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1. WODA I JEJ ZNACZENIE 
 

Woda warunkuje życie wszystkich organizmów żywych na ziemi. Tam 
gdzie nie ma wody, nie ma życia, nie ma przyrody - roślin, zwierząt, ludzi. 
Woda jest: 
− niezastąpionym środkiem spożywczym, 
− czynnikiem higieny i zdrowia człowieka, 
− podstawowym surowcem w produkcji oraz wszelkiej działalności 

gospodarczej prowadzonej przez człowieka. 
W produkcji rolniczej woda decyduje o wysokości i niezawodności plo-
nowania, stanowiąc tym samym podstawowy czynnik rozwoju gospodar-
czego wsi.  

Woda to składnik środowiska przyrodniczego, z którym człowiek, 
zwłaszcza mieszkaniec wsi jest bezpośrednio związany i podlega jego 
wpływowi. Jest naszą wspólną wartością i przynosi wiele korzyści – 
powinniśmy zatem popierać wszelkie działania, które chronią wiel-
kość i jakość zasobów wodnych. 
 
2. ROLNICZE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD 
 
Istnieje wiele źródeł zanieczyszczenia wód. Ich pochodzenie może być 
naturalne lub powodowane działalnością człowieka. Na wsi podstawo-
wymi źródłami zanieczyszczeń są: niewłaściwa gospodarka ściekami by-
towo-gospodarczymi, niewłaściwe przechowywane i stosowane nawozy 
mineralne oraz nawozy naturalne (odchody zwierząt gospodarskich: ob-
ornik, gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, pomiot ptasi), osady ście-
kowe, ścieki, kiszonki. Ze względu na charakter źródeł występowania 
zanieczyszczeń dzieli się je na:  
− zanieczyszczenia punktowe, 
− zanieczyszczenia obszarowe. 

Zanieczyszczenia punktowe - powstają w gospodarstwie na niewielkiej 
powierzchni. Powodowane są nieszczelnością szamb oraz zbiorników na 
nawozy naturalne, niewłaściwym przechowywaniem kiszonek czy składo-
waniem obornika bezpośrednio na gruncie, co powoduje, że powstające 
z nich odcieki (źródło m. in. azotanów) przedostają się do wód. 

Zanieczyszczenia obszarowe – pochodzą z dużej powierzchni użytków 
rolnych. Powstają, gdy wody opadowe wypłukują składniki nawozowe z pól 
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do cieków wodnych i wód podziemnych, szczególnie przy niewłaściwym 
dawkowaniu nawozów i nieodpowiednim terminie ich stosowania. 
 Azotany to jedna z form występowania azotu zanieczyszczająca wody. 
Nadmierna zawartość azotanów w wodzie pitnej stanowi bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a w wodach powierzchniowych rów-
nież zagrożenie dla równowagi życia biologicznego. Zanieczyszczeniu azo-
tanami towarzyszą zwykle zawartości innych substancji szkodliwych, 
co stanowi sygnał zagrożenia jakości podstawowego zasobu przyrody, jakim 
jest woda. 
Należy również pamiętać, że: 
− nie tylko człowiek jest narażony na niekorzystne skutki obecności 

azotanów w wodzie do picia - azotany są także szkodliwe dla zwierząt, 
− wniknięcie azotanów do wód podziemnych degraduje trwale najcen-

niejsze zasoby wody pitnej, pozbawiając jej także przyszłe pokolenia. 
 
3. OBSZARY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE 
 
 Obszary szczególnie narażone (OSN) - to obszary, na których należy 
ograniczyć „odpływ azotu” ze źródeł rolniczych do wód, ponieważ środowi-
sko wodne zostało już zanieczyszczone związkami azotowymi, bądź istnieje 
zagrożenie zanieczyszczenia takimi związkami. Obszary te wyznaczono 
między innymi na podstawie wyników badań jakości wody państwowego 
monitoringu środowiska, prowadzonego dla wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Granice tych obszarów zostały określone przez dyrektorów Regionalnych 
Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW), na podstawie ustawy Prawo Wodne 
i ogłoszone w dziennikach urzędowych danego województwa, na terenie 
którego taki obszar został wyznaczony.  
 Na terenie kraju wyznaczono i ustanowiono 48 obszarów szczególnie 
narażonych zajmujących 13 935,03 km2, co stanowi około 4,46 % powierzchni 
kraju. Biorąc pod uwagę powierzchnię użytków rolnych objętych obszarami 
szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia azotanami to obejmuje ona 
7,36% tej powierzchni. 
Dla każdego z tych obszarów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
wprowadziły w drodze rozporządzenia dyrektorów jednakowy dla całego 
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kraju program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych. Określone w programach tzw. środki zaradcze są obo-
wiązkowe do stosowania przez rolników posiadających użytki rolne położo-
ne na tych obszarach. Przestrzeganie obowiązków wynikających z progra-
mów działań na OSN podlega kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska, które powołane są do przestrzegania przepisów doty-
czących ochrony środowiska oraz ARiMR w ramach kontroli przestrzegania 
wymogów wzajemnej zgodności. 

 
4. OBOWIĄZKI ROLNIKA NA OBSZARACH SZCZEGÓNIE 

NARAŻONYCH  
 
Rolników gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych – 
w celu ograniczenia stężenia azotanów pochodzenia rolniczego w wodzie 
obowiązuje:  

 określona praktyka rolnicza, 
 posiadanie następującej dokumentacji:  

- kart dokumentacyjnych pól z ewidencją wszystkich zabiegów 
agrotechnicznych, w szczególności związanych z nawożeniem 
(termin, rodzaj, dawka nawozu, uprawa) zobowiązani są wszy-
scy prowadzący działalność na OSN (załącznik 10), 

- szkicu lub mapki działek z odnotowanym każdorazowo miejscem 
i datą lokalizacji pryzmy obornika bezpośrednio składowanego na 
gruncie w danym roku, 

- planu nawożenia dla poszczególnych pól i upraw - obligatoryjne-
go w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą na po-
wierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN1, 

- bilansu azotu metodą: „na powierzchni pola” tam, gdzie musi być 
sporządzony plan nawożenia, (czyli gospodarujących na powierzchni 
powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN1), (załącznik 9), 

- umowy zbytu nawozu naturalnego w przypadku nadwyżek jego 
produkcji w gospodarstwie tj. przekroczenia 170 kg azotu w nawo-
zach naturalnych na ha UR (załącznik 11), 

                                                 
1 Stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą na OSN, dzierżawionych 
przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym. 
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- wskazującej, że dawka nawozu naturalnego, zastosowana w danym 
roku nie może przekraczać 170 kg azotu (N) w czystym składniku 
na 1 ha użytków rolnych (załącznik 5), 

 przechowywanie całej dokumentacji przez okres obowiązywania 
Programu i rok po jego zakończeniu (5 lat), 

 udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego. 

