
Rozporządzenie nr 5  /2008 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

z dnia   4 września 2008r. 

w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 2 

w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. z 

2005 r. nr 239, poz. 2019ze zm.)1) w związku z art. 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150, Dz. U. nr 111, 

poz. 708) zarządzam co następuje: 

 

§ 1.1. Wprowadzam program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 2, określonego                           

w rozporządzeniu Nr  2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej   

w Gdańsku  z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie określenia wód wraŜliwych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie 

naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy 

ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 77, poz. 1277) zwany dalej 

„programem”.  

 
2.Treść programu określa załącznik do rozporządzenia.  

 

___________________________________________________________________________ 
1 )zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2005r. Nr 267, poz.2255, z 
2006r. Nr 170, poz1217 i Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 21, poz.125, Nr 64 poz.427, 
Nr 75 poz. 493, Nr 88, poz, 587,  Nr 147, poz. 1033, Nr 176 poz.1238 , Nr 181, poz. 
1286, Nr 231, poz. 1704. 
 

 



 

3. Program będzie realizowany w okresie 4 lat, począwszy od dnia wejścia w Ŝycie 

rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                       

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
 

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 



Załącznik do rozporządzenia nr 1 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

 

Program działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych  

dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 2 

w regionie wodnym Dolnej Wisły 
 

 
 
Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 2 w regionie wodnym Dolnej 

Wisły – gmin wiejskich Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno połoŜonych w powiecie 

chełmińskim, województwo kujawsko-pomorskie; 

 
Dział I  

Obszar objęty zakresem obowiązywania programu 

§ 1. Programem objęto obszar szczególnie naraŜony nr 2 w regionie wodnym Dolnej 

Wisły, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód naleŜy ograniczyć, 

zwany dalej „obszarem szczególnie naraŜonym” obejmujący uŜytki rolne                       

i gospodarstwa rolne w niŜej wymienionych obrębach  ewidencyjnych:  

   
OSN Zlewnia Gmina Nazwa obr ębu 

Dubielno 
Falęcin 
Firlus 

Folgowo 
Jeleniec 

Kuckborek 
Niemczyk 

Nowy Dwór Królewski 

nr 2 śacka Struga Papowo Biskupie 

Papowo Biskupie 



Staw 
Storlus 

Wrocławki 
Zegartowice 

Zygląg 
Cepno 
Kobyły 

Małe Czyste 
Obory 
Stolno 
Wabcz 

Stolno 

Wichorze 
Bartlewo 
Błachta 

Kamlarki 
Kornatowo 

Krusin 
Linowiec 
Lipieniek 
Lisewo 

Strucfoń 
Tytlewo 

Lisewo 

Wierzbowo 
 
 
 

§ 2. Obszar szczególnie naraŜony znajduje się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, powiatu chełmińskiego, gmin wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie             

i Stolno. 

§ 3. Powierzchnia obszaru szczególnie naraŜonego wynosi 171,20 km2 a przebieg jego  

granicy przedstawiono na mapie w załączniku 1 do niniejszego programu.  

 

Dział II 

Naruszone standardy jakości środowiska 

 

§4. Na obszarze szczególnie naraŜonym jakość wód nie odpowiada wymaganym 

standardom. Wody rzeki śacka Struga i jezior: jez.Kornatowskiego i jez.Czyste 

wykazują eutrofizację. 

. 



§5 W warunkach nadmiernego wzbogacenia wód powierzchniowych azotem                        

i dodatkowo fosforem dochodzi do ich eutrofizacji, co objawia się gwałtownym 

rozwojem fitoplanktonu - przewaŜnie glonów, sinic. W rezultacie następuje 

degradacja wód, co powaŜnie ogranicza moŜliwości ich wykorzystania                          

do spoŜycia, innych celów bytowych, gospodarczych i rekreacyjnych. 

 

§6.1  Przekroczenia granicznych wskaźników eutrofizacji wód takich jak azotany, 

fosfor całkowity, chlorofil „a” stwierdzano w przeciągu ostatnich lat                             

w następujących punktach monitoringowych na rzece śacka Struga  i przyjmowały 

one wartości jak w poniŜszej tabeli. 

punkt kontrolny 
rok 

badań 
NO3 

perc.95% NO3śr Nog Pog chl."a' 

Pon. j. 
Bartlewo 

2006 24,6 12,5* 5,9* 0,53* 44,5* 

Pon. 
oczyszczalni 

2006 18,9 12,1* 6,6* 1,16* 16,7 

pow. 
J.Kornatowskie 

2006 47,4 18,0 8,0* 0,77* 51,2* 

  
 * wyniki przekraczające graniczną wartość wskaźników eutrofizacji. 

 
 

2. Przekroczenia granicznych wskaźników eutrofizacji wód takich jak azot 

ogólny, fosfor całkowity, przezroczystość, chlorofil „a” stwierdzano                         

w przeciągu ostatnich lat w jeziorach: Kornatowskim i Czystym i przyjmowały 

one wartości jak w poniŜszej tabeli. 

woda wraŜliwa rok badań Nog Pog przezr.  chl."a' 

J.Czyste 2005 3,19* 0,33* 0,60* 139,0* 

J.Kornatowskie 2005 4,30* 0,166* 0,4* 168,8* 

   

 * wyniki przekraczające graniczną wartość wskaźników eutrofizacji. 

 



     3. Średnia zawartość azotanów w wodach śackiej Strugi w roku 2006  wynosiła od 

12,1 mg/l do 18,0 mg/l (przekroczenie wartości granicznej wskaźnika eutrofizacji 

od 21% do 80%) a azotu ogólnego średnio od 5,9mg/l do 8,0mg/l (przekroczenie 

wartości granicznej wskaźnika eutrofizacji od 18% do 60%) i równieŜ nie 

wykazuje jednoznacznych tendencji. 

4.  Średnia zawartość azotu ogólnego w wodach jez. Kornatowskiego w roku 2005 

przekroczyła wartość graniczną tego wskaźnika eutrofizacji o 187% a chlorofil „a” 

przekroczył wartość graniczną o 475% . 

     5. Średnia zawartość azotu ogólnego w wodach jez. Czyste w roku 2005 

przekroczyła wartość graniczną tego wskaźnika eutrofizacji o 113% a chlorofil „a” 

przekroczył wartość graniczną o 456% . 

 

§ 7.  Obszar szczególnie naraŜony stanowiący obszar zasilania wód wraŜliwych ma 

charakter typowo rolniczy, o duŜym udziale gruntów ornych. Średni udział 

gruntów ornych dla gmin połoŜonych w obrębie obszaru wynosi 46,3%, a 

największy jest w gminie Papowo Biskupie  i wynosi  48%.  

 

 

Dział III 

Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów 

jakości środowiska  

 

Rozdział 1  

Ustalenia ogólne 

§8. Celem programu jest poprawa naruszonych standardów jakości środowiska                     

i przywrócenie wymaganych standardów jakości wód powierzchniowych oraz 

niedopuszczenie do pogorszenia stanu czystości pozostałych wód w tym 

podziemnych ( szczególnie wykorzystywanych dla zaopatrzenia ludności). 



§9. Dla zapewnienia realizacji działań niniejszego programu niezbędne będzie stałe 

edukowanie rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych oraz rozwiązywania 

istniejących na obszarze ich gospodarowania  problemów ochrony środowiska, 

poprzez organizację  szkoleń i doradztwo kierowane.  

§10. Działania prowadzone w zakresie doradztwa powinny, oprócz poprawy praktyki 

rolniczej umoŜliwi ć zdiagnozowanie źródeł zanieczyszczenia. 

