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Wstęp

W dzisiejszych czasach, czasach intensyfikacji rolnictwa zaistniał problem zwiększonego oddzia-
ływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, klimat, a tym samym na zdrowie człowieka. Rolnictwo 
nie tylko zużywa naturalne zasoby, ale również wprowadza do środowiska substancje, które w natu-
ralnych warunkach nie występują w tak dużych ilościach. Jest to związane z trudnością utrzymania 
odpowiedniego bilansu składników odżywczych w glebie i stanowi niewątpliwie problemem współ-
czesnego rolnictwa. Niezrównoważone praktyki rolnicze niejednokrotnie powodują powstawanie za-
nieczyszczeń gleby, wód i powietrza. Nadmierne stosowanie nawozów oraz nieodpowiednie maga-
zynowanie, czy też nieodpowiednia utylizacja odchodów zwierzęcych, zaburza równowagę głównie 
azotu i fosforu w przyrodzie. W wyniku nieracjonalnego gospodarowania z jednej strony może docho-
dzić do pojawiania się deficytu jednego ze składników, co przekłada się na wyjałowienie gleb. Z dru-
giej strony może nastąpić nadmiar danego składnika, co z kolei może skutkować zanieczyszczeniem 
utworów glebowych, wody oraz powietrza. Zazwyczaj spotykanym problemem jest występowanie 
nadmiaru azotu lub fosforu. Ze statystyk wynika, że w obecnych czasach każdy kraj, ma problem 
z utrzymaniem optymalnego bilansu w tym zakresie. Wyniki wskazują, iż źródła zanieczyszczeń i ich 
rodzaj są uwarunkowane zarówno od liczby ludności (zanieczyszczenia punktowe) na danym obsza-
rze, jak również od wielkości areału rolniczego w kraju (zanieczyszczenia obszarowe). Dane staty-
styczne zebrane przez HELCOM wskazują, że 56% N i 49% P zrzucanych do wód powierzchniowych 
zlewiska Bałtyku pochodzi ze źródeł obszarowych przede wszystkim z rolnictwa.
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1. Czynniki powodujące zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

Technologia wiążąca się z intensywną produkcją rolną może powodować powstawanie zagrożeń, 
które wpływają bardzo negatywnie na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, są to m.in.:
n zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych powstające w wyniku niewłaściwego sto-

sowania i składowania nawozów, zwłaszcza azotowych i fosforowych; 
n zanieczyszczenie gleby i wody pozostałościami po chemicznych środkach ochrony roślin; 
n zanieczyszczenia powstające podczas nieprawidłowej gospodarki ściekowej w obrębie gospo-

darstw, w tym nieprawidłowego oczyszczania ścieków przed wprowadzaniem ich do wód lub do 
ziemi, jak również powstawania odcieków, które wydobywać się mogą z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych;
Najistotniejszym z wymienionych czynników zanieczyszczających środowisko wodne jest wpro-

wadzanie do wód powierzchniowych i podziemnych tzw. związków pierwiastków biogennych, czyli 
azotu i fosforu, które przenikają zarówno ze źródeł punktowych w postaci odcieków, jak i ze spływów 
obszarowych uwarunkowanych opadami atmosferycznymi. Azotu i fosfor z jednej strony pełnią ważną 
funkcję w produkcji roślinnej i zwierzęcej, z drugiej jednak strony niezbilansowane w znacznym stop-
niu przyczyniają się do zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przyległych do terenów rolniczych, 
a w efekcie do eutrofizacji zbiorników wodnych.

2. Eutrofizacja zbiorników wodnych i jej skutki

Związki biogenne dostające się do zbiorników wodnych powodują tzw. proces eutrofizacji, inaczej 
zwany przeżyźnieniem wód powierzchniowych. Eutrofizacja jest głównym czynnikiem powodującym 
degradację jezior. Proces ten powodują docierające do zbiorników wodnych biogeny do których zali-
czamy azot i fosfor. Pierwiastki te dostają się do wód głównie w wyniku przenawożenia pól. Rośliny 
nie są w stanie pobrać nadwyżki azotu i fosforu pozostałej w glebie, przez co wraz opadami, ze 
spływem powierzchniowym biogeny te trafiają do wód powierzchniowych. Proces eutrofizacji jest 
nazywany również wzbogacaniem zbiorników wodnych, ponieważ skutkuje on wzrostem trofii, czyli 
żyzności wód. Eutrofizacja prowadzi do gwałtownego wzrostu rozwoju roślinności wodnej, w zbiorni-
ku wodnym dochodzi do stopniowego zaniku tlenu. Podczas gdy w wodzie występuje deficyt tlenowy, 
wzrasta ilość bakterii beztlenowych, które kontynuują rozkład materii organicznej, przy jednocze-
snej produkcji szkodliwego dla organizmów wodnych siarkowodoru. W efekcie proces eutrofizacji 
prowadzi do zaniku fauny m.in. dochodzi do śnięcia ryb. Jednym ze skutków eutrofizacji, który można 
zaobserwować zarówno w wodach zbiorników powierzchniowych, jest zakwit glonów, niektóre z nich 
nazywane sinicami są toksyczne i mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka. Chociaż w ostatnich 
latach stwierdza się niższe stężenie związków biogennych w zbiornikach wodnych niż kilkanaście lat 
temu, to niemniej jednak nadal są one wystarczające, aby pobudzać intensywność zakwitów glonów. 

