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Konferencja Regionalna Zamykanie cykli mineralnych na poziomie gospodarstw rolnych –  

Dobre praktyki rolnicze minimalizujące straty składników nawozowych w Wielkopolsce 



1. Wymogi Dyrektywy Azotanowej  

2. Wyznaczanie wód wrażliwych i OSN 

3. Program działań na okres 2012-2016 

 



Dyrektywa Rady 91/676/EWG 

z dnia 12 grudnia 1991 r. 
 

dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych  

sporządzenie wykazu wód wrażliwych i obszarów szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych  

opracowanie zbioru zasad właściwej praktyki rolniczej  

przygotowanie i wdrożenie programów działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 

monitorowanie jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

ocena stanu eutrofizacji 

Dyrektor RZGW 



Wyznaczenie wód wrażliwych i obszarów szczególnie 
narażonych oraz opracowanie Programu działań 

zadaniem Dyrektorów  
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 

 

Art. 47 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: 

 

Dyrektor RZGW określa, w drodze rozporządzenia, wody 

powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie 

narażone 

 

Dla każdego z obszarów narażonych Dyrektor RZGW opracowuje 

program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych 
 



Wody wrażliwe 
wg rozporządzenia MŚ 

wody zanieczyszczone 

• śródlądowe wody powierzchniowe, a w 

szczególności wody, które pobiera się  

lub zamierza się pobierać na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia i wody 

podziemne, w których zawartość 

azotanów wynosi powyżej 50mg NO3/dm3; 

• śródlądowe wody powierzchniowe, 

wykazujące eutrofizację, którą skutecznie 

można zwalczać przez zmniejszenie 

dawek dostarczanego azotu. 

wody zagrożone zanieczyszczeniem 

• śródlądowe wody powierzchniowe, a w 

szczególności wody, które pobiera się lub 

zamierza się pobierać na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia i wody 

podziemne, w których zawartość azotanów 

wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje 

tendencję wzrostową; 

• śródlądowe wody powierzchniowe, 

wykazujące tendencję do eutrofizacji, którą 

skutecznie można zwalczać przez 

zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. 

Obszary szczególnie narażone 

obszary, z których pochodzą 

zanieczyszczenia wód 



3 cykle wdrażania Dyrektywy Azotanowej  

w Polsce 

• 2004-2008 – 21 OSN na terenie 6 RZGW - ok. 2% kraju 

 

• 2008-2012 – 19 OSN na terenie 5 RZGW - ok. 1,5% kraju 

 

• 2012-2016 – 48 OSN na terenie 5 RZGW - ok. 4,5% kraju  
            

            10 województw: 
          Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie 

          Lubelskie, Łódzkie 

          Mazowieckie, Podlaskie 

          Pomorskie, Warmińsko-mazurskie 

          Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 

 



OSN w Polsce 

Źródło: „Wszystko, co warto wiedzieć o wdrażaniu dyrektywy azotanowej w Polsce”, KZGW 2008 

2004-2008 

2008-2012 



2012-2016 



Zasięg OSN w Wielkopolsce 

• 2004-2008 – 3106 km² 10,40% 

 

• 2008-2012 – 2479 km² 8,3% 

 

• 2012-2016 – 5237,02 km² 17,56%
            

             



RZGW OSN – województwo wielkopolskie 
Powierzchnia 

[km2] 

Poznań 

w zlewni Dopływu z Gruntowic  41,28 

w zlewni Giszki, Lipówki, Ołoboku  

i Trzemnej (Ciemnej) 
464,77 

w zlewni Kanału Mosińskiego i Kanału 

Książ 
662,2 

w zlewni Kopli  288,14 

w zlewni Lutynii 564,06 

w zlewni Mogilnicy i Kanału Grabarskiego 592,79 

w zlewni Olszynki, Racockiego Rowu  

i Żydowskiego Rowu 
380,4 

w zlewni Strugi Bawół 393,3 

Wrocław 

w zlewni rzeki Orli 1133,15 

w zlewni rzeki Rowu Polskiego 466,12 

w zlewni rzeki Czarna Woda i Kuroch 232,84 

Warszawa 
Bzura 9,82 

Zgłowiączka 8,15 

Razem 12 5237,02 



http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/569/Dyrektywa_Azotanowa 

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/wykazy/wod-wrazliwych-oraz-

obszarow-szczegolnie-narazonych-na-zanieczyszczenie-

zwiazkami-azotu-ze-zrodel-rolniczych 

OSN.pdf


Program działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych 



http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/570/Program_dzialan 

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/programy-dziaa-majcych-

na-celu-ograniczenie-odpywu-azotu-ze-rode-rolnicznych-dla-

obszarow-szczegolnie-zagroonych 

PD.pdf


Poprawa praktyki rolniczej poprzez: 
 

