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Wstęp
Rolnictwo jest częścią gospodarki, bezpośrednio związaną ze środowi-
skiem naturalnym i klimatem. Skala jego wpływ na klimat i środowisko za-
leży od stosowanych praktyk rolniczych i produkcyjnych. Często przekła-
da się to na utratę składników odżywczych, jak azot czy fosfor. W wyniku 
działań rolników, do gleby dostają się związki azotu, który migruje i zanie-
czyszcza wodę. Powoduje to szkody w środowisku polegające na eutrofi-
zacji wód i zmianach pH gleby. 
Zanieczyszczone ekosystemy nie zawsze są w stanie się odbudować, a jeśli 
już, to potrzebują na to wielu lat. W celu ograniczania negatywnego wpły-
wu rolnictwa na stan środowiska, Unia Europejska przygotowała wytycz-
ne, służące do tego, aby jak najefektywniej chronić zasoby przyrodnicze. 
Istotą działań państw UE jest zagwarantowanie dostępu do  wystarcza-
jącej ilości wody dobrej jakości na potrzeby ludzi, zwierząt i  środowiska 
naturalnego, poprzez opracowanie spójnej i  skutecznej polityki wodnej. 
Czynnikiem, od którego zależy jakość wód, jest między innymi zawartość 
związków azotowych. Dlatego polityka wodna UE ma na celu ogranicza-
nie emisji azotu ze źródeł rolniczych. Regulują to następujące dokumenty 
prawne:

•   Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. tzw. Dyrektywa Wodna, 
która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie poli-
tyki wodnej.

•   Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12.12.1991 r. tzw. Dyrektywa Azota-
nowa, która dotyczy ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo-
dowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

•   Dyrektywa 2016/2284 z  dnia 14.12.2016 r. tzw. Dyrektywa NEC, 
w  sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanie-
czyszczeń atmosferycznych.

Ochrona wód
Woda to niezbędny element życia. Zależy od niej rozwój organizmów 
żywych, uczestniczy w  większości reakcji chemicznych, jest najlepszym 
rozpuszczalnikiem wielu substancji. To niezastąpiony składnik ekosyste-
mów i czynnik regulujący klimat. Dla ludzi jest najważniejszym zasobem 
naturalnym, który wpływa na stabilny rozwój gospodarczy, ekonomiczny 
i społeczny.
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W 2000 roku przyjęto Ramową Dyrektywę Wodną, która służyła ochronie 
wód. Słaba świadomość ekologiczna, przyrost populacji i postęp urbani-
zacyjny, a także liczne susze wpłynęły na pogorszenie ilości i jakości wody 
oraz ograniczyło dostęp do niej.
Plan ochrony zasobów wodnych Europy powstał, aby lepiej gospodaro-
wać wodą i  wskazywać rozwiązania w  tym zakresie, a  także wyznaczać 
kierunki unijnej polityki wodnej na kolejne lata.

Wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW)

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawia ramy wspólnoto-
wego działania w  zakresie polityki wodnej. Jej celem jest ochrona wód 
i środowiska wodnego poprzez racjonalne wykorzystywanie i ochronę za-
sobów wodnych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju oraz osiągnię-
cie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

Z wody korzystają różne branże gospodarki, dlatego jej użytkowanie jest 
regulowane różnymi przepisami. Przepisy te dotyczą rolnictwa, użytkowa-
nia gruntów, planowania i zagospodarowania terenów, wytwarzania ener-
gii, żeglugi śródlądowej, przemysłu produkcyjnego i turystyki. Wymienio-
ne branże są ściśle powiązane i  zależą od dobrego stanu ekosystemów 
wodnych i  jakości wody służącej do zaopatrzenia i konsumpcji dla ludzi 
i zwierząt. Ochrona mokradeł i miejsc podmokłych sprzyja absorpcji ga-
zów cieplarnianych oraz magazynowaniu wód. 

Zapotrzebowanie na wodę wciąż rośnie. Jednocześnie na wielkość zaso-
bów wodnych i  ich jakość wpływa zanieczyszczenie, intensywna eksplo-
atacja, industrializacja, rozwój miast i przejmowanie obszarów wiejskich, 
inwestycje energetyczne czy niewłaściwe odprowadzanie ścieków. 

Ramowa dyrektywa wodna obejmuje każdy z aspektów użytkowania i kon-
sumpcji wody. Przede wszystkim konsoliduje działania krajów UE w do-
rzeczach oraz określa zakres ich działań na  obszarach transgranicznych. 
Objęcie zlewni i dorzeczy szczególnym nadzorem daje możliwość pełnej 
kontroli nad ciekami i  rzekami od ich źródeł, poprzez dopływy, jeziora 
i cały system rzeczny, po ujście wraz z podziemnymi wodami. RDW zobo-
wiązuje państwa członkowskie do przygotowania planów gospodarowa-
nia wodami w dorzeczu. 



5

Działania, jakie zostały podjęte w tym zakresie: 
•  podział obszaru dorzecza na kategorie wód powierzchniowych, 
•  typologia wód powierzchniowych z podziałem na kategorie wód, 
•  ustalenie warunków referencyjnych, odpowiednich dla poszczegól-

nych typów wód powierzchniowych, 
•  podział obszaru dorzecza na  jednolite części wód powierzchnio-

wych i podziemnych,
•  identyfikacja presji i ocena oddziaływań na obszarze dorzeczy, 
•  analiza ekonomiczna korzystania z wody w celu ustalenia stopnia 

zwrotu kosztów usług wodnych w obszarze dorzecza, 
•  rejestr obszarów chronionych.

Ramowa Dyrektywa Wodna obejmuje wszystkie wody, w tym wody śród-
lądowe (wody powierzchniowe i  wody podziemne), wody przejściowe 
i wody przybrzeżne oraz wody terytorialne, które mogą sięgać do 12 mil 
morskich od linii podstawowej morza. W Polsce, w ramach kategorii wód 
powierzchniowych wyznaczono: rzeki, jeziora, wody przejściowe i wody 
przybrzeżne.

Koniecznością jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i chemiczne-
go wód w celu:

•  ochrony zdrowia ludzi,
•  ochrony zasobów wody, 
•  ochrony naturalnych ekosystemów, 
•  ochrony różnorodności biologicznej. 

Stan ekologiczny 

Jest zdefiniowany w RDW, jako jakość struktury i funkcjonowania ekosys-
temów wodnych, uwzględnia różnorodność fauny i flory wodnej, dostęp-
ność składników odżywczych, zasolenie, temperaturę i zanieczyszczenie 
substancjami chemicznymi. Dyrektywa uwzględnia także przepływ wody, 
głębokość zbiorników i budowę koryt rzecznych. Wyróżniono pięć kate-
gorii stanu ekologicznego wód powierzchniowych – stan bardzo dobry, 
dobry, umiarkowany, zły i bardzo zły. Stan bardzo dobry zakłada zerowy 
lub minimalny wpływ człowieka.
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Na schemacie poniżej przestawiono rzekę o wysokiej jakości wody u źró-
deł, która wraz z biegiem staje się coraz bardziej zanieczyszczona.

Stan chemiczny

Pojęcie stan chemiczny występuje w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednak 
nie jest zdefiniowane. Zdefiniowano natomiast dobry stan chemiczny 
wód czyli taki, który jest konieczny do osiągnięcia celów środowiskowych 
wód. W praktyce oznacza to stężenia substancji zanieczyszczających po-
niżej ich środowiskowych norm jakości. Stężenia te mogą być określane 
bezpośrednio w  wodzie, osadach lub tkankach organizmów wodnych. 
Substancje zanieczyszczające, mające wpływ na ocenę stanu chemiczne-
go wód, to m.in. substancje priorytetowe w  dziedzinie polityki wodnej.  
Natomiast znaczna część parametrów fizycznochemicznych wód (stężenie 
biogenów, odczyn czy inne) nie służy ocenie ich stanu chemicznego, lecz 
stanu ekologicznego. Zasolenie jest elementem oceny stanu ekologiczne-
go wód powierzchniowych i stanu chemicznego wód podziemnych. Stan 
wód (ogólny) powierzchniowych jest determinowany przez stan chemicz-
ny i ekologiczny.

