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Dwa atomy wodoru i jeden tlenu dają życie. Cząsteczka, którą możemy przedstawić za pomocą 
chemicznego wzoru H2O, nie posiada substytutu, a jest niezbędna do przetrwania wszystkich orga-
nizmów żywych.

W ostatnich latach nie tylko stan zasobów wody pitnej budził niepokój i doprowadzał do powsta-
wania konfliktów. Coraz częściej do zatargów między państwami dochodzi z powodu jej jakości. Jeśli 
wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę.

Globalnie aż 70 procent wody wykorzystywanej przez ludzi pochłania rolnictwo. Dopiero na dru-
gim miejscu znajduje się przemysł – 20 procent, a na samym końcu gospodarstwa domowe – pozo-
stałe 10 procent. W wielu miejscach na świecie występuje niedobór wody słodkiej, obniża się poziom 
wody w rzekach i zbiornikach podziemnych. Woda słodka przestała być zasobem odnawialnym – 
zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest się w stanie odtworzyć.

Adam Smith, ojciec ekonomii, już w XVIII wieku pisał o pewnym paradoksie: woda, która ma za-
sadnicze znaczenie dla naszego życia, uważana jest za dobro bez ekonomicznej wartości, natomiast 
diament, którego nie potrzebujemy do przetrwania, ceni się bardzo wysoko. Dwie trzecie ludzkiego 
ciała składa się z wody. Potrzebna jest nam do przetrwania, jesteśmy więc w stanie zapłacić za nią 
każdą cenę, nawet najbardziej absurdalną.

Rośnie nie tylko ludzka populacja, ale także jej apetyt na produkty zwierzęce, których wytworze-
nie pochłania dużo więcej wody niż uprawa roślin. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że 
w przypadku wody, najważniejsza nie jest wcale długość kąpieli czy częstotliwość prania, ale wybory 
jakich dokonujemy, kupując żywność.

Polska ma zasoby wodne porównywalne z Egiptem – mamy najmniej wody spośród wszystkich 
krajów europejskich i amerykańskich. Powinniśmy więc szczególnie o nią dbać. Ponadto trzeba pa-
miętać o tym, że zachodzące zmiany klimatu oznaczają zarówno ubożenie zasobów wody słodkiej, 
jak i rosnący koszt jej pozyskania. Trzeba przy tym pamiętać, że kurczące się zasoby wodne są 
bardziej narażone na zanieczyszczenia.

1. Zamiast wstępu



Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r. 5

Największa ilość zanieczyszczeń występujących w wodzie pochodzi ze ścieków. Do innych pro-
ducentów zanieczyszczeń zaliczamy przemysł, transport wodny (również lądowy), używanie nawo-
zów sztucznych, pestycydów oraz rożnego pochodzenia odpady (przemysłowe oraz komunalne).

2. Wybrane zanieczyszczenia wód i ich skutki

Lp. Źródło 
zanieczyszczeń

Substancje 
szkodliwe Skutki obecności zanieczyszczeń

1. Substancje 
gazowe 

dwutlenek siarki 
(SO2), tritlenek 
diazotu (N2O3).

Ulatnianie się substancji do atmosfery i powstawanie kwaśnych 
deszczy.

2.
Odpady 
hutnicze lub 
z kopalni

substancje radioak-
tywne, najczęściej 
w postaci soli lub 
wyższych pierwiast-
ków

Wywołują choroby promieniotwórcze i nowotwory.

3. przemysł, 
komunikacja

metale ciężkie 
głównie ołów, 
rtęć, kadm, chrom, 
miedź, cynk

Powodują zatrucia i choroby wyniszczające organizmy żywe. Zagro-
żenie z ich strony wynika bezpośrednio z ich przemieszczania się 
w łańcuchu troficznym gleba – roślina – zwierzę – człowiek i z moż-
liwości kumulacji w ostatnim ogniwie, czyli organizmie człowieka.

4. ścieki 
komunalne

detergenty, szkodli-
we drobnoustroje

Detergenty w skutek adsorpcji na powierzchni wody, utrudniają 
przenikanie tlenu w głąb wód naturalnych. Tym samym utrudnio-
ny jest rozwój organizmów żywych, a także samooczyszczanie się 
zbiorników wodnych w procesach biodegradacji. Poza tym podczas 
rozkładu biochemicznego samych surfaktantów zużywa się tlen, co 
pogłębia deficyt tlenowy wód. Dzięki swym zdolnościom emulguja-
cym związki powierzchniowo czynne ułatwiają przedostawanie się 
do środowiska wodnego wielu substancji toksycznych, m.in. pesty-
cydów, węglowodorów. Ponadto w formie zemulgowanej, substancje 
te są znacznie łatwiej wchłanialne przez organizmy żywe.

5. rolnictwo

szkodliwe substan-
cje pochodzące ze 
środków ochrony 
roślin.

Stosowanie pestycydów wiąże się z ryzykiem. Należy tutaj uwzględ-
nić ryzyko środowiskowe oraz ryzyko zdrowotne. Oprócz substancji 
aktywnej w pestycydach obecne są stabilizatory, emulgatory oraz 
substancje omocnicze, które także mogą niekorzystnie wpływać na 
biocenozę środowiska. Jest to związane z właściwościami fizyczno-
-chemicznymi, podatnością na przemiany w zmiennych warunkach 
środowiskowych oraz kumulacją w organizmach i przenikaniem do 
łańcucha pokarmowego.

6. rolnictwo

nawozy naturalne 
i nawozy mineralne, 
głównie te zawiera-
jące azot i fosfor.

Niewykorzystany azot i fosfor przedostają się do wód powodując ich 
przeżyźnienie, czyli eutrofizację.

7. katastrofy 
tankowców ropa naftowa Ropa i produkty ropopochodne utrudniają dostęp tlenu do wody, co 

ma szkodliwy wpływ na organizmy wodne.

Tabela 1. Niektóre zanieczyszczenia wód, ich źródła i skutki
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Eutrofizacja  (z greckiego eutrophia – dobre odżywianie), ekologiczny proces wzbogacania się 
zbiorników wodnych w substancje odżywcze — pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, także 
potas i sód, powodujący nadmierną produkcję biomasy glonów (co objawia się tzw. zakwitem glonów) 
prowadzący do eutrofizmu. 

Najlepiej znaczenie tego słowa oddaje polski odpowiednik „przeżyźnienie”. W wodzie, do  której 
trafiają w nadmiarze składniki odżywcze, zaczynają się gwałtownie rozwijać mikroorganizmy – fito-
plankton. Wraz z przyrostem biomasy  zmniejsza się w wodzie ilość tlenu, a niektóre organizmy jak 
np. sinice, wydzielają toksyny zabijające inne organizmy wodne. W późniejszym okresie następuje 
obumieranie organizmów wodnych, a ich rozkład gnilny pochłania tlen z toni wodnej. Gdy zaczyna 
brakować tlenu rozkład kontynuują bakterie beztlenowe produkując jednocześnie szkodliwy siarko-
wodór. W ten sposób powstają pustynie tlenowe, w których zamiera wszelkie życie. Kluczowymi 
składnikami wywołującymi przeżyźnienie są azot (N) i fosfor (P). Często nazywa się je składnikami 
biogennymi, gdyż wywołują największy przyrost biomasy fitoplanktonu. W sprzyjających warunkach 
1 kilogram fosforu może stymulować rozwój nawet jednej tony mikroorganizmów! Nieco mniejszą 
„siłę” ma azot, ale składnik ten z kolei skaża wodę pitną. W ilości powyżej 50 mg azotanów na litr 
woda staje się niezdatna do picia.

