
Wymogi dla gospodarstw rolnych 
wynikające z rozporządzenia dotyczącego 

programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami ze źródeł rolniczych



„Woda to dobro, którego jest coraz mniej” 



Znaczenie wody

Woda to podstawa życia. Bez niej nie byłoby roślin i zwierząt, praktycznie cały 
rozwój cywilizacji nie mógłby być możliwy.

Dla pewnej grupy zwierząt jest ona środowiskiem życia. Jest ona również 
podstawowym elementem wszystkich żywych komórek. Jest konieczna 
we wszelkich procesach przemiany materii. Ludzkie ciało posiada od 58- 65% wody, 
ryby posiadają w przybliżeniu 80%, natomiast rośliny lądowe mają od 50- 75% 
, rośliny wodne mogą posiadać do 98%.

Woda jest również niezbędna w rolnictwie i przemyśle. Według szacunku ekspertów 
na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 2000 m3 wody. 



• 96,5 % - morza i oceany (wody słone)

• 1,7% - wody podziemne

• 1,7% - lodowce

• 0,0132% - rzeki i jeziora

Zasoby wody na świecie

• 40% obszarów na pow. Ziemi ma utrudniony dostęp do wody 
pitnej (pustynie i tereny suche)

• 2,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody 
pitnej

• stan wód pogarsza się w związku z rozwojem przemysłu i 
rolnictwa oraz wzrostem liczby ludności



• 97% wody z opadów atmosferycznych 

• 3% wody z zagranicy

• 1,8% rzek posiada wodę klasy I (zdatną do picia)  

• 31% rzek – wody pozaklasowe

• Jeziora - w większości wody II i III klasy (przydatne do rekreacji 
i hodowli zwierząt lub do wykorzystania w przemyśle i do 
nawadniania pól) 

W rankingu zasobów wodnych Polska zajmuje 25 miejsce w 
Europie. 

Na 1 mieszkańca Polski przypada 3 razy mniej zasobów wody niż 
średnio w Europie i mniej więcej tyle co w Egipcie

Zasoby wody w Polsce



Dlaczego program azotanowy powstał



Problem eutrofizacji

Eutrofizacja wód

95% obszaru M. Bałtyckiego cierpi na 
eutrofizację - duży problem 
środowiskowy spowodowany m.inn. 
wprowadzeniem N i P.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 
Oddz. POZNAŃ

Polska, a szczególnie zachodnie wybrzeże Bałtyku, 

jest silnie zeutrofizowane.

Problem eutrofizacji wód
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Problem eutrofizacji

Eutrofizacja wód

EUTROFIZACJA znaczenie  słowa oddaje polski odpowiednik „przeżyźnienie”.

W wodzie gdzie trafia  nadmiar składników odżywczych zaczynają się 

gwałtownie rozwijać mikroorganizmy –fitoplankton.

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,  ich rozkład gnilny 

pochłania tlen z toni wodnej. Brak tlenu  powoduje dalszy rozkład  przez bakterie beztlenowe 

produkujące jednocześnie szkodliwy siarkowodór. 

W ten sposób powstają pustynie tlenowe, w których zamiera wszelkie życie.



Eutrofizacja wód
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Wzrost biogenów zw. azotu /fosforu
wzrost glonów, sinic

Skutek 
• niekorzystne zmiany jakości –
• spadek przejrzystości,
• zawartości tlenu,
• zmiana liczebna/gatunkowa ryb
• zaburzenia równowagi organizmów
obecnych w wodzie 

Związki azotu i fosforu
zakwit glonów i sinic
rozkład materii i zużycie tlenu 
+ toksyczne substancje
pustynie tlenowe na dnie morza

Fosfor , w sprzyjających warunkach 1 kg 
P stymuluje rozwój do 1t  
mikroorganizmów! 

Azot, może skażać wodę pitną.
Powyżej 50 mg azotanów/1l  wody –

niezdatna do picia.
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Na dziś nie osiągnęło dobrego stanu ekologicznego wymaganego przez Ramową DW.
Polska ma jedną z najwyższych w UE proporcji jezior eutroficznych i hipertroficznych 
(tj,  wody charakteryzują się dużą lub b. dużą zawartością pierwiastków biogennych). 

Ponad 40 proc. zbiorników wodnych dotyka eutrofizacja

Eutrofizacja wód



Udział rolnictwa w ładunku biogenów 

odprowadzanych do M. Bałtyckiego

Źródła
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punktowe

obszarowe

naturalne

Ponad 50% biogenów spływających do 
M. Bałtyckiego pochodzi z rolnictwa.

