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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



Rolnicy, których działki położone są na  (OSN) 

są obowiązani do wypełnienia tzw. 

Programów działań , których celem jest 

ograniczenie dopływu azotu z rolnictwa do 

wód i ograniczenie ich eutrofizacji. 



 

Nawożenie w pobliżu cieków  

 

Ogólne zasady stosowania nawozów i komunalnych osadów  

ściekowych określone zostały w przepisach:  

1)   art. 96 ust. 12 pkt 2, 3, 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

2)   § 3 ust. 4, 4a, 4brozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

       z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania  

       nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.  



Cieki naturalne -rzeki, strugi, strumienie i 

potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły 

lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi 

korytami. 



Nawozy (z wyjątkiem gnojowicy) na gruntach rolnych stosuje się w 

odległości co najmniej 5 m od cieków wodnych; rowów (z 

wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości 

górnej krawędzi brzegu i rowu), kanałów,  

5 m 



Nawozy (z wyjątkiem gnojowicy) na gruntach rolnych stosuje się w 

odległości co najmniej 5 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o 

powierzchni do 50 ha;  

5 m 



Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m 

od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha; 

stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru pasa nadbrzeżnego 

20 m 



Nawożenie gnojowicą w pobliżu cieków wodnych 

Gnojowicę na gruntach rolnych należy stosować co najmniej 10 m 

od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;  

10 m 



rowów z wyłączeniem tych   

o szer. do  5 m –  

liczonej na wysokości od 

górnej  

krawędzi brzegu rowu 
 

 
cieków wodnych i 
kanałów 
  

Gnojowicę stosuje się na 

gruntach rolnych 

10 m od 

 

Zasady nawożenia gnojowicą 

w pobliżu cieków 
 



Kiszonki składuje się  w odległości większej niż 20 m od linii 

brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.  

Składowanie nawozów i kiszonek  
w pobliżu cieków 



Wodopoje lokalizuje się poza zbiornikami i ciekami wodnymi. 



Nawożenie w pobliżu cieków 

Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje się oraz wodę z ich 

mycia rozlewa w odległości większej niż 20 m 

od brzegu zbiorników i cieków wodnych. 



Zasady stosowania  

osadów ściekowych w pobliżu cieków 



Komunalne osady ściekowe-  jest to pochodzący z oczyszczalni 

ścieków osad z komór fermentacyjnych i innych instalacji służących 

do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o 

składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych 
 



Ujęcie wody - miejsce czerpania wody podziemnej lub powierzchniowej 

ze źródła wody wraz z urządzeniami i budowlami służącymi do jej 

poboru; 



 

Zakaz stosowania osadów ściekowych 

 

na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od 
ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności 

100m 



Zakaz stosowania osadów ściekowych 

w pasie gruntu  o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającym do 

brzegów jezior i cieków. 

50 m 
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