Zdjęcie przedstawia sinicowe naloty wypełniające Morze Bałtyckie, jako wynik eutrofizacji.

źródło: www.esa.int/spaceinimages/Images/2010/07/Bloom-filled_Baltic
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W warunkach naturalnych o składzie wody, jako roztworze różnych substancji, decydują właści-
wości otoczenia, z którego docierają one do wody. Naturalny zakres stężeń różnych substancji jest 
zakłócany działalnością człowieka, w wyniku której do wody docierają substancje w ilościach nie-
spotykanych w warunkach naturalnych lub syntetyczne związki nie występujące z przyrodzie. Mamy 
wówczas ze zjawiskiem zanieczyszczania wód.

Składniki rozpraszające się z rolnictwa to głównie azot i fosfor, ale także magnez, wapń i niektó-
re pierwiastki śladowe. Spośród wymienionych składników najważniejsze znaczenie z punktu widze-
nia zanieczyszczeń wód mają azot i fosfor. Azot z rolnictwa rozprasza się do środowiska w postaci 
gazowej jako amoniak, tlenek azotu, podtlenek azotu oraz azot cząsteczkowy lub ulega wymyciu do 
wód powierzchniowych i podziemnych.

Niekorzystne dla środowiska jest nagromadzenie w glebie dużej ilości azotu mineralnego, zwłaszcza 
azotanów. Na zawartość azotanów w roślinach i w wodach decydujący wpływ ma poziom nawożenia 
azotem. Nawożenie w dawkach optymalnych nie powoduje zmian w środowisku glebowym, natomiast 
stosowanie zbyt dużych dawek nawozów azotowych wpływa na skażenie roślin i wód azotanami. Po 
zastosowaniu zbyt wysokich dawek nawozów azotowych dochodzi do nagromadzenia się nadmiernych 
ilości azotanów w roślinie i glebie, przy czym ta forma azotu nie pozostaje w glebie długo, lecz ulega 
wymyciu w głąb gleby i przenika do wód gruntowych. Nadmierne ilości azotanów w wodach pitnych 
oraz w pożywieniu lub w paszy mogą działać bardzo szkodliwie na zwierzęta i ludzi. Poza tym azotany 
przyczyniają się do powstania w glebie i roślinie toksycznych związków zwanych nitrozoaminami, które 
to związki mogą wywoływać groźne choroby u ludzi i zwierząt (np. choroby nowotworowe).

Zrównoważona  gospodarka  składnikami  pokarmowymi  w  gospodarstwach  rolnych  jest  trudna,  
a  jednocześnie  kluczowa  wobec  wpływu  na  wynik  i  opłacalność  produkcji rolnej oraz możliwość 
stwarzania zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Zastosowanie nawożenia mineralnego przez pro-
ducentów rolnych powinno być  przy tym uzasadnione nie tylko względami ekonomicznymi, ale również 
środowiskowymi. Sprzeczność polega najczęściej na tym, że to, co jest pożądane z  punktu  widzenia  
ekologicznego,  często  bywa  trudne  do  zaakceptowania  z  punktu widzenia ekonomicznego.

DYREKTYWY UE
 – Dyrektywa azotanowa – Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/
EWG).

 – Ramowa dyrektywa wodna – Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 13 paź-
dziernika 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

 – Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Hel-
sinki, 9 kwietnia 1992 r.).

3. Zanieczyszczenia środowiska powodowane przez azot pochodzenia rolniczego

4. Zanieczyszczenia wód w świetle uregulowań prawnych
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Źródło Cele odnoszące się do ochrony jakości wód

Dyrektywa 
azotanowa

Celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wody spowodowanego lub wywołanego przez azotany 
pochodzące ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Dyrektywa 
wodna

Nadrzędnym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód na terenie całej Unii Europejskiej do roku 
2015 (tj. dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału 
ekologicznego.

Konwencja 
Helsińska

Głównym celem było ochrona środowiska morskiego Bałtyku – wód, dna, zasobów żywych, przed 
zanieczyszczeniami ze wszystkich źródeł – z lądów, statków i atmosfery. Jednym z celów cząstko-
wych jest doprowadzenie do stanu, że Morze Bałtyckie będzie nietknięte eutrofizacją (mieści się 
w tym cel szczegółowy: zawartość substancji biogennych bliska poziomowi naturalnemu).

Źródło Cele odnoszące się do ochrony jakości wód

Dyrektywa 
azotanowa azotany

Dyrektywa 
wodna

 � organiczne związki fosforu,
 � biocydy i środki ochrony roślin,
 � substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji (w szczególności azotany i fosforany),
 � substancje, które wpływają na niekorzystny bilans tlenu (i można dokonać ich pomiaru przy 

udziale takich wskaźników jak BZT, ChZT, itp.).

Konwencja 
Helsińska

 � pestycydy, takie jak fungicydy, herbicydy, insektycydy, myxomycydy;
 � związki azotu i fosforu.

Źródło Cele odnoszące się do ochrony jakości wód

Dyrektywa 
azotanowa

 � słodkie wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w których stężenia azotanów przewyż-
szają lub mogą przewyższać w przypadku nie podjęcia zadań  zapobiegawczych 50 mg/dm-3;

 � naturalne jeziora słodkowodne lub inne zbiorniki słodkowodne, ujścia rzek, wody przybrzeżne 
lub morskie dotknięte eutrofizacją lub zagrożone nią w przypadku nie podjęcia zadań zapobie-
gawczych w najbliższej przyszłości.

Dyrektywa 
wodna

wszystkie wody śródlądowe (wody powierzchniowe i wody podziemne);
wody przejściowe i wody przybrzeżne (i dla stanu chemicznego również wody terytorialne, które 
mogą sięgać do 12 mil morskich od linii podstawowej morza).

Konwencja 
Helsińska Morze Bałtyckie

Tabela 2. Zakładane cele do osiągnięcia

Tabela 3. Substancje priorytetowe

Tabela 4. Rodzaje wód podlegajce ocenie

źródło: S. Pietrzak – Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami naturalnymi, a ochrona jakości wody.

źródło: S. Pietrzak – Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami naturalnymi, a ochrona jakości wody.

źródło: S. Pietrzak – Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami naturalnymi, a ochrona jakości wody.
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5. (Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1566)

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy azotanowej państwa członkowskie UE ograniczając za-
nieczyszczenia mogą postępować w dwojaki sposób:
1. Sporządzić wykaz wód zanieczyszczonych azotanami lub zagrożonych ich zanieczyszczeniem 

oraz wyznaczyć na tej podstawie obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związka-
mi azotu ze źródeł rolniczych (tzw. OSN), na których powinny być wdrażane programy działań 
mające na celu ograniczenie tych zanieczyszczeń. W ten sposób Polska postępowała w latach 
2004-2016, realizując trzy czteroletnie okresy realizacji postanowień dyrektywy. Sposób i efekty 
realizacji wymogów dyrektywy azotanowej w Polsce podlegały ocenie Dyrekcji Generalnej ds. 
Środowiska (DGŚ) działającej przy Komisji Europejskiej. Ocena ta wypadła dla Polski nega-
tywnie. W następstwie KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę 
o stwierdzenie, że poprzez niewystarczające określenie wód, które mogą być dotknięte zanie-
czyszczeniami oraz niedostateczne wyznaczenie stref zagrożenia, a także poprzez przyjęcie pro-
gramów działań zawierających środki niezgodne z załącznikami do dyrektywy, Polska uchybiła 
jej postanowieniom. Trybunał Sprawiedliwości 20 listopada 2014 r. wydał w tej sprawie wyrok 
niekorzystny dla Polski. 