Rzeki:  45% azotu  20% fosforu



Źródła biogenów z rolnictwa 

Punktowe

najczęściej w obejściu gospodarstwa 

Zaliczamy

• wycieki z miejsc przechowywania  

naw. naturalnych, 

• wycieki z miejsc przechowywania  
kiszonek,

• spływy z podwórek,

• wycieki ze zbiorników na paliwo, oleje, 

• mycie i remonty maszyn i opryskiwaczy. 

Obszarowe
związane z produkcja roślinną

Zaliczamy

• nieodpowiednie nawożenie n. mineralnym i

• nieodpowiednie nawożenie n. naturalnymi  

• błędy w agrotechnice związane ze 

zmianowaniem,

• zakwaszenie gleb,  

• niewłaściwe terminy i i wykonanie prac 
polowych, 

• erozja wodna  

• skażenia podczas oprysków pestycydami, 
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Skażenia  groźne dla całego ekosystemu wodnego.



Skutki zanieczyszczenia wód

• Eutrofizacja powodowana nadmiernym wzbogacaniem wód w składniki pokarmowe. To 
nadmierne wzbogacanie wód związkami fosforu i azotu, które wywołują przyspieszony 
wzrost glonów i wyższych form roślinnych, co wiąże się z niepożądanym zachwianiem 
równowagi pomiędzy organizmami żyjącymi w wodzie oraz ze zmianą jej jakości.

• Zmiana w składzie gatunkowym ekosystemu wodnego, co może objawiać się 
występowaniem niepożądanych gatunków zwierząt i nadmiernym wzrostem toksycznych 
glonów, które mogą ograniczać rozwój wartościowego narybku, mięczaków, żab oraz 
różnych drobnych organizmów.

• Ograniczenie przydatności wody do picia dla ludzi i zwierząt, jak również do celów 
rekreacyjnych.

• Zarastanie otwartej powierzchni wód oraz zwiększenie produkcji substancji organicznej, 
która ulegając rozkładowi zmniejsza zawartość rozpuszczonego tlenu w głębszych 
warstwach wody i powoduje uruchamianie fosforu z osadów dennych.

• Produkcja toksyn i wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu.



Biorąc pod uwagę wynikające zagrożenia ważne 
są dwa pierwiastki: azot i fosfor.

Są bardzo ważnymi czynnikami w produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie. Azot 
powoduje intensywny wzrost i rozwój roślin, zwiększając ich masę zieloną oraz plon 
nasion Z kolei nawozy fosforowe korzystnie wpływają na wykorzystanie światła 
przez rośliny oraz wzmacniają odporność na choroby. Ich nieracjonalne stosowanie 
przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia środowiska, w tym wody.

Ocenia się, że 62% ładunku związanego azotu oraz 54% ładunku fosforu 
odprowadzanego z Polski do Morza Bałtyckiego pochodzi bezpośrednio lub 
pośrednio z produkcji rolniczej. 

Dbałość o jakość wód gruntowych poprzez racjonalne zarządzanie składnikami 
pokarmowymi na poziomie gospodarstwa rolnego ma zasadnicze znaczenie w 
redukcji emisji zanieczyszczeń związkami biogennymi do wód. 



Zanieczyszczenie wód azotanami może być powodowane przez:

• nadmierne nawożenie,

• nieodpowiednie terminy i miejsca stosowania nawozów,

• spływy powierzchniowe. 

Azot niewykorzystany przez rośliny może ulec wpłukaniu do głębszych warstw gleby 
i zanieczyścić wody gruntowe. 

Źródła zanieczyszczenia wód azotanami występujące w gospodarstwach rolnych:

• punktowe – dochodzi do nich najczęściej w samym obejściu gospodarskim i są 
związane z konkretnym miejscem/budowlą.  Zaliczyć do nich możemy wycieki z 
miejsc przechowywania nawozów naturalnych, kiszonek, spływy z podwórek, 
zanieczyszczenia związane z karmieniem zwierząt, czy też utrzymywaniem 
zwierząt; 

• obszarowe – związane są z produkcją roślinną. Mogą to być skażenia związane z 
nieodpowiednim nawożeniem mineralnym i nawozami naturalnymi, błędy w 
agrotechnice wynikające ze zmianowania i upraw roślin, zakwaszenia gleb, złych 
terminów wykonania prac polowych, z erozją wodną i wietrzną. 



• Monitoring wód glebowo-gruntowych (na głębokości 90 cm) 
prowadzony przez Krajową Stację  Chemiczno-Rolniczą i OSCHR we 
współpracy z IUNG-PIB  obejmuje 1700 pkt. poboru wody.