 
Przykłady wymaganych dokumentacji przedstawiono w załącznikach 
opracowania. Wymagana dokumentacja jest niezbędna do efektywnego 
wdrożenia programu działań na OSN, jego monitorowania i kontroli. 
Uwaga ! 
 

Prowadzący działalność rolniczą na OSN, na powierzchni  
do 100 ha użytków rolnych na OSN1 nie mogą stosować wyższych da-
wek azotu pod poszczególne uprawy niż określonych w załączniku 8. 
 

 
 

Natomiast prowadzący działalność rolniczą na OSN, na powierzchni 
powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN1, którzy mają obowiązek 
opracowania planu nawożenia, nie mogą stosować dawek nawożenia 
wyższych niż wynika to z opracowanego planu nawożenia, nawet, jeśli 
dawki określone w załączniku 8 są wyższe. 
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5. PRAKTYKA ROLNICZA NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE 
NARAŻONYCH  

 
Stosowanie środków zaradczych na OSN obejmuje: 

 Okresy nawożenia użytków rolnych 

 Zasady nawożenia użytków rolnych 
 Warunki przechowywania nawozów naturalnych i postępowanie 

z odciekami 

 Inne wymogi wynikające z organizacji produkcji na użytkach 
rolnych (użytkowanie gruntów) 

 

 Okresy nawożenia użytków rolnych: 
 Nawozy stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagroże-
nia, że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azo-
tu, będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód po-
wierzchniowych w stopniu powodującym zagrożenie dla wód, 
a w konsekwencji ich zanieczyszczenie.  

 Nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych (GO) stosuje 
się od dnia 1 marca do 15 listopada. 

 Nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwa-
łych 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. 

 Nie stosuje się nawozów przez cały rok na glebach nieuprawianych, 
w tym na ugorach. 

 Przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypa-
sie kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę azotu w ilości do 85 kg 
N/ha/rok z nawozów płynnych naturalnych, bezpośrednio po po-
kosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia. 
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 Nawozy azotowe mineralne stosuje się: 

- na gruntach ornych (GO) i w uprawach wieloletnich od dnia 
1 marca do dnia 15 listopada; 

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

Producenci buraka cukrowego, kukurydzy, którzy zawarli umowę 
kontraktacyjną na dostawę buraków, kukurydzy po dniu 15 listopada, 
a po zbiorze tych upraw wykonują siew roślin ozimych, mogą stoso-
wać przedsiewnie nawozy azotowe najpóźniej w okresie 14 dni od 
terminu dostawy produktów rolnych objętych umową kontraktacyjną, 
ale nie później niż po zakończeniu okresu wegetacyjnego w danym 
regionie.  

 

 Zasady nawożenia użytków rolnych: 
 

 Zabrania się stosowania nawozów: 
- naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych - na glebach bez okry-

wy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 %, 
- na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych 

do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu, 
- nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi; 

 Nawozy stosuje się na glebach nie zamarzniętych powierzchniowo, 
nie dotyczy to pierwszej wiosennej dawki nawozów azotowych na 
uprawach roślin ozimych na glebach zamarzniętych powierzchnio-
wo (nocne przymrozki i odwilże w dzień), jeżeli uzasadniają to 
względy agrotechniczne; 

 Nawożenie w pobliżu cieków wodnych: 
 nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach 

rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:  
- jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,  
- cieków wodnych2,  

                                                 
2 Ciek wodny - woda (rzeki, potoki, strugi) płynąca stale, okresowo lub chwilowo  
w korycie naturalnym bądź sztucznym. 
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- rowów (nie dotyczy rowów o szerokości do 5 m liczonej na 
wysokości górnej krawędzi brzegu rowu),  

- kanałów3, 

 gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co 
najmniej 10 m od brzegu: 
- jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,  
- cieków wodnych2,  
- rowów, (nie dotyczy rowów o szerokości do 5 m liczonej na 

wysokości górnej krawędzi brzegu rowu),  
- kanałów3, 

 nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co naj-
mniej 20 m od:  
- brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 

50 ha;  
- stref ochronnych ujęć wody,  
- obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.  
 

 

 Warunki przechowywania nawozów naturalnych i postępowanie 
z odciekami: 

 
 Płynne nawozy naturalne przechowuje się tak, aby wycieki nie 

przedostawały się do gruntu i wód; 
 Pojemność zbiorników do przechowania gnojówki i gnojowicy po-

winna być zapewniona przez okres, kiedy nie jest ona wykorzysty-
wana rolniczo (co najmniej 6 miesięcy); 

 Obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed 
przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu, a w przypadku 
utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce w budynku inwentar-
skim o nieprzepuszczalnym podłożu; 

 Gromadzenie i przechowywanie obornika należy zapewnić przez 
okres, kiedy nie jest on wykorzystywany rolniczo (co najmniej 
6 miesięcy);  

                                                 
3 Kanał - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub 
okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu. 
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 Nawozy naturalne przechowuje się w odległości większej niż 20 m 
od studni, od linii brzegu cieków i zbiorników (jeżeli obowiązujące 
przepisy nie stanowią inaczej); 

 Dopuszczalne jest złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na 
gruncie, w okresie od dnia 1 marca do 31 października, ale nie 
dłużej niż przez 12 tygodni, z zachowaniem następujących wyma-
gań:  
- pryzmy lokalizować poza zagłębieniami terenu, w odległości 

większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych, na te-
renach (niepiaszczystym i niepodmokłym) o dopuszczalnym 
spadku do 3%,  

- w kolejnym sezonie wegetacyjnym (w razie potrzeby), pryzmy 
muszą być lokalizowane w innym miejscu,  

- każdorazowo trzeba na mapie lub szkicu działek zaznaczyć lokali-
zację pryzmy obornika oraz odnotować datę jej złożenia w danym 
roku, 

 Do końca okresu obowiązywania Programu obowiązkowo należy 
dostosować powierzchnię lub pojemności posiadanych miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych4 na okres co najmniej  
6 miesięcy; 

 Sposób obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych podano w załączniku 3 i 4; 

 Dawka nawozów naturalnych zastosowanych w ciągu roku nie może 
przekroczyć ilości 170 kg azotu w czystym składniku na hektar 
użytków rolnych (UR) (załącznik 5); 

 Nawozy naturalne należy przechowywać z zachowaniem odpowied-
nich odległości od zabudowań (załącznik 7); 

 Pasze soczyste należy zabezpieczyć przed wyciekiem soków do grun-
tu i wód (silosy, podkład z foli i sieczki oraz pod przykryciem folio-
wym);  

 Kiszonki składować w odległości większej niż 20 m od linii brzegu 
wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody.  