Stan wód podziemnych zależy od stanu chemicznego i ilościowego. 
Zgodnie z zasadą „najgorszy decyduje” wystarczy, by jeden z tych stanów 
był poniżej dobrego, aby stan wód był oceniony jako zły.
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Artykuł 14 RDW
Aktywny udział społeczeństwa poprzez informowanie i udział w konsulta-
cjach społecznych określono w art. 14 RDW. Jest to obowiązkowy element 
każdego cyklu planistycznego. 

W celu uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w opracowaniu i uak-
tualnianiu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Pre-
zes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiado-
mości (w ścisłe określonych terminach) na 6 miesięcy następujące doku-
menty: 

•  harmonogram i  program prac związanych ze sporządzaniem lub  
aktualizacją planu, 

•  przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla danego  
obszaru dorzecza,

•  projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

Szczególnie ważny jest głos rolników, dotyczący planów przeciwpowo-
dziowych, wyznaczania stref czy obszarów znajdujących się na gruntach 
rolnych lub ograniczających działalność rolniczą, jak tarasy zalewowe, 
wały powodziowe, zbiorniki retencyjne czy infrastruktura. 

Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujące odzwierciedlenie w  pol-
skim prawie to: 

•  Prawo wodne (ustawa z 18 lipca 2001 r. z póź. zm.), 
•  Prawo ochrony środowiska (z 27 kwietnia 2001 r. z póź. zm.), zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.).

Istotną rolę w realizacji wymagań RDW pełni Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, które jest odpowiedzialne za:

•  Tworzenie co 6 lat planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy: Odry, Łaby i Dunaju, Wisły, Dniestru, Banówki, Niemna, 
Pregoły i Świeżej, zgodnie z podziałem określonym ustawą z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Opisują one stan wód powierzch-
niowych i  podziemnych, określenie celów środowiskowych dla 
jednolitych części wód i  obszarów chronionych, prowadzących 
do osiągnięcia dobrego stanu wód. Zawierają również listę inwesty-
cji mogących pogorszyć stan wód, których realizacja jest niezbędna 
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dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wpływu 
środowiskowego oraz derogacji dla części wód. 
Plany gospodarowania wodami są niezbędne przy ustaleniach 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii roz-
woju i planach przestrzennej gospodarki województw, wydawaniu 
decyzji typu pozwolenia wodnoprawne. Plany mają wpływ także 
na  przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, trans-
port, rybołówstwo czy turystykę.

•  Program wodno-środowiskowego kraju, opracowywany w celu pro-
gramowania i  koordynowania działań zmierzających do  realizacji 
celów środowiskowych wskazanych w art. 4 RDW: 

 � niepogarszania stanu części wód, 
 � osiągnięcia dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i che-

miczny dla naturalnych części wód powierzchniowych, dobry 
potencjał ekologiczny i  dobry stan chemiczny dla sztucznych 
i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilo-
ściowy dla wód podziemnych, 

 � spełnienia wymagań specjalnych, zawartych w  innych unij-
nych aktach prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesie-
niu do obszarów chronionych (w tym m.in. narażonych na za-
nieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych, przeznaczonych do  celów rekreacyjnych, do  poboru 
wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spo-
życia, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzyma-
nie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie),

 � zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutu substan-
cji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych 
substancji.

Prawo Wodne – Ustawa 
Ustawa z  dnia 20 lipca 2017 r. – t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 2233, 2368   
z 2022 r. poz. 88, 258, 855. Przepisy te regulują gospodarowanie wodami, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowa-
nie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie za-
sobami wodnymi.
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Akt ten obejmuje zagadnienia i wymagania istotne dla rolnictwa:
•  zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych,
•  zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i prze-

mysłu,
•  ochrona wód i  ekosystemów znajdujących się w  dobrym stanie  

ekologicznym,
•  zmniejszenie skutków powodzi i suszy,
•  promowanie zrównoważonego korzystania z wód,
•  poprawa jakości wód oraz stanu ekosystemów zdegradowanych 

działalnością człowieka.

Zarządzanie zasobami wodnymi poprzez: 
•  planowanie w gospodarowaniu wodami, 
•  zgody wodnoprawne, 
•  opłaty za usługi wodne oraz inne należności, 
•  kontrolę gospodarowania wodami, 
•  system informacyjny gospodarowania wodami. 

Korzystanie z wód:
•  powszechne – służące zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodar-

stwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych,

•  zwykłe – służące zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa 
domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, jeśli pobór wody 
nie przekracza ilości średniorocznie 5  m3/d (nie ma wymogu po-
zwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego), czy też wprowadzania 
ścieków do  wód lub do  ziemi w  ilości nieprzekraczającej łącznie  
5 m3/d (nie ma wymogu pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego,

•  szczególne – wykraczające poza powszechne i zwykłe korzystanie 
z wód np.: 

 � odwadnianie gruntów i upraw, użytkowanie wody znajdującej 
się w stawach i rowach, 

 � korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także 
na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o po-
datku rolnym w ilości większej, niż 5 m3/d średniorocznie, 

 � korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej 
niż działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, 

 � rolnicze wykorzystanie ścieków, jeśli ich łączna ilość jest więk-
sza, niż 5 m3/d,
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•  usługi wodne – służące zapewnieniu gospodarstwom domowym, 
podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykra-
czającym poza powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód. 

Usługi wodne obejmują m.in.:
•  pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, 
•  piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziem-

nych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, 
•  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystry-

bucję, 
•  odbiór i oczyszczanie ścieków, 
•  wprowadzanie ścieków do  wód lub do  ziemi, obejmujące także 

wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, 
•  korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej, 
•  odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opado-

wych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacji deszczowej albo w systemy kanalizacji zbiorczej w grani-
cach administracyjnych miast, 

•  trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowla-
nych oraz zakładów górniczych,

•  odprowadzanie do wód wód pochodzących z odwodnienia grun-
tów w granicach administracyjnych miast, 

•  odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych  i niewykorzy-
stanych.

Zmiany w RDW 

Od listopada 2022 roku – w zakresie zanieczyszczenia wód powierzchnio-
wych i podziemnych – Komisja UE zaproponowała zmiany w ramowej dy-
rektywie wodnej, dyrektywie w sprawie środowiskowych norm jakości dla 
wód powierzchniowych) oraz  dyrektywie w  sprawie ochrony wód pod-
ziemnych). 

Projekt zmian uzupełnia wykaz substancji zanieczyszczających wodę,  
które mają być ściślej kontrolowane w wodach powierzchniowych i grun-
towych oraz wprowadza przepisy zapewniające częstsze stosowanie norm 
w praktyce.
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Dyrektywa azotanowa

Dyrektywa azotanowa 91/676/EWG z dnia 12.12.1991 r. dotyczy ochrony 
wód  przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodze-
nia rolniczego. 

Cel to ochrona jakości wody w całej Europie poprzez:
•  zapobieganie zanieczyszczaniu wód gruntowych i  powierzchnio-

wych azotanami pochodzenia rolniczego,
•  promowanie stosowania dobrych praktyk rolniczych.

Dyrektywa azotanowa stanowi integralną część Ramowej dyrektywy wod-
nej i  jest jednym z kluczowych instrumentów ochrony wód przed nega-
tywnym wpływem rolnictwa. Wody zanieczyszczone azotanami w jednym 
państwie mogą oddziaływać na wody innego państwa, dlatego dyrekty-
wa ma za zadanie chronić interesy wszystkich stron.

W Dyrektywie azotanowej wyodrębniono tzw. Obszary Szczególnie Narażo-
ne. Zostały opracowane plany działań, które mają zapewnić ochronę wód 
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem azotanami.
Powstał również kodeks dobrych praktyk rolniczych.

Dyrektywa została zaadaptowana do  prawa krajowego. Każdy z  krajów 
samodzielnie decydował o charakterze działań zawartych w dyrektywie. 
W Polsce przyjęto jednolity Program działań na terenie całego kraju.
Oznaczało to zmianę przepisów krajowych w  Dyrektywie azotanowej,   
a także wprowadzenie Programu działań, mającego na  celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. 

