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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



Kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia i wypełniania 

obowiązków przez prowadzących działalność rolniczą na 

OSN realizowana jest przez: 

 

 Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

 Wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 

  



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Zakres kontroli gospodarstw rolnych w ramach 

spełnienia wymagań Cross Compliance na OSN 



 Wszyscy rolnicy którzy złożyli wniosek obszarowy 

mogą zostać wytypowani do kontroli w zakresie 

wzajemnej zgodności; 

 Kontrola jest z reguły niezapowiedziana; 

 Kontrola realizowana jest przez dwuosobowy skład 

inspektorów posiadających pisemne upoważnienia;  

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 



Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

– Dokumentacji 

– Realizacji obowiązków związanych przechowywaniem 

i zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych 

– Przestrzeganie dawek, terminów i sposobów 

nawożenia 

– Realizacji pozostałych obowiązków wynikających z 

planów sporządzonych przez RZGW 

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 



 Za niezgodność w zakresie norm i wymogów wzajemnej 

zgodności (cross compliance) uznaje się 

nieprzestrzeganie wymagań zawartych w programie 

działań mającym na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych dla wyznaczonych obszarów 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami 

pochodzenia rolniczego (OSN), na których jest położone 
gospodarstwo rolne lub jego część. 

 

 Wszystkie elementy sprawdzane podczas kontroli 

wzajemnej zgodności (w zakresie OSN) wynikają z 

programu opracowanego przez RZGW 
 

 Program określa rodzaje, terminy i okresy obowiązywania 

środków zaradczych na OSN. 
 

WYMAGANIA Z PROGRAMU DZIAŁAŃ 



 Okresy nawożenia    dzień wejścia w życie Programu: 

 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 w stopniu powodującym zagrożenie dla 

wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie. 
 

Początek obowiązywania 1 marzec 2013: 
 

 nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w 
okresie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada, 

 nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych 
stosuje się od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia,  

 nawozy stałe naturalne stosuje się: 
−   na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada; 
−   na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i    
     od dnia 15 października do dnia 30 listopada. 

 nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w 
tym na ugorach. 
 

 

OBOWIĄZKI OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ NA OSN 



Początek obowiązywania 1 marzec 2013: 

Przy użytkowaniu zmiennym (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 pokosie/wypasie, ale nie 

później niż do dnia 15 sierpnia, nawozy naturalne i organiczne na gruntach 

ornych stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada, 

Nawozy azotowe mineralne stosuje się: 

 na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do 
15 listopada; 

 na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do 15 sierpnia. 

Termin 15 listopada, o którym mowa powyżej nie dotyczy producentów 

buraków, kukurydzy, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na dostawę 

buraków, 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. 

 

 

Okresy nawożenia cd.  



  
 Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w 

sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego 

nieprzeznaczonych. 
 

 Nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się przy 

użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub 

wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub 

węże rozlewowe. 
 

 Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż 

następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów 

stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Dawki i sposoby nawożenia 



 Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w 

szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej 

gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego 

nawozu. Zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi  

     (początek obowiązywania – dzień wejścia w życie Programu) 

 
 

 
 
 

 

 

Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz 

postępowanie z odciekami 

 



Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć:   
 dno i ściany nieprzepuszczalne, wylot  wentylacyjny i zamykany otwór  

wejściowy 

 szczelne przykrycie z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody 

zwierzęce lub ich części znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, 

stanowiących technologiczne wyposażenie budynku inwentarskiego 

Koniec obowiązywania Programu 

Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania 

gnojówki i gnojowicy, przez okres, w którym rolnicze ich 

wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadającą co najmniej 6 

miesięcznej produkcji tych nawozów.) 



  
Podmiot, który prowadzi 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) przechowują nawozy naturalne, na 

nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie 

przedostawały się do gruntu. (dzień wejścia w życie Programu) 

 
Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce  

powinny  wynosić: 

 10m od pomieszczeń na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie 
mniej niż 15m od otworów okiennych i drzwiowych w tych 
pomieszczeniach; 

 15m od magazynów środków spożywczych, obiektów służących 
przetwórstwu art. rolno-spożywczych, 

 4m od granicy działki sąsiedniej, 

 5m od budynków magazynowych pasz i ziarna, 

 5m od silosów na zboże i pasze, silosów na kiszonki. 
 

 

Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz 

postępowanie z odciekami  



  
 Konstrukcja  zamkniętych zbiorników na płynne odchody 

zwierzęce oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci 

płynnej powinna zapewniać warunki ich użytkowania przez: 

 

 umożliwienie dojazdu oraz opróżnienia gromadzących się 

osadów,  

   

 wykonanie spadków w dnie w kierunku komory czerpalnej 

płynnych odchodów zwierzęcych oraz produktów 

pofermentacyjnych w postaci płynnej,    

  

 wykonanie spadków na zewnątrz dla odpływu wód opadowych. 