                                                 
4 Miejsce przechowywania nawozów naturalnych – zbiornik na płynne nawozy naturalne 
(gnojówkę lub gnojowicę), płyta obornikowa lub inne miejsce przechowywania obornika 
specjalnie przygotowane w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych 
zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do gruntu. 
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 Inne wymogi wynikające z organizacji produkcji na użytkach rol-
nych (użytkowanie gruntów): 

 przykrywanie lub mieszanie z glebą nawozów naturalnych zaraz po 
rozrzuceniu na polu (najpóźniej następnego dnia po ich zastosowa-
niu); 

 stosowanie nawozów naturalnych i organicznych, w postaci płynnej, 
przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub 
wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub wę-
że rozlewowe;  
 stosowanie nawozów naturalnych i organicznych, w postaci stałej, 
podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych 
i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do 
bezpośredniego spożycia przez ludzi; 

 mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy oraz rozlewanie wody 
z ich mycia w odległości większej niż 20 m od brzegu zbiorników 
oraz cieków wodnych; 
 równomiernie stosowanie nawozów na całej powierzchni pola w spo-
sób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych, 

 lokalizowanie wodopojów poza zbiornikami i ciekami wodnymi; 
 w przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% zabiegi uprawowe 
wykonywać w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, o ile po-
zwala na to usytuowanie i powierzchnia działki; 

 w przypadku terenów o dużym nachyleniu orkę należy wykonywać 
odkładając skiby w górę stoku; 
 stosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej, gdy poziom 
wody podziemnej jest poniżej 1,2 m oraz poza obszarami płytkiego 
występowania skał szczelinowych; 
 stosowanie nawozów oraz rolnicze wykorzystanie ścieków na gle-
bach nie zamarzniętych powierzchniowo, nie dotyczy pierwszej wio-
sennej dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych na 
glebach zamarzniętych powierzchniowo (nocne przymrozki i odwilże 
w dzień), jeżeli uzasadniają to względy agrotechniczne. 
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6. PRZYKŁADY OBLICZEŃ 
 
Przykład - gospodarstwo z trzodą chlewną 
 
 Gospodarstwo rolne o powierzchni 48 ha GO zróżnicowanych jako-
ściowo. Uprawa roślin zbożowych, korzeniowych i oleistych. Chów trzo-
dy chlewnej. Maciory – 40 szt., średnio 19 prosiąt od maciory. Sprzedaż 
tuczników – 715 szt. rocznie. Zwierzęta utrzymywane bezściołowo na 
rusztach. Upadki - 4% prosięta, 2% warchlaki, brakowanie 20%. 
Stan początkowy: maciory 40 szt., tuczniki 60 szt., warchlaki 41 szt., pro-
sięta 67 szt. 
 W gospodarstwach na OSN wymaga się – 6 miesięcznego okresu 
przechowywania nawozów naturalnych i nie przekraczania w dawce na-
wozu naturalnego 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1ha użytków 
rolnych. 
 Poniżej przedstawiono etapy sporządzenia obrotu stada w gospodar-
stwie oraz obliczeń potrzebnych do wyliczenia minimalnej powierzchni 
zbiornika gnojowicy oraz rocznej produkcji nawozów naturalnych i kon-
centracji zawartego w nich azotu:  
- obrót stada, 
- obliczanie: 

- przelotowości zwierząt w grupie technologicznej, 
- stanu średniorocznego zwierząt, 
- dużych jednostek przeliczeniowych DJP5 zwierząt ze stanu średnio-

rocznego, 
- wyliczenie pojemności zbiornika na nawóz naturalny, 
- obliczenie średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych  

i koncentracji zawartego w nich azotu. 
 
Obrót stada 

 W pierwszej kolejności należy sporządzić obrót stada zwierząt w go-
spodarstwie, aby obliczyć przelotowość zwierząt oraz stan średnioroczny, 
który będzie potrzebny w dalszej części przykładu do wyliczenia średniej 

                                                 
5 DJP - duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP) – umowna jednostka przelicze-
niowa zwierząt hodowlanych odpowiadająca zwierzęciu o masie 500 kg (np. jedna kro-
wa o masie 500 kg) lub zwierzętom o łącznej masie 500 kg; współczynniki przelicze-
niowe sztuk rzeczywistych zwierząt na DJP zawiera załącznik 1. 
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produkcji nawozu naturalnego (gnojowicy) i koncentracji zawartego 
w nim azotu (załącznik 5).  
 Poniżej w formularzu obrotu stada wpisuje się stan początkowy zwie-
rząt i dokonuje stosownych przeklasowań zwierząt w obrębie danej grupy 
technologicznej w ciągu roku oraz obliczeń dla podanych danych: 

- stan początkowy: maciory 40 szt., tuczniki 60 szt., warchlaki 41 szt., 
prosięta 67 szt., 

- średnio 19 prosiąt od maciory, 
- sprzedaż tuczników - 715 szt., 
- zwierzęta utrzymywane bezściołowo na rusztach, 
- upadki - 4% prosięta, 2% warchlaki, brakowanie 20%. 

 

Obrót stada  
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Maciory 40   8 8  8  8 40 40 40 0,35 14 
Tuczniki 60  715  715  715  715 60 715 119,16 0,14 16,67 
Warchlaki 41  730  730 715  15 730 41 722,5 120,42 0,07 8,43 
Prosięta 67 760   760 730  30 760 67 745 124,16 0,02 2,48 
Razem 208    2213    2213 208  403,74  41,58 

 

40 macior x 19 prosiąt = 760 prosiąt 
upadki  4% z 760 prosiąt = 730 prosiąt 
upadki  2% z 730 warchlaków = 715 warchlaków 

 
Przelotowość zwierząt w grupie technologicznej  

Obliczanie sztuk przelotowych przeprowadza się na podstawie załącznika 2. 