Rozporządzenie to obowiązuje wszystkie podmioty (przedsiębiorcy, rolni-
cy, osoby fizyczne czy prawne) prowadzące produkcję rolną, w tym działy 
specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przecho-
wywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. Należy prowadzić ją 
w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczaniu wód azotanami.
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Dotyczy to również małych gospodarstw o powierzchni równej lub więk-
szej niż 10 ha użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta w liczbie rów-
nej lub większej 10 DJP, według stanu średniorocznego. Rozporządzenie 
nakłada na właścicieli gospodarstw obowiązek prowadzenia dokumenta-
cji związanej z:

•  ewidencją nawożenia nawozami zawierającymi azot, 
•  zawieraniem umów w przypadku przekazywania nawozów natural-

nych, 
•  obliczeniem maksymalnych dawek azotu lub prowadzenia planów 

nawożenia azotem.

Program działań 
Wymogi programu dotyczą m.in.:

•  rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, za-
lanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,

•  warunków rolniczego wykorzystania nawozów na  terenach o  du-
żym nachyleniu,

•  okresów nawożenia – terminów stosowania nawozów,
•  warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępo-

wanie z odciekami,
•  dawek i sposobów nawożenia azotem, 
•  nawożenia w  pobliżu cieków naturalnych, zbiorników wodnych,  

kanałów i rowów, ujęć wody,
•  dokumentowania realizacji Programu działań.

Program działań wprowadza dla gospodarstw obowiązkowe praktyki 
w zależności od:

•  powierzchni, 
•  skali produkcji rolniczej,
•  intensywności produkcji.



13

Tabela 1. Rodzaje zalecanych praktyk w zależności od wielkości gospodarstw  
i sposobu produkcji

Gospodarstwo prowadzące produkcję 
rolną oraz działalność w ramach której 
są przechowywane odchody zwierzęce 
lub stosowane nawozy:

Obowiązkowe praktyki

na powierzchni poniżej 10 ha użytków 
rolnych lub poniżej 10 DJP według stanu 
średniorocznego

brak obowiązku prowadzenia dokumentacji dotyczą-
cej nawożenia azotem

przestrzeganie  
terminów  
nawożenia

na powierzchni równej lub większej 10 ha 
użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta 
gospodarskie w liczbie większej  
lub równej 10 DJP według stanu  
średniorocznego

ewidencja zabiegów 
agrotechnicznych 
związanych z nawoże-
niem azotem (*)

obliczenia maksymalnych 
dawek azotu lub dobrowolnie 
plan nawożenia azotem (*)

powyżej 100 ha użytków rolnych lub powy-
żej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 
60 DJP według stanu średniorocznego

plan nawożenia azotem (*)

prowadzące chów  
lub hodowlę powyżej 40000 stanowisk  
dla drobiu  
lub powyżej 2000 stanowisk dla świń 
o wadze powyżej 30 kg  
lub 750 stanowisk dla macior

plan nawożenia azotem 
zatwierdzony przez Okręgową 
Stację Chemiczno-Rolniczą, 
kopia przekazana do wójta, 
burmistrza, prezydenta mia-
sta oraz do WIOŚ właściwego 
ze względu miejsce położenia 
gruntów (*)

 
(*) Dokumenty należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie 
posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.
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Każde gospodarstwo powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP ma obowiązek:
•  prowadzenia elektronicznie lub papierowo ewidencji nawożenia 

azotem,
•  przechowywania ewidencji przez 3 lata od dnia sporządzenia,
•  zawarcie w ewidencji następujących informacji – termin zastosowa-

nia nawozu, rodzaju uprawy i powierzchni, rodzaju i dawce nawozu, 
termin przyorania nawozu naturalnego (dla terenu o dużym nachy-
leniu). 

Plan nawożenia azotem

Posiadanie planów nawożenia azotem jest obowiązkowe od 1 stycznia 
2019 roku. Obowiązek sporządzenia Planu nawożenia azotem, przygoto-
wany na podstawie analizy gleby, mają gospodarstwa:

•  prowadzące chów lub hodowlę powyżej 40 000 stanowisk drobiu,
•  prowadzące chów i hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk zwie-

rząt o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
•  nabywające od takich producentów nawozy naturalne,

Stacja chemiczno-rolnicza zatwierdza plan, a  jego kopię należy przesłać 
do wójta lub burmistrza. 

Plan nawożenia azotem opracowują także gospodarstwa o powierzchni 
powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiające powyżej 50 ha upraw 
intensywnych, a także prowadzące produkcję zwierzęcą powyżej 60 DJP, 
według stanu średniorocznego.

Maksymalne dawki azotu

W gospodarstwach, które nie mają obowiązku opracowania planu nawo-
żenia, nawozy azotowe można stosować w dawkach nieprzekraczających 
maksymalnych dawek ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie głównym 
(tabela 2).
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Tabela 2. Maksymalne dawki nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym

Uprawa
kg N/ha  

ze wszystkich 
źródeł

zboża
jęczmień 140
kukurydza na ziarno 240
mieszanki zbożowe 100
mieszanki zbożowe  
na ziarno 240

owies 120
pszenica ozima 200
pszenica jara 160
pszenżyto 180
żyto 120
okopowe
brukiew 180
buraki cukrowe 180
buraki pastewne 200
marchew pastewna 150
rzepa 120
ziemniaki wczesne 100
ziemniaki późne 250
oleiste
gorczyca 120
perko 140
rzepak 240
rzepik 200
rzodkiew oleista 120
słonecznik 100
inne oleiste 100
bobowate grubonasienne (strączkowe)
bobik 30
bób 60
fasola 60
fasolka szparagowa 60
grochy 30
lędźwian 60
łubin           –

Uprawa
kg N/ha  

ze wszystkich 
źródeł

seradela 30
soczewica 20
soja 100
wyka 20
pastewne na zielonkę
kukurydza na zielonkę 260
mieszanki  
strączkowo-zbożowe 100

strączkowe na zielonkę 0
żyto, owies na zielonkę 120
łąka 1 pokos 60
łąka 2 pokosy 120
łąka 3 pokosy 180
łąka 4 pokosy 240
grunt w użytkowaniu  
kośno-pastwiskowym 160

koniczyna 30
lucerna 30
trawy 300
motylkowate z trawami 100
bobowate (motylkowate)  
drobnonasienne
esperceta 30
komonica 30
nostrzyk 30
pastewne
dynia pastewna 80
kapusta pastewna 120
perko 140
inne
proso 140
gryka 100
facelia 100
len 80
mak 90
tytoń 160
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Uprawa
kg N/ha  

ze wszystkich 
źródeł

sorgo, w tym zasiewy  
mieszane z kukurydza 200

wieloletnie
trawy 250
lucerna 0
mieszanki różnych traw z bobowatymi  
(motylkowatymi)  
drobnonasiennymi

100

warzywa: rabarbar 200
szczaw 150
chrzan 200
warzywa polowe
burak ćwikłowy 150
szpinak zwyczajny 150
kapusta 300
kalafior 350
brokuł 250
brukselka 250
jarmuż 120
kalarepa 150
rzepa 140
rzodkiew 140
rzodkiewka 100
brukiew 150
marchew 150
pietruszka 150
seler 250
pasternak 150
koper 120
koper włoski 120
pomidor 180
papryka 200
oberżyna 180
ogórek 200
dynia 150
cukinia 180
kabaczek 180
arbuz 150
melon 150

Uprawa
kg N/ha  

ze wszystkich 
źródeł

sałata 150
cykoria 150
endywia 120
skorzonera 180
salsefia 120
cebula 200
czosnek 120
por 250
szczypiorek 110
rośliny energetyczne 80
rośliny sadownicze
drzewa owocowe 60
krzewy owocowe 80
truskawka 50
uprawy szkółkarskie
siewki liściastych 150
siewki iglastych 120
krzewy liściaste 140
krzewy iglaste 80
róże 150
kwiaty (uprawy polowe, gruntowe)
tulipan 200
narcyz 200
mieczyk 250
hiacynt 250
lilia 180
irys holenderski 200
krokus 200
szafirek 200
konwalia 120
zimowit 250
słonecznik na kwiaty cięte 160
piwonia 60
rośliny na suche bukiety 80
inne uprawy 170
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Ograniczenia stosowania nawozów

Zgodnie z Programem, rolnicy na terenie całego kraju nie mogą stosować 
nawozów na:

•  glebach zamarzniętych (chyba, że rozmarzną w ciągu dnia), 
•  zalanych wodą, 
•  nasyconych wodą,
•  pokrytych śniegiem.