 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



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 (za wyjątkiem sytuacji, 

złożenia obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie).  

(początek obowiązywania - 1 marzec 2013) 

 

 Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania 

obornika przez okres, kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, 

jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy (koniec obowiązywania 

Programu). 

 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



 

 Jeżeli prowadzący działalność rolniczą na OSN posiada 

nadmierną ilość nawozów naturalnych w stosunku do 

rzeczywistej pojemności ich przechowywania, musi on 

udokumentować, że nawozy usuwa w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska  (1 marzec 2013) 

 

 Nawozy naturalne przechowuje się w odległości większej 

niż 20 m od studni, od linii brzegu cieków i zbiorników 

wodnych, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią 

inaczej  (1 marzec 2013) 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



 początek obowiązywania - 1 marzec 2013:  

 W okresie od dnia 1 marca do 31 października, jednak nie 

dłużej niż przez 12 tygodni, dopuszcza się złożenie obornika na 

pryzmie bezpośrednio na gruncie, przy zachowaniu następujących 

wymagań: 

 

        -  pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie  

           płaskim terenie,  

-  o dopuszczalnym spadku do 3%, na terenie niepiaszczystym i  

           niepodmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu   

            wód powierzchniowych; 

 
 
 

 
 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



 początek obowiązywania - 1 marzec 2013:  
 

 w przypadku potrzeby ponownego złożenia obornika na 

pryzmie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, pryzmy muszą być 

lokalizowane w innym miejscu; 

 

 lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na 

danej działce prowadzący działalność rolniczą na OSN zaznacza 

na mapie lub szkicu działki, które przechowuje przez okres 

obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu.  

 
 

 
 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



 Pasze soczyste przechowuje się na zabezpieczonym gruncie w 

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

w szczególności w silosach, na płytach lub na podkładzie z folii 

i sieczki oraz pod przykryciem foliowym.  

 

 Kiszonki składuje się w odległości większej niż 20 m od linii 

brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



Konstrukcja silosów na kiszonki powinna zapewniać ochronę przed 

oddziaływaniem soków powstałych w procesie kiszenia oraz 

przenikaniem tych soków do otaczającego środowiska przez 

wykonanie odpowiednich spadków i kanalików do odprowadzania 

soków do szczelnych studzienek. 

 

Instalacje i urządzenia budowli rolniczych służące do odprowadzania 

zużytych wód, soków kiszonkowych, a także innych nieczystości i 

zanieczyszczeń, powinny być projektowane i wykonane w sposób 

zabezpieczający przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód 

i gruntu. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Obowiązki osób prowadzących działalność na OSN 



  
 

 Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego 

rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie umowy zawartej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

  Umowę strony przechowują co najmniej przez 8 lat od dnia jej 

zawarcia. 

 Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może 

zawierać   więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha 

użytków rolnych. 

 
 

 
 

 
. 
 
 

 
 
 
 

 

Dawki i sposoby nawożenia 



  

Podmiot, który prowadzi 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: 

 
1)   posiada plan nawożenia 

2)   zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy 

na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na 

których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może 

zbyć w sposób określony powyżej. 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 
 
 
 

 

Dawki i sposoby nawożenia 



  

 początek obowiązywania 1 marzec: 
 

 Do opracowania planu nawożenia zobowiązani są wszyscy 

prowadzący działalność rolniczą na OSN gospodarujący na 

powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN 

(stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą na 

OSN, dzierżawionych przez niego lub będących w jego 

użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

. 
 

 
 

 
 
 

 

Dawki i sposoby nawożenia 



początek obowiązywania 1 marzec: 
 
 Bilans azotu wykonywany na potrzeby opracowania planu 

nawożenia sporządza się metodą „na powierzchni pola”. 

 Po sporządzeniu bilansu składników, należy opracować plan 
nawożenia, w którym dokonuje się prawidłowego rozdziału 
składników nawozowych pod poszczególne rośliny 
płodozmianu, przy uwzględnieniu ich zapotrzebowania na azot 
oraz zasobność gleb w azot. 

 Plan nawożenia należy przechowywać przez okres 
obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

. 
 