1. Przestrzeganie okresów, dawek i sposobów nawożenia 

2. Właściwe magazynowanie nawozów naturalnych, pasz  

soczystych oraz postępowanie z odciekami  

3. Przestrzeganie zasad nawożenia pól na terenie  

o dużym  nachyleniu oraz w pobliżu cieków  

4. Ograniczenie stosowania nawozów na glebach 

podmokłych, zalanych, zamarzniętych, pokrytych 

śniegiem 

Cel Programu działań: zapobieganie pogorszeniu stanu wód 

oraz poprawa stanu, w których pogorszenie  

już nastąpiło   



Program działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych  
 

- odwołuje się do przepisów prawa krajowego, które  

bezpośrednio lub pośrednio wdrażają wymogi Dyrektywy 

Rady 91/676/EWG  

- wprowadza dodatkowe wymogi 

Opracowano wykaz przepisów prawa krajowego 

Wykaz przepisów krajowych do DA-26-02-2014.pdf


1. Nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie 

ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne 

(szczególnie związki azotu) będą wymywane do wód 

gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych 

powodując ich zanieczyszczenie 

2. Nawozy naturalne i organiczne stosuje się na go 1.03-15.11 

3. Nawozy naturalne płynne na łąkach i pastwiskach stosuje 

się 1.03-15.08 

4. Nawozy naturalne stałe stosuje się:  

na łąkach 1.03-30.11  

na pastwiskach 1.03-15.04 i 15.10-30.11 

Rozdział 1. Okresy nawożenia 

1 od początku PD 

2- 4 od 1.03.2013  



5. Nawozy azotowe mineralne stosuje się: 
 

na go i uw  od 1.03-15.11 zakaz nie dotyczy producentów 

buraków i kukurydzy, którzy zawarli kontrakt na ich dostawę po 15.11 
 

na łąkach i pastwiskach od 1.03.-15.08  

6. Przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i przy wypasie 

kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę azotu w ilości do 

85 kg N/ha/rok z nawozów płynnych naturalnych 

bezpośrednio po wypasie/pokosie , nie później niż do 15.08 
 

7. Nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach 

nieuprawianych, w tym na ugorach 

Rozdział 1. Okresy nawożenia 

5-7 od 1.03.2013  



Rodzaj gruntów 
Nawozy naturalne  Nawozy 

organiczne 

Nawozy azotowe 
mineralne stałe płynne 

Grunty orne 1 marca - 15 listopada 
1 marca-15 listopada* 

Uprawy wieloletnie     

  

Łąki trwałe 1 marca - 30 listopada 

1 marca do 15 sierpnia 1 marca-15 sierpnia 

Pastwiska trwałe 

1 marca  - 15 kwietnia  
i 15 października - 30 

listopada 

Użytkowanie zmienne 
(kośno-pastwiskowe) i 

wypas kwaterowy 

  

do 85 kg N/ha/rok 
bezpośrednio po 
pokosie/wypasie, ale  
nie później niż do dnia 
15 sierpnia 

  

Gleby nieuprawiane   
w tym ugory 

Nie stosuje się nawożenia przez cały rok 

  

* Uwaga: termin 15 listopada nie dotyczy producentów buraków, kukurydzy, którzy zawarli 
umowę kontraktacyjną na dostawę buraków i kukurydzy po dniu 15 listopada. Dla nich jesienny 
termin graniczny stosowania nawozów azotowych mineralnych oblicza się dodając 14 dni do 
terminu dostawy produktów rolnych objętych umową kontraktacyjną, jednak nie później niż po 
zakończeniu okresu wegetacyjnego w danym regionie. 



Rozdział 2. Warunki przechowywania nawozów naturalnych 

oraz postępowanie z odciekami 

1. Płynne nawozy naturalne należy przechowywać w taki 

sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wód. 

2. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania 

gnojówki i gnojowicy oraz możliwość gromadzenia i 

przechowywania obornika, przez okres, w którym rolnicze 

ich wykorzystanie nie jest możliwe - co najmniej 6-miesięcy  

3. Obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczający 

przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu lub,  

w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce,  

w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu 

1 od początku PD 

2 na koniec PD  

3 od 1.03.2013 



4. W okresie od 1.03 do 31.10, jednak nie dłużej niż przez 12 

tygodni, dopuszcza się złożenie obornika na pryzmie 

bezpośrednio na gruncie. Pryzmy lokalizuje się poza  

zagłębieniami terenu, w odległości większej niż 20 m od linii 

brzegu wód powierzchniowych, na terenach o spadku do 3%, 

niepiaszczystych i niepodmokłych. W przypadku potrzeby 

ponownego złożenia obornika na pryźmie w kolejnym sezonie 

wegetacyjnym, pryzmy lokalizuje się w innym miejscu. 

Lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku 

na danej działce rolnik zaznacza na mapie lub szkicu działki 

5. Nawozy naturalne przechowuje się w odległości większej niż 

20 m od: studni, linii brzegu cieków i zbiorników  

Rozdział 2. Warunki przechowywania nawozów naturalnych 

oraz postępowanie z odciekami 

4-5 od 1.03.2013  



Rozdział 2. Warunki przechowywania nawozów naturalnych 

oraz postępowanie z odciekami 

6. Jeśli rolnik na OSN posiada nadmierną ilość nawozów 

naturalnych w stosunku do rzeczywistej pojemności ich 

przechowywania lub >170 kg N/ha ur, musi udokumentować, 

że nawozy usuwa w sposób nieszkodliwy dla środowiska – 

znalezienie odbiorcy, umowy zbytu 

7. Pasze soczyste przechowuje się na zabezpieczonym przed 

wyciekami gruncie, w silosach, na płytach lub na podkładzie  

z foli i sieczki oraz pod przykryciem foliowym. Kiszonki 

składuje się w odległości ponad 20 m od linii brzegu wód 

powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody 

8. Dostosowanie urządzeń do przechowywania nawozów - do 

końca obowiązywania Programu 

6 od 1.03.2013 

7 od początku PD  

8 na koniec PD 



Rozdział 3. Zasady nawożenia pól w terenie  

o dużym nachyleniu 

1. W przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% zabiegi 

uprawowe należy wykonywać w kierunku poprzecznym do 

nachylenia stoku, o ile pozwala na to usytuowanie 

i powierzchnia działki 

2. Orkę należy wykonywać odkładając skiby w górę stoku  

1- 2 od 1.03.2013  



Rozdział 4. Ograniczenia nawożenia na glebach podmokłych, 

zalanych, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem 

 

1. Nawozy stosuje się oraz rolniczo wykorzystuje ścieki na 

glebach nie zamarzniętych powierzchniowo 

2. Nie dotyczy to pierwszej wiosennej dawki nawozów 

azotowych na uprawach roślin ozimych na glebach 

zamarzniętych powierzchniowo jeżeli uzasadniają to względy 

agrotechniczne 

1- 2 od 1.03.2013  



Rozdział 5. Nawożenie w pobliżu cieków 

1. Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje się oraz wodę  

z ich mycia rozlewa w odległości większej niż 20 m od 

brzegu zbiorników i cieków wodnych 

 

2. Wodopoje lokalizuje się poza zbiornikami i ciekami 

wodnymi 

 

1- 2 od 1.03.2013  



Rozdział 6. Dawki i sposoby nawożenia 

1. Rolnicy prowadzą i przechowują rok po zakończeniu PD 

dokumentację wszystkich zabiegów agrotechnicznych  

a w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, 

zastosowana dawka pod daną uprawę)  

2. Do opracowania bilansu azotu i planu nawożenia zobowiązani 

są rolnicy, gospodarujący na powierzchni ponad 100 ha 

użytków rolnych na OSN. W tych gospodarstwach nie można 

stosować dawek większych niż wynikające z planu nawożenia  

3. Pozostali rolnicy stosują dawki nieprzekraczające 

maksymalnych dawek nawożenia azotem dla upraw w plonie 

głównym określonych w załączniku nr 5 

 

Od 1.03.2013  

Załącznik nr 5.doc


Wszyscy prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do: 

 

1. prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych  

w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana 

dawka pod daną uprawę)  

2. posiadania umowy na przekazującej innemu rolnikowi lub do biogazowni 

nadwyżki nawozów naturalnych 

3. posiadania szkicu / mapki działki z podaniem daty czasowego złożenia 

obornika bezpośrednio na polu 

  

Dodatkowo rolnicy posiadający co najmniej 100 ha ur na OSN: 

1. bilans azotu w gospodarstwie wykonanego metodą na powierzchni pola 

2. plany nawożenia   



Oszacowanie wielkości produkcji oraz jednostkowej 

zawartości azotu nawozów naturalnych, powstałych  

w różnych systemach utrzymania zwierząt 

gospodarskich w Polsce 
  

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

Załącznik 1. Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych na DJP 

Załącznik 3. Sposób obliczania minimalnej wielkości miejsc do  

  przechowywania nawozów naturalnych  

Załącznik 4. Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych  

  i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od 

  gatunku zwierzęcia, jego wieku i wydajności oraz systemu 

  utrzymania 

 

Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 4.doc


Ośrodki Doradztwa Rolniczego na podstawie ustawy z 22.X.2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego uczestniczą w realizacji zadań 

wynikających z Programu upowszechniając wśród rolników wymogi 

obowiązujące na OSN, współpracują z RZGW  

 

Zapewniają obsługę merytoryczną szkoleń organizowanych we 

współpracy z właściwym Wójtem lub Burmistrzem gminy 

 

Szkolenia mogą być w całości lub w części (jeden blok tematyczny) 

poświęcone Dyrektywie Azotanowej i wymogom Programu działań   

Szkolenia 



Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska prowadzą 

kontrolę na podstawie przepisów ustawy z 20.07.1991 r.  

o Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z art. 32 ustawy  

z 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu 

 

Należy pamiętać, że rolnicy podlegają również kontroli 

prowadzonej przez ARiMR 

Kontrola 



Dziękuję  

za uwagę 

katarzyna.pastuszczak@wroclaw.rzgw.gov.pl 