Dla zwierząt przebywających rok w grupie technologicznej: maciory. 
Sumujemy ilość zwierząt (przelotowość) na początku i końcu okresu ich 
przebywania w tej grupie i dzielimy przez 2.  
Przykład   maciory (40 + 40) : 2 = 40 

Dla zwierząt przebywających krócej niż rok w swojej grupie technolo-
gicznej: prosięta, warchlaki, tuczniki. 
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 Przy ustalaniu zwierząt w grupie (przelotowość) należy również 
uwzględnić: sprzedaż zwierząt z tej grupy, przeklasowanie zwierząt do 
innej grupy, ile zwierząt padło w grupie oraz stan na końcu i początku 
okresu przebywania w grupie i podzielić przez 2.  

 Przykład dla prosiąt 
    przelotowość:     0 + 730 + (30 :2) +  (67 – 67) : 2  =  745 
 

Stan średnioroczny zwierząt 

Stany średnioroczne dla zwierząt przebywających w grupie technologicz-
nej krócej niż rok, obliczamy mnożąc ilość zwierząt w grupie (przeloto-
wość) przez czas ich przebywania w tej grupie i dzielimy przez 12 mie-
sięcy (rok) (wg załącznika 2).  

Przykład dla prosiąt  
       stan średnioroczny:    (745 x 2) : 12  =  124,16 (2 miesiące w grupie) 

Stany średnioroczne dla zwierząt przebywających rok lub dłużej w gru-
pie równe są przelotowości tych zwierząt w grupie. 

 Przykład z maciorami  
   stan średnioroczny:    (40 + 40) : 2 = 40 

Duże jednostki przeliczeniowe DJP zwierząt 

Po wyliczeniu stanów średniorocznych zwierząt przeliczamy je na DJP 
posługując się współczynnikami przeliczeniowymi z załącznika 1. 

Przykłady 
maciory    40 x 0,35 wsp. DJP= 14 DJP 
tuczniki  119,16 x 0,14 wsp. DJP= 16,67 DJP 

 
Wyliczenie pojemności zbiornika na nawóz naturalny 

Zbiornik potrzebny na gnojowicę obliczamy według załącznika 3 pkt.3. 

X3 = 7,8 m3 x C x F x nDJP 

C - współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego  

F – współczynnik odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania syste-
mów utrzymania oraz wyposażenia technicznego (jest tylko zbiornik na 
gnojowicę). 

 
Przykład obliczenia 

X3 = 7,8 m3 x 1 x 0,8 x 41,58 DJP = 259,46 m3 
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Wyliczona pojemność zbiornika w gospodarstwie na gnojowicę wynosi 
259,46 m3. W obliczeniu zbiornika uwzględniono współczynnik odli-
czenia F = 0,8 ponieważ zbiornik na gnojowicę jest przykryty. Nie ma 
też wypasu na pastwisku stąd współczynnik C = 1. 

 
Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych i kon-
centracji zawartego w nich azotu 

W dalszej kolejności wylicza się roczną wielkość produkcji nawozu natu-
ralnego i koncentracji zawartego w nim azotu – chów bezściołowy  
(załącznik 5). Na podstawie fragmentu załącznika 5 przedstawiono poni-
żej wielkość produkcji gnojowicy w gospodarstwie oraz zawartość w niej 
azotu. 

Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych  
i koncentracja zawartego w nich azotu – chów bezściołowy 

 

Rodzaj  
zwierząt 

Stan 
średnio-
roczny 

 

System utrzymania 
Współ-

czynniki 
odliczenia 
koncentra-

cji ”w” 

Razem Razem Bezściołowo 
Gnojowica 

Produkcja 
gnojowicy 
(w m3/rok) 

Zawartość N 
(w kg/ m3) 

Produkcja 
gnojowicy 
(w m3/rok) 

Zawartość N 
(w kg) 

a b c  d =a x b e =d x c 

Lochy 40 4,6 4,3 0,79 184 791,2 
Tuczniki 119,16 1,9 4,6 0,75 226,4 1041,44 
Warchlaki od 2 
do 4 mies. życia 120,42 1,4 3,0 0,79 168,59  505,77 
Prosięta do 2 
mies. życia 124,16 0,7 2,0 - 86,91 173,82 

Razem     665,9 2512,23 
Średnia zawartość azotu 
w kg/m3 gnojowicy  XN- 3,77 
 

Nie zastosowano współczynnika odliczenia koncentracji ”w” (powyższa 
tabela), ponieważ w gospodarstwie brakuje udokumentowanej informacji 
dotyczącej zbilansowania żywienia zwierząt. 
Obliczona produkcja gnojowicy wynosi 665,9 m3 i zawiera 2512,23 kg 
azotu. Średnio 1 m3 gnojowicy zawiera 3,77 kg N. 
Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia, maksymalna ilość gnojowicy 
powinna wynosić 45 m3 na ha uprawy, aby nie przekroczyć 170 kg azotu 
wprowadzanego na pole uprawne w nawozie naturalnym.  
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 Stosując dawkę 45 m3 gnojowicy o zawartości 3,77 kg N w m3 wprowa-
dza się 169,65 kg azotu w nawozie naturalnym a ilość tzw. azotu działające-
go z gnojowcy będzie zależała od terminu jej zastosowania (załącznik 6). 

Przykład   45 m3  x  3,77 kg N/m3 = 169,65 kg N 
         169,65 kg N  x  0,6 = 101,79 kg azotu działającego 

Areał upraw w gospodarstwie jest wystarczający, aby zagospodarować 
gnojowicę pochodzącą z chowu trzody chlewnej. 

Przykład - gospodarstwo z bydłem mlecznym 
 Gospodarstwo specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. Po-
wierzchnia upraw w gospodarstwie wynosi 61 ha. Grunty orne zajmują 51 
ha powierzchni, a TUZ 10 ha. Bydło mleczne liczy 30 sztuk z przychów-
kiem. Wydajność mleczna krów powyżej 7200 l mleka. Krowy użytko-
wane 5 lat, brakowanie 20%, jałówki na remont stada z własnej hodowli, 
sprzedaż byczków. Zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce.  
Stan początkowy: krowy 30szt., jałówki cielne 6szt., jałówki powyżej 
roku 5szt., jałówki od 0,5 do roku 5szt., cielęta do 0,5 roku 4szt. 
 Podobnie jak na przykładzie gospodarstwa z trzodą chlewną poniżej 
przedstawiono etapy sporządzenia obrotu stada w gospodarstwie prowa-
dzącym chów bydła mlecznego oraz obliczeń potrzebnych do wyliczenia 
minimalnej powierzchni płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę oraz 
rocznej produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nich 
azotu: 
- obrót stada; 
- obliczanie: 