§ 11. W okresie realizacji programu prowadzony będzie monitoring stanu środowiska. 

Pozwoli to na oszacowanie efektów zastosowanych środków zaradczych w okresie 

programowania oraz umoŜliwi podjęcie właściwych decyzji co do dalszych działań 

na terenie wyznaczonego obszaru szczególnie naraŜonego.  

§ 12. Dla realizacji załoŜonych celów, niezbędne są działania wspomagające realizację 

zadań kierowanych do rolników, prowadzone przez  słuŜby doradcze, jednostki 

szkoleniowe, jednostki  monitorujące, urzędy gmin.  

§13. Określone w programie środki zaradcze wynikają z zasad dobrej praktyki 

rolniczej, a w szczególności z następujących przepisów prawa:  

1) ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 

1033); 

 
2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r.           

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń            

z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz.479);  

3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających 

na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, 

poz. 44).  

 
 

Rozdział 2 

Podstawowe kierunki działań 

§14. Program obejmuje następujące kierunki działań:  



1) poprawę praktyki rolniczej, obejmującą środki zaradcze związane z gospodarką 

gruntami oraz ze zmianą gospodarowania nawozami w zakresie  magazynowania, 

składowania, stosowania nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych                 

w gospodarstwach rolnych;  

2) podejmowanie działań edukacyjnych i doradczych dla gospodarstw rolnych,             

w zakresie dobrych praktyk rolniczych;  

3) kontrolę wypełniania przez rolników obowiązków wynikających z programu;  

4) monitoring skuteczności programu:  

a) monitoring stanu rolnictwa,  

b) monitoring wód;  

5) pomoc rolnikom w realizacji obowiązkowych środków zaradczych 

 

Dział IV  

Poprawa praktyki rolniczej  

 

Rozdział 1  

Okresy, w których stosowanie nawozów jest zabronione 

§15. Nawozy naturalne i mineralne nie mogą być stosowane w okresach                                

i w warunkach, gdy zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki 

azotu, naraŜone są na wymywanie do wód gruntowych i powierzchniowych, to 

znaczy spodziewanych obfitych deszczy lub wczesnowiosennych roztopów.  

§16. Nie moŜna stosować nawozów na gleby nie uprawiane oraz w okresie jesiennym,     

      Wczesnowiosennym, gdy gleba jest zamarznięta i pokryta śniegiem. 

§17.1 Nie moŜna stosować nawozów naturalnych i organicznych: 

a)  od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego roku następnego; 



b)  w całym okresie wegetacyjnym na uprawy roślin przeznaczonych do 

bezpośredniego spoŜycia; 

c)  płynnych naturalnych przez cały rok na pastwiskach; 

         2.  Nie moŜna stosować nawozów azotowych mineralnych: 

a)   poza okresem wegetacyjnym na pastwiska i trwałe uŜytki zielone 

b)  poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe oraz wczesną jesienią 

po zejściu plonu głównego jeśli nie przewiduje się siewu ozimin, 

poplonu lub przyorania słomy. 

 

Rozdział 2 

NawoŜenie pól na zboczach 

§18. Stosowanie nawozów na polach połoŜonych na zboczach, (o nachyleniu 

większym niŜ 10%) wymaga szczególnej uwagi polegającej na precyzyjnym 

dawkowaniu nawoŜenia, tak aby uniknąć przypadkowego zwiększenia dawki 

nawozu.  

§19. Nawozy naturalne, płynne oraz mineralne azotowe nie mogą być stosowane na 

polach o nachyleniu większym niŜ 10%, jeŜeli pola te nie maja okrywy roślinnej.  

 §20. Na gruntach ornych połoŜonych na stokach, wszystkie zabiegi uprawowe 

powinny być wykonywane w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku. 

Zalecane jest wykonywanie orki pługiem obracalnym lub uchylnym, odkładając 

skiby w górę stoku.  

§21. Drogi spływu wód opadowych na terenach nieuŜytkowanych rolniczo naleŜy 

zadarnić, a ruń trawiastą kosić co najmniej jeden raz w okresie wegetacji.  

§22. Nie wolno niszczyć istniejących skarp oraz istniejących  pasów ochronnych                    

o charakterze zakrzaczeń lub zadrzewień, które przechwytują i akumulują składniki 

mineralne zmywane z erodowanych zboczy.  

§23. Do równomiernego rozmieszczenia nawozów naleŜy stosować dobrze 

wyregulowane rozsiewacze i rozrzutniki nawozów. 



 

Rozdział 3 

Stosowanie nawozów na glebach podmokłych, zalanych wodą, zamarzniętych i 

pokrytych śniegiem 

§24. Niedopuszczalne jest stosowanie wszelkich nawozów na glebach zalanych wodą, 

przykrytych śniegiem lub zamarzniętych. Wyjątkowo wczesną wiosną po zejściu 

wód pośniegowych - na glebach powierzchniowo zamarzniętych, moŜna stosować 

wiosenne dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych.  

§25. Na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej (powyŜej 1,2 m)  nie wolno 

stosować nawozów naturalnych płynnych. 

§26. Nawozy azotowe naleŜy  stosować w okresach bezpośrednio poprzedzających 

maksymalne zapotrzebowania roślin na ten składnik. 

§27. Na trwałe uŜytki zielone nawozy mineralne: azotowe i potasowe naleŜy stosować 

w sposób dawkowany, po kaŜdym pokosie ( przepasieniu ).  

§28. Przy ustalaniu dawki nawoŜenia pastwisk naleŜy tę dawkę pomniejszyć o ilość 

składników mineralnych pozostawionych przez zwierzęta w formie odchodów. 

Ilość ta moŜe zostać obliczona na podstawie danych zawartych w Załączniku 2 do 

niniejszego programu. 

§29. Grunty orne, na których poziom wody gruntowej jest powyŜej 1,2 m, i uŜytki 

zielone o poziomie powyŜej 1,0 m naleŜy wyłączyć z nawoŜenia ściekami                  

i osadami ściekowymi.   

Rozdział 4 

NawoŜenie pól w pobliŜu cieków i stref ochrony wód 

§30. Na obszarach połoŜonych w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych 

(cieki naturalne, jeziora, kanały i zbiorniki wodne) oraz źródeł wody pitnej (strefy 

ochronne ujęć wód) - przy stosowaniu nawozów naleŜy zachować szczególną 

ostroŜność. Dotyczy to dawek, rodzaju i postaci nawozu, sprzętu do nawoŜenia,  



takŜe przebiegu pogody, a szczególnie kierunku i siły wiatrów w czasie rozsiewu 

lub rozlewu nawozów.  

§31. Nie moŜna stosować nawozów naturalnych w odległości do 20 m od granic wód 

powierzchniowych oraz stref ochrony ujęć wody,  a nawozy mineralne mogą tam 

być rozsiewane wyłącznie ręcznie.  

§32. Zabrania się mycia rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy w pobliŜu 

jakichkolwiek wód powierzchniowych, czy stref ochrony ujęć wód. Wodę z mycia 

sprzętu naleŜy równomiernie rozlać po powierzchni przeznaczonej do nawoŜenia, 

oddalonej co najmniej 20m od brzegów wód powierzchniowych. 

§33. Nie wolno lokalizować wodopojów bezpośrednio w cieku naturalnym, jeziorze, 

kanale lub zbiorniku wodnym.  

§34. Pastwiska znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej cieków 

naturalnych, brzegów kanałów, jezior i innych zbiorników wód, nie powinny być 

przeciąŜone i wykorzystywane do stałego pobytu zwierząt. 