 
Dopuszcza się nawożenie nawozami naturalnymi stawów wykorzystywa-
nych do chowu lub hodowli ryb. Nie wolno jednak aplikować nawozów 
na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Należy także za-
chować ostrożność podczas mycia rozsiewaczy do nawozów i zachować 
minimalną odległość 25 m od zbiorników i cieków wodnych. 

Czynności wykonywane na  terenach o  dużym nachyleniu wymagają 
zwiększenia odległości o 5 m. W przypadku braku możliwości zachowa-
nia limitu odległości od wód powierzchniowych (wg tabeli), rolnicy mają 
obowiązek tak rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych, aby ich 
dawka nie przekraczała 100 kg N/ha. 
Zaleca się, aby nawozy naturalne przyorać lub wymieszać z glebą w ciągu 
4 godzin od zastosowania, jednak nie później, niż następnego dnia. 

Tabela 3. Odległości, w jakich nie wolno stosować nawozów w pobliżu wód  
powierzchniowych

Na gruntach rolnych od:

rodzaj nawozu

brzegu jezior  
i zbiorników 

wodnych  
o powierzchni  

do 50 ha

cieków naturalnych

rowów z wyłącze-
niem rowów o szero-
kości do 5 m liczonej 
na górnej krawędzi 

brzegu rowu

kanałów

nawozy z wyłącze-
niem gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m

gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Na gruntach rolnych od:

rodzaj nawozu

brzegu jezior 
i zbiorników wodnych 

o powierzchni  
powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy 
ochronnej na podstawie przepisów ustawy 

Prawo wodne

obszarów morskiego 
pasa nadbrzeżnego

wszystkie rodzaje 
nawozów

20 m 20 m 20 m
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Jeżeli na  gruntach rolnych prowadzona jest uprawa roślin, odległości 
określone w tabeli, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku:

•  stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpo-
średnio do gleby,

•  podzielenia pełnej dawki nawozów na co najmniej 3 równe dawki, 
przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie 
może być krótszy niż 14 dni. 

Terminy stosowania nawozów
Program określa szczegółowo dopuszczalne terminy i dawki stosowania 
nawozów, sposoby ich przechowywania, w szczególności nawozów natu-
ralnych płynnych i stałych. Termin stosowania nawozu zależy od regionu 
kraju, w którym uprawy są położone. Wyróżniono, oprócz ogólnych termi-
nów stosowania nawozów, 2 dodatkowe obszary:

•  strefę późną, do której należy południowa część województwa dol-
nośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz pół-
nocna część województwa warmińsko mazurskiego i podlaskiego 
(załącznik nr 2 programu),

•  strefę wczesną, do której należy część gmin województwa dolnoślą-
skiego, opolskiego i lubuskiego (załącznik nr 3 programu).

Terminów określonych w tabeli 4 nie stosuje się do nawożenia upraw pod 
osłonami i upraw kontenerowych.
Tabela 4. Terminy stosowania nawozów

                                                         Rodzaj nawozu
Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe mineralne  
i nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

grunty orne 1 marca – 20 października 1) 2)

1 marca – 31 października 1) 2)

grunty orne na terenie gmin objętych  
wykazem stanowiącym załącznik  
nr 2 do Programu *

1 marca – 15 października 1) 2)

grunty orne na terenie gmin objętych  
wykazem stanowiącym załącznik  
nr 3 do Programu **

1 marca – 25 października 1) 2)

uprawy trwałe
1 marca – 31 października 1 marca – 31 listopadauprawy wieloletnie

trwałe użytki zielone
 
1)  Termin nie dotyczy podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukro-

wym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych 
upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, 
zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

2)  Termin nie dotyczy podmiotów, które z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe (np. nadmierne uwilgotnienie gleby), 
nie mogły wykonać zbiorów lub nawożenia. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to 30 listopada.
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Tabela 5. Wykaz gmin dolnośląskich 

Rodzaj gruntu Gminy dolnośląskie

grunty orne na terenie gmin objętych  
wykazem (załącznik nr 2 do Programu)

Boguszów-Gorce, Bolków, Czarny Bór, Dobromierz, Duszniki-Zdrój, 
Głuszyca, Janowice Wielkie, Jedlina-Zdrój, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, 
Kamienna Góra (gmina miejska), Kamienna Góra (gmina wiejska), 
Karpacz, Kowary, Kudowa Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Lubawka, 
Marciszów, Mieroszów, Międzylesie, Mirsk, Mysłakowice, Nowa Ruda 
(gmina miejska), Nowa Ruda (gmina wiejska), Paszowice, Piechowice, 
Podgórzyn, Polanica-Zdrój, Radków, Stara Kamienica,  
Stare Bogaczowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Szklarska Poręba,  
Świeradów-Zdrój, Walim, Wojcieszów, Złoty Stok

grunty orne na terenie gmin objętych  
wykazem (załącznik nr 3 do Programu)

Bardo, Bielawa, Bierutów, Bogatynia, Bolesławiec (gmina miejska), 
Bolesławiec (gmina wiejska), Borów, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, 
Chocianów, Chojnów (gmina miejska), Chojnów (gmina wiejska), 
Ciepłowody, Cieszków, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, 
Dziadowa Kłoda, Dzierżoniów (gmina miejska), Dzierżoniów (gmina 
wiejska), Gaworzyce, Głogów (gmina miejska), Głogów (gmina 
wiejska), Grębocice, Gromadka, Gryfów Śląski, Jawor, Jaworzyna 
Śląska, Jelcz-Laskowice, Jemielno, Jerzmanowa, Jordanów Śląski, 
Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kłodzko (gmina miejska), 
Kłodzko (gmina wiejska), Kobierzyce, Kondratowice, Kostomłoty, Kotla, 
Krośnice, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Leśna, Lubań 
(gmina miejska), Lubań (gmina wiejska), Lubin (gmina miejska), Lubin 
(gmina wiejska), Lubomierz, Lwówek Śląski, Łagiewniki, Malczyce, 
Marcinowice, Męcinka, Mietków, Międzybórz Miękinia, Milicz, 
Miłkowice, Mściwojów, Niechlów, Niemcza, Nowogrodziec, Oborniki 
Śląskie, Oleśnica (gmina miejska), Oleśnica (gmina wiejska), Olszyna, 
Oława (gmina miejska), Oława (gmina wiejska), Osiecznica, Pęcław, 
Pielgrzymka, Pieńsk, Pieszyce, Piława, Górna, Platerówka, Polkowice, 
Prochowice, Prusice, Przemków, Przeworno, Radwanice, Rudna, Ruja, 
Siechnice, Siekierczyn, Sobótka, Stoszowice, Strzegom, Strzelin, 
Sulików, Syców, Szczawno-Zdrój, Ścinawa, Środa Śląska, Świdnica 
(gmina miejska), Świdnica (gmina wiejska), Świebodzice, Świerzawa, 
Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wałbrzych, Warta Bolesławiecka, 
Wądroże Wielkie, Wąsosz, Węgliniec, Wiązów, Wińsko, Wisznia Mała, 
Wleń, Wołów, Wrocław, Zagrodno, Zawidów, Zawonia, Ząbkowice 
Śląskie, Zgorzelec (gmina miejska), Zgorzelec (gmina wiejska), Ziębice, 
Złotoryja (gmina miejska), Złotoryja (gmina wiejska), Żarów, Żmigród, 
Żórawina, Żukowice

Warunki przechowywania nawozów naturalnych
Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe należy przechowywać 
i składować w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający przedo-
stawaniu się odcieków do wód i gruntu. 
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Wymaga to zapewnienia:
•  powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do  przechowywania na-

wozów naturalnych stałych,
•  pojemności przykrytych (w szczególności osłoną elastyczną lub 

osłoną pływającą) zbiorników na nawozy naturalne-płynne, posia-
dających szczelne dno i ściany.

W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce, 
obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprze-
puszczalnym podłożu.