- przelotowości zwierząt w grupie technologicznej, 
- stanu średniorocznego zwierząt, 
- dużych jednostek przeliczeniowych DJP zwierząt ze stanu średnio-

rocznego; 
- wyliczenie płyty i zbiornika na nawóz naturalny, 
- obliczenie średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych 

i koncentracji zawartego w nich azotu. 
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Krowa 30  5  5  7  7 28 29 29 1 29 

Jałówka 
cielna 6  10  10 5 5  10 6 10 7,5 1 7,5 

Jałówka 
pow. roku 5  9  9 10   10 4 10 4,75 0,8 3,8 

Jałówka od 
0,5 do roku 5  10  10 9   9 6 9,5 4,75 0,3 1,43 

Cielęta 
do 0,5 roku 4 28   28 10 13 1 24 8 25,5 12,75 0,15 1,91 

Razem 50 28 34  62 34 25 1 60 52    43,64 
 
Z urodzenia – 28 cieląt, z czego część przeznaczono na sprzedaż –  
13 sztuk, a część do dalszego chowu – 14 sztuk, jedno cielę padło. Sprze-
dano część jałówek cielnych – 5 sztuk oraz krów - 7 sztuk (brakowanie 
20% w stadzie). 
 

Przelotowość zwierząt w grupie technologicznej  
 
Przykłady wyliczeń przelotowości w stadzie według załącznika 2: 

Dla zwierząt przebywających rok lub dłużej w danej grupie technologicznej – krowy. 
Na początku roku było 30 krów w stadzie i stan ten się zmienił do końca 
roku. Korzystając ze wzoru (załącznik 2) wyliczamy: 

(30 + 28) : 2 = 29 krów 

Dla zwierząt przebywających krócej niż rok w danej grupie technolo-
gicznej - jałówki, cielęta, przy obliczaniu przelotowości uwzględniamy: 
sztuki na sprzedaż i przeklasowanie do innej grupy technologicznej, pad-
nięcia i ubój z konieczności zwierząt oraz stan na końcu i początku okresu 
przebywania zwierząt w grupie i dzielimy przez 2. 

Przykład cielęta    
            przelotowość :  13 + 10 + (1: 2) + [(8-4) : 2] = 25,5 
 

Przykład jałówki od pół do roku 
            przelotowość :  0 + 9 + 0 + [(6-5) : 2] = 9,5 
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 Stan średnioroczny zwierząt 
Przy wyliczaniu stanów średniorocznych dla zwierząt przebywających  
w swojej grupie krócej niż rok należy pomnożyć ilość zwierząt w grupie 
(przelotowość) przez czas ich przebywania w tej grupie wyrażony w mie-
siącach i podzielić przez 12 miesięcy (rok). 

Przykład cielęta 
           stan średnioroczny:    (25,5 x 6) :12 = 12,75 

Przykład jałówki od pół do roku 
                stan średnioroczny:    (9,5 x 6) :12 = 4,75 

Duże jednostki przeliczeniowe DJP zwierząt 

Przeliczając stany średnioroczne zwierząt na DJP posługujemy się współ-
czynnikami przeliczeniowymi z załącznika 1. 

Przykłady 
   krowa      29   x  1 wsp. DJP = 29 DJP 
      jałówka cielna     7,5   x  1 wsp. DJP =11,25 DJP 
    jałówka pow. roku     4,75 x 0,8 wsp. DJP = 3,8 DJP 

Wyliczenie płyty i zbiornika na nawóz naturalny 
Wyliczanie pojemności płyty obornikowej i zbiornika według załącznika 
3 pkt.1 i 2. Ponieważ wydajność mleczna krów przekracza 6000 litrów 
mleka należy w obliczeniach płyty i zbiornika (dla krów mlecznych stada 
podstawowego) uwzględnić przeliczniki powiększone o 10% (wyjaśnie-
nia załącznik 3). 

Płyta obornikowa:   

    X1 = 2,70 x A x nDJP (dla stada bez krów mlecznych) 

    X1 = 2,97 m3 x A x nDJP (dla stada krów mlecznych) 

A - współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego (zwierzęta nie są wypa-
sane na pastwisku), 

2,70 m3 - przelicznik powiększony o 10% (2,97 m3) ponieważ wydajność 
krów wynosi średnio 7200 l mleka/krowę 

2 m - wysokość składowania pryzmy (różne wartości zależnie od wysokości 
pryzmy) 



 21 

Przykład obliczenia       

   dla krów mlecznych    X1 = 2,97 m3 x 1 x 29 DJP = 86,13 m3 

   dla pozostałego stada     X1 = 2,70 x 1 x 14,6DJP = 39,53 m3 

(86,13 m3 + 39,53 m3) : 2 m = 125,66 m2: 2 m = 62,83 m2 

 
Zbiornik na gnojówkę:   

    X2 = 1,8 x B x F x nDJP 
    X2 = 1,98 x B x F x nDJP 
 

Wartość 1,8 m3 pojemności zbiornika została powiększona o 10% czyli 
do pojemności 1,98 m3 . 

 
B – współczynnik odliczenia okresu pastwiskowego (zwierzęta nie są wypasa-

ne na pastwisku), 
F – współczynnik odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania syste-

mów utrzymania oraz wyposażenia technicznego (jest tylko zbiornik na 
gnojowicę).  

Przykład obliczenia       

dla krów mlecznych        X2 = 1,98 x 1 x 1 x 29 DJP = 57,42 m3 

dla pozostałego stada      X2 = 1,8 x 1 x 1 x 14,64 DJP = 26,35 m3 

57,42 m3 + 26,35 m3 = 83,77 m2 

Wyliczona wielkości płyty i pojemność zbiornika na gnojówkę w gospo-
darstwie wynosi odpowiednio: 62,83 m2  i  83,77 m3.  

Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych i kon-
centracji zawartego w nich azotu 

W dalszej kolejności wylicza się roczną wielkość produkcji nawozu natu-
ralnego i koncentracji zawartego w nim azotu – chów płytka ściółka  
(załącznik 5). Na podstawie fragmentu załącznika 5 przedstawiono poni-
żej wielkość produkcji nawozów naturalnych w gospodarstwie dla syste-
mu utrzymania zwierząt na płytkiej ściółce oraz zawartość w nich azotu. 
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Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych 
 i koncentracja zawartego w nich azotu – chów płytka ściółka 

 

Rodzaj  
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SYSTEM UTRZYMANIA 

Wartość  
współ-
czynnik 

odli-
czenia 

koncen-
tracji 

„w”1),  2 

SYSTEM UTRZYMANIA 

Płytka ściółka Płytka ściółka 

Obornik Gnojówka 

Produkcja 
obornika 
(w tonach 

/rok) 

Razem 
produkcja 
obornika 
w tonach 

/rok) 

Zawartość 
azotu 

(w kg/tonę 
obornika) 

Razem 
produkcja 

azotu 
w oborni-
ku w kg 

Produkcja 
gnojówki 
(w m3/rok) 

Razem 
produkcja 
gnojówki 
w m3/rok 

Zawartość 
azotu 

(w kg/m3 
gnojówki) 

Razem 
produkcja 

azotu 
w gnojówce 

w kg 

 a b o = a x b c n = o x c f d m = a x d e p = m x e 

Krowy 
mleczne1a) - 10,0  2,8  0,97 6,2 - 2,7 - 

Krowy 
mleczne2b) 29 14,8 429,2 3,3 

(3,3 x 0,97=3,2) 
1373,44 0,97 7,6 220,4 3,2 

(3,2 x 0,97=3,1) 
683,24 

Krowy 
mleczne3c) - 16,2 - 4,0  0,95 8,4 - 3,8 - 

Jałówki 
cielne 7,5 8,5 63,75 3,2 204,0  5,4 40,5 3,1 125,55 

Jałówki 
pow. roku 4,75 6,0 28,5 2,8 79,8  5,8 27,55 2,7 74,38 

Jałówki od 
½ do 1 roku 4,75 3,6 17,1 3,5 59,85  2,4 11,4 3,7 42,18 

Cielęta do 
1/2 roku 

12,7
5 1,6 20,4 2,8 57,12  1,4 17,85 3,2 57,12 

Bydło opa-
sowe od 
1/2 do roku 

- 5,0 - 3,1 - - 3,8 - 3,4 - 

Bydło opa-
sowe pow. 
roku 

- 7,0  2,7  - 6,9 - 2,9 - 

Razem  - 558,95,45 - 1774,21  - 317,7 - 982,47 

Średnia zawartość azotu 
w kg/t obornika 

 i w kg/m3 gnojówki 
  XN- 3,17     XN- 3,09 
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 Przy obliczaniu azotu w nawozach naturalnych zastosowano współ-
czynnik odliczenia koncentracji ”w” przy żywieniu krów mlecznych  
o wydajności 7200 l (w gospodarstwie musi być dokument potwierdzają-
cy niższą koncentrację białka w paszy) wg załącznika 5. 
 Wyliczona produkcja obornika wynosi 558,95 t, który zawiera 1774,21 
kg azotu. Średnio 1 t obornika zawiera 3,17 kg N. W przypadku gnojówki 
produkcja wynosi 317,7 m3, która zawiera 982,47 kg azotu. Średnio  
1 m3 gnojówki zawiera 3,09 kg N. 
 Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia maksymalna ilość obornika 
i gnojówki nie powinna przekraczać odpowiednio 53,5 t i 55 m3 nawozów 
naturalnych na ha uprawy, aby nie przekroczyć 170 kg azotu wprowadza-
nego na pole.  
 Stosując dawkę około 53,5 t obornika o zawartości 3,17 kg N w m3 
wprowadza się około 169,6 kg azotu w nawozie naturalnym, a ilość tzw. 
azotu działającego z obornika będzie zależała od terminu jego zastosowa-
nia (załącznik 6).  

Przykładowo 
 53,5 t  x  3,17 kg N/m3 = 169,6 kg N 

169,6 kg N x 0,3 = 50,7 kg azotu działającego 

 W dawce około 55 m3 gnojówki o zawartości 3,09 kg N w m3 wpro-
wadza się około 170 kg azotu w nawozie naturalnym, ilość tzw. azotu 
działającego zależy od terminu jej zastosowania gnojówki i może wynosić: 

Przykładowo 
55 m3  x  3,09 kg N/m3 = 169,95 kg N 

Jesienią   169,95 kg N x 0,5 = 84,98 kg azotu działającego 
Wiosną  169,95 kg N x 0,8 = 135,96 kg azotu działającego 

Areał upraw w gospodarstwie jest wystarczający, aby zagospodarować 
obornik i gnojówkę  pochodzącą z chowu bydła mlecznego. 
 W przypadku dużej obsady zwierząt i braku możliwości wykorzystania 
nawozów naturalnych we własnym gospodarstwie należy zabezpieczyć odbiór 
nadwyżki ilości tych nawozów. Można to uczynić, na podstawie umowy  
w formie pisemnej, którą osoby podpisujące przechowujące co najmniej przez 
okres 8 lat licząc od dnia jej zawarcia.  
 Podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stano-
wisk, bądź świń powyżej 2 000 stanowisk (świń o wadze ponad 30 kg) lub 750 
stanowisk dla macior zobowiązane są do opracowywania planów nawożenia 
zgodnie z przepisami ustawy O nawozach i nawożeniu. Plany te opiniuje Okrę-
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gowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Ponadto, podmioty te powinny zagospoda-
rować na swoich użytkach rolnych przynajmniej 70% gnojówki i gnojowicy. 
Resztę można zbyć na podstawie pisemnej umowy.  
 Nabywca nieprzetworzonego nawozu naturalnego opracowuje w cią-
gu 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia, który również powi-
nien być zaopiniowany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. 

7. PRAKTYKA ROLNICZA W PRZYPADKU STOSOWANIA 
ŚCIEKÓW  
Przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozumie się zastosowanie ście-

ków bytowych, komunalnych lub przemysłowych do nawadniania oraz 
nawożenia użytków rolnych. Ścieki te nie powinny stanowić zagrożenia 
dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, substancjami szcze-
gólnie szkodliwymi. 

Ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli 
BZT5

6 ścieków dopływających jest redukowane, co najmniej o 20 %, 
a zawartość zawiesin ogólnych, co najmniej o 50 % i odpowiadają one okre-
ślonym warunkom sanitarnym (tabela 1) oraz nie przekraczają najwyższych 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń obecnych w ściekach zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 
z późn. zm. (załącznik nr 3 w tabeli I o lp. 1 i 2 oraz w tabeli II o lp. 2 i 21-58). 