 

Rozdział 5 

Pojemność zbiorników lub płyt do składowania i przechowywania nawozów 

naturalnych i pasz soczystych 

 
§35.1. Wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne odchody zwierzęce naleŜy 

przechowywać w specjalnych, szczelnych zbiornikach ze szczelną pokrywą                   

i otworem wejściowym i wentylacyjnym; 

2. Wszystkie produkowane w gospodarstwie stałe odchody zwierzęce powinny 

być przechowywane na płytach gnojowych zabezpieczonych przed przenikaniem 

wycieków do gruntu i zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do 

zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. Dopuszcza się gromadzenie obornika w 

oborach głębokich. Podłogi pomieszczeń inwentarskich powinny być 

zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu. 



§36. Usytuowanie zbiorników i płyt obornikowych powinno być zgodne                           

z wymaganiami określonymi w Załączniku 3 do programu.  

§37. Pojemność zbiorników na gnojowicę i gnojówkę musi wystarczyć na 

przechowywanie ich przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wymaganą wielkość 

urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w przeliczeniu na 1 DJP (duŜa 

jednostka przeliczeniowa) podaje Załącznik 4. 

§38. Powierzchnia płyty gnojowej powinna zapewnić moŜliwość gromadzenia                       

i przechowywania obornika przez co najmniej 6 miesięcy. Wymaganą wielkość 

urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w przeliczeniu na 1 DJP (duŜa 

jednostka przeliczeniowa) podaje Załącznik 4. 

§39. Nie moŜna przechowywać obornika w pryzmach polowych bezpośrednio na 

gruncie. W przypadku konieczności wynikających z przyczyn organizacyjno-

technicznych moŜliwe jest krótkotrwałe złoŜenie obornika na pryzmie przed 

nawoŜeniem pola, pod warunkiem wykonania warstwy izolacyjnej zapobiegającej 

przenikaniu  wody gnojowej do gruntu. 

§40. Zabronione jest odprowadzanie substancji pochodzących z domowych instalacji 

sanitarnych do zbiorników na gnojowicę i gnojówkę, systemów melioracyjnych, 

wód stojacych i płynących ani bezpośrednio do gruntu. 

§41.  Nie wolno sporządzać pryzm kiszonek bezpośrednio na gruncie. 

§42.1 Wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczyste, (za wyjątkiem bel 

sianokiszonek) powinny być przechowywane w specjalnych zbiornikach (silosach) 

lub na szczelnych płytach.  

2. Soki kiszonkowe powinny być gromadzone w studzienkach zbiorczych 

stanowiących integralną część silosów.  

 

 
 
 
 
 

Rozdział 6 



Dawki i sposoby nawoŜenia 

§43. 1.   Dawki azotu naleŜy ustalać na podstawie potrzeb nawozowych uprawianych     

 roślin określonych w Załączniku 5 do programu.  

2. Wskazany jest podział całkowitej dawki nawozów azotowych  na kilka części 

a jednorazowa dawka nawozu nie moŜe przekraczać 100kg azotu w czystym 

składniku. 

3.  Nawozy powinny być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni pola 

lub uŜytku zielonego, na które są przeznaczone. 

4. Całkowita dawka nawoŜenia azotem dla upraw nie moŜe przekraczać 

wielkości maksymalnych określonych w Załączniku 6.  

§44. Roczna dawka nawozu naturalnego nie moŜe przekraczać ilości zawierającej 170 

kg azotu całkowitego na 1 ha uŜytków rolnych. Dawki nawozów naturalnych 

naleŜy ustalać według zawartości w nich azotu działającego w oparciu                            

o równowaŜnik nawozowy, zaleŜny od rodzaju nawoŜenia i terminu stosowania, 

przedstawiony w Załączniku 7.  

§45. Przy ustalaniu dawek azotu dla roślin uprawianych po przedplonach 

motylkowych naleŜy uwzględnić ilość azotu w resztkach poŜniwnych.  

 §46. Gnojowicę i gnojówkę powinno stosować się na nie obsianą glebę, najlepiej               

w okresie wczesnej wiosny, nie wcześniej jednak niŜ 1 marca, lub bezpośrednio po 

Ŝniwach na ścierniskach szczególnie gdy przyorywana jest słoma.  Dopuszcza się 

stosowanie tych nawozów pogłównie na rośliny, z wyjątkiem roślin 

przeznaczonych do bezpośredniego spoŜycia przez ludzi. Roczna dawka gnojowicy 

nie powinna przekraczać 45 m3
 
(170 kg azotu całkowitego) na ha.  

§47. NawoŜenie obornikiem powinno być stosowane wczesna wiosną, nie wcześniej 

jednak niŜ 1 marca. Obornik moŜe być wywoŜony równieŜ w okresie jesiennym 

(bezpośrednio przed wysiewem oziminy lub poplonu) lub od 15 X do 30 listopada  

bez wysiewu roślin  pod warunkiem, Ŝe będzie natychmiast przyorany. Roczna 

dawka obornika nie moŜe przekraczać 40 ton na ha.  



§48. Pogłówne stosowanie obornika dopuszczalne jest tylko na uŜytkach zielonych               

i wieloletnich uprawach polowych.  

§49. Nawozy naturalne oraz organiczne, z zastrzeŜeniem § 48, muszą być przykryte 

lub wymieszane z glebą za pomocą narzędzi uprawowych nie później niŜ 

następnego dnia po ich zastosowaniu.  

§50. Gnojowicę i gnojówkę naleŜy wprowadzać bezpośrednio do gleby przy uŜyciu 

węŜy połączonych z zębami kultywatora. Stosowanie pogłówne tych nawozów 

powinno odbywać się przy uŜyciu węŜy rozlewowych. Płytki rozbryzgowe moŜna 

stosować tylko na uŜytkach zielonych, uŜytkowanych wyłącznie kośnie, i trwałych 

uprawach polowych oraz na polach nie obsianych pod warunkiem 

natychmiastowego ich przykrycia. 

 

Rozdział 7 

UŜytkowanie gruntów i organizacja produkcji na uŜytkach rolnych 

 

§51. UŜytkowanie gruntów powinno być dostosowane do naturalnych warunków 

glebowo-wodnych, a podstawą organizacji produkcji rolniczej na gruntach rolnych 

jest prowadzenie na nich uprawy roślin lub ugorowanie, przy czym dla pszenicy, 

Ŝyta, jęczmienia i owsa ten sam gatunek rośliny moŜe być uprawiany na danej 

działce rolnej nie dłuŜej niŜ 3 lata. 

 

§52. Grunty rolne powinny być utrzymywane zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z treści rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 

roku w sprawie minimalnych norm (Dz. U nr 46 poz. 306 ze zm.). 

 

§53. Wszystkie trwałe uŜytki zielone powinny być uŜytkowane i co najmniej raz                

w roku koszone – nie dotyczy działek objętych pakietami przyrodniczymi 



„Programu rolnośrodowiskowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 o ile w pakietach tych taki wymóg nie obowiązuje. 

  

§54. Rozdrobnione słomy zbóŜ, rzepaku i kukurydzy moŜna przyorywać w celu 

zapobieŜenia stratom azotu mineralnego z gleby jako element zastępczy zielonego 

pola . 

 

§55. Gospodarka azotem w gospodarstwie powinna opierać się na jego bilansach, 

uwzględniających przychody składników ze wszystkich źródeł oraz ich rozchód               

z plonami zbieranymi z pól zgodnie z Załącznikiem  8 do programu.  