Ponadto ze względu na fakt, iż Polska leży w zlewni Morza Bałtyckiego wszystkie zanieczysz-
czone biogenami wody spływają do wód morskich. Zmiany zachodzące w krajobrazie pod wpływem 
eutrofizacji mają duży wpływ na bioróżnorodność ekosystemów wodnych, dlatego też tak ważnym jest 
ochrona naszych zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem związkami azotu i fosforu.
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3. Dyrektywa azotanowa

Stosowanie nawozów, szczególnie azotowych mineralnych, jak i naturalnych w postaci stałej 
i płynnej jest konieczne w celu uzyskania właściwych plonów, jednakże ich niewłaściwe stosowanie 
przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Ze względu na wagę zagadnienia, kwestia ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego została ure-
gulowana tzw. dyrektywą azotanową. Przepisy tej dyrektywy zostały wdrożone do prawa krajowego 
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania, na 
obszarze całego kraju, Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azo-
tanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, tzw. Programu działań. Wspomniany Program działań 
zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących np.: 
warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek i sposobów nawożenia, czy pro-
wadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Dyrektywa azotanowa precyzuje pod adresem krajów członkowskich Unii Europejskiej następu-
jące wymagania:
n monitorowanie zawartości azotanów w wodach gruntowych i otwartych;
n ustanowienie dobrowolnych kodeksów dobrej praktyki rolniczej;
n wyznaczenie stref szczególnej wrażliwości na skażenie wód azotanami;
n sprecyzowanie obligatoryjnych zabiegów agrotechnicznych w strefach szczególnej wrażliwości na 

zanieczyszczenie biogenami pochodzenia rolniczego.
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4. Wymagania związane z Programem azotanowym

Zgodnie z Programem azotanowym gospodarstwa rolne przyjmujące nawozy naturalne na podsta-
wie umowy muszą posiadać odpowiednie miejsca lub zbiorniki do ich przechowywania w bezpieczny 
dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Przepisy nie określają materiałów, z jakich powinny być wykonane płyty obornikowe. Do ich bu-
dowy mogą być wykorzystane poza tradycyjnymi materiałami, takimi jak na przykład beton, również 
inne materiały, np. odpowiednie tworzywa sztuczne, membrany spotykane na rynku. Materiały te 
powinny być przede wszystkim nieprzepuszczalne, tak aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się 
odcieków z obornika do gruntu i wód.

Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez 
okres 6 miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o przechowywanie nawozów naturalnych stałych tutaj po-
wierzchnia miejsc do przechowywania powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy.

Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia pryzmy, 
przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, należy jednak pamiętać iż pryzmy po-
winny być usytuowane:
n poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, 
n w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, 
n w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, 

jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, 
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Lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na 
mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywa-
nia obornika. Obornik na pryzmie można przechowywać w tym samym miejscu po upływie 3 lat od 
dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.

Uwaga!!!
Jednocześnie należy pamiętać iż zabrania się przechowywania pomiotu ptasiego bezpo-

średnio na gruncie. Podobnie jeżeli chodzi o odchody zwierząt futerkowych nie należy prze-
chowywać ich bezpośrednio na gruncie.

5. Terminy dostosowania urządzeń do wymogów Programu azotanowego

Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność w tym działy spe-
cjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub 
stosowane nawozy, zobowiązane są do dostosowania powierzchni i pojemności posiadanych miejsc 
do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów Programu działań w terminach:

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę  Termin dostosowania urządzeń 

–	drobiu powyżej 40 000 stanowisk
–	świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 

stanowisk dla macior
–	oraz zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP

31.12.2021 r.

–	zwierząt gospodarskich  w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP; 31.12.2024 r.

Źródła:
-	Danuta	 Nowak,	 Iwona	 Kajdan-Zysnarska,	 Dawid	 Zborowski,	 Marian	 Pikosz,	 Leszek	 Ciemniak.	

Ochrona	środowiska	w	gospodarstwie	rolnym	(2020)
-	Wiesław	Dembek,	Jan	Kuś,	Mirosław	Wiatkowski,	Grzegorz	Żurek.	Innowacyjne	metody	gospodaro-

wania	zasobami	wody	w	rolnictwie	(2016)
-	Zbiór	zaleceń	dobrej	praktyki	rolniczej	zbiór	zaleceń	dobrej	praktyki	rolniczej,	Warszawa,	luty	2019r.
-	https://www.wwf.pl	
-	https://www.fdpa.org.pl



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:


