
Programy działań na Obszarach Szczególnie Narażonych – zalecenia 

 

Wyznaczenie Obszarów Szczególnie Narażonych na odpływ azotu ze zlewni 

rolniczych, OSN-ów, jest jednym z zobowiązań dla poszczególnym krajów wynikającym z 

wdrożenia Dyrektywy azotanowej1.  W Polsce2 ok. 4,46 % powierzchni kraju (13 935,06 km2) 

zostało wydzielone jako OSN.  Dla każdego OSN-u właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej ustala Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych (zwany dalej Programem).  Na terenie Polski obowiązują te same zasady 

ujęte w Programach, z nielicznymi tylko lokalnymi odstępstwami.  

Poniżej znajduje się zbiór najważniejszych zaleceń dla rolników gospodarujących na 

Obszarach Szczególnie Narażonych. 

 

1. Terminy i warunki dozwolonego nawożenia 

Uwzględniając specyfikę klimatu Polski ustalono ramy 1 marca – 15 listopada, jako okres 

bezpiecznego stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej lub płynnej na 

gruntach ornych. Nawozy naturalne płynne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje 

się od dnia 1 marca do 15 sierpnia. Nawozy stałe naturalne na łąkach trwałych stosuje się od 

dnia 1 marca do dnia 30 listopada, a na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 

kwietnia i od dnia 15 października do dnia 30 listopada. Nawozy azotowe mineralne stosuje się 

na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 listopada, a na łąkach 

trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. Przy użytkowaniu 

zmiennym (czyli kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwaterowym można stosować  płynne 

nawozy naturalne, bezpośrednio po pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia. 

Niniejsze przepisy stosuje się jeśli lokalnie obowiązujący Program nie stanowi inaczej (pewne 

lokalne odstępstwa).  

Obowiązuje zakaz: 

 stosowania nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz środków 

poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu wytworzonych z produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego (poza obornikiem) na glebach zalanych wodą, 

                                                           
1 Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution 

caused by nitrates from agricultural sources 
2 Strona główna Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej KZGW http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-

Azotanowa.html dostępne 16.12.2013 

http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Azotanowa.html
http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Azotanowa.html


przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów 

deszczu 

 stosowania nawozów w postaci płynnej na glebach bez okrywy roślinnej, położonych 

na stokach o nachyleniu większym niż 10 % oraz podczas wegetacji roślin 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi 

 stosowania nawozów na glebach nieuprawianych, w tym ugorach. 

 

2. Zasady aplikacji nawozów azotowych i dobre praktyki 

Ilość zastosowanych w ciągu roku nawozów naturalnych w każdym gospodarstwie nie może 

przekroczyć dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, a do obliczenia 

zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie przez poszczególne rodzaje  

zwierząt, w zależności od systemu ich utrzymania stosuje się odpowiednie załączniki do 

Programów.  Przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwaterowym 

można stosować 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. 

 

3.  Nawożenie na terenach nachylonych 

W Polsce obowiązuje zakaz stosowania nawozów naturalnych na stokach o nachyleniu 

większym niż 10%. O ile pozwala na to lokalizacja i powierzchnia pola zabiegi agrotechniczne 

należy przeprowadzać w kierunku poprzecznym. Orkę należy wykonywać odkładając skiby w 

górę stoku.  Zaleca się stosowanie płodozmianu przeciwerozyjnego. 

 

4.  Strefy buforowe 

 W Polsce3,4 stosuje się nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, na gruntach rolnych w 

odległości co najmniej 5 m od brzegu: 1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni 

do 50 ha; 2) cieków wodnych;  3) rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m 

liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;  4) kanałów 

 Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od: 1) brzegu 

jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha; 2) stref ochronnych ujęć 

wody; 3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. 

                                                           
3 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033  
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479 



 Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:  

1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;  2) cieków wodnych; 3) rowów, 

z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi 

brzegu rowu;  4) kanałów 

 Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane, gdy poziom wody 

podziemnej jest poniżej 1,2 m oraz poza obszarami płytkiego występowania skał 

szczelinowych. 

 Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje się oraz wodę z ich mycia rozlewa w 

odległości większej niż 20 m od brzegu zbiorników oraz cieków wodnych.  Wodopoje 

lokalizuje się poza zbiornikami i ciekami wodnymi.  

 Kiszonki składuje się w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód 

powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody. 

 Obecnie opracowywany jest Program wsparcia wapnowania gleb, który obok innych 

celów ma również ograniczyć odpływ azotu ze zlewni rolniczych. 

 

5. Ewidencja praktyk nawożenia 

Do opracowania planu nawożenia zobowiązani są wszyscy prowadzący działalność rolniczą na 

OSN-ach, gospodarujący na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN.  Na tych 

gospodarstwach nie można stosować wyższych dawek nawożenia, niż dawki wynikające z 

planu nawożenia, nawet jeżeli dawki określone w załączniku do odpowiedniego Programu są 

wyższe. 

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 zasobności gleb w 

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

jego zakończeniu. 

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. 

 

6. Zasady przechowywania nawozów gospodarczych 



Wszyscy producenci rolni są zobligowani do przechowywania gnojówki i gnojowicy wyłącznie 

w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej  

6 –miesięcznej (wg przepisów unijnych i umów międzynarodowych) produkcji tego nawozu. 

Ponadto, nawozy płynne należy zawsze przechowywać tak, by nie przedostawały się do 

gruntów i wód.  

Obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do 

wód lub do gruntu i należy umożliwić gromadzenie i przechowywanie zgodnie z powyższymi 

zastrzeżeniami produkcji nawozu z okresu nie krótszego niż 6 miesięcy. Dopuszczalne jest 

przechowywanie obornika w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu w 

przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce. 

W okresie od 1 marca do 31 października istnieje możliwość przechowywania obornika 

bezpośrednio na gruncie, jednak przez okres nie dłuższy niż 12 tygodni przy zachowaniu 

poniższych warunków: 

 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 studni, linii brzegu wód powierzchniowych (jeżeli 

lokalnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej);  

 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 zaznacza na mapie lub szkicu działki, które 

przechowuje przez okres obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu.  

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 

foli 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. 

Jeśli w gospodarstwie powstają nawozy naturalne (obornik, gnojówka lub gnojowica) w ilości 

przekraczającej możliwości ich zastosowania na użytkach rolnych danego gospodarstwa tak, 

aby nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha 

użytków rolnych, należy znaleźć odbiorcę tych nadwyżek. 