Tabela 1. Warunki sanitarne dla ścieków przeznaczonych do rolni-
czego wykorzystania 

Lp. Wskaźnik Wielkość dopuszczalna 

1. Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella niewykrywalne w 1 l 

2. Obecność żywych jaj pasożytów (Ascaris sp., Trichuris, 
Toxocara sp.) nieobecne w 1 l 

 
Dawki ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania powinny 

być ustalane w oparciu o potrzeby pokarmowe roślin uprawnych, zasob-
ność gleb w fosfor i potas, z uwzględnieniem dopływu składników po-
karmowych pochodzących z nawozów i innych źródeł oraz ilości wody 
dostarczanej roślinom z nawadniania. 

                                                 

6 BZT5 - maksymalny średni tygodniowy ładunek zanieczyszczenia ścieków wyrażony 
wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu) dopły-
wającego do oczyszczalni w ciągu roku. 
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Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami 
płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od po-
wierzchni warstwą nieprzepuszczalną. 

Położenie gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków 
oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania 
ścieków powinno odpowiadać warunkom, określonym w tabeli 2. 

Tabela 2. Warunki położenia gruntów przewidzianych do rolniczego 
wykorzystania ścieków 

Lp. Położenie gruntów Min. odległość 

1.  od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:   
   a) do 2 %, 30 m 
   b) od 2 do 10%, 50 m 
   c) ponad 10%; 70 m 
2. 

 
od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych  do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy  
spadku terenu: 

   a) do 2 %, 50 m 
   b) od 2 do 10%, 80 m 
   c) ponad 10%; 100 m 
3. 

 
 od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych,  stanowiącego źródło 
zaopatrzenia ludności w wodę  przeznaczoną do spożycia. 250 m7  

 

Zabrania się rolniczego wykorzystania ścieków: 
 gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty śnie-

giem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do cho-
wu i hodowli ryb; 

 na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się 
płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadza-
jącego ścieki; 

 na obszarach o spadku terenu większym niż: 
- 10% dla gruntów ornych, 
- 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych. 

                                                 
7 Jeżeli zasięg terenu ochrony bezpośredniej studni przekracza wymagane minimalne 
odległości położenia gruntów, należy przyjmować odległość równą zasięgowi strefy 
ochrony bezpośredniej. 
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8. PRAKTYKA ROLNICZA W PRZYPADKU STOSOWANIA 
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

 Komunalne osady ściekowe8 mogą być stosowane, jeżeli są ustabili-
zowane oraz odpowiednio przygotowane czyli poddanie obróbce biolo-
gicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża po-
datność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagro-
żenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.  

Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których 
mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwór-
cę komunalnych osadów ściekowych. 

 Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do 
przekazywania właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej 
nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowa-
ne, wyników badań (osadu i gleby) oraz informacji o dawkach tego 
osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach.  
 Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na 
której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązana 
przechowywać wyniki badań (osad i gleba) i informacje (o dawkach 
osadu) przez okres 5 lat. 
 

Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:  
 w pasie gruntu o szerokości 50m bezpośrednio przylegającego do 

brzegów jezior i cieków;  
 na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;  
 na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;  
 na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności 

piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5m poniżej 
powierzchni gruntu; 

 na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %; 
 na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100m od ujęcia 

wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności; 

                                                 
8 Komunalne osady ściekowe - 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. 
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 na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;  
 na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o ile akt prawa 

miejscowego wydanego na podstawie art. 589 nie stanowi inaczej; 
 na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody (innymi 

niż parki narodowe i rezerwaty przyrody), jeżeli osady ściekowe zosta-
ły wytworzone poza tymi terenami;  

 na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjąt-
kiem drzew owocowych;  

 na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, 
których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywa-
ne w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory  
i w czasie zbiorów;  

 na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami; 
 na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;  
 na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, o ile akt 

prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 587 nie stanowi ina-
czej. 

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli:  
 zawarte w nich metale ciężkie nie przekraczają ilości określonych  

w załączniku 12, 
 spełnione są dla nich normy sanitarne określone w tabeli 3, 

Tabela 3. Normy sanitarne dla próbki badanych osadów ściekowych 

Wskaźnik Wielkość dopuszczalna 

Bakterie rodzaju Salmonella nie wykrywalne w 100 g osadu 

Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych w 1 kg suchej masy osadu: 

w rolnictwie wynosi 0 

do rekultywacji terenów jest nie większa niż 300 

do uprawy roślin przeznczonych do  
produkcji kompostu jest nie większa niż 300 

do uprawy roślin nie przeznaczonych 
do spożycia i produkcji pasz jest nie większa niż 300 

 

                                                 
9 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145) 
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 przeprowadzono analizę gleby na zawartość metali ciężkich  
w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm), na której osady mają być 
stosowane, których dopuszczalne zawartości nie przekraczają w zależ-
ności od przeznaczenia ilości określonych w załącznikach 13 i 14; 

 określono odczyn gleby (pH nie mniejsze niż 5,6) na terenach użyt-
kowanych rolniczo, na których te osady mają być stosowane; 

 stosowanie osadów nie powoduje pogorszenia jakości gleby, 
a w szczególności przekroczenia standardów jej jakości oraz standar-
dów jakości ziemi, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 105 ust. 110 oraz nie powoduje pogorszenia jakości wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

 osady są wykorzystywane poza okresem wegetacji roślin przeznaczo-
nych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 
 

 Dawkę komunalnego osadu ściekowego stosowanego w rolnictwie ustala 
się dla każdej partii osadu osobno. Jej wielkość zależy od rodzaju gruntu, spo-
sobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz 
zapotrzebowania roślin na fosfor i azot. Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki 
komunalnego osadu ściekowego wykorzystywanego na cele w rolnictwie oraz 
do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się zasady dobrej praktyki 
rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, środki wspomagające uprawę 
roślin lub dodatki do wzbogacenia gleby.  
 Dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego ustala się w taki 
sposób, aby jej zastosowanie na danym gruncie nie spowodowało przekrocze-
nia w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości 
metali ciężkich określonych w załącznikach 13 i 14. Dopuszczalne dawki ko-
munalnych osadów ściekowych, określono w tabeli 4 poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 
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Tabela 4. Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych 

Lp. Wykorzystanie komunalnych 
osadów ściekowych 

Dawka komunalnych 
osadów ściekowych w Mg 

suchej masy/ha (Mg = 
tona) 

Uwagi 

1. Rolnictwo  
Rekultywacja gruntów na cele 
rolne 3 Mg s.m./ha 

dawka na rok 

przy zabiegu jednokrotnym w 
ciągu 2 albo 3 lat dopuszczalna  
dawka skumulowana nie 
może przekraczać 
6 Mg s.m/ha/2lata  
9 Mg s.m/ha/3lata 