 

§56. NawoŜenie opiera się na bilansie azotu wyliczonym metodą „na powierzchni 

pola” przez słuŜby doradcze lub/i kontrolne za rok poprzedni.  W bilansie azotu po 

stronie przychodów uwzględnia się azot z nawozów (naturalnych, mineralnych, 

organicznych, organiczno-mineralnych), azot z przyoranych produktów ubocznych 

roślin (słoma, liście, łęty), azot wiązany biologicznie przez rośliny motylkowe                

i azot w opadzie atmosferycznym. Po stronie rozchodów azot zabierany z pola                

z plonem roślin (plon główny i uboczny).  

  
 

Rozdział 8 

Pozostałe obowiązki i dokumentacja prowadzona w gospodarstwie 
 

 

§ 57.1  Prowadzący działalność rolniczą na obszarze szczególnie naraŜonym 

zobowiązani są do:  

1) posiadania danych dotyczących produkcji zwierzęcej (stany zwierząt, dane 

technologii utrzymania zwierząt i inne ) pozwalających na ustalenie ilości 

produkowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych;  



2) posiadania dokumentów nabycia stosowanych nawozów mineralnych lub 

innych, pozwalające stwierdzić ilość zakupionego azotu (w przeliczeniu na 

czysty  składnik N); 

3) posiadania informacji o uzyskanych wynikach plonowania dla kaŜdej działki 

rolnej; 

4) w przypadku gospodarstw objętych rejestrem gminnym: 

 a)  posiadania bilansu azotu w gospodarstwie wykonanego w kaŜdym roku 

obowiązywania Programu, wykonanego metodą na powierzchni pola w 

przeliczeniu na 1 ha uŜytków rolnych, wyliczonego przez słuŜby doradcze, 

 b) posiadania planów nawoŜenia dla poszczególnych pól; 

5) posiadania informacji na temat zastosowanych dawek nawoŜenia azotem w 

przeliczeniu na czysty składnik N dla kaŜdej działki rolnej; 

6) posiadania umowy na zbyt lub zakup/przyjęcie nadwyŜki nawozów naturalnych;  

7) posiadania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu organizowanym przez 

właściwy urząd gminy z zakresu programów działań na OSN lub stosowania 

kodeksu dobrych praktyk rolniczych lub ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami rolniczymi.  

 

2.  1) W gospodarstwach objętych rejestrem ustalonym przez urząd gminy a 

połoŜonych na terenie obszaru naraŜonego naleŜy prowadzić karty dokumentacyjne 

poszczególnych pól (nazywanych rejestrem działań agrotechnicznych),  na których 

rejestrowane są wszystkie zabiegi agrotechniczne dotyczące nawoŜenia azotem oraz 

plonowania. 

2) Karty powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Zapisy w kartach podlegają 

kontroli. 

 
3)  Karty dokumentacyjne pól powinny zawierać następujące dane: 

a) numer ewidencyjny działki, na której połoŜone jest pole;  

b) powierzchnia pola;  

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach;  



d) daty nawoŜenia;  

e) ilości i dawki  zastosowanych związków azotu z określeniem ich pochodzenia:  

- w  nawozach naturalnych 

-  w nawozach organicznych,   

-  w nawozach mineralnych   

      

3. Jeśli gospodarstwo prowadzi juŜ zapisy dla celów innych programów 

zawierające wszystkie powyŜsze dane nie musi zakładać dodatkowych kart 

dokumentacyjnych.  

 
§58. 1. Na podstawie kart dokumentacyjnych oraz informacji, o których mowa w §  57 

ust.2  rolnicy doradcy lub kontrolerzy obliczają na  koniec  kaŜdego roku wynikowy 

bilans azotu dla gospodarstwa w przeliczeniu na 1 ha uŜytków rolnych.  

2. Bilans azotu naleŜy opracować wg wzoru  stanowiącego Załącznik nr  8.  
 
§59.  Na podstawie bilansu azotu rolnik przy pomocy doradcy ustala załoŜenia do 

określenia dawek nawoŜenia azotem pod przyszłe uprawy.  

Plany  nawoŜenia naleŜy sporządzać wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 9. 

 

 

Dział V 

Edukacja i doradztwo 

§60. W celu powodzenia realizacji programu naleŜy:  

1) prowadzić akcję informacyjną o programie w gminach nim objętych, 

skierowaną do:  

a) ludności tych gmin a zwłaszcza mieszkającej w obrębach obszaru 

szczególnie naraŜonego,  

b) instytucji wspierających realizację programu,  

c) sołtysów i przedstawicieli organizacji rolniczych;  



 

2) prowadzić szkolenia dla właściwych terytorialnie doradców rolnych, szkolących 

rolników w zakresie realizacji programu;  

 

3) prowadzić szkolenia dla rolników w zakresie:  

a) znaczenia ochrony zasobów wodnych i innych elementów środowiska, 

b) identyfikacji potencjalnych źródeł zanieczyszczenia z gospodarstw rolnych,  

c) wdraŜania dobrych praktyk rolniczych a zwłaszcza dotyczących ochrony 

wód ,  

d) prowadzenia dokumentacji na potrzeby monitoringu i kontroli;  

 

4) prowadzić specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:  

a) sporządzania bilansu azotu i racjonalnego nawoŜenia mineralnego,  

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchodami zwierzęcymi),  

c) stosowania właściwych systemów płodozmianu,  

d) obliczania dawek nawoŜenia azotem;  

 

5) upowszechniać działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2007-2013 pt. „Program rolno-środowiskowy” : pakiet 1.1 - rolnictwo 

zrównowaŜone,  pakiet 8 - ochrona gleb i wód i pakiet 9 – strefy buforowe,  wśród 

rolników gospodarujących na obszarze szczególnie naraŜonym.  

 
 

Dział VI 

Kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia 

§61.1. WdraŜanie programu działań na terenie obszaru szczególnie naraŜonego 

podlega kontroli. W tym celu na obszarze objętym programem naleŜy kontrolować:  



1) gospodarstwa rolne w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia 

działalności rolniczej i hodowlanej, wprowadzonych jako obowiązujące na 

podstawie programu;  

2) gospodarstwa rolne powodujące szkodliwą dla zasobów wodnych emisję 

azotu, szczególnie w wyniku niewłaściwego magazynowania                                       

i zagospodarowania nawozów naturalnych, niezgodnego z warunkami ich 

rolniczego wykorzystania na własnych lub cudzych uŜytkach rolnych;  

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowiązywania programu, wszystkie fermy 

hodowlane, podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego  

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.                   

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości (Dz. U. 

Nr 122poz.1055). W przypadku stwierdzenia przekroczenia obowiązujących 

przepisów lub standardów, kontrole naleŜy powtórzyć. 

 
2. NaleŜy kontrolować poszczególne gospodarstwa rolne poprzez:  

1) sprawdzanie kart dokumentacji pól, bilansów azotu, posiadania dowodów 

zakupu nawozów, danych o stanach zwierząt, 

2) kontrolę stosowania nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica),  

3) kontrolę realizacji obowiązków związanych z przechowywaniem                         

i zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych – powierzchnie płyt, pojemność 

zbiorników,  

4) przestrzeganie dopuszczalnej normy (170 kg N) nawoŜenia nawozami 

naturalnymi, i nie przekraczanie dopuszczalnych całkowitych dawek 

nawoŜenia azotem określonych w Załączniku 6.  

5) uczestnictwo w zadaniach edukacyjnych (uczestnictwo w szkoleniach).   

 
 
 



Dział VII 

Monitoring skuteczności programu 

 

§62.1. Na terenie gmin Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno prowadzony będzie 

monitoring stanu rolnictwa w zakresie:  

1) struktury gospodarstw rolnych;  

2) poziomu i skali produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej;  

3) kierunków rozwoju gospodarstw rolnych.  

 

2. Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze obowiązywania programu 

wykonuje się identyfikację gospodarstw rolnych mogących stanowić istotne źródło 

emisji związków azotu oraz tworzy rejestr tych gospodarstw. Właściwy urząd 

gminy określa wstępna listę gospodarstw. Komisja powołana przez wójta, w której 

skład wchodzą przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, urzędu 

gminy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ustala ostateczny rejestr 

gospodarstw.  

3. Gospodarstwa rolne mogące stanowić istotne źródło emisji związków azotu na 

obszarze objętym programem podlegają monitoringowi stanu rolnictwa w czasie 

jego obowiązywania.  

 

4. Za istotne źródło emisji związków azotu na obszarze objętym programem Komisja 

moŜe uznać gospodarstwa rolne, które spełniają co najmniej jeden z poniŜszych 

warunków:  

1) łączna powierzchnia uŜytków rolnych gospodarstwa połoŜonych w obszarze 

szczególnie naraŜonym przewyŜsza 15 ha;  

2) liczba zwierząt hodowlanych w gospodarstwie przewyŜsza 10 DJP (duŜych 

jednostek przeliczeniowych);  



oraz te gospodarstwa rolne, których  uŜytki rolne zlokalizowane są                                  

w bezpośrednim sąsiedztwie wód szczególnie wraŜliwych na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz inne mogące w sposób pośredni 

wpływać na jakość wód np. poprzez systemy drenarskie a takŜe gospodarstwa               

o widocznych naruszeniach zasad dobrych praktyk rolniczych prowadzących do 

zanieczyszczenia wód.  

 

5. Istotnym źródłem emisji związków azotu mogą być równieŜ inne gospodarstwa 

rolne, jeŜeli ich działalność rolnicza, z uwagi na uwarunkowania lokalne 

(deszczowanie, sady intensywne, duŜe specjalistyczne fermy), stanowi istotne 

zagroŜenie dla jakości zasobów wodnych obszaru szczególnie naraŜonego.  

 

6. Monitoring stanu rolnictwa gospodarstw rolnych naleŜy realizować w oparciu                 

o wszystkie dostępne dane, będące w posiadaniu jednostek biorących udział przy 

jego realizacji, dokumentacje, do których prowadzenia zobowiązane są 

gospodarstwa rolne na podstawie programu oraz wyniki przeprowadzanych 

kontroli.  

 

7. Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie poprzez porównanie danych charakteryzujących 

gospodarstwa, uzyskanych z ankiet i ich analizy, wykonanych na początku i na 

końcu obowiązywania programu. Jako najwaŜniejsze wskaźniki monitorowania 

przyjmuje się następujące dane: 

1) wielkość gospodarstw ( powierzchnia), 

2) obsada zwierząt na ha uŜytków rolnych w gospodarstwie, 

3) średnie zuŜycie azotu  z  nawozów naturalnych na 1 ha uŜytków rolnych, 

4) średnie zuŜycie azotu z nawozów mineralnych na 1 ha uŜytków rolnych, 

5) struktura upraw i plonowanie roślin, 
 



6) bilans azotu  N/ha  liczony metodą na powierzchni pola,  
 

7) wyposaŜenie gospodarstw w urządzenia ochrony środowiska. 
 

8. Identyfikacja gospodarstw spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 

wykonana zostanie w terminie 6 miesięcy od wejścia w Ŝycie rozporządzenia.  

 

§63.1 Kryteria, o których mowa w §62 w trakcie realizacji Programu mogą ulec 

korekcie dokonanej przez Dyrektora RZGW w Gdańsku. 

 

2.Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych oraz ferm ujętych w rejestrze 

gospodarstw Wójt opracowuje w formie indywidualnych lub zbiorczych kart 

identyfikacyjnych.  

 

3.  Dyrektor RZGW w Gdańsku przekaŜe Wójtom wzór karty identyfikacyjnej 

oraz wzór rejestru gospodarstw w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia 

Programu.  

 

4. Niezwłocznie po zakończeniu identyfikacji i sporządzeniu rejestru 

gospodarstw Wójt w formie pisemnej poinformuje gospodarstwa rolne i 

hodowlane oraz fermy podlegające Dyrektywie o wpisaniu ich do gminnego 

rejestru oraz przekaŜe rejestr gospodarstw w wersji elektronicznej Dyrektorowi 

RZGW w Gdańsku.  

 

5. Dyrektor RZGW w Gdańsku przekazuje niezwłocznie rejestr gospodarstw 

oraz informacje o jego zmianach Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy. 

 



6. Wszystkie gospodarstwa rolne i hodowlane oraz fermy podlegające 

dyrektywie dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 

kontroli 96/61/WE  wpisane do rejestru gospodarstw, właściwe terytorialnie 

organy administracji oraz podległe im jednostki zobowiązuje się do bezpłatnego 

udostępniania danych dla przeprowadzenia niezbędnej identyfikacji jak i 

prowadzenia monitoringu stanu rolnictwa.  

 

7.  Dane indywidualne gospodarstw rolnych i hodowlanych oraz ferm 

wpisanych do  

rejestru gromadzi się i przetwarza w sposób zapewniający ich ochronę, 

zabezpieczenie przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem do nich. 

 

§64. W celu oceny skuteczności programu prowadzony będzie monitoring efektów 

realizacji programu polegający na corocznej ocenie i weryfikacji punktów 

monitoringu jakości wód. 



Dział VIII 

Podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie  

 

§65. 1. Do rolników i podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz właścicieli      

uŜytków rolnych kieruje się obowiązki określone w dziale IV niniejszego 

rozporządzenia polegające na: 

 - przestrzeganiu wymogów dobrych praktyk rolniczych określonych  w  

             poszczególnych rozdziałach, 

- prowadzeniu dokumentacji określonej w  § 57, 

- wykonanych przez doradców rolnych lub kontrolerów WIOŚ), 

 - uczestnictwie w szkoleniach dotyczących ochrony wód organizowanych przez  

   UG i/lub KPODR (kaŜdy rolnik przynajmniej 1 raz w okresie       

    programowania powinien uczestniczyć w szkoleniu).  

 

2. Do organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego w Lisewie, Stolnie                    

i Papowie Biskupim kieruje się obowiązki określone w dziale V § 60 pkt 1 lit. a, b, c 

oraz  dziale VII § 62 pkt. 1,2,3,4,5,8 – polegające na: 

- organizacji spotkań informacyjnych (po 1 w kaŜdej gminie), 

- prowadzenia monitoringu rolnictwa w gminie ( dane statystyczne przy 

współpracy z WUS dotyczącego  struktury gospodarstw, poziomu i skali 

produkcji roślinnej i zwierzęcej) na koniec kaŜdego roku, 

- przygotowanie list gospodarstw do przeprowadzenia identyfikacji i ustalenia 

rejestru gospodarstw mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód 

zanieczyszczonych lub zagroŜonych zanieczyszczeniem, 

- powołanie komisji i zorganizowanie jej spotkania w UG (z udziałem 

przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Kujawsko-Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, Urzędu Gminy) w celu ostatecznego komisyjnego ustalenia 

rejestru gospodarstw, 



- zbieranie ankiet i analiz danych opracowanych przez KPODR na ich 

podstawie przez KPODR, niezbędnych do raportowania , wyników kontroli 

prowadzonej przez WIOŚ (ich gromadzenie, przechowywanie),  

- organizacja 2 szkoleń (merytoryczna obsługa KPODR) rocznie dla rolników 

na temat programu działań dla rolników objętych rejestrem,  

- opracowywanie i przekazywanie sprawozdań do RZGW z podejmowanych 

działań. 