• Najwyższe stężenia azotanów obserwuje się  w woj.: 
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, 
podlaskim. 

• Podwyższone ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami związane 
jest z intensywną produkcją rolniczą, w szczególności zwierzęcą

• Stężenie azotanów w wodach jest zróżnicowane w latach i zależy 
od ilości i rozkładu opadów atmosferycznych

Przestrzenne zróżnicowanie stężenia azotanów  w 
płytkich wodach podziemnych
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• Dyrektywa azotanowa - DYREKTYWA RADY z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego 

• Ramowa dyrektywa wodna - DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

• USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – Dz.U. 2017 r. poz. 1566

Ochrona jakości wód- akty prawne



Rada Wspólnoty Europejskiej przyjęła dyrektywę dotyczącą ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego

Zgodnie  z zapisami dyrektywy 91/676/EWG państwa członkowskie 
UE mają do wyboru dwa sposoby wdrażania jej postanowień:

- Pierwszy polega na sporządzeniu wykazu wód zanieczyszczonych 
lub zagrożonych zanieczyszczeniem oraz ustanowieniu wykazu 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych (OSN);

- drugi polega na ustanowieniu i wdrożeniu „Programu działań” 
na terenie całego kraju,  państwo członkowskie jest zwolnione 
wtedy z obowiązku wyznaczania wód wrażliwych i OSN.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG
z dnia 12 grudnia 1991 r.
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W tych państwach 
nie wytyczano OSN, 
lecz przyjęto 
program działań dla 
całego kraju



Obszary OSN obowiązujące do 2016 
roku
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Prawo wodne: Dział III - Ochrona wód
Rozdział 4 – Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

Art. 102.1. Produkcję rolną (…) oraz działalność w ramach której są przechowywane 
odchody zwierzęce lub stosowane nawozy,  prowadzi się w sposób zapobiegający 
zanieczyszczeniu wód azotanami(…) i ograniczający takie zanieczyszczenie

Art. 103.1. Minister ds. rolnictwa (…) opracuje zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do 
dobrowolnego stosowania 

Art. 104. 1. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża
na obszarze całego państwa program działań



Program działań – program azotanowy



Dotyczy on wszystkich podmiotów, którzy prowadzą produkcję rolną, w

tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są

przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne nawóz to każda substancja zawierającą 
związek azotu lub związki azotu rolniczo wykorzystywane w celu 
zwiększenia wzrostu roślinności, a także odchody zwierzęce, pozostałości 
z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowe.



Pod nazwą nawozy naturalne rozumiemy nawozy pochodzące od zwierząt 
gospodarskich – obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi, przeznaczone do 
rolniczego wykorzystania, w tym również w formie przetworzonej. Wyróżniamy: 

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 utrzymywania zwierząt 
gospodarskich.

Obok nawozów naturalnych stosuje się także nawozy azotowe mineralne – nawozy 
produkowane z kopalin lub wytwarzane w procesie syntezy, których jednym ze 
składników jest azot. 



1.Środki i sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej 
z procesami nawożenia i gospodarki nawozami obejmujące:

 ograniczenie wykorzystania nawozów (na glebach zamarzniętych, w terenie nachylonym, w pobliżu wód)  

wskazanie okresów, w których dozwolone jest wykorzystanie rolnicze nawozów (dawki i sposoby)

 określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych nawozów jest zabronione

 określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych

 planowanie prawidłowego nawożenia azotem

 określenie listy upraw intensywnych

 określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych

 określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych

 określenie sposobu ustalania rocznej dawki odchodów zwierzęcych zawierających nie więcej niż 170 kg N 

na 1 ha

Program azotanowy



2. Sposób dokumentowania realizacji programu działań

3. Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków 

Działania  różnicuje się w zależności od:

 liczby utrzymywanych zwierząt gospodarskich

 wielkości użytków rolnych 

 intensywności prowadzonej produkcji 

 części obszaru kraju z uwzględnieniem warunków glebowych, klimatycznych, wodnych i 

środowiska, ukształtowania terenu, zagospodarowania gruntów oraz praktyki rolniczej, w tym 

systemu płodozmianu   

Program azotanowy



Odchody zwierzęce = nawozy 
naturalne
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Zgodnie z aktualnym stanem prawa
Art. 105. 1. Zastosowana w okresie roku dawka odchodów 
zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać 
więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha 
użytków rolnych.* (UR)

*W programie działań może zostać określona roczna dawka 
odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierająca 
więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 
Roczną dawkę odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo 
zawierającą więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha 
użytków rolnych, o której mowa w ust. 2, ustala się w programie 
działań po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.