2. W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przyjęły do realizacji drugi sposób postępowania, który dopuszcza dyrektywa azotanowa.  Imple-
mentując jej postanowienia do polskiego prawa, postanowiono od 2018 r. objąć obszar CAŁEGO 
KRAJU „Programem działań”, bez konieczności wyznaczania obszarów OSN. Nastąpiło to po-
przez nowe Prawo wodne uchwalone w lipcu 2017 r.  (paragraf 104 ust. 1)

5. Nowe wymagania prawa wodnego w zakresie ochrony wód przed presją rolnictwa

Ustawa uznaje wody za  integralną część środowiska oraz siedlisko dla organizmów. Wskazuje, że 
podlegają one ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Ochrona wód ma zapewnić, aby 
nadawały się one do spożycia przez ludzi, uprawiania sportu i rekreacji, wykorzystywania do kąpieli 
oraz bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych. Dla osiągnięcia tych celów 
ustawa określa zasady, na których opiera się ochrona wód.

Tak więc wprowadzono zakazy:
 – Wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami 

wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi 
utworzonych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, a także stref ochronnych 
ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Do wód w obrębie ką-
pielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  w odległości mniejszej niż 1 kilo-
metr od ich granic.

 – Wprowadzania do ziemi ścieków, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla śro-
dowiska wodnego, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form 
ochrony przyrody, stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi utworzonych na podstawie prze-
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pisów ustawy o ochronie przyrody, a także stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochron-
nych zbiorników wód śródlądowych. Zakaz obejmuje ścieki, których stopień oczyszczenia nie 
stanowi zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem.

 – Gromadzenia i składowania ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz 
innych materiałów, które mogą zanieczyszczać wody na obszarach szczególnego zagroże-
nia powodzią.

 – Mycia pojazdów i opryskiwaczy rolniczych oraz pobierania wody do opryskiwaczy bezpo-
średnio z wód powierzchniowych. 

Pod pewnymi warunkami ustawa dopuszcza rolnicze wykorzystanie ścieków. Tak wykorzysty-
wane mogą być biologicznie rozkładalne ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, a także wody 
wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb. Przez rolnicze wykorzystanie ście-
ków, rozumie się zastosowanie ścieków do  nawadniania i nawożenia użytków rolnych oraz stawów 
wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych 
rolniczo muszą być określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych 
oraz nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę, a także utrudniać przebiegu 
procesów samooczyszczania się gleby.

Rolniczego wykorzystania ścieków zakazuje się:
 – gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem;
 – na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym;
 – na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od po-

wierzchni ziemi;
 – na obszarach o spadku terenu większym niż: 10 proc. dla gruntów ornych, 20 proc. dla łąk, 

pastwisk oraz plantacji drzew leśnych;
 – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są 
przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający 
zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanie-
czyszczenie. Ustawa nakłada na ministra do spraw rolnictwa obowiązek opracowania zbioru zaleceń 
dobrej praktyki rolniczej (do dobrowolnego stosowania).

Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej ma obejmować co najmniej wskazówki dotyczące:
 – okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu jest niewłaściwe;
 – rolniczego wykorzystania nawozów w terenie o dużym nachyleniu;
 – rolniczego wykorzystania nawozów na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych 

wodą lub przykrytych śniegiem;
 – warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu cieków naturalnych, zbiorników 

wodnych, kanałów i rowów;
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 – pojemności i konstrukcji miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz odcieków 
z przechowywanych materiałów roślinnych, takich jak kiszonka;

 – procedur rolniczego wykorzystania, w tym dawek i równomierności rozprowadzania nawo-
zów, które zapewniają utrzymanie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym 
poziomie.

 – Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej ma być opublikowany na stronach internetowych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W artykule 104. ust. 1. ustawy zapisano: „W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się 
i wdraża na obszarze całego państwa program działań”. W związku z tym wszyscy rolnicy powinni 
się zapoznać z tym programem i odpowiednio go stosować.

 
Program działań zawiera:
określone środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności 

związanej z procesami nawożenia i gospodarki nawozami, mające zapobiegać zanieczyszczeniu 
wód azotanami, obejmujące:

 – ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na 
glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobli-
żu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu;

 – sposoby zapewnienia równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem 
upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia;

 – wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, 
 – określenie dawek nawozów i sposobów nawożenia,
 – określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione,
 – określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i pojem-

ności urządzeń do ich przechowywania,
 – planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin,
 – określenie listy upraw intensywnych,
 – określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich 

na duże jednostki przeliczeniowe,
 – określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu śred-

niorocznego,
 – określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów 

zwierzęcych,
 – określenie średnich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i koncentracji za-

wartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wy-
dajności oraz systemu utrzymania,

 – określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych,
 – określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym,
 – określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywa-
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nych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków 
rolnych;

 – sposób dokumentowania realizacji programu działań.

Środki oraz sposoby postępowania związane z gospodarką nawozami będą zróżnicowane i za-
leżne od: 

 – liczby utrzymywanych zwierząt gospodarskich;
 – wielkości użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja rolna;
 – intensywności prowadzonej produkcji rolnej;
 – części obszaru kraju z uwzględnieniem: warunków glebowych i klimatycznych, warunków 

wodnych i środowiska oraz ukształtowania terenu, zagospodarowania gruntów oraz praktyki 
rolniczej, w tym systemu płodozmianu.

W ustawie utrzymano zapis ustanawiający maksymalną dawkę azotu pochodzącą z odchodów 
zwierzęcych na poziomie 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Ustawa dopuszcza 
możliwość zwiększenia w niektórych przypadkach tej dawki, pod warunkiem, że nie zagraża to celom 
i zapisania tego w programach działań oraz za zgodą Komisji Europejskiej. Programy działań będą 
co cztery lata poddawane przeglądowi i ewentualnej aktualizacji. 
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OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI
Na podstawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu  
zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1339).

Program działań muszą stosować podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne 
produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane są odchody zwierzęce lub 
stosowane nawozy.

W Programie działań określone zostały techniki i sposoby postępowania w zakresie nawożenia 
i gospodarki nawozami mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia 
rolniczego oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wód.

Definicje stosowane w Programie:
1. Gleba odłogowana (grunt odłogowany) – grunt rolny (użytek rolny) wyłączony z produkcji rolnej, 

nie spełniający wymogów Dobrej Kultury Rolnej, na którym przez rok lub dłużej nie prowadzono 
działań agrotechnicznych;

2. Miejsce do przechowywania nawozów naturalnych – zbiorniki na płynne nawozy naturalne 
(gnojówkę lub gnojowicę), płyta ze zbiornikiem na odciek i instalacją odprowadzającą odciek 
z płyty do zbiornika lub inne miejsce przechowywania obornika lub pomiotu ptasiego specjalnie 
przygotowane w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych, zabezpieczających 
przed przedostawaniem się odcieków do wód lub gruntu;

3. Nawozy azotowe mineralne – nawozy produkowane z kopalin lub wytwarzane w procesie syn-
tezy, których jednym ze składników jest azot;

4. Nawozy naturalne – nawozy pochodzące od zwierząt gospodarskich – obornik, gnojówka, gnojowi-
ca, pomiot ptasi, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, w tym również w formie przetworzonej:
a. nawóz naturalny płynny:

 – gnojowica – mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody,
 – gnojówka – odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt),

b. nawóz naturalny stały:
 – obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, 

trocinami lub korą,
 – pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściołowego systemu utrzymania zwierząt.