 

   3. Do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie  

    Kieruje się obowiązki określone w dziale V § 60 pkt. 2,3,4, 5 w dziale VII § 62 pkt. 

2,6,7 polegające na:  

- uczestnictwie w spotkaniach informacyjnych; 

 - uczestnictwie w pracach komisji powołanej przez Wójta gminy, 

- przeprowadzenie ankietyzacji gospodarstw dla potrzeb monitoringu stanu   

rolnictwa, 

 -  przeprowadzeniu szkolenia doradców obsługujących OSN w zakresie 

   pomocy rolnikom we wdraŜaniu wymogów programu działań oraz  

   prowadzenia  dokumentacji w tym wykonanie bilansu azotu, 

 - obsługa szkoleń dla rolników organizowanych przez Urząd Gminy a  

              dotyczących programu działań na OSN ( po 2 w kaŜdej gminie rocznie), 

 - prowadzeniu doradztwa specjalistycznego dla rolników objętych  rejestrem,  

 - składanie sprawozdań do RZGW z wykonanych działań; 

- prowadzenia szkoleń dla wszystkich mieszkańców terenów uznanych za OSN 

z zakresu  ochrony wód przed zanieczyszczeniem biogenami.  

 
    4. Do  Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Bydgoszczy kieruje się  

obowiązki określone w dziale V § 60 pkt. 4 oraz w dziale VII § 63 pkt. 1  polegające 

na: 

 - uczestnictwie w spotkaniach informacyjnych, 

 - prowadzeniu doradztwa specjalistycznego dla rolników w zakresie 

nawoŜenia,  



            - prowadzenie w pierwszej kolejności wg  zgłaszanych potrzeb badań  

podstawowych  

              gleb dla gospodarstw  objętych  rejestrem,  

 - prowadzenie monitoringu płytkich wód gruntowych, 

 - składania sprawozdań do RZGW z  wykonanych działań  na obszarze 

szczególnie naraŜonym. 

 
     5. Do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kieruje się 

obowiązki określone w dziale VI § 61 oraz w dziale VII § 62 pkt. 2  § 63  polegające 

na:  

 -  uczestnictwie w spotkaniach informacyjnych,  

-  udział  w pracach komisji powołanych przez Wójta do ustalenia  rejestru, 

-  prowadzeniu kontroli gospodarstw,  

 -  prowadzenie monitoringu jakości wód, 

-  składanie sprawozdań do RZGW z wykonanych badań i działań na  obszarze 

szczególnie naraŜonym. 

 

     6. Do Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy kieruje się 

obowiązki polegające na przekazywaniu informacji o jakości wód z ujęć wód 

podziemnych przeznaczonych do spoŜycia zlokalizowanych na obszarze szczególnie 

naraŜonym. 

     7.   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzi: 

1) stały nadzór nad realizacją programu działań na obszarze szczególnie 

naraŜonym nr 1, 

2) organizuje spotkania konsultacyjne dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 2, 

3) opracowuje materiały informacyjne i szkoleniowe dla rolników.   

 
 

Dział IX 

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych działań 



§66.  Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych działań:  

Termin, w którym działanie powinno być wykonane ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację 

(kwartały w danym roku)* 

Oszacowany koszt działania   
w tys.zł 

2008 2009 2010 2011 2012 

Opis działania, 
które naleŜy 

wykonać 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Instytucje Rolnicy Ogółem 

Instytucje 
ponoszące 

koszty 

Spotkania 
informacyjne o  
ustanowieniu 
OSN 

  X                               3x3 0 9 

UG, 
RZGW, 
KPODR, 
WIOŚ 

Szkolenia     X  X     X 
 

X 
    X  X     X X   8x3x3 0 72 UG 

Identyfikacja 
gospodarstw,    
ZałoŜenie  
rejestrów, 

  X X X                           3x3 0 9 
UG, 

KPODR 

Ankietyzacja i 
analiza ankiet 

      X X                   X X   2x3x5 0 30 KPODR 

Kontrole   X X X X X X X X X X X X X X X X 3x30x0,5 0 45 WIOŚ 

Doradztwo   X X X X X X X X X X X X X X X X 3x20 0 60 
KPODR, 
OSCH-R 
Rolnicy 

Dostosowania 
gospodarstw 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 0 3x2000 6000 Rolnicy 

Biuletyny 
informacyjne 

    X                             30 0 30* RZGW 

Monitoring 
rolnictwa 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 15 0 15 
OSCHR, 

UG 

Monitoring  wód   X X X X X X X X X X X X X X     
4x36 + 
17,1x4 

  212,4 
WIOŚ, 

OSCHR 

Sprawozdania i 
raporty 

     X       X      X        X  X 30   30* RZGW 

Weryfikacja 
obszarów OSN i 
ustalenie nowych  

                            X     100   100* RZGW 

Opracowanie 
nowych 
programów 
działań 

                              X   30   30* RZGW 

*- dotyczy całego obszaru regionu wodnego Dolnej Wisły 

 

 

 
 
 

Dział X 

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu 

§67. Do kontroli i dokumentowania realizacji programu słuŜą wyniki kontroli i  



        monitoringu określone w dziale VI i VII.  

 
§ 68. 1. Do końca lutego kaŜdego roku obowiązywania programu podmioty określone  

        w §64 przekazują sprawozdania, wyniki kontroli, monitoringu Dyrektorowi  

       Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  za kaŜdy ubiegły rok.  

 

2. Do końca maja 2012 roku podmioty określone w § 64 przekaŜą Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku sprawozdanie z działań, 

wyników  kontroli i badań wykonanych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 

2012 roku a takŜe opracowane wyniki z monitoringu wód prowadzonego w 2011 

roku.  

 

ZAŁ ĄCZNIKI 

do Programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego Nr 1 w regionie wodnym Dolnej 

Wisły. 



Załącznik 1  

Mapa obszaru szczególnie naraŜonego  nr 1 w skali 1 :  50 000 pomniejszonej do 

celów publikacji. 

 

 



Załącznik 2  

Sposób obliczania rocznej zawartości azotu  w  nawozach naturalnych 
wyprodukowanych  w gospodarstwie rolnym 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2005r. Nr 17, 
poz.142) 

 



SYSTEM UTRZYMANIA 

Głęboka ściółka 
 

Płytka ściółka Bezściołowo 

Obornik Obornik Gnojówka Gnojowica 

 
 
 
 

Rodzaj 
zwierzęcia 

Liczba 
zw. wg.  
stanu  
średnio- 
roczneg
o 
 
 

Produkcja 
obornika 
 przez 
poszczególne 
rodzaje zw. 
(t/rok) 

Zaw. 
azotu   
w 
kg/t 
oborn
ika 

Liczba 
zw.  wg  
stanu  
średnio- 
roczneg
o 

Produkcja 
obornika 
przez 
poszczegól
ne rodzaje 
zw. (t/rok) 

Zaw. 
azotu   
w kg/t 
obornik
a 

Produkcja 
gnojówki 
przez 
poszczegól
ne rodzaje 
zwierząt 
(m3/rok) 