Jak oblicza się ilość nawozów naturalnych (odchodów 
zwierzęcych)
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Ilość nawozów naturalnych oblicza się za pomocą 
wskaźników podanych w rozporządzeniu: 
Przelotowość => Stan średnioroczny zwierząt  => liczba 
DJP* 
 produkowana ilość nawozów naturalnych od 1 szt. 
stanu średniorocznego x suma sztuk st.śr. w 
gospodarstwie + ilość nawozów naturalnych zakupionych 
do gospodarstwa

*duża  jednostka przeliczeniowa (DJP) – rozumie się przez to 
umowną jednostkę przeliczeniową zwierząt gospodarskich 
odpowiadającą zwierzęciu o masie 500 kg albo zwierzętom o 
łącznej masie 500 kg;



Wszystkie gospodarstwa 
muszą przestrzegać:
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Cztery grupy gospodarstw pod względem wymagań programu

Powierzchnia 
gospodarstwa/uprawy

/ ilość zwierząt

Wymagania

Do 10 ha 
do 10 DJP

Wymagania podstawowe(terminy, warunki pogodowe, miejsca 
przechowywania, odległości od cieków, nie są typowane do kontroli 
urzędowej

Powyżej 10 ha i 
10DJP

- Prowadzenie ewidencji stosowania nawozów (N);
- Obliczenia dawek maksymalnych;
- Obliczenia stanów średniorocznych;
- Obliczenia powierzchni/objętości urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych

Gospodarstwa o 
powierzchni powyżej 

100 ha UR lub powyżej 
50 ha upraw 

intensywnych lub pow. 
60 DJP

- Prowadzenie ewidencji stosowania nawozów (N);
- Opracowanie planów nawożenia azotem;
- Obliczenia stanów średniorocznych;
- Obliczenia powierzchni/objętości urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych

Ponad 40 000 stanowisk dla 
drobiu lub chów lub hodowlę 
świń powyżej 2000 stanowisk 
dla świń o wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla macior:

+ plan nawożenia pełny oparty o wyniki zasobności gleby i 
zatwierdzony przez OSChR
+ zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy 
na użytkach rolnych, których jest posiadaczem



Lista upraw intensywnych

• W uprawie polowej

• 1) pszenica, powyżej 120 kg N/ha,

• 2) pszenżyto, powyżej 100 kg N/ha,

• 3) żyto mieszańcowe, powyżej 100 kg N/ha,

• 4) kukurydza, powyżej 160 kg N/ha,

• 5) rzepak, powyżej 150 kg N/ha,

• 6) burak cukrowy, powyżej 150 kg N/ha,

• 7) burak pastewny, powyżej 150 kg N/ha,

• 8) ziemniak późny, powyżej 120 kg N/ha,

• 9) kapusta głowiasta biała,

• 10) kalafior,

• 11) brokuł

• 12) kapusta brukselka,

• 13) marchew,

• 14) seler korzeniowy,

• 15) burak ćwikłowy,

• 16) ogórek,

• 17) cukinia,

• 18) cebula,

• 19) por.

W uprawie pod osłonami:

• 1) pomidor,

• 2) ogórek,

• 3) papryka.



• Zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, 
nasyconych wodą, pokrytych śniegiem

• Dopuszcza się stosowanie nawozów na glebach, które rozmarzają co najmniej 
powierzchniowo w ciągu dnia

Ograniczenia w stosowaniu nawozów

Rodzaj nawozów

Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe mineralne 

i

nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne 

stałe

Grunty orne
1 marca –

20 października 

1 marca –

31 października 

Grunty orne na terenie gmin 

objętych wykazem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Programu

1 marca –

15 października 

Grunty orne na terenie gmin 

objętych wykazem stanowiącym 

załącznik nr 3 do Programu

1 marca –

25 października 

Uprawy trwałe

1 marca –

31 października

1 marca –

30 listopada
Uprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

Dopuszczalne terminy stosowania nawozów 



Zróżnicowanie terminów stosowania nawozów
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Powyższe terminy stosowania nawozów na gruntach ornych

znajdujących się w gminach wymienionych w załącznikach 2 i 3

nie dotyczą :

 podmiotów, które będą zakładać jesienią uprawy po późno

zbieranych przedplonach jak kukurydza, buraki cukrowe,

warzywa. Mogą oni zastosować maksymalnie 30 kg N/ha,

jednak muszą udokumentować termin zbioru, datę

zastosowania nawozu, ich rodzaj i dawkę oraz termin siewu

jesiennej uprawy

 podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia

ze względu na warunki pogodowe, w szczególności na

uwilgotnienie gleby. Mogą stosować nawozy do 30 listopada



Wymagane odległości od wód przy stosowaniu nawozów

Na gruntach rolnych od brzegu: 

Rodzaj 

nawozów 

jezior i zbiorników 

wodnych 

o powierzchni  

do 50 ha 

cieków 

naturalnych 

rowów z wyłączeniem 

rowów o szerokości 

do 5 m liczonej na 

górnej krawędzi 

brzegu rowu 

kanałów 

 

Nawozy z 

wyłączeniem 

gnojowicy 

5 m 5 m 5 m 5 m 

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m 

Na gruntach rolnych od: 

Rodzaj 

nawozów 

brzegu jezior i zbiorników 

wodnych o powierzchni 

powyżej 50 ha 

ujęć wody, jeżeli nie 

ustanowiono strefy ochronnej 

na podstawie przepisów ustawy 

– Prawo wodne 

obszarów 

morskiego pasa 

nadbrzeżnego 

Wszystkie 

rodzaje 

nawozów 

20 m 20 m 20 m 

 



 Wymagane odległości od cieków i zbiorników wodnych mogą zostać zmniejszone o

połowę w przypadku:

- stosowania nawozów przy pomocy urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby

(aplikacja wgłębna, węże wleczone, pneumatyczne siewniki nawozów)

- podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 równe dawki stosowane w odstępie

co najmniej 2 tygodni



Tereny o dużym nachyleniu

Zabrania się stosowania nawozów na terenach o dużym nachyleniu w kierunku wód 
powierzchniowych w odległościach zwiększonych o 5 m

Na pozostałej części pola należy:

* rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych (<100 kg N jednorazowo) 

* gruntach ornych dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać lub 
wymieszać z glebą w ciągu 4 godz.

* uprawiać pole w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku stosując odkładanie skiby w 
górę o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie działki 

Rozumie się przez to stok o nachyleniu większym niż 10%, co 
oznacza wzrost pochylenia terenu o 1 m na długości 10 m -ok. 6o



Minimalne odległości stosowania nawozów na gruntach rolnych od brzegu przy 

nachyleniu powyżej 10%:

jezior i zbiorników

o powierzchni 

do 50 ha

cieków 

wodnych

rowów z wyłączeniem rowów o 

szerokości do 5 m*

kanałów

w rozumieniu ustawy 

Prawo wodne

Nawozy

z wyłączeniem 

gnojowicy

10 m 10 m 10 m 10 m

Gnojowica 15 m 15 m 15 m 15 m

Minimalne odległości stosowania nawozów na gruntach rolnych od:

brzegu jezior i zbiorników 

wodnych o powierzchni powyżej 

50 ha

ujęć wody**
obszarów morskiego pasa 

nadbrzeżnego

Wszystkie rodzaje 

nawozów
25 m 25 m 25 m

** jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej  na podstawie  przepisów ustawy – Prawo wodne z dnia 01.07.2017
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• Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe należy przechowywać i składować w 

bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i 

gruntu.

• Podmioty prowadzące produkcję rolną zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie 

nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych), wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub 

przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze 

wykorzystanie. 

• Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczalnych 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. 

Przechowywanie nawozów naturalnych



Miejsca przechowywania nawozów 



• na nawozy naturalne płynne na okres 6 miesięcy

• powierzchnia miejsc przechowywania nawozów stałych na okres 5 mies.

• Obliczenie wymaganej wielkości miejsc do przechowywania nawozów poprzedza sporządzenie obrotu 

stada, obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, a następnie 

wyliczenie stanów średniorocznych. Wyliczone stany średnioroczne zwierząt gospodarskich przelicza 

się na DJP. Sposób wykonania obliczeń zawarto w załącznikach do programu azotanowego

W przypadku gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne (odchody zwierzęce) 

podlegają procesom technologicznym przetwarzania lub zbyciu wymagana wielkość urządzeń do 

przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) może ulec stosownemu 

pomniejszeniu.

Pojemność zbiorników na nawozy



Możliwe jest czasowe (do 6 miesięcy) składowanie obornika bezpośrednio na gruntach 
rolnych

 pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym 

spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii 

brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód 

 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 składowania 

obornika

 nie dopuszcza się ponownego składowania obornika na pryzmie w tym samym miejscu przez 

okres 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego składowania obornika

 Zabronione jest składowanie pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie przez cały rok

Składowanie na gruncie



Każdorazowo zaznaczyć na mapie lub szkicu działek, 

lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku.

Lokalizacja pryzmy obornika

Obornik złożony 30.10.2017r.

Fot. A. Zygmanowska

Mapę/szkic działki z 

lokalizacją pryzmy, 

przechowywać przez 

3 lata od zakończenia 

składowania obornika
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• Podmioty prowadzące produkcję rolną  są zobowiązane do dostosowania powierzchni lub pojemności 

posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) do wymogów 

określonych w Programie, w terminie do:

• 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 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 

750 stanowisk dla macior;

• 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących  chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w 

liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Przed upływem wskazanych  terminów  podmioty zapewniają przechowywanie nawozów naturalnych 

płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej 

produkcji tego nawozu.

Harmonogram realizacji zadań w 
zakresie przechowywania nawozów 



©
 C

D
R
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• Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie. Należy je 
przechowywać w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na 
płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, 
który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym

• Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości 
mniejszej niż 25 m od:

• studni lub ujęć wód

• linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego



Bezpieczne przechowywanie pasz soczystych i kiszonek 

pryzmy

bele

rękawy foliowe

Źródło :Danuta Nowak

silosy przejazdowe



• Obowiązkowy dla gospodarstw:     

- 40 000 drobiu lub 2 000 świń 

- nabywających nawozy naturalne od powyższych

• plan opracowuje się zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu

chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb

• OSCH-R opiniuje plan nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub

produktu pofermentacyjnego.

• plan wraz z opinią jest przekazywany wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce

stosowania nawozów naturalnych nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu

• w gospodarstwach rolnych, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia nie

stosuje się wyższych dawek nawozów niż wynikające z planu nawożenia

Plan nawożenia



Plan nawożenia azotem

Obowiązkowy dla gospodarstw:     

- 100 ha UR

- 50 ha upraw intensywnych na GO

- >60 DJP

Plan nawożenia azotem opracowuje się na podstawie  uproszczonego bilansu 

azotu w sposób określony w załączniku Programu, albo przy zastosowaniu 

programu nawozowego obejmującego co najmniej wymagania dla 

uproszczonego  bilansu

W gospodarstwach, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia 

azotem nie stosuje się wyższych dawek azotu niż wynikające z planu



Uproszczony bilans: 

dawka Nmin. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x 

pobranie jednostkowe azotu [kg N/t] (wg. tabeli 10)  – ∑ N z innych 

źródeł x równoważnik nawozowy – korekta dla roślin uprawianych 

po przedplonach lub międzyplonach bobowatych (wg. tabeli 12)/0,7 

(współczynnik wykorzystania N z nawozów mineralnych)

Na słomę pozostawioną do zaorania można zastosować dodatkowo nie więcej niż 

30 kg N/ha, o ile stanowisko przeznaczone jest pod zasiew ozimin.

Metoda planowania nawożenia



Pobranie azotu na jednostkę plonu
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Pobranie azotu na jednostkę plonu

53



Pobranie azotu na jednostkę plonu
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Pobranie azotu na jednostkę plonu
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W gospodarstwach rolnych, których nie dotyczy obowiązek opracowania planu nawożenia 

nawozy należy stosować w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości  azotu 

wskazanych w załączniku do Programu

Azot działający (Nd) = Nd z nawozów naturalnych + Nd 

z gleby + Nd z nawozów azotowych mineralnych 

Jeżeli w gospodarstwach rolnych, których nie dotyczy obowiązek opracowania planu 

dobrowolnie zostanie opracowany plan nawożenia takie gospodarstwa mogą stosować dawki 

nawozów zgodnie z opracowanym planem

Maksymalne dawki azotu



N z innych źródeł azot mineralny wiosną
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N z innych źródeł bobowate
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N z innych źródeł Nawozy naturalne
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N z innych źródeł Nawozy naturalne
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DN = Ppok - ∑ N z innych źródeł.

