
 

Szczegółowe zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych  

Wielkopolskiego Parku Narodowego 
 

1. Użytki zielone Wielkopolskiego Parku Narodowego dla celów realizacji umów 

dzierżawnych oraz użytkowania zgodnego z zasadami ochrony przyrody, podzielono 

następująco: 

 

A. użytki zielone na siedliskach świeżych 

B. użytki zielone na siedliskach wilgotnych 

C. użytki zielone na siedliskach wilgotnych stanowiące siedliska Natura 2000 bądź  

miejsca lęgowe zagrożonych gatunków ptaków 

 

2.  Użytki zielone na siedliskach świeżych obejmują następujące kompleksy i działki 

geodezyjne: 

 

 

Gmina Obręb Numer ewidencyjny Rodzaj użytku Klasa Pow. użytku (ha) 

STĘSZEW ŁÓDŹ 62/1 łąka IV 0,25 

 

 

3.  Użytki zielone na siedliskach wilgotnych obejmują następujące kompleksy i działki 

geodezyjne: 

 

Gmina Obręb Numer ewidencyjny Rodzaj użytku Klasa Pow. użytku (ha) 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/3 łąka IV 0,3 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/3 łąka V 0,89 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/3 łąka VI 0,17 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/7 łąka IV 0,79 

DOPIEWO TRZCIELIN 330 łąka V 1,36 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/2 łąka IV 0,54 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/2 łąka V 0,78 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/2 łąka VI 0,06 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/4 łąka IV 1,34 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/4 łąka VI 0,19 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/6 łąka IV 0,14 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/6 łąka V 0,62 

DOPIEWO TRZCIELIN 82/6 łąka VI 0,18 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/10 łąka IV 1,25 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/13 łąka V 0,47 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/13 łąka IV 0,0039 



DOPIEWO TRZCIELIN 119/13 pastwisko VI 0,21 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/14 łąka V 0,36 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/15 łąka V 0,42 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/18 łąka V 0,22 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/19 łąka V 0,26 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/6 łąka IV 1,14 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/8 łąka IV 1,25 

 

4. Użytki zielone na siedliskach wilgotnych stanowiące siedliska Natura 2000 bądź  miejsca 

lęgowe ptaków obejmują następujące kompleksy i działki geodezyjne: 

 

  

 

Gmina Obręb Numer ewidencyjny Rodzaj użytku Klasa Pow. użytku (ha) 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/17 łąka IV 3,0376 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/20 łąka IV 4,30 

DOPIEWO TRZCIELIN 119/5 łąka IV 1,13 

 

 

 

5. Na użytkach zielonych w obrębie siedlisk świeżych dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących zakazów: 

  

a. zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów 

 ściekowych 

b. zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września; 

c. zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego 

 niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. 

 mazaczy herbicydowych), po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją WPN 

d. zakaz nawożenia azotem powyżej poziomu 60 kg/ha w ciągu roku 

e. zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka 

 

6. Na użytkach zielonych w obrębie siedlisk świeżych dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących nakazów: 

 

a. dzierżawca ma obowiązek zachowania w trakcie użytkowania powierzchni trwałych 

użytków zielonych oraz wszystkich elementów krajobrazu nie użytkowanych rolniczo a 

stanowiących ekosystemy pół-naturalne (oczka wodne, miedze, zadrzewienia i 

zakrzaczenia)   

b. koszenie musi być prowadzone przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, na 

przedzie ciągnika muszą być zamontowane wypłaszacze (łańcuchy lub dzwonki) 

c. koszenie wykonać w terminie od 15 czerwca do 30 września w sposób nieniszczący runi 

roślinnej i pokrywy glebowej, dopuszczalna wysokość koszenia 5-15 cm  

d. liczbę pokosów ograniczyć do maksymalnie dwóch w ciągu roku  

e. należy pozostawić nieskoszone ok 5% powierzchni użytku zielonego, w postaci płatów 

lub pasów, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni    



f. skoszoną masę należy usunąć najpóźniej w terminie 4 tygodni po pokosie 

 

7. Na użytkach zielonych w obrębie siedlisk wilgotnych dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących zakazów: 

 

a. zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów ściekowych 

oraz nawozów organicznych 

b. zakaz włókowania w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 1 września; 

c. zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego 

niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. 

mazaczy herbicydowych), po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją WPN 

d. zakaz nawożenia azotem powyżej poziomu 60 kg/ha w ciągu roku  

e. zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka 

 

8. Na użytkach zielonych w obrębie siedlisk wilgotnych  dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących nakazów: 

 

a. dzierżawca ma obowiązek zachowania w trakcie użytkowania powierzchni trwałych 

użytków zielonych oraz wszystkich elementów krajobrazu nie użytkowanych rolniczo a 

stanowiących ekosystemy pół-naturalne (oczka wodne, miedze, zadrzewienia i 

zakrzaczenia)   

b. koszenie musi być prowadzone przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, na 

przedzie ciągnika muszą być zamontowane wypłaszacze (łańcuchy lub dzwonki) 

c. koszenie wykonane będzie w terminie od 15 czerwca do 30 września w sposób 

nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, dopuszczalna wysokość koszenia 5-15 

cm  

d. liczbę pokosów ograniczyć do maksymalnie dwóch w ciągu roku  

e. należy pozostawić nieskoszone ok 5 % powierzchni użytku zielonego, w postaci płatów 

lub pasów, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni    

f. skoszoną masę należy usunąć najpóźniej w terminie 4 tygodni po pokosie 

 

9. Na użytkach zielonych w obrębie siedlisk wilgotnych stanowiących siedliska Natura 2000 

oraz  miejsca lęgowe zagrożonych gatunków ptaków, dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących zakazów: 

 

a. zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów ściekowych 

b. zakaz nawożenia 

c. zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września; 

d. zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego 

niszczenia uciążliwych chwastów i gatunków obcych z zastosowaniem odpowiedniego 

sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją WPN 

e. zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka 

 

10. Na użytkach zielonych w obrębie siedlisk wilgotnych stanowiących siedliska Natura 2000 

oraz  miejsca lęgowe zagrożonych gatunków ptaków, dzierżawca zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących nakazów: 

 

a. dzierżawca ma obowiązek zachowania w trakcie użytkowania powierzchni trwałych 

użytków zielonych oraz wszystkich elementów krajobrazu nie użytkowanych rolniczo a 

stanowiących ekosystemy pół-naturalne (oczka wodne, miedze, zadrzewienia i 

zakrzaczenia)   

b. koszenie musi być prowadzone przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, na 



przedzie ciągnika muszą być zamontowane wypłaszacze (łańcuchy lub dzwonki) 

c. koszenie wykonane będzie w terminie od 15 lipca do 30 września w sposób nieniszczący 

runi roślinnej i pokrywy glebowej, dopuszczalna wysokość koszenia 10 -15 cm  

d. liczbę pokosów ograniczyć do jednego w ciągu roku  

e. należy pozostawić nieskoszone ok 5 % powierzchni użytku zielonego, w postaci płatów 

lub pasów, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni    

f. skoszoną masę należy usunąć najpóźniej w terminie 4 tygodni po pokosie 

 

 