Możliwe jest przekazanie części lub całości nawozów naturalnych (odcho-
dów zwierzęcych), wytwarzanych w gospodarstwie, innemu podmiotowi 
lub biogazowni rolniczej.
Przekazanie i  przyjęcie nawozów naturalnych należy pisemnie udoku-
mentować poprzez:

•  wskazanie danych przekazującego i przyjmującego te nawozy,
•  rodzajów i ilości przekazywanych nawozów,
•  terminu ich przekazania,
•  celu ich wykorzystania (np. do nawożenia gruntów, do biogazowni, 

do produkcji podłoży dla pieczarek, itp.).

Rolnik przekazujący nawozy naturalne ma obowiązek: 
•  obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodar-

stwie, przeznaczonych do przekazania,
•  obliczenia ilości azotu w tych nawozach.

Obie strony przechowują umowy zbytu nawozów naturalnych (odcho-
dów zwierzęcych) przez 3 lata od dnia zakończenia nawożenia wykonane-
go na podstawie planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych  
dawek azotu.

Składowanie obornika  

Obornik można składować czasowo, jednak nie dłużej, niż przez 6 miesię-
cy od dnia utworzenia każdej z pryzm, bezpośrednio na gruntach rolnych, 
przy czym:

•  pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na płaskim terenie, 
o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i nie-
podmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód po-
wierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono 
strefy ochronnej,
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•  lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na da-
nej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przecho-
wuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia składowania obornika,

•  nie dopuszcza się ponownego składowania obornika na  pryzmie 
w tym samym miejscu przez 3 lata od dnia zakończenia uprzednie-
go składowania obornika.

Zabronione jest składowanie pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie 
przez cały rok. Zabronione jest także składowanie i przechowywanie ki-
szonek bezpośrednio na gruncie. Kiszonki należy przechowywać w szcze-
gólności w  silosach, rękawach foliowych, na  płytach lub na podkładzie 
z folii, sieczki lub słomy albo innym materiale, który pochłania odcieki oraz 
pod przykryciem foliowym.

Zabronione jest składowanie i  przechowywanie nawozów naturalnych 
oraz kiszonek w odległości mniejszej, niż 25 m od:

•  studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej,
•  linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.

Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać 
ich przechowanie przez 6 miesięcy. Powierzchnia miejsc do przechowy-
wania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowa-
nie przez 5 miesięcy.

Przechowywanie nawozów naturalnych,  
pojemności zbiorników 

W programie określono możliwość przechowywanie nawozów płynnych 
(gnojowicy) w  szczelnych zbiornikach, przykrytych pokrywą pływającą 
lub elastycznym przykryciem. Zgodnie z  przepisami, pojemność zbior-
ników powinna umożliwić gromadzenie półrocznej produkcji nawozów 
płynnych. 

W przypadku nawozów stałych (obornika) konieczne jest zapewnienie nie-
przepuszczalnych miejsc do  jego składowania, czyli płyt obornikowych,  
które mają umożliwić przechowywanie jego pięciomiesięcznej produkcji.
Program zawiera szczegółowy opis metody obliczenia niezbędnej wielko-
ści zbiorników na nawozy naturalne. W obliczeniach brane są pod uwagę – 
wielkość produkcji zwierzęcej w średniorocznym obrocie stada przeli-
czana na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), metody przechowywania 



22

nawozów (od ściółkowania po przykrywanie zbiorników), aż po wysokość 
konstrukcyjną zbiorników. Dokładny opis wykonania obliczeń jest dostęp-
ny w załączniku nr 5 do Programu działań. 

Terminy dostosowania wielkości płyt i zbiorników

Termin na  dostosowanie gospodarstwa wielkości zbiorników do  wyma-
gań zależy od rozmiarów produkcji zwierzęcej w gospodarstwie:

•  31 grudnia 2021 r. minął termin dla podmiotów prowadzących 
chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w  liczbie większej niż 
210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę dro-
biu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 
2000 stanowisk dla zwierząt o wadze ponad 30 kg lub 750 stano-
wisk dla macior,

•  31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów 
lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 
210 DJP.

Kontrola stosowania Programu azotanowego 
i kary za naruszenie norm

Kontrolę stosowania Programu azotanowego przez podmioty prowadzą-
ce produkcję rolną, wykonuje Inspekcja Ochrony Środowiska (wojewódz-
cy inspektorzy ochrony środowiska). System kar uzależniony od zakresu 
i  stopnia naruszenia Programu azotanowego zawarto w  Ustawie Prawo 
wodne. Organy IOŚ, w drodze decyzji administracyjnej mogą nakazać usu-
nięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub ustalić 
obowiązek uiszczenia opłaty za naruszenie przepisów. 

Maksymalne stawki opłat za naruszenie Programu azotanowego są aktuali-
zowane co roku i ogłaszane w Monitorze Polskim. Stawki obowiązujące od 
1 stycznia 2023 r. wynoszą: 
•   2 304,21 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wod-
ne lub z planem nawożenia azotem,

•   3 456,33 zł za  przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy,
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•   576,05 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji Programu działań ma-
jących na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 
niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy 
albo za jej brak,

•   576,05 zł za brak planu nawożenia azotem.

Zasada wzajemnej zgodności zawiera wymogi Programu azotanowego, 
dlatego rolnicy składający wnioski o  płatności bezpośrednie lub obsza-
rowe, są poddawani kontrolom Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa (wyjątek to beneficjenci programu Młody rolnik od 2015 r).  
Wysokość kary administracyjnej zależy od rodzaju i skali wykroczenia. 

W  przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wynika z  zaniedbania rol-
nika, zmniejszenie płatności wynosi 3% całkowitej kwoty płatności,  
a w przypadku poważniejszych naruszeń 5%. Natomiast w sytuacji, gdy 
rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to wy-
nosi 20% całkowitej kwoty. W przypadku rażących naruszeń może nawet 
zostać zwiększone do 100% całkowitej, należnej kwoty. 

Dyrektywa NEC 

Dyrektywa NEC (ang. National Emission Ceilings – Dyrektywa o Krajowych 
Pułapach Emisji) jest częścią pakietu Czyste Powietrze – czyli strategii dzia-
łań, która do 2030 roku ma zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w całej 
Unii Europejskiej. Przewiduje też działania legislacyjne, zaostrzające nor-
my emisji i pułapy zanieczyszczenia powietrza. 

Dyrektywa NEC ustanawia zobowiązania państw UE w  zakresie redukcji 
emisji zanieczyszczeń (zależnych od człowieka), do atmosfery: 

•  amoniaku (NH3), 
•  dwutlenku siarki (SO2), 
•  tlenków azotu (NOx), 
•  niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO),
•  pyłu drobnego (PM 2,5). 
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Zobowiązania Polski w  zakresie redukcji emisji dotyczą dwóch okresów  
(w odniesieniu do emisji w roku referencyjnym 2005 r.), które obejmują:

•  lata 2020-2029,
•  rok 2030.

Zobowiązania te zostały określone odpowiednio dla obu wskazanych 
okresów dla SO2 59% i 70%, dla NOx 30% i 39%, dla NMLZO 25% i 26%, dla 
NH3 1% i 17% oraz dla PM2,5 16% i 58%. 

Dyrektywa NEC wymaga od każdego z krajów UE sporządzenia, przyjęcia 
i wdrożenia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza 
(KPOZP), któ ry ma zapewnić wykonywanie krajowych zobowiązań w za-
kresie redukcji emisji, a także skutecznie realizować wspólnotowe cele do-
tyczące jakości powietrza. W Polsce KPOZP został przyjęty Uchwałą nr 34 
Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Monitor Polski, poz. 572). 

Amoniak i rolnictwo

Działalność rolnicza ingeruje w  naturalny obieg azotu w  lokalnej i  glo-
balnej skali. Stwarza to zagrożenie dla równowagi ekosystemów. Niemal 
połowa ludności świata zaopatruje się w żywność wyprodukowaną przy 
użyciu nawozów mineralnych, a  ilość azotu wprowadzana drogą antro-
pogeniczną, czyli zależną od działań człowieka, przewyższa jego poziom 
pochodzący ze źródeł naturalnych. Nadmierne ilości azotu pojawiające się 
w środowisku, stanowią źródło emisji związków zawierających ten skład-
nik, między innymi w postaci amoniaku. 
W  XX wieku ilość NH3 uwalnianego przez działalność człowieka wzrosła 
od dwóch do pięciu razy w stosunku do okresu przedindustrialnego. Przy-
czyniło się do tego głównie rolnictwo (produkcja zwierzęca i nawożenie). 
W Polsce odpowiada ono za 94% emisji amoniaku.

Gospodarstwa rolne – przepisy i działania

Gospodarstwa rolne w Polsce podlegają przepisom, wynikającym z unij-
nych i krajowych aktów prawnych, których celem jest ochrona wody, gle-
by i powietrza. Najważniejsze z nich to Dyrektywa azotanowa, Dyrektywa 
IED (w sprawie emisji przemysłowych – zintegrowane zapobieganie zanie-
czyszczeniom i ich kontrola) oraz Dyrektywa NEC. 
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Są one źródłem szczegółowych aktów prawnych, regulujących krajowe rol-
nictwo, w tym Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu, Krajowego programu ograniczania zanieczyszcze-
nia powietrza (KPOZP) i Krajowego kodeksu doradczego dobrej praktyki rolni-
czej, dotyczącego ograniczenia emisji amoniaku (KKOEA). 

Każde gospodarstwo może podjąć działania, które zmniejszą emisję amo-
niaku do środowiska. Obejmują one:

•  zarządzanie azotem z uwzględnieniem cyklu obiegu azotu,
•  żywieniowe metody ograniczające emisję amoniaku z  produkcji 

zwierzęcej,
•  niskoemisyjne metody utrzymania zwierząt,
•  niskoemisyjne sposoby przechowywania nawozów,
•  niskoemisyjne techniki aplikacji nawozów,
•  ograniczenie emisji amoniaku podczas stosowania nawozów mine-

ralnych.

Zarządzanie i obieg azotu w gospodarstwie

Zarządzanie azotem w gospodarstwie jest zadaniem, którego podejmuje 
się niemal każdy rolnik. Celem agronomicznym jest uzyskanie optymal-
nych plonów, produkcyjności i dobrostanu zwierząt. Celem środowisko-
wym jest zmniejszenie strat gazowych do atmosfery oraz wymywania azo-
tu do wód. Pamiętajmy, że skala tych działań może być różna w różnych 
gospodarstwach. 

Podstawowe zasady redukcji:
•  ustalenie wszystkich źródeł azotu w  gospodarstwie (w nawozach, 

paszach, opad atmosferyczny, azot przyswajalny w glebie),
•  przechowywanie nawozów naturalnych i sztucznych w odpowied-

nich warunkach oraz ich stosowanie zgodnie z terminami i prakty-
kami zmniejszającymi straty,

•  dostosowanie dawek azotu zgodnie z zapotrzebowaniem zwierząt 
i roślin,

•  stosowanie azotu w odpowiedniej dawce, terminie oraz przy zasto-
sowaniu optymalnej techniki,

•  uwzględnienie wszelkich możliwych strat azotu.
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Znajomość ścieżek oraz skali emisji azotu umożliwia zaplanowanie naj-
bardziej ekonomicznych rozwiązań indywidualnie dla każdego gospodar-
stwa.

Ograniczenia i zalecenia

Metody ograniczania emisji azotu w dyrektywie NEC:
•  zastąpienie nawozów na bazie mocznika nawozami na bazie azota-

nu amonu,
•  stosowanie nawozów na bazie mocznika za pomocą metod ograni-

czających emisję (przynajmniej o 30%),
•  zastępowanie nawozów mineralnych nawozami naturalnymi,
•  niestosowanie obornika lub gnojowicy na  gruntach nasyconych 

wodą, zamarzniętych, pokrytych śniegiem lub oblodzonych,
•  aplikowanie gnojowicy na użytkach zielonych za pomocą płytkich 

aplikatorów doglebowych lub płytek i węży wleczonych,
•  jak najszybsze zmieszanie z gruntem ornym zaaplikowanego obor-

nika lub gnojowicy w czasie kilku godzin od naniesienia (redukcja 
czasu kontaktu z powietrzem).

Stosowanie mocznika

Mocznik jest powszechnie używany ze względu na swoją uniwersalność. 
Ulega on rozkładowi w glebie do prostszych, przyswajalnych przez rośliny 
form (azotanowej). Pierwszą reakcją jest rozpad do formy amonowej (NH3) 
i dwutlenku węgla. Oznacza to, iż odsłonięty nawóz szybko zacznie emito-
wać amoniak do atmosfery, zmniejszając jednocześnie ilość dostępnego 
azotu dla roślin.

Unikanie emisji amoniaku

Najlepszą metodą redukcji emisji amoniaku po aplikacji mocznika jest za-
krycie nawozu  w ciągu kilku godzin od aplikacji (do 80% redukcji emisji). 
Należy także stosować dawkę zgodną z potrzebami roślin oraz warunkami 
glebowymi. 

Pozostałe zasady konieczne do uzyskania wysokiej efektywności:
•  unikanie aplikacji na suche oraz rozgrzane gleby, gdyż zwiększone 

parowanie sprzyja wyższym stratom,
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•  przy aplikacji na glebach o pH > 7 lub niedawno wapnowanych, 
panują warunki sprzyjające szybszemu przekształceniu mocznika 
w formę NH3,

•  niestosowanie mocznika pogłównie, po wysianiu granul bezpośred-
nio na powierzchnię (gdy mocznik nie zostanie zmieszany z glebą, 
straty mogą wynieść do 40%).

Aplikacja doglebowa

Rzadziej wykorzystywaną praktyką jest stosowanie jednoczesnego wysie-
wu nasion oraz aplikacji nawozów za pomocą redlic. W przypadku zasto-
sowania tej metody, w warunkach danego poziomu plonowania, zalecana 
dawka azotu może być zmniejszona o 10 kg N/ha. 

Aplikacja doglebowa pozwala na  zmniejszenie emisji amoniaku o  90%. 
Dodatkowo zmniejsza konkurencyjność chwastów przez uniknięcie poda-
wania nawozu bezpośrednio na powierzchnię gleb.

Inhibitor ureazy

Korzystną reakcją jest rozpad mocznika do amoniaku dopiero po wniknię-
ciu do profilu glebowego.  W tym celu można zastosować dodatki do na-
wozów. Inhibitory ureazy spowalniają rozpad mocznika. Umożliwia to 
redukcję emisji oraz zwiększa jego użyteczność dla roślin w ciągu pierw-
szych tygodni od aplikacji. Podobnym rozwiązaniem jest mocznik otocz-
kowany polimerami, spowalniającymi proces uwalniania go.
 
Alternatywne nawozy 

Całkowite zastąpienie mocznika saletrą amonową pozwala na  znaczne 
zmniejszenie emisji. Jest ona droższa (wyższa cena jest kompensowana 
przez mniejsze straty azotu), ale w sprzyjających warunkach glebowych 
prowadzi do wzrostu emisji N2O. Stosowanie węglanu amonu zostało za-
kazane w UE. 

Użycie tych metod umożliwia zmniejszenie emisji azotu do  środowiska 
i wprowadza wiele dobrych praktyk, które przygotują rolników do moder-
nizacji w przyszłości.
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Nawozy naturalne

Nawóz naturalny towarzyszy hodowli zwierząt gospodarskich. Nawozy 
naturalne to obornik, gnojówka, gnojowica i  pomiot. Obornikiem nazy-
wana jest ściółka, którą wykładane są podłoża zagród, obór oraz innych 
miejsc przebywania zwierząt, wchłaniająca odchody oraz mocz. Gnojo-
wica powstaje z odcieków moczu, kału i wody technicznej spływających  
np. z podłoży szczelinowych chlewni. 

Gnojówka to głównie mocz zwierzęcy z  niewielkim dodatkiem kału 
i wody. Powstaje przy hodowli na płytkiej ściółce. Pomiotem nazywane są 
odchody ptasie, np. kurze (w przypadku chowu na ściółce jest to obornik). 

W skali całego kraju rolnictwo odpowiada za 94% emisji amoniaku do śro-
dowiska, z czego aż 83% to emisje z nawozów naturalnych, a 17% z nawo-
zów. Dyrektywy unijne wprowadzają szereg regulacji, narzucających ogra-
niczenie tych emisji krajom członkowskim. W usprawnieniu tego procesu 
pomaga opracowana metodyka.