 
 

 
 
 

 

Dawki i sposoby nawożenia 



początek obowiązywania 1 marzec: 

 Jeśli w gospodarstwie powstają nawozy naturalne (obornik, 

gnojówka lub gnojowica) w ilości przekraczającej możliwości 

ich zastosowania na użytkach rolnych danego gospodarstwa 

(stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą 

na OSN, dzierżawionych przez niego lub będących w jego 

użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym) tak, aby nie 

przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 170 kg azotu w 

czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, należy znaleźć 

odbiorcę tych nadwyżek. 
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Dawki i sposoby nawożenia 



początek obowiązywania 1 marzec: 
 

 Prowadzący działalność rolniczą na OSN 

zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji 

wszystkich zabiegów agrotechnicznych a w 

szczególności związanych z nawożeniem (termin, 

rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę). 

 

 Dokumentację należy przechowywać przez okres 

obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu. 
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Dawki i sposoby nawożenia 



Zakres kontroli prowadzonej przez  
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 



Kontroli podlegają: 

Instalacje IPPC (wymagające pozwolenia zintegrowanego) do chowu 

lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż: 

 

 40 000 stanowisk dla drobiu (160,0 DJP), 

2 000 stanowisk dla 

świń o wadze ponad  

30 kg (280,0 DJP), 

750 stanowisk dla macior (262,5 DJP). 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 

 
 



Kontroli podlegają: 

Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - wymagające pozwolenia 

na korzystanie ze środowiska lub zgłoszenia do eksploatacji 

właściwemu organowi (prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi), w 

tym: 
 

 instalacje do chowu lub hodowli zwierząt o obsadzie inwentarza nie 

mniejszej niż 60 DJP, 

 instalacje do chowu lub hodowli zwierząt o obsadzie inwentarza nie 

mniejszej niż 40 DJP, jeżeli działalność ta jest prowadzona w 

odległości mniejszej niż 100 m od terenów: 

-   mieszkaniowych i innych zabudowań; 

-   terenów rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, 

pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do 

lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; 

 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 

 
 



Kontroli podlegają c.d 
 

 na obszarach objętych formami ochrony przyrody (parkach 

narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, 

obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000, użytkach 

ekologicznych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, lub w 

otulinach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych). 

 

  instalacje do chowu lub hodowli obcych rodzimej faunie zwierząt, 

innych niż gospodarskie w liczbie nie mniejszej niż 4 matki lub 20 

sztuk, z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków. 

szynszyla 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 

 
 



Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę  

przestrzegania  przepisów dotyczących warunków stosowania i  

przechowywania: 

 nawozów naturalnych, 

 nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE", 

 nawozów mineralnych, 

 nawozów organicznych, 

 środków poprawiających właściwości gleby, 

 środków wspomagających uprawę roślin, 

w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska przez 

podmioty mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 

 
 



Współpraca inspekcji ochrony środowiska z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach  

Sektorowego  Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów   

Wiejskich: 

 udostępnianie „informacji o stanie przestrzegania wymagań ochrony 

środowiska„  przez gospodarstwa i podmioty sektora rolniczego 

  nawiązanie współpracy w zakresie działań: „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych", „Ułatwienie startu młodym rolnikom" 

 
Inne gospodarstwa podlegające kontroli 

 



Kontrole rolników stosujących do nawożenia ścieki. 
 

Kontrole gospodarstw lub wytwórców „odpadów", które mogą 

być stosowane w rolnictwie (osady ściekowe, środki 

poprawiające właściwości gleby).  

 
Inne gospodarstwa podlegające kontroli 

 



 

Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla gospodarstw 

rolnych na OSN 
 
 

Zakres kontroli 
 

 wypełnianie obowiązków wynikających z mocy prawa; 

 wypełnianie obowiązków określonych w pozwoleniach na 

korzystanie ze środowiska; 

 zastosowanie środków ograniczających oddziaływanie na 

środowisko; 

 ocena eksploatacji i stanu technicznego urządzeń 

służących ochronie środowiska; 



Zakres kontroli 
 

 prowadzenie rejestrów i pomiarów; 

 wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska; 

 realizacja wydanych zarządzeń pokontrolnych, 

przestrzeganie decyzji administracyjnych; 

 analiza wymagań BAT (najlepszych dostępnych technologii) w 

przypadku instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego; 

 analiza prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z 

Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). 

 

Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla gospodarstw 

rolnych na OSN 
 
 



Działania pokontrolne 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań ochrony 

środowiska w obszarze rolnictwa WIOŚ może podjąć 

następujące działania pokontrolne : 

 wydać decyzję administracyjną; 

 pouczyć lub nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego; 

 skierować wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenie 

do sądu; 

 skierować wniosek do prokuratury; 

 skierować wystąpienie do innych organów; 

 żądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego; 

 wszcząć egzekucję 

 



Dziękuję za uwagę 

Dziękuję za uwagę 