Zaw. 
azotu   
w kg/m3 
gnojówki 

Liczba 
zw. wg  
stanu  
średnio- 
roczneg
o 

Produkcja 
gnojowicy  
przez 
poszczegól
ne rodzaje 
zwierząt 
(t/rok) 

Zaw. 
azotu   
w kg/m3 
gnojowicy 

Zawartoś
ć azotu  
w 
nawozac
h 
naturaln
ych 
wyprodu
kowanyc
h przez 
poszczeg
ólne 
rodzaje 
zwierząt 
(w kg) 

Bydło  

Buhaje  
 

19 5,9  10,5 2,6 5,8 3,3  22,0 3,5  

Krowy  
 

18 6,1  10 2,8 6,2 3,8  25 4  

Jałówki cielne  
 

16 6  8,5 2,6 5,4 3,1  23 3,1  

Jałówki 
powyŜej 1 
roku Ŝycia 

 
 

14 4,6  7,5 1,6 2,8 2,6  21 2,9  

Jałówki od ½ 
do 1 roku 
Ŝycia 

 
 

12 2,1  6 0,8 1,8 1,7  18 2,6  

Cielęta do ½ 
roku Ŝycia 

 
 

4 0,6  2 0,4 0,9 1  15 2,4  

Trzoda chlewna  

Knury  6,5 3,5  3,2 2,1 2,9 3,3  4,6 4  
Maciory   7 3,7  3,7 2,2 3,6 3,4  4,6 4,2  
Warchlaki od 
2 do 4 m-ce 
Ŝycia 

 2,5 2  0,1 0,5 1,1 0,8  1,7 1,6  

Prosięta do 2 
miesięcy Ŝycia 

 1,2 0,05  0,2 0,01 0,9 0,02  0,5 1,4  

Tuczniki  4,5 2,4  2,5 2,4 2,2 3,6  3,5 3,6  
Konie  

Ogiery  10,5 6,0  7 2,7 2,0 1,9  
Klacze, 
wałachy 

 10,5 6,2  7,5 2,9 2,4 2,1  

Źrebaki 
powyŜej 2 lat 
Ŝycia 

 8,5 5,2  6,5 2,5 1,7 1,8  

Źrebaki 
powyŜej 1 lat 
Ŝycia 

 8,0 4,2  5 1,8 1,4 1,3  

Źrebaki od ½ 
do 1 roku 
Ŝycia 

 3,5 2,7  2 1,3 1,2 0,9  

Źrebaki do ½ 
roku Ŝycia 

 1,8 0,15  1 0,8 0,7 0,5 

 

 

Owce  

Tryki powyŜej 
1 i ½ roku 
Ŝycia 

 1,7 6,7  0,9 3,1 0,28 3,0  

owce powyŜej 
1 i ½ roku 
Ŝycia 

 2,0 6,9  0,8 3,2 0,3 3,1  

Jagnięta 
powyŜej 3 i ½ 
m-ca Ŝycia 

 0,6 4,3  0,4 1,9 0,09 2,0  

Jarliki tryczki  0,8 4,5  0,6 2,1 0,12 2,2  
Jarliki maciory  0,9 4,8  0,8 2,2 0,28 2,3 

 

 
Drób (pomiot kurzy)  

Kury  0,1 16,0  
Kaczki  0,24 6,5  
Brojlery  0,18 30,0  
Gęsi  0,31 30,0  
Indyki  0,18 27,0  
Gołębie 

 

 0,03 23,0 

 

 
Inne  

Lisy i jenoty   0,15 1,5   



Załącznik 3  

Wybrane wymagania dotyczące budowy i lokalizacji płyt gnojowych i zbiorników na 

płynne odchody zwierzęce 

Wymagania dotyczące budowy zbiorników zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z 7 października 1997 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 132, poz. 877).  

Zgodnie z tymi aktami normatywnymi oraz dobrą praktyką rolniczą: 

Płyty i zbiorniki otwarte o pojemności do 200 m3 powinny być oddalone co najmniej: 

− 15 m od studni, 

− 4 m od granicy działki, 

Norki i tchórze  0,6 1,8  
Króliki  0,5 5,4  
Szynszyle    0,011 0,53  
Daniele  2,1 10,1  
Kozy  1,8 9,4  
Strusie 
afrykańskie 

 1,5 16  

Strusie emu i 
nandu 

 1,0 16  

Inne zwierzęta 
o łącznej 
masie 500 kg z 
wyłączeniem 
ryb 

 10,0 6,0 

 

 

Zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym (w kg)   
Powierzchnia uŜytków rolnych w gospodarstwie (w ha)  
Zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym (w kg/ha uŜytków rolnych)  

Drób (pomiot kurzy)  
Kury  0,1 16,0  
Kaczki  0,24 6,5  
Brojlery  0,18 30,0  
Gęsi  0,31 30,0  
Indyki  0,18 27,0  
Gołębie 

 

 0,03 23,0 

 

 
Inne  

Lisy i jenoty  0,15 1,5  
Norki i tchórze  0,6 1,8  
Króliki  0,5 5,4 

 

 
Szynszyle    0,011 0,53  
Daniele  2,1 10,1  
Kozy  1,8 9,4  
Strusie 
afrykańskie 

 1,5 16  

Strusie emu i 
nandu 

 1,0 16  

Inne zwierzęta 
o łącznej 
masie 500 kg z 
wyłączeniem 
ryb 

 

 10,0 6,0 

 

 



− 30 m od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi na działce sąsiedniej, 

− 50 m od budynków przetwórstwa rolno – spoŜywczego i magazynów środków 

spoŜywczych, 

− 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna, 

− 5 m od silosów na zboŜe i pasze, 

− 10 m od silosów na kiszonkę. 

Dla otwartych zbiorników o pojemności większej niŜ 200 m3 minimalne odległości od 

innych obiektów określa się w indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy                      

i zagospodarowania terenu. 

Zbiorniki otwarte muszą mieć szczelne ściany i dno. 

Zbiorniki otwarte, których krawędź znajduje się poniŜej 1,8 m nad poziomem terenu, 

muszą być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m 

Zbiorniki zamknięte muszą być oddalone co najmniej (odległość mierzona jest od osi 

pokryw i wylotów wentylacyjnych): 

− 15 m od studni, 

− 4 m od granicy działki, 

− 15 m od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi na działce sąsiedniej, 

− 15 m od budynków przetwórstwa rolno – spoŜywczego i magazynów środków 

spoŜywczych, 

− 5 m od silosów na zboŜe i pasze, 

− 5 m od silosów na kiszonkę. 

Zbiorniki zamknięte muszą być szczelne (mieć szczelne dno i ściany) i zaopatrzone            

w przewody wentylacyjne, których wylot powinien być wyprowadzony na wysokości 

50 cm nad poziom terenu w zbiornikach podziemnych albo ponad górną płaszczyzny 

pokrywy w zbiornikach naziemnych. 



Zbiorniki na gnojowicę mogą być wyposaŜone w pokrywę pływającą. 

 
 

 



Załącznik 4  

Wymagana wielkość urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w 
przeliczeniu na DJP na obszarach OSN 
 
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2005r. Nr 17, 
poz.142) 

 
Lp. 

 
Rodzaj wyposaŜenia 

Wymagana powierzchnia płyty,  
wymagana pojemność zbiornika 

na 1 DJP 
 
1 
 

 
Płyty gnojowe ( w m 2) 

 
3,5 

 
2 
 

 
Zbiorniki na gnojówk ę ( w m 3) 

 
3 

 
3 
 

 
Zbiorniki na gnojowic ę ( w m3) 

 
10 

 
Powierzchnia dla płyty lub pojemności zbiorników dla drobiu na obszarze szczeg.naraŜonym 

 
Lp. 