5. Produkt pofermentacyjny – płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku pro-
cesu produkcji biogazu rolniczego.

6. Równoważnik nawozowy – przelicznik pozwalający określić, w jakim stopniu jednostka azotu 
pochodzącego z różnych źródeł zadziała tak samo, jak jednostka azotu pochodzącego z nawo-
zów mineralnych.

7. Teren o dużym nachyleniu – jest to stok o nachyleniu większym niż 10 proc., co oznacza wzrost 
pochylenia terenu o 1 m na długości 10 m.

8. Trwałe użytki zielone – oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastew-
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Stosowanie nawozów

1. Zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą 
lub przykrytych śniegiem. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej 
powierzchniowo w ciągu dnia. 

2. Nie można stosować płynnych nawozów naturalnych podczas wegetacji roślin przeznaczonych 
do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

w pobliżu wód powierzchniowych
3. Nie wolno stosować nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Odległości 

od wód powierzchniowych, na których zabrania się stosowania nawozów podano w tabeli 
a. W przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do 

gleby odległości podane w tabeli 1 można zmniejszyć o połowę.
b. W przypadku podzielenia dawki nawozu na 3 równe części odległości podane w tabeli 5 

można również zmniejszyć o połowę, przy czym podzielonych dawek nie można stosować 
częściej niż co 14 dni.

nych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie lub uprawianych (wysiewanych), które nie były 
objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej.

9. Uprawy trwałe – oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielo-
ne i pastwiska trwałe, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające 
się zbiory, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji.

10. Uprawy wieloletnie – rośliny uprawiane na gruntach ornych, których okres uprawy wynosi od 2 
do 4 lat, w szczególności trawy, koniczyny z trawami, lucerny lub truskawki.

11. Zwierzęta gospodarskie to (zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich): koniowate (koń i osioł), bydło domowe, bawoły, jeleniowate 
(jeleń szlachetny, jeleń sika, daniel – utrzymywane w warunkach fermowych), drób, świnie, owce, 
kozy, zwierząt futerkowe.

12. Duża jednostka przeliczeniowa (DJP) – to umowna jednostka przeliczeniowa odpowiadająca 
zwierzęciu o masie 500 kg albo zwierzętom o łącznej masie 500 kg (Prawo wodne art. 102 ust. 2).

13. W rozumieniu Prawa wodnego (w części określającej ochronę wód przed zanieczyszczeniami azo-
tanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych) przez nawozy rozumie się każdą substancję zawiera-
jącą związek azotu lub związki azotu rolniczo wykorzystywane w celu zwiększenia wzrostu roślin-
ności, a także odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowe.

14. Gdy jest mowa o związkach azotu – rozumie się przez to wszelkie substancje zawierające azot, 
z wyjątkiem gazowego azotu cząsteczkowego.

15. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-
liowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu 
rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, 
hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek, hodow-
la i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
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Tabela 5. Odległości dotyczące zakazu stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Zabrania się stosowania na gruntach rolnych

wyszczególnienie od brzegów: w odległości mniejszej niż:

nawozów z wyłączeniem 
gnojowicy

jezior o pow. do 50 ha

5 m
cieków naturalnych

rowów o szer. pow. 5 m

kanałów

gnojowicy

jezior o pow. do 50 ha

10 m
cieków naturalnych

rowów o szer. pow. 5 m

kanałów

wszystkich rodzajów 
nawozów

jezior o pow. powyżej 50 ha

20 mujęć wody (jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej)

obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

w pobliżu wód powierzchniowych na terenach o dużym nachyleniu:
4. Nie wolno stosować nawozów w odległościach podanych w tabeli 1 powiększonych o 5 m. 

a. W przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do 
gleby odległości podane w tabeli 1 i zwiększone o 5 m można zmniejszyć o połowę.

b. W przypadku podzielenia dawki nawozu na 3 równe części odległości podane w tabeli 1 
i zwiększone o 5 m można zmniejszyć o połowę, przy czym podzielonych dawek nie można 
stosować częściej niż co 14 dni.

5. Na pozostałym terenie o dużym nachyleniu:
a. Pojedyncza dawka mineralnego nawozu azotowego nie może przekraczać 100 kg N/ha. 
b. Stosując nawozy na gruntach ornych należy dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby, 

przyorać lub wymieszać z glebą.
c. Przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu 

naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu.
d. Stosując nawozy w okresie wegetacji roślin uprawnych należy je stosować w okresie najwięk-

szego zapotrzebowania roślin na azot.
e. Działkę rolną uprawiać należy:

i. w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, 
o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie działki rolne,

ii. lub przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, 
takich jak uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym 
że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha. 
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Okresy nawożenia
1. Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach podanych w tabeli 6.

Tabela 6. Okresy stosowania nawozów w gospodarstwach położonych
Tabela 6. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

6. Nie wolno przechowywać nawozów na terenie o dużym nachyleniu w odległości mniejszej niż 25 m 
od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa nadmorskiego i ująć wód (jeżeli nie jest ustanowiona 
strefa ochronna ujęcia wody).

7. Zabrania się  mycia sprzętu do aplikacji nawozów oraz rozlewania wody z ich mycia  w odległości 
mniejszej niż 25 m od brzegów zbiorników, cieków wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, 
kanałów, ujęć wody oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

8. Stawy wykorzystywane do chowu lub hodowli ryb mogą być nawożone nawozami naturalnymi lub 
nawozami azotowymi mineralnymi.

Rodzaj gruntów Nawozy  azotowe
mineralne

Nawozy naturalne

płynne stałe

gr
un

ty
 o

rn
e

na terenie gmin: Kalinowo, Kruklanki, Olecko, Świę-
tajno (k. Olecka), Wieliczki, Kowale Oleckie, Banie 
Mazurskie, Dubeninki, Gołdap.

1 marca
–

15 października

1 marca
–

15 października

1 marca
–

31 października

na terenie gmin: Barczewo, Biskupiec, Braniewo (gm. 
miejska), raniewo (gm. wiejska), Dąbrówno, Dobre 
Miasto, Dywity, Działdowo (gm. miejska), Działdowo 
(gm. wiejska), Elbląg (gm. miejska), Elbląg (gm. 
wiejska), Frombork, Gietrzwałd, Godkowo, Górowo 
Iławeckie (gm. miejska), Górowo Iławeckie (gm. wiej-
ska), Grodziczno, Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława 
(gm. miejska), Iława (gm. wiejska), Iłowo-Osada, Ja-
nowiec Kościelny, Janowo, Jonkowo, Kisielice, Kiwity, 
Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, Lidzbark Warmiński 
(gm. miejska), Lidzbark Warmiński (gm. wiejska), 
Lubawa (gm. miejska), Lubawa (gm. wiejska), Lubo-
mino, Łukta, Małdyty, Markusy, Milejewo, Miłakowo, 
Miłomłyn, Młynary, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie 
(gm. miejska), Nowe Miasto Lubawskie (gm. wiejska), 
Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Ostróda (gm. miejska), 
Ostróda (gm. wiejska), Pasłęk, Pieniężno, Płoskinia, 
Płośnica, Rozogi, Rybno, Rychliki, Stawiguda, Susz, 
Świątki, Tolkmicko, Wielbark, Wilczęta, Zalewo.