Potrzeby N=> 6 x 27 = 162 kg N/ha

∑ N z innych źródeł

Obornik 30 t x 2,6 kg N/t x 0,15 = 11,7 kg N/ha (zaokr.12)

Zasoby azotu mineralnego wiosną = 62 kg

Dawka N  z nawozów mineralnych= 

162 – 12 - 62 = 88 kg N / 0,7 =  125,7 kg
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Wyliczenie dawki azotu

Przykład – pszenica ozima  – 6 t ziarna/ha, gleba średnia, 2 rok po oborniku  w 
dawce 30 t/ha



Obecna wersja
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Obecna wersja
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Obecna wersja 
maksymalne 
dawki
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Przykład obliczenia maksymalnej dawki
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Do prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem  zobowiązane są 
podmioty:

- gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha UR

- utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 
10 DJP wg stanu średniorocznego

Dokumentację można prowadzić w formie zapisów własnych, 
arkuszy lub dzienników, książki nawozowej. Można również 
prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej

Dokumentację należy przechowywać przez 3 lata od dnia jej 
sporządzenia. 

Dokumentacja 



Ewidencja stosowania nawozów



Przekazywanie/przyjęcie nawozów  naturalnych

• Można przekazać część lub całość wytwarzanych w gospodarstwie rolnym n. 
naturalnych (odchodów zwierzęcych) innemu podmiotowi lub biogazowni 
rolniczej. 

• Umowa zbytu n. naturalnych (odchodów zwierzęcych) przekazujący i przyjmujący 
te nawozy przechowują przez okres 3 lat od dnia jej wygaśnięcia. 

• Umowa zawiera: dane przekazującego i przyjmującego te nawozy, rodzajów , 
ilości  i zawartości azotu w przekazywanych nawozach,  terminu ich przekazania 
oraz cel ich wykorzystania (np. do nawożenia gruntów, do biogazowni, do 
produkcji podłoży dla pieczarek, itd). 

• Podmioty przyjmujące n. naturalne (odchody zwierzęce) na podstawie umowy, 
zobowiązane są do posiadania, w chwili przyjmowania n. naturalnych, 
odpowiednich urządzeń do ich przechowywania i składowania w sposób 
bezpieczny dla środowiska (bez odcieków do wód i gruntu).
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Stanowić będzie uzupełnienie zasad wynikających z tzw. programu azotanowego i obejmować 
powinien wskazówki dotyczące:

1) okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu jest niewłaściwe;

2) rolniczego wykorzystania nawozów w terenie o dużym nachyleniu;

3) rolniczego wykorzystania nawozów na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych 
wodą lub przykrytych śniegiem;

4) warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu cieków naturalnych, zbiorników 
wodnych, kanałów i rowów;

5) pojemności i konstrukcji miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz odcieków z 
przechowywanych materiałów roślinnych, takich jak kiszonka;

6) procedur rolniczego wykorzystania, w tym dawek i równomierności rozprowadzania 
nawozów, które zapewniają utrzymanie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym 
poziomie.

Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej



Kontrole WIOŚ i ARiMR

WIOŚ – oprócz programu 

azotanowego kontrolują -

gospodarkę wodą, ściekami, 

odpadami plastiku, 

jarzeniówek, eternit, 

przepracowane oleje, silosy, 

nawozy, kiszonki, wszelkie 

zezwolenia i sprawozdania 

ARiMR – program azotanowy i 

wzajemna zgodność



Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników 
kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu 
decyzję, w której może:

1) nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w 
trakcie kontroli lub

2) ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.

Decyzje organu ochrony środowiska podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu.

Podmioty prowadzące produkcję rolną ponoszą opłatę za:
1) stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami;

2) przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami;

3) prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami 
albo za jej brak;

4) brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany.
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Na potrzeby wykonywania kontroli, organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska są uprawnione do 

wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie 

ewidencji producentów oraz ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności(…)* 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

udostępnia dane właściwym organom Inspekcji 

Ochrony Środowiska.

*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).
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Maksymalne stawki opłat za naruszenie Programu 
azotanowego aktualizowane są co rok i ogłaszane w 
Monitorze Polskim. Stawki obowiązujące w 2019 r. wynoszą:
• 2040 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z Programem 
azotanowym,
• 3060 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych 
niezgodnie z Programem azotanowym,
• 510 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji Programu 
azotanowego niezgodnie z Programem azotanowym,
• 510 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany 
zgodnie z przepisami.



W przypadku kontroli przeprowadzanych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zasady 
wzajemnej zgodności (cross-compliance), wysokość sankcji czyli % 
obniżenia płatności otrzymywanych przez rolnika w ramach 
płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych, zależy od 
rodzaju i skali naruszenia wymogów.
W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z 
zaniedbania ze strony rolnika, zmniejszenie płatności z zasady 
wynosi 3% całkowitej kwoty płatności, a w przypadku 
poważniejszych naruszeń 5%. Natomiast w sytuacji, gdy rolnik 
celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to z 
zasady wynosi 20% całkowitej kwoty lub w przypadkach rażących 
naruszeń może nawet zostać zwiększone do 100% całkowitej 
kwoty.