 
Rodzaj wyposaŜenia 

Wymagana powierzchnia płyty,  
wymagana pojemność zbiornika 

na 1 DJP 
 
1 
 

 
Płyty gnojowe ( w m 2) 

 
1,6 

 
2 
 

 
Zbiorniki na gnojówk ę ( w m 3) 

 
0,25 

Powierzchnia dla płyty lub pojemności zbiorników dla koni na obszarze szczeg. naraŜonym 
 

Lp. 
 

Rodzaj wyposaŜenia 
Wymagana powierzchnia płyty,  
wymagana pojemność zbiornika 

na 1 DJP 
 
1 
 

 
Płyty gnojowe ( w m 2) 

 
1,1 

 
2 
 

 
Zbiorniki na gnojówk ę ( w m 3) 

 
0,2 

 
 
 



Załącznik 5 

Określenie potrzeb nawozowych roślin. 

Obliczenie potrzeb nawozowych roślin moŜe zostać przeprowadzone poprzez 

przemnoŜenie ilości wynoszonego składnika pokarmowego (patrz tabela poniŜej) 

razem z plonem i pomnoŜenie go przez wielkość spodziewanego plonu 

Tabela: Pobranie składników na jednostkę plonu wybranych roślin uprawnych 
kg/100 kg plonu głównego + plon 

uboczny 
kg/100 kg plonu ubocznego  

Grupa roślin lub roślina 
azot  fosfor potas azot  fosfor potas 

Pszenica ozima 2,37 0,98 1,51 0,52 0,18 1,20 
śyto 2,16 1,00 2,16 0,55 0,21 1,42 
PszenŜyto 2,41 1,07 2,11 0,59 0,23 1,48 
Jęczmień jary 2,10 0,98 1,84 0,55 0,29 1,44 
Owies 2,22 1,08 2,19 0,59 0,27 1,88 
Rzepak 5,18 1,97 4,00 1,44 0,30 2,04 
Groch 4,88* 1,35 3,24 1,68 0,41 2,11 
Ziemniaki 0,89 0,14 0,66 0,26 0,07 0,41 
Burak cukrowy 0,40 0,16 0,65 0,36 0,09 0,66 
Kukurydza 0,37 0,14 0,48 - - - 
Koniczyna 0,51* 0,11 0,53 - - - 
Lucerna 0,61* 0,14 0,56 - - - 
Mieszanka z trawami 0,50 0,14 0,58 - - - 
Trawa w polu 0,51 0,14 0,59 - - - 
UŜytki zielone 0,40 0,11 0,49 - - - 

Źródło (MRiRW, MŚ 2004) 
* - załoŜono, Ŝe 50 – 70% N rośliny motylkowe pobierają przez Rhizobium 

 

Załącznik 6 

Maksymalne dawki nawoŜenia azotem N w kg/ha czystego składnika 
 

Maksymalne dawki nawoŜenia dla waŜniejszych roślin w kg/ha czystego składnika N 

numery kompleksów przydatności rolniczej 

Roślina 1,  2 3,  4,  8 5 6,  9 7 
ZboŜa (x2)           

Pszenica ozima 216 195 173 0 0 
Pszenica jara 196 175 153 0 0 
Jęczmień ozimy 193 175 156 99 0 
Jęczmień jary 193 175 156 99 0 
śyto 156 145 133 119 83 
Owies 193 178 159 107 0 
Kukurydza na ziarno 336 319 302 269 213 

okopowe (x1,5)           
Ziemniaki wczesne 238 221 204 170 128 
Ziemniaki średnio wcz. 272 247 238 230 189 
Ziemniaki póŜne 272 251 238 230 189 



Buraki cukrowe 407 380 325 0 0 
Buraki pastewne 362 338 290 223 0 

oleiste (x2)           
Rzepak 280 266 233 210 0 
Len na włókno 280 266 233 210   

strączkowe            
Groch 30 30 30 0 0 
Bobik 30 30 30 0 0 
Łubin 30 30 30 30 30 
pastew.na ziel (x1,5)           
Ŝyto owies na ziel. 208 205 187 173 139 
kukurydza na ziel. 443 416 390 310 221 
strączkowe na ziel. 30 30 30 30 30 
miesz,zboŜowo strącz 208 205 187 173 139 
motylk.i trawy (x1,5)           
koniczyna 30 30 30 30 0 
lucerna 30 30 30 30 0 
trawy 338 317 297 236 0 
motylkowe z trawami 338 317 297 236 0 
 

Kompleksy przydatności rolniczej gleb na obszarze OSN 

Nr kompleksu Nazwa kompleksu Klasa gleby 

1 Pszenny bardzo dobry I, II 

2 Pszenny dobry II, IIIa, IIIb 

3 Pszenny wadliwy IIIb, IVa, IVb 

4 śytni bardzo dobry IIIa,  IIIb 

5 śytni  dobry IVa, IVb 

6 śytni słaby IVb, V 

7 śytni najsłabszy V, VI 

8 ZboŜowo pastewny mocny IIIb, IVa, IVb 

9 ZboŜowo pastewny słaby IVa, Ivb, V 

 
 
 
 

Załącznik 7 

Sposób obliczania zawartości azotu działającego w nawozach naturalnych w oparciu o 

równowaŜnik nawozowy, zaleŜny od rodzaju nawoŜenia i terminu stosowania. 

Azot działający = azot całkowity x równowaŜnik nawozowy 

Wartość równowaŜnika azotowego dla róŜnych nawozów i róŜnych terminów ich 
stosowania: 

 



Wartość równowaŜnika nawozowego dla 
róŜnych terminów stosowania nawozów 

 
Rodzaj nawozu 

jesienny wiosenny 
Obornik 0,3 0,3 
Gnojowica 0,5 0,6 
Gnojówka 0,5 0,8 
 
 
 
Załącznik 8 
 
Tabela obliczenia bilansu azotu w gospodarstwie metodą na powierzchni pola 
 

dopływ azotu na pola  
 

odpływ azotu z pól  

Elementy bilansu  ha kgN Elementy bilansu ha tony kgN 

A Nawozy mineralne   F Pobranie N przez plony GO    
B Nawozy naturalne    zboŜa    
C Przyorane produkty uboczne    pozostałe    
D Resztki motylkowych i strącz   G Pobrane N na TUZ    
E Azot w opadzie atmosferycz.   H Powierzchnia UR w gosp    
    Y               Suma dopływu     X           Suma odpływu    
                                                       Saldo bilansu: S = Y - X /  H   [kg N/ha]  
Y – całkowita ilość azotu dopływającego w kg czystego N 
X – całkowita ilość azotu pobranego przez rośliny  
H – Powierzchnia uŜytków rolnych gospodarstwa 

 
\............................ 
       kgN/ha  

 
 
 
Załącznik 9 
 

Plan nawo Ŝenia w gospodarstwie 

Pole na u Ŝytek Zasobno ść gleby Nawozy mineralne kg / 
ha 

Nr roślina plon obszar Nmin pH P2O5 K2O 

Nawozy 
naturalne 

N P2O5 K2O CaO 

    t z ha ha kg/ha   
Klasa 

zawartości1) 
t/ha kg/ha 

                          

Razem w gospodarstwie                   

1) Klasa zawartości ustalona wg kryteriów przyjętych przez Stację Chemiczno-Rolniczą na podstawie 
wyników analiz gleby (mg  P2O5/kg gleby oraz K2O/kg gleby). 

 

 