1 marca
–

25 października

1 marca
–

25 października

1 marca
–

31 października

położone na terenie pozostałych gmin
woj. warmińsko-mazurskiego

1 marca
–

20 października

1 marca
–

20 października

1 marca
–

31 października

uprawy trwałe
uprawy wieloletnie
trwałe użytki zielone

1 marca 
– 

31 października

1 marca 
– 

31 października

1 marca 
– 

30 listopada



Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r. 17

2. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać 
uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych 
warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw 
nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę 
stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

3. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać 
zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne 
uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to 30 listopada.

4. Terminów podanych w tabeli 2 nie stosuje się do nawożenia roślin pod osłonami oraz upraw 
kontenerowych.

5. Nie stosuje się nawożenia na gruntach odłogowanych. Przed planowanym zakończeniem odło-
gowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.

Przechowywanie nawozów naturalnych i kiszonek
1. Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska 

sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.
2. Podmioty zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów naturalnych, wytwa-

rzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, 
w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia powierzchni nie-
przepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności 
przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, zbiorników na nawozy 
naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany.  

3. W  przypadku  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na głębokiej  ściółce  obornik  może  być 
przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.  

4. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez 
6 miesięcy.

5. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich 
przechowanie przez okres 5 miesięcy.

6. Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości mniejszej niż 25 m od: 
 – studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy 

Prawo wodne; 
 – linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego. 

7. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej 
z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:
a. pryzmy lokalizuje  się  poza  zagłębieniami  terenu,  na możliwie płaskim  terenie, o do-

puszczalnym spadku do 3 proc., w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, 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

b. lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się 
na  mapie lub  szkicu  działki,  które  przechowuje  się przez  3  lata  od dnia zakończenia 
przechowywania obornika
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c. obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od 
dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika

8. Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.
9. Kiszonek nie przechowuje się  bezpośrednio  na  gruncie.  Kiszonki  przechowuje się w szcze-

gólności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub 
innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.

10. Podmioty  przyjmujące  nawozy  naturalne  na  podstawie umowy  powinny  posiadać,  w  chwili 
przyjmowania  tych  nawozów  naturalnych,  odpowiednią powierzchnię  lub  pojemność po-
siadanych miejsc do ich przechowywania w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający 
przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

11. Utrzymywanie zwierząt futerkowych w klatkach lub bateriach klatek z ażurową podłogą wymaga 
zabezpieczenia gruntu znajdującego się pod nimi. Zabezpieczenie to należy wykonać szczelną i litą, 
odporną na mechaniczne uszkodzenia powierzchnią, ukształtowaną w sposób zapobiegający prze-
dostawaniu się odcieków do wód lub gruntu. Poza systemem pastwiskowym z regularną zmianą 
zadarnionych kwater nie umieszcza się klatek z ażurową podłogą bezpośrednio na gruncie.

12. Odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych nie miesza się i nie przechowuje się wspólnie 
z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt.

13. Zabronione jest składowanie i przechowywanie kiszonek bezpośrednio na gruncie, ponieważ 
może powodować to przedostawanie się odcieków do gleby i wód. Kiszonki należy przechowywać, 
w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z foli, sieczki lub 
słomy, lub na innym materiale, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.

Terminy przystosowania miejsc do przechowywania nawozów
Podmioty prowadzące  produkcję rolną, działy specjalne produkcji rolnej  oraz działalność w ra-

mach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy powinny dostosować po-
wierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymo-
gów określonych w programie do dnia:

• 31  grudnia  2021  r. w  przypadku  podmiotów  prowadzących  chów  lub  hodowlę  zwierząt 
gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub 
hodowlę  drobiu  powyżej  40 000  stanowisk  lub  chów  lub  hodowlę  świń  powyżej  2000 
stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior; 

• 31  grudnia  2024  r.  –  w  przypadku  podmiotów  prowadzących  chów  lub  hodowlę  zwie-
rząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP. 

Przed upływem ww. terminów, prowadzący produkcję rolną zapewniają przechowywanie nawo-
zów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co 
najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Pojemność zbiorników i powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
Obliczanie pojemności zbiorników lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów natu-

ralnych poprzedza:
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Dawki nawozów naturalnych
Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie może przekraczać 

170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Aby ustalić dopuszczalne dawki nawozów naturalnych należy:
1. Obliczyć ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie i ilość azotu zawartego 

w tych nawozach. Dokonujemy tego ustalając:
a. stany średnioroczne zwierząt (zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 4 do Programu),
b. średnia roczna produkcja nawozu naturalnego i średnia zawartość (koncentracja) azotu 

w tych nawozach (na podstawie współczynników  zawartych w załączniku nr 6 do Programu),
2. Następnym etapem jest ustalenie sposobu dystrybucji posiadanych w gospodarstwie nawozów 

naturalnych, w taki sposób aby nie przekroczyć dopuszczalnej dawki 170 kg N/ha. Dopuszczalna 
dawka nawozu = 170 kg N/ha : zawartość N kg/t (zgodnie z załącznikiem 6 do Programu).

3. Dopuszczalne dawki można również ustalić na podstawie wykonanych wcześniej (udokumento-
wanych) zawartości N w wytwarzanych nawozach naturalnych.

W przypadku przekazywania nawozów naturalnych ilości nawozów wytwarzanych w gospodar-
stwie i przeznaczonych do przekazania oraz ilości azotu w tych nawozach dokonuje przekazujący.

Plany nawożenia azotem

Podmioty prowadzące  produkcję rolną, działy specjalne produkcji rolnej  oraz działalność w ramach 
której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zobowiązane są do sporządzania 
planów nawożenia azotem lub stosować maksymalne dawki azotu określone w Programie.

Podmiot prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę 
świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:
1. Opracowuje plan nawożenia azotem.
2. Może zbyć do 30 proc. gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na 

podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pozostałą ilość prze-
znaczyć do produkcji biogazu rolniczego lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest 
posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Strony przechowują umowę co najmniej przez 
3 lata od jej wygaśnięcia.

 – sporządzenie obrotu stada,
 – obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej,
 – obliczenie stanów średniorocznych.

 
W przypadku, gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne podlegają procesom 

technologicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzch-
nia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych może ulec stosownemu zmniejszeniu.
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Sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – uproszczony bilans azotu

Dawka Nmin = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym (w t/ha) x pobranie jednostkowe azotu 
(w kg N/t) – suma N z innych źródeł x równoważnik nawozowy – korekta dla roślin uprawianych 

po przedplonach lub międzyplonach bobowatych / 0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów 
azotowych mineralnych)

Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, 
w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, posiadający gospo-
darstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne na 
gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę zwierząt większą niż 60 DJP 
według stanu średniorocznego:
1. Opracowuje plan nawożenia azotem.
2. Jeżeli podmiot ten nie zagospodarowuje nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych 

na  lub użytkach rolnych, których jest posiadaczem, nie opracowuje planu nawożenia azotem dla 
zbywanych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych.

3. Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospo-
darstwie przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.

3. Jeżeli podmiot ten nie zagospodarowuje nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych 
na  lub użytkach rolnych, których jest posiadaczem, nie opracowuje planu nawożenia azotem dla 
zbywanych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych.

4. Plan nawożenia azotem opracowuje się zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na podsta-
wie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględ-
niając stosowane odpady i nawozy.

5. Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospo-
darstwie przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.

6. Podmiot ten zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej 
o tym planie, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub 
produktu pofermentacyjnego.

7. Kopię planu nawożenia wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji należy przekazać wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz do wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, 
właściwych ze względu na miejsce stosowania nawozów naturalnych, nie później niż do dnia 
rozpoczęcia stosowania nawozów.

8. Jeżeli inny rolnik nabywa do bezpośredniego rolniczego wykorzystania nawóz naturalny lub 
produkt pofermentacyjny od tego podmiotu, jest obowiązany do posiadania planu nawożenia 
azotem. 

9. Plan nawożenia jest wymagany również w przypadku nabywania nawozów od podmiotu importu-
jącego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny. 

10. Podmiot, który zobowiązany jest do opracowania planu nawożenia azotem nie może stosować 
dawek azotu wyższych niż te, które wynikają z planu.



Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r. 21

Tabela 7. Lista roślin intensywnych

Lista roślin intensywnych 
w uprawie polowej

Lista roślin intensywnych
w uprawie pod osłonami

pszenica, powyżej 120 kg N/ha pomidor

pszenżyto, powyżej 120 kg N/ha ogórek

żyto mieszańcowe, powyżej 100 kg N/ha papryka

kukurydza, powyżej 160 kg N/ha

rzepak, powyżej 150 kg N/ha

burak cukrowy, powyżej 150 kg N/ha

burak pastewny, powyżej 150 kg N/ha

ziemniak późny, powyżej 120 kg N/ha

kapusta głowiasta biała

kalafior

brokuł

kapusta brukselska

marchew

seler korzeniowy

burak ćwikłowy

ogórek

cukinia

cebula

por

Podmiot, który nie jest zobowiązany do opracowania planu nawożenia azotem:
1. Stosuje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działające-

go ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym, dla plonów uzyskiwanych w warunkach 
uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i 
stosowania integrowanej ochrony roślin.

2. Jeżeli rolnik, który nie jest zobowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, opracuje taki 
plan, wówczas stosuje nawożenie zgodnie z opracowanym planem.

4. Plan nawożenia azotem opracowuje się z uwzględnieniem sposobu obliczania dawki nawozów 
azotowych mineralnych – uproszczonego bilansu azotu.

5. Plan nawożenia azotem opracować można również przy użyciu programu nawozowego, który 
uwzględnia bilans azotu określony w załączniku nr 8 do Programu.

6. Podmiot, który zobowiązany jest do opracowania planu nawożenia azotem nie może stosować 
dawek azotu wyższych niż te, które wynikają z planu.
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Obliczanie ilości azotu działającego:

N działający z obornika = dawka obornika (t/ha) x zawartość N w zastosowanym oborniku x równo-
ważnik nawozowy azotu 
N działający z gleby = zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby (kg N/kg) x równoważnik 
azotowy azotu mineralnego z zasobów glebowych
N działający z nawozów azotowych = ilość azotu zaplanowanego do zastosowania w nawozach 
mineralnych (kg N/ha)
N działający pozostający w glebie po uprawie roślin bobowatych

N działający = N działający z obornika + N działający z gleby + N pozostający z glebie po uprawie 
roślin bobowatych+ N działający z nawozów mineralnych

W praktyce oznacza to, że jeżeli obliczona w ten sposób dawka azotu działającego jest większa 
niż maksymalna ilość azotu podana w tabeli poniżej, należy zmniejszyć planowane nawożenie na-
wozami azotowymi mineralnymi. Inaczej możemy powiedzieć, że możliwą do zastosowania dawkę N 
z nawozów mineralnych obliczamy:

dawka N do 
zastosowania 
w nawozach 
mineralnych

(w kg/ha)

=

Maks. ilości azotu 
działającego ze 

wszystkich źródeł
(w kg/ha)

–

N działający 
z nawozów 
naturalnych
(w kg/ha)

–

N działający 
pozostający po 
uprawie roślin 
bobowatych

–
N działający 

z gleby
(kg/ha)

Tabela 8. Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł1), dla upraw
Tabela 8. w plonie głównym (N kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach
Tabela 8. uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem. Fosforem
Tabela 8. i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin

Rodzaj uprawy

Maks. ilości azotu 
działającego ze 

wszystkich źródeł
(N kg/ha)2)

Rodzaj uprawy

Maks. ilości azotu 
działającego ze 

wszystkich źródeł
(N kg/ha)2)

1 2 1 2

zboża

gryka 100 owies 120

jęczmień jary browarny 80 pszenica jara 160

jęczmień jary pastewny 140 pszenica ozima 200

jęczmień ozimy 140 pszenżyto 180

kukurydza na ziarno 240 żyto populacyjne 120
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mieszanki zbożowe
na ziarno 140 żyto mieszańcowe 150

mieszanki zbożowo-
strączkowe na ziarno 100

bobowate

bobik
30 kg z nawozów 
azotowych mineralnych 
lub 50 kg z nawozów 
naturalnych

seradela
30 kg z nawozów 
azotowych mineralnych 
lub 50 kg z nawozów 
naturalnych

grochy soczewica

lędźwian soja

łubiny wyka

oleiste

gorczyca 120 słonecznik (nasiona) 130

rzepak 240 inne oleiste 160

rzepik 180

okopowe

burak cukrowy 180 ziemniak późny 180

burak pastewny 200 ziemniak wczesny 90

inne okopowe 150

pastewne

dynia pastewna 80 bobowate na ziel.: 
esparceta, komonica, 
koniczyna, lucerna, nostrzyk 
i in.

30 kg z nawozów 
azotowych min. lub 
50 kg z nawozów 
naturalnych

kapusta pastewna 280

kukurydza na zielonkę 240 mieszanki bobowate
z trawami 150

grunt w użytk.
kośno-pastwiskowym 160 owies na zielonkę 120

łąka 1 pokos 60 perko 140

łąka 2 pokosy 120 rzepak 200

łąka 3 pokosy 160 słonecznik 120

łąka 4 pokosy 220 trawy w uprawie polowej 300

miesz. zbożowo-strącz.
na zieloną masę 100 żyto na zielonkę 120

Inne, w tym uprawy trwałe

chmiel 350 mak 90

facelia 100 proso 140

konopie 120 sorgo, w tym zasiewy 
mieszane z kukurydzą 200
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len oleisty, nasiona 80