• Pasy ochronne (trwałych użytków zielonych, miedze)

• Mulczowanie gleby

• Głęboszowanie (likwidacja „podeszwy płużnej” i poprawa infiltracji wody)

• Nawożenie wgłębne

• Pozostawienie ścierniska 

• Uprawa uproszczona, uprawa zerowa 

• Uprawa w poprzek stoku

• Siew poplonów
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Metody ograniczania erozyjnych strat biogenów na terenach 
urzeźbionych 

Ochrona powierzchni gleby = zmniejszenie  strat biogenów

Pozostawienie mulczu na zimę chroni glebę 



• Przyoranie słomy powoduje tzw. biologiczną immobilizację łatwo 

rozpuszczalnych form azotu, podatnych na  wymywanie. 

• Rozwój mikroorganizmów glebowych stymulowany dostarczeniem źródła 

energii, jakim jest węgiel zawarty w słomie, powoduje asymilację azotu z 

zasobów glebowych.

• Azot mineralny zostaje wbudowany w biomasę mikroorganizmów i jest w 

ten sposób chroniony przed wymywaniem. 

• Po obumarciu bakterii składnik ponownie uwalnia się do gleby i może być 

pobrany przez rośliny wyższe.      
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Przyorywanie słomy
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Wychwytywanie biogenów 

Strefy buforowe - nienawożone, 
porośnięte roślinami wieloletnimi pasy  
roślinności wzdłuż cieków  i zbiorników 
wodnych

Oczka śródpolne i mokradła

Zadrzewienia



1. Zabiegi ograniczające straty wody z gleby

• Zwiększenie retencyjności gleby poprzez poprawę jej struktury (nawożenie organiczne,
wapnowanie)

• Utrzymanie okrywy roślinnej przez możliwie najdłuższy okres czasu – stosowanie
międzyplonów, mulczowanie gleby resztkami roślinnymi

• Stosowanie bogatego gatunkowo płodozmianu, ograniczającego rozwój chwastów, chorób i
szkodników

• Wprowadzenie do zmianowania roślin motylkowatych lub ich mieszanek z trawami.

• Przyorywanie słomy i szybka podorywka ścierniskową po żniwach

• Uprawa bezorkowa – ograniczenie parowania

• Agregowanie zabiegów uprawowych (zmniejszenie ubijania gleby i poprawa jej retencyjności )

• Likwidacja podeszwy płużnej i niedopuszczanie do zbicia warstwy podglebia

• Likwidowanie chwastów głęboko korzeniących się

• Przykrywanie folią fragmentów gleby bez roślinności.

2. Zapewnienie roślinom odpowiednich warunków wzrostu poprzez optymalizację nawożenia, w
szczególności potasem

Optymalizacja zużycia wody w produkcji roślinnej 



3. Odpowiednie zarządzanie produkcją roślinną w gospodarstwie.

• Przestrzeganie optymalnych terminów siewu, sadzenia, uprawy, oraz ochrony roślin.

• Stosowanie obniżonych norm wysiewu zbóż i rzepaku - silniejszy rozwój systemu
korzeniowego i mocniejsze rozkrzewienie czy tworzenie pędów bocznych roślin.

• Dobór odpowiednich gatunków i odmian roślin dostosowanych do warunków
klimatycznych: długość okresu wegetacji, potrzeby wodne, współczynnik transpiracji -
rośliny zużywające mniej wody na jednostkę plonu.

4. Optymalizacja nawadniania upraw – prawidłowy dobór systemu nawodnieniowego oraz
stosowane prawidłowe terminy i dawki nawodnieniowe.

• Wybór rozwiązań wodooszczędnych (minizraszacze, nawodnienia kroplowe).

• Dynamiczne sterowanie nawodnieniami (precyzyjne określanie terminów nawodnień).

• Optymalizacja działania nawodnień grawitacyjnych (retencjonowanie za pomocą spiętrzeń
po okresie zimowym i po dużych opadach).

• Wyliczanie dawki nawodnień na podstawie ewapotranspiracji, czy bezpośredniego
pomiaru wilgotności gleby w strefie korzeniowej.

Optymalizacja zużycia wody



Metody ochrony zasobów wody

źródło: Jadczyszyn

Nawadnianie kropelkowe ogranicza 
zużycie wody 

Magazynowanie wody – mała retencja 



Dziękuję za uwagę 

„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, 
ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione,                                                     

bronione i traktowane jako takie.”


