 Wodniczkowy: 15.08–15.02, 15 do 85% powierzchni 

działki pozostaje bez koszenia, dopuszczalny wypas 

po pokosie 

flickr.com 

flickr.com 

fot. P.Dzierża 



Ekstensywne użytkowanie na OSO 

 15 czerwca do 30 września (nie wiecej niż 2 pokosy w roku) 

 sezon pastwiskowy trwa od 1 maja do 15 października  

 nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) z wyłączeniem obszarów 

nawożonych przez namuły rzeczne 

 dopuszcza się wapnowanie; 

 zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i 

pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego 

pokosu. 

fot. P.Dzierża 



Ekstensywne użytkowanie na OSO 

Użytkowanie kośne: 

obowiązek zebrania i wywiezienia skoszonej biomasy 

-w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

wywiezione z działki lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

-zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy; 

fragment niekoszony przy pierwszym i drugim pokosie jest ten 

sam w danym roku. W dwóch kolejnych latach należy 

pozostawić inne fragmenty niekoszone; 

 dla działek nie przekraczających powierzchni 5 ha 

dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania 

powierzchni niekoszonych i koszenie co roku całej działki 

 

 



Użytkowanie pastwiskowe/ kośno-pastwiskowe: 

• maksymalna obsada zwierząt wynosi 1 DJP/ha 

• w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego maksymalna obsada 

zwierząt wynosi 0,3 DJP/ha 

• w przypadku użytkowania pastwiskowego minimalna obsada zwierząt 

wynosi 0,5 DJP/ha, a maksymalna 1,0 DJP/ha 

• maksymalne obciążenie pastwiska do 10 DJP/ha (5t/ha) 

• dopuszcza się wykaszanie niedojadów wyłącznie w okresie sierpień – 

wrzesień 

• dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok zwierząt każdego gatunku 

jeśli jest to uzasadnione ze względów hodowlanych i przyrodniczych 

oraz nie narusza zasad dobrostanu zwierząt 

• termin rozpoczęcia wypasu na terenach zalewowych nie wcześniej niż 

dwa tygodnie po ustąpieniu wód 

Ekstensywne użytkowanie na OSO 



łąki trzęślicowe i selernicowe + słonorośla 

Fot. K.Brzezińska Fot. A.Kazuń 

 warianty siedliskowe (I) 

Trzęślicowe:      

Kośne z dopuszczonym wypasem -jeden pokos co roku lub 

co dwa lata, dopuszczalne użytkowanie naprzemienne 

15-30 czerwca lub 1 września - 31 października 

            

Dopuszczalny wypas po 

pokosie        

         

  
 

 

Selernicowe i słonorośla 

Kośne lub pastwiskowe; dopuszczone użytkowanie 

naprzemienne, w niektórych latach pastwiskowe, a w 

niektórych kośne; 

koszenie 15 czerwca do 30 września 

wypas po pokosie do 15.10 lub 1.05-15.10 

 

Wymóg uzupełniający dla słonorośli – koszenie ręczne 



Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe cd. 

• obowiązek zebrania i wywiezienia skoszonej biomasy 

- w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać wywiezione z działki lub 

ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

- zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy; 

w dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy 

pozostawić inne fragmenty niekoszone. Dla działek nie przekraczających powierzchni 

0,5 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni niekoszonych i 

koszenie co roku całej działki; 

wypas po pokosie nie wcześniej niż od 1 września do 15 października przy obsadzie do 

0,5 DJP/ha i obciążeniu do 5 DJP/ha; 

zakaz nawożenia, zakaz wapnowania, zakaz bronowania 

Wymogi uzupełniające: 

  opóźnienie pokosu po 1 września; 

  koszenie ręczne 

 warianty siedliskowe (I) 



Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla cd. 
wymogi obowiązkowe: 

- przy użytkowaniu kośnym: obowiązek jednego lub dwóch pokosów 

- przy użytkowaniu pastwiskowym: obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku; od 15 

lipca do 31 października) 

obowiązek zebrania i wywiezienia skoszonej bomasy 

-w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać wywiezione z działki lub ułożone w pryzmy, 

stogi lub brogi; 

- zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy; 

• pozostawienie fragmentów niekoszonych dotyczy również wykaszania niedojadów. W dwóch 

kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; dla działek nie przekraczających 

powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni niekoszonych i 

koszenie co roku całej działki; 

•wypas: 

-obligatoryjny przy użytkowaniu pastwiskowym w obsadzie 0,5 DJP-1DJP/ha, 

-dopuszczalny przy użytkowaniu jednokośnym, w obsadzie do 1 DJP/ha (po pokosie do 15.10) 

-rozpoczęcie wypasu nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu wód stagnujących na powierzchni 

gruntu, 

- dopuszczalne obciążenie do 10 DJP/ha; 

Zakaz nawożenia, zakaz wapnowania, zakaz bronowania; 

 warianty siedliskowe (I) 



2 

łąki wilgotne 

Fot. M.Szewczyk 

Fot. P.Dzierża 

Fot. W. Kotowski 

warianty siedliskowe (I) 

rodzaj użytkowania: kośne - jeden lub dwa pokosy w roku  

15 czerwca do 30 września  

w dwóch kolejnych pokosach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; dla działek nie 

przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania 

powierzchni niekoszonych i koszenie co roku całej działki; 

 obowiązek zebrania i wywiezienia skoszonej biomasy 

- w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać wywiezione z działki lub ułożone w 

pryzmy, stogi lub brogi; 

 - zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy; 

Wypas po pokosie 15.07-15.10 

 - dopuszczalny przy użytkowaniu jednokośnym, przy obsadzie do 0.5 DJP/ha i obciążeniu do 5 

DJP/ha 

 - rozpoczęcie wypasu nie wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu wód stagnujących na 

powierzchni gruntu 

 nawożenie dopuszczalne, do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły 

rzeczne 

 zakaz wapnowania, zakaz bronowania 



torfowiska 

• torfowiska wysokie (7110, 7120) 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) 

• obniżenia na podłożu torfowym (7150) 

• torfowiska nakredowe (7210) 

• torfowiska zasadowe (7230) 

• wilgotne wrzosowiska (4010) 

 

 
Fot. A. Kazuń 

 warianty siedliskowe (II) 

Wymogi obowiązkowe:      

 

koszenie odrośli drzew i krzewów dopuszczalne co roku lub raz na 2 lata 

zachowanie siedlisk w stanie niepogorszonym         

zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy          

zakaz nawożenia i wapnowania       

zakaz zalesiania 

zakaz wydobywania torfu 

zakaz niszczenia kęp 

usuwanie odpadów pochodzenia antropogenicznego 

 

Wymogi uzupełniające: 

koszenie ręczne runi wykonywane  raz, dwa lub trzy razy w ciągu 5 lat zobowiązania, jednak nie 

częściej niż co dwa lata, w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku  

usuwanie zarośli i podrostu drzew - raz na 5 lat w pierwszym lub drugim roku wdrażania wariantu 



zagrożenia 

<10 

ha 
10-20 

ha 
>20 

ha 

100% 

płatności 

50% 

płatności 
brak 

płatności 

BUDŻET PRŚ 

2014-2020  2007-2013 

920 mln €   2 315 mln € 

920 mln: w tym 317 mln na zobowiązania z 

poprzedniego okresu programowania 

2315 mln (łącznie z rolnictwem ekologicznym) 
flickr.com 



Proponowana degresywność a pakiety przyrodnicze 

(PROW 2007-2013) 

Liczba  beneficjentów 

pakietów przyrodniczych 

PROW 2007-2013, 

uwzględniająca 

powierzchnię zgłoszoną w 

pakietach 4 i 5 oraz 

przedziały proponowanej 

degresywności  

Powierzchnia działek 

rolnych, zgłoszonych w 

gospodarstwach w 

pakietach 4 i 5 PROW 

2007-2013, z 

uwzględnieniem 

przedziałów proponowanej 

degresywności 

na podstawie danych z ARiMR z lat 2008-2012 



dokumentacja przyrodnicza 

Na obszarach Natura 2000 z 

obowiązującymi PZO – wypis z 

PZO (koszty transakcyjne 

obniżone) 