Żywienie wielofazowe

Białko jest podstawowym budulcem masy mięśniowej zwierząt hodowla-
nych. Zróżnicowanie gatunkowe inwentarza i ich diety jest ściśle związane 
z zapotrzebowaniem na białko. Dyrektywa NEC zawiera metody pozwala-
jące rolnikowi na większą kontrolę ilości białka w obiegu u zwierząt. 
Azot, poza węglem i  tlenem, jest głównym składnikiem białka. Białko 
niewykorzystane przez organizm zwierzęcia zostaje wydalone, a  azot  
w 65-70% jest emitowany do środowiska, przy około 30-35% retencji azo-
tu z  paszy w  organizmie. Zmniejszenie zawartości białka w  paszy o  1% 
może skutkować nawet 10% obniżeniem emisji azotu z odchodów do śro-
dowiska. Eliminacja powstawania nadwyżek amoniaku jeszcze na etapie 
skarmiania, jest najbardziej efektywną metodą redukcji jego emisji.

Systemy utrzymania świń 

Emisje z  utrzymania świń stanowią około 10,3% emisji amoniaku z  rol-
nictwa. Najmniej emisyjne są systemy bezściółkowe, jednak to systemy 
ściółkowe są w kraju najbardziej powszechne (76% produkcji). Przyczyną 
takiego stanu może być koszt systemów bezściołowych. 
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Przy hodowli świń, jedną ze sprawdzonych metod ograniczenia ilości emi-
towanego amoniaku jest samoważąca bramka selekcyjna z autokarmni-
kiem, przeznaczona do żywienia warchlaków i tuczników. 

Opracowywane są także bardziej zaawansowane systemy, jak kompute-
rowo sterowane indywidualne metody żywienia. Inne metody to np. po-
dwojenie ilości słomy ściółkowej, dodanie do ściółki preparatów chłoną-
cych wilgoć oraz obniżających pH odchodów czy zainwestowanie w sys-
tem odzysku ciepła ze ściółki. W tabeli 6 zostały umieszczone przykładowe 
wartości zapotrzebowania na białko w hodowli świń. 

Tabela 6. Zalecana koncentracja białka w paszy dla świń, obniżająca emisję amoniaku

Grupa technologiczna Masa ciała (kg) Koncentracja białka (%)

prosięta poniżej 10 19-21

warchlaki
10-20 17-19

25-30 15-17

tuczniki

30-50 15-17

50-110 14-15

powyżej 110
11-12 z aminokwasami syntetycz-
nymi * 13-15 bez aminokwasów 

syntetycznych
lochy prośne – 13-15

lochy karmiące – 15-17

* Jedną z  metod obniżenia zapotrzebowania białka ogólnego w  diecie jest podawanie syntetycznych aminokwasów.  
Pozwalają one na  precyzyjne zbalansowanie diety, są przyswajalne w  100%. Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 
na białko ułatwiają uniknięcia przekarmienia nim dorosłych świń.
Źródło: IZ PIB

Systemy utrzymania drobiu

W 2017 roku Polska zajmowała pierwsze miejsce w  Europie pod wzglę-
dem uboju drobiu, dopiero problemy ostatnich lat zagroziły naszej pozy-
cji lidera. Pod względem emisyjności, hodowla drobiu to 7,4% amoniaku 
pochodzącego z rolnictwa. 
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Z metod redukcji, hodowcy drobiu naturalnie zaadaptowali zmniejszanie 
ilości białka w pokarmie. Spowolnienie wzrostu ptaków, w wyniku zasto-
sowania tego rozwiązania, wymusza poszukiwanie sposobów obniżenia 
kosztów produkcji. Sugestią w tym zakresie może być zastosowanie 5 faz 
skarmiania brojlerów oraz 6 faz dla indyków. 

Powstający pomiot ptasi można suszyć, a  jednocześnie zadbać o  jak naj-
krótszy czas jego przebywania na taśmach transportowych. Optymalne jest 
doprowadzenie do 60% suchej masy w ciągu 7 dni na taśmach i dosuszenie 
do 80% suchej masy podczas przenoszenia do zbiornika zewnętrznego.
 
Jednym z ważniejszych elementów redukcji emisji w tym zakresie jest za-
dbanie o dobrą jakość ściółki. Suchy i czysty materiał bez zanieczyszczeń 
zapewni dobre warunki mikrobiologiczne, wchłonie wilgoć oraz może ob-
niżyć pH (wióry drzewne). Zmniejszy to poziom emisji. Pozostałe kluczo-
we elementy to zadbanie o ograniczenie wycieków wody pitnej na ściółkę 
(w tym celu można zastosować np. poidła kroplowe), dobra wentylacja 
hal, a  nawet użycie wentylacji do  podsuszenia ściółki w  razie potrzeby. 
Jedną z proponowanych metod jest tzw. combideck, czyli system, który 
podgrzewa świeżą ściółkę, wysuszając ją, a później schładza zanieczysz-
czoną, redukując emisję amoniaku.

Systemy utrzymania bydła

Bydło jest w  Polsce znaczącym segmentem rolnictwa, jego pogłowie 
w czerwcu 2022 roku liczyło 6 444,1 tys. sztuk. Jest ono odpowiedzialne 
za około 19,5% emisji z  rolnictwa. Najpowszechniejszą metodą systemu 
utrzymania w Polsce jest system uwięziowy, a najbardziej emisyjnym ele-
mentem jest nawóz zalegający na korytarzach. Usuwany raz dziennie lub 
podsypywany słomą, wydłuża czas emisji. Dodatkowo niektóre zwierzęta 
mogą się kłaść na ściółce korytarza, brudząc powłoki ciała. Zaradzić temu 
może inwestycja w zgarniak delta lub jego odpowiednik, który porusza się 
z prędkością do 4 m/min. i powoduje niewiele negatywnych reakcji zwie-
rząt (do 8%), a jednocześnie umożliwia regularne oczyszczenie korytarzy. 

Pod względem kontroli żywienia, wielokomorowy żołądek bydła to dodat-
kowe wyzwanie. Istotna jest jakość skarmianego białka. O jego wartości 
odżywczej dla krów decyduje stopień rozkładu w żwaczu, strawność je-
litowa i  skład aminokwasowy. Można zastosować tzw. białko chronione, 
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które nie ulega rozpadowi w żwaczu. Możliwa jest także aplikacja dodat-
ków do paszy (proteazy, taniny), ułatwiających trawienie białek. Orienta-
cyjne wartości optymalnej ilości białka w paszy zostały podane w Tabeli 7.

W przypadku posiadania dostępu do użytków zielonych, wydłużenie okre-
su pastwiskowego jest dobrą metodą zmniejszenia emisji amoniaku do śro-
dowiska. Pastwisko umożliwia również zaspokojenie naturalnych potrzeb 
zwierząt. Należy jednak pamiętać, aby w okresie letnim zapewnić dostęp 
do cienia (daszki/roślinność) oraz wody pitnej. Wysokie temperatury mogą 
skutkować stresem termicznym, obniżającym produkcyjność bydła.

Tabela 7. Orientacyjny poziom białka, (BO) dla przeżuwaczy o standardowej  
zawartości 88% SM

Grupa technologiczna Faza produkcji Poziom BO (%)

krowy mleczne
początek laktacji 15-16

koniec laktacji 12-14

jałówki – 12-13

opasy

cielęta rzeźne 17-19

bydło mięsne do 3 miesięcy 15-16

bydło mięsne 3-6 miesięcy 13-14

bydło mięsne powyżej  
6 miesięcy 

12

Źródło: IZ PIB

Emisje z budynków inwentarskich

Powstawanie nawozów naturalnych to proces ciągły, wymagający od ho-
dowców nieustannej pracy, związanej z  oczyszczaniem podłoży zagród, 
korytarzy i  hal z  odchodów zwierzęcych. Rozwiązania stosowane w  go-
spodarstwach to hodowla na ściółce płytkiej i głębokiej, skutkująca uzy-
skaniem obornika. Odcieki są zbierane w postaci gnojówki i gnojowicy. 
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W  większych gospodarstwach stosowane są podłogi szczelinowe, które 
umożliwiają na skierowanie odchodów i moczu do tymczasowych zbior-
ników, system ten wymaga jednak dużych nakładów inwestycyjnych.