len włóknisty, słoma 80 tytoń 160

rośliny energetyczne

miskant olbrzymi 100 ślazowiec pensylwański 100

pozostałe 80

warzywa wieloletnie

rabarbar 200 chrzan 200

szczaw 150 szparag 150

warzywa polowe

arbuz 150 koper włoski (fenkuł) 120

bób 60 marchew 200

brokuł 250 melon 150

brukiew 150 oberżyna 180

brukselka 250 ogórek 200

burak ćwikłowy 150 papryka 300

cebula 200 pasternak 150

cukinia 180 pietruszka 100

cykoria 150 pomidor 180

czosnek 120 por 250

dynia 200 rzepa 140

endywia 120 rzodkiew 140

fasola 60 rzodkiewka 100

jarmuż 200 sałata 100

kabaczek 180 seler korzeniowy 250

kalafior 350 seler naciowy 200

kalarepa 150 szczypiorek 110

kapusta 300 szparag 200

koper 120 szpinak 150

rośliny sadownicze

sady 100 truskawka 60

krzewy owocowe 80

Uprawy szkółkarskie (sadownicze i ozdobne) polowe, gruntowe, kontenerowe

drzewa i krzewy owocowe, 
truskawka 120 krzewy iglaste 80

siewki ozdobnych gatunków 
liściastych 150 byliny 60
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siewki roślin iglastych 120 róże 150

krzewy liściaste 140

rośliny ozdobne – uprawy polowe, gruntowe

hiacynt 250 piwonia 60

irys holenderski 200 rośliny na suche bukiety 80

konwalia 120 słonecznik na kwiat cięty 160

krokus 200 szafirek 200

lilia 180 tulipan 200

mieczyk 250 zimowit 250

narcyz 200 inne gatunki roślin 
ozdobnych 170

1) Z zastosowaniem równoważników nawozowych
2) Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł należy pomniejszyć o:

 – 20 proc. w przypadku gleb bardzo lekkich (do 10 proc. cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm)
 – 10 proc. w przypadku gleb lekkich (11-20 proc. cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm).

Tabela 9. Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja
Tabela 9. zawartego w nich azotu

Gatunek/grupa 
technologiczna 
zwierząt

SYSTEM UTRZYMANIA

wartość 
współczynnika 

odliczenia 
koncentracji „w”

głęboka ściółka płytka ściółka bezściołowo

obornik obornik gnojówka gnojowica

pro-
dukcja
(t/rok)

zawar-
tość
(kg 
N/t)

pro-
dukcja
(t/rok)

zawar-
tość
(kg 
N/t)

pro-
dukcja
(m3/
rok)

zawar-
tość

(kg N/
m3) 

pro-
dukcja
(m3/
rok)

zawar-
tość

(kg N/
m3) 

bydło

buhaje 19,0 3,1 10,5 3,3 5,8 3,4 22,0 3,5 0,7

krowy mleczne 1 18,8 2,6 10,0 2,8 6,2 2,7 17,6 3,4 0,7

krowy mleczne 2 23,8 3,1 14,8 3,3 7,6 3,2 23,0 4,0 0,7

krowy mleczne 3 26,0 3,7 16,2 4,0 8,4 3,8 25,4 4,5 0,7

jałówki cielne 18,4 3,0 8,5 3,2 5,4 3,1 16,4 3,4 0,7

jałówki > 1 roku 12,4 2,8 6,0 2,8 5,8 2,7 11,6 2,9 0,7

jałówki od 6 mies. 
do 1 roku 7,8 3,4 3,6 3,5 2,4 3,7 6,8 4,7 0,7

cielęta do 6 mies. 2,4 3,8 1,6 2,8 1,4 3,2 2,6 3,2 0,7
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bydło opasowe od 
6 mies. do 1 roku 12,0 2,6 5,0 3,1 3,8 3,4 10,0 4,5 0,7

bydło opas > 1 
roku 15,0 3,0 7,0 2,7 6,9 2,9 14,2 3,2 0,7

świnie

knury 5,5 3,1 3,2 3,1 1,9 3,3 4,6 3,6 0,85

lochy 5,0 3,9 3,7 4,0 1,8 4,2 4,6 4,3 0,79

warchlaki od 2
do 4 miesiąca 1,5 2,4 1,1 1,9 0,5 0,8 1,4 2,8 0,79

prosięta do 2 mies. 0,5 1,8 0,3 0,9 0,2 0,4 0,7 2,0 -

tuczniki 2,0 4,2 1,5 4,4 1,0 4,6 1,9 4,6 0,75

konie duże

ogiery 8,5 5,0 5,0 1,7 2,0 1,9

0,6

klacze, wałachy 8,5 5,2 5,5 1,9 2,4 2,1

źrebaki > 2 lat 6,5 4,2 5,5 1,5 1,7 1,8

źrebaki > 1 roku 
do 2 lat 6,0 3,2 4,0 1,4 1,4 1,3

źrebaki od 6 mies. 
do 1 roku 2,5 2,7 2,0 1,3 1,2 0,9

źrebięta do 6 mies. 1,6 0,15 1,0 0,8 0,7 0,5

konie małe

ogiery 5,4 2,5 4,0 0,8 1,5 0,9

0,6

klacze, wałachy 5,4 2,6 4,5 0,9 1,7 1,0

źrebaki > 2 lat 4,5 2,1 4,5 0,8 1,2 0,9

źrebaki > 1 roku 
do 2 lat 4,0 1,6 3,4 0,7 1,0 0,7

źrebaki od 6 mies. 
do 1 roku 1,7 1,4 1,4 0,6 0,8 0,5

źrebięta do 6 mies. 1,2 0,07 0,7 0,4 0,7 0,3

owce

tryki > 1,5 roku 1,4 6,7

0,6
owce > 1,5 roku 1,2 6,9

jagnięta do 3,5 
mies. 0,4 8,3

jarlaki 0,7 10,5

drób

kury nieśne 0,029 20,7 0,014 22,4 0,71
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Współczynniki dla pozostałych gatunków zwierząt oraz separowanej gnojowicy oraz dodatkowe in-
formacje można znaleźć w załączniku nr 6 do Programu działań Dz.U. 2018 poz. 1339

kury mięsne 0,018 20,7 0,014 21,6 0,71

kury do 20 tyg. 0,008 15,7 - - 0,71

brojlery kurze 0,017 24,7 - - 0,71

kaczki 0,026 22,8 0,014 23,08 0,71

gęsi 0,03 21,8 0,02 32,7 0,71

indyki samce 0,048 41,5 - - 0,71

indyki samice 0,032 40,6 - - 0,71

przepiórki 0,002 1,2 - - -

perlice 0,025 3,4 - - -

Tabela 10. Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu
Tabela 10. stosowania

źródło azotu
termin stosowania

jesień wiosna

obornik

bydło 0,35 0,40

świnie 0,40 0,45

drób nieśny 0,40 0,45

drób rzeźny 0,45 0,50

pozostałe przeżuwacze, konie, 
zwierzęta futerkowe roślinożerne 0,30 0,35

dowolny obornik zastosowany
pod przedplon 0,15

gnojowica/pomiot/odchody

bydło 0,50 0,60

świnie 0,60 0,70

drób nieśny – pomiot
podsuszony/nie 0,45/0,65 0,50/0,75

zwierzęta futerkowe mięsożerne 0,65 0,75

pozostałe przeżuwacze, zwierzęta 
futerkowe roślinożerne 0,45 0,55
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gnojówka

bydło 0,55 0,75

świnie 0,65 0,80

drób nieśny 0,65 0,80

drób rzeźny 0,65 0,80

pozostałe przeżuwacze, konie, 
zwierzęta futerkowe, roślinożerne 0,45 0,55

frakcja stała po separacji gnojowicy

bydło 0,20 0,25

świnie 0,25 0,30

frakcja ciekła po separacji gnojowicy

bydło 0,70 0,80

świnie 0,75 0,85

inne

produkt pofermentacyjny (frakcja 
płynna)

produkt pofermentacyjny (frakcja 
stała)

kompost i inne nawozy organiczne

azot mineralny z zasobów 
glebowych

0,9
w uprawach roślin ozimych dla 

nawożenia wiosną

0,6
w uprawach roślin jarych

Tabela 11. Zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm (kg N/ha)

Kategorie agronomiczne gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

49 59 62 66

Podane w tabeli wartości można zastąpić wynikami badania wiosną  N min. dla działki rolnej i zasto-
sować sposób obliczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolniczej.
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Tabela 12. Ilość azotu działającego pozostającego po uprawie roślin bobowatych

rodzaj 
przedplonu bobowate w czystym siewie bobowate w mieszankach z 

trawami lub zbożami

przyorane 
liście roślin 
korzeniowych

plon główny międzyplon plon główny międzyplon

przyorane 
resztki pożniwne 30 kg 15 kg 20 kg 10 kg 25 kg

przyorane 
całe rośliny na 
zielony nawóz

łubin żółty 74 kg
groch 77 kg
seradela 65 kg
pozostałe 60 kg

koniczyna 
czerwona 30 kg
koniczyna biała 
27 kg
seradela 33 kg
pozostałe 30 kg

50 kg 20 kg -

Dokumentowanie realizacji Programu działań
Podmioty prowadzące produkcję rolną, działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność w ra-

mach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy przechowują:
1. Umowy związane z kupnem/sprzedażą nawozów naturalnych
2. Dokumenty, w których dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane 

nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy w przypadku stosowania nawozów po 
późno zebranych z pola przedplonach.

Data 
zastosowania 

nawozu*

Uprawa, na 
której zastoso-
wano nawóz 

(gatunek)

Powierzchnia 
uprawy (ha)

Powierzchnia, 
na której 

zastosowano 
nawóz (ha)

Rodzaj 
nawozu
(w tym

zawartość N)

Dawka za-
stosowanego 

nawozu
(kg N/ha)

Dawka za-
stosowanego 

nawozu
(N/zasto-
sowaną 

powierzchnię 
uprawy

Tabela 13. Przykładowa ewidencja zabiegów agrotechnicznych
Tabela 13. związanych z nawożeniem azotem

*w przypadku nawożenia na terenie o dużym nachyleniu należy podać również datę przyorania/wy-
mieszania z glebą nawozów naturalnych.

Gospodarstwa prowadzące produkcję na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub 
utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego: 
1. posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu; 
2. prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, zawierają-

cą informacje podane z tabeli poniżej:
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Ewidencja może być prowadzona zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Dokumenty 
związane z ewidencją nawożenia muszą być przechowywane w gospodarstwie co najmniej trzech 
lata od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu albo obliczeń maksymal-
nych dawek azotu.

Kontrole z zakresu stosowania Programu działań

Organem właściwym do przeprowadzania kontroli z zakresu stosowania programu działań jest 
Inspekcja Ochrony Środowiska.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrole stosowania i przestrzegania 
Programu działań przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rol-
nej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. 
Program działań obowiązuje na obszarze całego państwa.

Na potrzeby wykonywania kontroli organy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnione do wyko-
rzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji producentów oraz ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz 
z 2017 r. poz. 5 i 624)

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolować będą:
• Dawki i terminy stosowania nawozów na gruntach rolnych;
• Warunki przechowywania nawozów naturalnych (pojemności zbiorników oraz płyt obornikowych, 

ich stan techniczny, zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód i gleby odciekami itp.);
• Posiadanie umów na zbycie lub nabycie nawozów naturalnych oraz produktu pofermenta-

cyjnego;
• Sporządzenie planów nawożenia azotem;
• Posiadanie opinii do planu nawożenia azotem wydaną przez okręgową stację chemiczno-

-rolniczą (pozytywna czy negatywna);
• Przedkładanie kopii planów nawożenia azotem właściwemu ze względu na miejsce stoso-

wania nawozów naturalnych i produktu pofermentacyjnego wójtowi (burmistrzowi, prezyden-
towi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska;

• Prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem (data 
zastosowania nawozu, powierzchnia i rodzaj uprawy, dawka i rodzaj nawozu, termin przyora-
nia nawozu naturalnego).

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli, WIOŚ w zależności od zakresu i stop-
nia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której nakazuje usunięcie w określonym terminie nieprawi-
dłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustala obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.
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Podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, 
w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, ponoszą opłatę za:
1. stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 Prawo 

wodne;
2. przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

106 ust. 4 Prawo wodne;
3. prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 106 ust. 4 Prawo wodne albo za jej brak;
4. brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-

wie art. 106 ust. 4.

Maksymalne stawki opłaty, o której mowa w art. 109 ust. 1 Prawa wodnego, wynoszą:
1. 2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4;
2. 3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi na pod-

stawie art. 106 ust. 4;
3. 500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami wyda-

nymi na podstawie art. 106 ust. 4 albo za jej brak;
4. 500 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 106 ust. 4.

Ponadto zgodnie z art. 33 i 34 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1259) w razie braku lub wadliwości planu nawożenia oraz stosowania nawozów nie-
zgodnie z planem nawożenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:
1. Nakazać usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie podmiotowi prowadzącemu chów lub ho-

dowlę, jeśli nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia albo posiada plan nawo-
żenia niespełniający wymagań oraz stosuje nawozy niezgodnie z planem nawożenia.

2. W przypadku nieusunięcia ww. uchybień w drodze decyzji wstrzymuje prowadzenie chowu lub 
hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze 
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, z uwzględnieniem wymogu zachowania dobrostanu 
zwierząt oraz potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia prowadzenia chowu lub ho-
dowli zwierząt.
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1. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Dz.U. 2018 poz. 1339.

2. Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami naturalnymi, a ochrona ja-
kości wody. S. Pietrzak, CDR Radom 2013.

3. Woda na obszarach wiejskich W. Mioduszewski, W. Dembek, Falenty 2009.
4. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 r. Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
5. www.woda.edu.pl

7. Literatura

Co trzeba zrobić w gospodarstwie:

1. Określić powierzchnię użytków rolnych, sporządzić obrót stada, obliczyć przelotowość 
zwierząt w grupie technologicznej, obliczyć stan średnioroczny zwierząt, obliczyć DJP oraz 
określić ilość DJP/ha UR.

2. Określić powierzchnie i pojemności urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych.

3. Ustalić terminy, w których można nawozić pola (na podstawie wytycznych „Programu dzia-
łań”).

 
4. W gospodarstwach prowadzących produkcję na powierzchni większej lub równej 10 ha 

użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 
10 DJP wg stanu średniorocznego, zaprowadzić Ewidencję zabiegów agrotechnicznych 
związaną z nawożeniem azotem. 

5. W gospodarstwach średnich - posiadających powierzchnię powyżej 100 ha użytków rolnych 
lub uprawiający tzw. uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha 
lub utrzymujących obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego sporządzić plan 
nawożenia azotem (corocznie).

6. W gospodarstwach bardzo dużych, prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 
stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 
kg lub 750 stanowisk dla macior, sporządzić pełny plan nawożenia oparty o analizę gleb 
(corocznie).