Mniejsze gospodarstwa mogą zadbać o  odpowiednie nachylenie posa-
dzek i  wykonanie ryflowanej podłogi z  kanałami, które oddzielają część 
moczu od odchodów i w ten sposób zmniejszą emisję do 25%. Badania 
wykazały także, iż kanały v-kształtne z płuczką ciśnieniową emitują nawet 
do 50% mniej amoniaku niż u-kształtne.

Metody umożliwiające redukcję emisji z budynków gospodarczych:
•  zmniejszenie powierzchni podłóg szczelinowych, (duża liczba za-

nieczyszczonych szczelin zwiększa powierzchnię emisji),
•  filtrowanie powietrza wentylowanego na zewnątrz budynków,
•  zapewnieniem dobrych warunków mikroklimatycznych (optymal-

na temperatura i wilgotność, ograniczenie przeciągów przy podło-
żach zanieczyszczonych, tymczasowych zbiornikach odchodami),

•  regularne oczyszczanie powierzchni zanieczyszczonych odchodami 
np. za pomocą automatycznych systemów, oraz robotów czyszczą-
cych,

•  obniżenie temperatury i pH zebranych odchodów,
•  opróżnienie zbiornika zbiorczego na gnojówkę, co jeden – dwa ty-

godnie zamiast jednorazowego, po zakończeniu cyklu produkcji,
•  pośrednią metodą ograniczenia emisji jest ochładzanie powietrza 

wewnątrz budynków, np. za pomocą mgiełki wodnej.

Długotrwałe magazynowanie nawozów

Magazynowanie nawozów naturalnych jest kolejnym etapem, podczas któ-
rego zachodzi znacząca emisja amoniaku. Przy intensywnej produkcji zwie-
rząt niemożliwe staje się ich szybkie wykorzystanie na polach, a to oznacza 
konieczność wielomiesięcznego magazynowania mas odchodów. 

Ma to także znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż spadek 
zawartości amoniaku wiąże się ze spadkiem ilości azotu dostępnego dla 
roślin. Wpływ na ucieczkę tych substancji ma wiele czynników, od metody 
układania, formowania pryzm obornika, powierzchni składowisk, szczel-
ności pojemników na  odchody płynne, jak i  warunków meteorologicz-
nych. Na tym etapie gospodarowania nawozami naturalnymi, straty azotu 



33

ocenia się na 2-30% jego zawartości przed magazynowaniem nawozów. 
(Marcinkowski i Sapek 1999, Marcinkowski 2002, Pietrzak 2006).

Obornik

Obornik może być przetrzymywany na polu w pryzmach, lecz wymaga-
ne jest spełnienie kilku warunków. Okres składowania to maksymalnie  
6 miesięcy. Po zabraniu obornika nie wolno składować ponownie nawozu 
w tym samym miejscu przez 3 lata. Należy także zanotować na mapie pola 
lokalizację pryzm i zachować je przez ten czas. Pole, na którym umieszczo-
no pryzmy musi być przeznaczone bezpośrednio do nawożenia natural-
nego. 
Pryzma powinna stać na równej powierzchni, o spadku do 3%, w miejscu 
niepiaszczystym i niepodmokłym, z ubitym i wyłożonym na dnie materia-
łem łatwo chłonącym wodę gnojową (np. słomą czy trocinami), w odle-
głości nie mniejszej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych. 

Nawozy płynne

Zgodnie z programem azotanowym, nawozy naturalne płynne muszą być 
przechowywane w bezpieczny sposób. Wymuszone jest przetrzymywanie 
gnojówki w szczelnych pojemnikach (ściany, dno) oraz z pokrywą. Pierw-
szym krokiem jest zaplanowanie zbiornika w  odpowiednim rozmiarze 
wymiaru zbiornika umożliwiającego przechowywanie odchodów przez 
co najmniej 6 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące obliczania 
potrzebnej wielkości zbiorników opisano w  Programie działań mających 
na celu ograniczenie…”, natomiast zalecenia w zakresie niektórych rozwią-
zań technicznych, są zawarte w  Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej 
(ZZDPR). 
Na przykład dla zbiornika o  pojemności 1 000 m3, powierzchnia może 
zostać zredukowana o ponad jedną trzecią, jeżeli zwiększymy wysokość 
ścian bocznych o 2 m (z 3 do 5 m). Mniejsza powierzchnia styku z powie-
trzem to niższe emisje.

Zakwaszenie gnojowicy z pomocą kwasu siarkowego (96%) jest także sku-
teczną metodą ograniczenia emisji. Należy jednak pamiętać, że powstają-
ca w tym procesie piana może tymczasowo powiększyć objętość gnojów-
ki nawet o 1/3 (pH < 6 powstrzymuje procesy chemiczne wytwarzające 
amoniak). 
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Metodą rzadko spotykaną, lecz niemal całkowicie bezemisyjną są zbiorni-
ki elastyczne, które można umieścić na dowolnym, równym miejscu, bez 
uzyskiwania zgody budowlanej. Są one wykorzystywane jako wsparcie 
dla mniejszych gospodarstw lub jako zbiorniki dodatkowe. Przybliżony 
koszt to 29 000 zł za zbiornik o pojemności 200 m3. Dostępne są zbiorniki 
o objętości do 7 000 m3.

Zgodnie z Programem, zbiorniki z płynnym nawozem muszą być przykry-
te, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu nawozu z powietrzem. Propo-
nowane metody zostały podane w tabeli 8.

Tabela 8. Metody zmniejszania emisji amoniaku podczas magazynowania gnojowicy 
i innych nawozów płynnych 

Metoda ograniczania  
emisji 

Redukcja  
emisji 

NH3 
(%) 

Zastosowanie Uwagi 
Koszt NH3  

zredukowanego 
euro/kg *) 

odkryty zbiornik  
na gnojowicę 

0 technika referencyjna  –

sztywna pokrywa  
lub osłona elastyczna (np. 
konstrukcja namiotowa) 
na zbiorniku z gnojowicą 

80 

zbiorniki betonowe  
lub stalowe, metoda może  
nie być odpowiednia  
dla istniejących konstrukcji

zbiornik nie wymaga  
dodatkowej pojemności 
na wodę deszczową 

0,2-2,5 

pływające plandeki z folii 
PVC 

60 
zbiorniki betonowe  
lub stalowe, małe laguny 
ziemne 

może wymagać mocowa-
nia do ścian zbiornika 

b.d. 

pływające elementy 
z tworzywa  
sztucznego 

ok. 60 
zbiorniki betonowe  
lub stalowe, małe laguny 
ziemne 

dla gnojowicy 
nietworzącej kożucha 
na powierzchni 

0,5-1,3 

pływająca pokrywa  
sztuczna – keramzyt,
inne granulaty 

60 

nieodpowiednia  
w gospodarstwach  
z częstym wykorzystywaniem 
gnojowicy do nawożenia 

straty pewnych ilości  
granulatu podczas  
wypompowywania 

0,17-0,33 
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Naturalny kożuch  
na powierzchni gnojowicy 

40 

tylko dla gnojowicy tworzącej 
kożuch (SM > 7%) – nieod-
powiednia w sytuacji częstego 
mieszania i wykorzystywania 
gnojowicy do nawożenia 

 0 

Zastąpienie laguny, itp. 
na kryty zbiornik lub wy-
sokie, otwarte zbiorniki 
(głębokość > 3m) 

30-60 – – 1,33-2,56 

Zbiorniki elastyczne  
do magazynowania 
gnojowicy 

100 
dostępne rozmiary  
o pojemnościach  
100-7000 m3 

dynamiczny wzrost  
stosowania w krajach UE 

0,05-1,08 

*) Jednostkowe koszty redukcji emisji amoniaku dla przeciętnych gospodarstw rolnych z  Polskiego FADN w  2016 r.  
(opr. niepubl. M. Zieliński, J. Sobierajewska, IERiGŻ PIB).

Źródło: „Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Źródła:
 „Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnic-
twa”, materiały informacyjne (FDPA).

„Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku”, 
MRiRW.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

„Ramowa Dyrektywa Wodna: Strategia wdrażania”, Teresa Błaszczak, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Coastline Reports 6.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dyrektywa-nec 

https://op.europa.eu , http://publications.europa.eu
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