2. Rekultywacja terenów 
na cele nierolne 
Uprawa roślin  
- przeznaczonych 
do produkcji kompostu 
- nieprzeznaczonych do spożycia 
i produkcji pasz 

15 Mg s.m/ha 
dawka na rok 

przy zabiegu jednokrotnym w 
ciągu 2 albo 3 lat dopuszczalna  
dawka skumulowana nie 
może przekraczać 
30 Mg s.m/ha/2lata  
45 Mg s.m/ha/3lata 

 
Komunalne osady ściekowe stosuje się w postaci płynnej, mazistej lub 
ziemistej i miesza się z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu 
na nieruchomość gruntową, na której mają być zastosowane. 
Komunalne osady ściekowe należy: 
 wprowadzać do gruntu metodą iniekcji (wstrzykiwania) lub metodą 

natryskiwania, w tym hydroobsiewu w postaci płynnej; 
 równomiernie rozprowadzić na powierzchni gruntu i niezwłoczne  

z nim zmieszać w postaci mazistej i ziemistej. 
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9. REGULACJE PRAWNE 
 

 Ustawa – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz.1229), 
tekst jednolity (Dz. U. 2012r. Nr 0, poz.145) 

 Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. 
(Dz. U. 2007r. Nr 147, poz.1033) 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 tekst jednolity, z późn. zm.) 

 Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

 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.2008r. Nr 80, 
poz.479 ) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu 
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania 
(Dz.U. 2012r. Nr 0, poz. 745) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2002r. Nr 241, poz.2093) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010r. Nr 213, poz.1397) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie  
(Dz. U. 2009r.  Nr 108, poz. 907) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  
z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997r. 
Nr 132, poz. 877) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010r. Nr 137, poz. 924) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego (Dz. U.2006r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) 
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10. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik 1.Współczynniki przeliczeniowe rzeczywistych sztuk zwie-

rząt na Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP)  
 

Rodzaj zwierząt Współczynniki przeli-
czania na DJP 

Rodzaj zwierząt Współczynniki 
przeliczania na DJP 

Konie ras dużych/Konie pozostałe Owce 

Ogiery, klacze, wałachy 1,2 Owce powyżej 1,5 
roku 0,12 

Źrebaki powyżej 2 lat  1 Owce powyżej 1,5 
roku  0,1 

Źrebaki powyżej 1 roku do 
2lat 0,8 Jagnięta do 3 i 1/2 

miesiąca  0,05 

Źrebaki od 1/2 do 1 roku  0,5 Jarlaki tryczki  0,08 

Źrebięta do 1/2 roku  0,3 Jarlaki maciorki 0,1 

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski) Trzoda chlewna 
Ogiery, klacze, wałachy 0,6 Knury  0,40 
Źrebaki powyżej 2 lat 0,5 Maciory 0,35 
Źrebaki powyżej 1 roku  0,35 Tuczniki  0,14 
Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,2 Warchlaki 2-4 mies. 0,07 
Źrebięta do 1/2 roku 0,12 Prosięta do 2 mies. 0,02 

Bydło Drób 
Buhaje  1,4 Kury, kaczki 0,004 
Krowy  1 Pisklęta 0,0014 
Jałówki cielne 1 Gęsi 0,008 
Jałówki powyżej 1 roku  0,8 Indyki 0,024 
Jałówki od 1/2 do 1 roku  0,3 Przepiórki 0,0003 
Cielęta do 1/2 roku  0,15 Perlice 0,003 

Kozy Gołębie 0,002 

Kozy matki 0,15 Inne 
Koźlęta do 3,5 miesiąca 0,05 Jelenie 0,29 
Koźlęta od 3,5 miesiąca do 
1,5 roku 0,08 Daniele 0,12 

Pozostałe kozy 0,1 Lisy pospolite 0,017 
Nutrie  0,007 Lisy polarne 0,027 
Króliki  0,007 Jenoty  0,02 
Szynszyle 0,001 Norki samice 0,0036 
Tchórze samice 0,002 Norki samce 0,007 
Tchórze samice 0,004 Psy  0,05 
Strusie afrykańskie 0,2 Strusie Emu i Nadu 0,1 
Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb  
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Załącznik 2. Wzory dla obliczania stanów średniorocznych zwierząt 
i przelotowości 

Stan średnioroczny zwierząt gospodarskich powinien być określony  
w następujący sposób dla zwierząt przebywających w swojej grupie tech-
nologicznej: 
 

POJĘCIA DO OBROTU STADA: 
- przelotowość, stan przelotowy – liczba zwierząt, które przebywały  

w danej grupie technologicznej w ciągu roku; 
- stan średnioroczny – średnia liczba zwierząt w poszczególnych gru-

pach technologicznych. 

Obliczanie sztuk przelotowych i stanów średniorocznych: 
A. dla zwierząt przebywających rok lub dłużej w danej grupie technologicznej: 

przelotowość = stan średnioroczny 
stan średnioroczny =  stan na początek okresu + stan na koniec okresu 
      2 

B. dla zwierząt przebywających krócej niż rok w danej grupie technologicznej: 
przelotowość = sztuki na sprzedaż + na przeklasowanie + ½ padnięć  
i ubojów z konieczności + stan na koniec okresu - stan na początek okresu 

      2 
stan średnioroczny =  przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie 

       12 
 
Załącznik 3. Sposób obliczenia pojemności płyty gnojowej lub po-

jemności zbiornika na gnojowicę albo gnojówkę dla ga-
tunków innych niż drób (wg opracowania IZ PIB). 

 

Lp. 
 
Rodzaj  
wyposażenia 

Pojemność 
płyty/ 

zbiornika na 
1 DJP( m3) 

Współczynnik odliczenia  
Pojemność 

płyty/zbiornika (m3) okresu 
pastwi-

skowego 

systemu 
i wyposa-
żenia 

1. płyty gnojowe 2,70*) A - X1 = 2,70 x A x nDJP 

2. zbiorniki na 
gnojówkę 

1,80*) B F X2 = 1,8 x B x F x nDJP 

3. zbiorniki na 
gnojowicę 

7,80*) C F X3 = 7,8 x C x F x nDJP 

Źródło: opracowanie własne IZ PIB. 

*) W przypadku chowu krów mlecznych podane w tabeli pojemności pły-
ty/zbiornika dotyczą kategorii: 
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 - krów mlecznych o wydajności mlecznej 6 tys. l. 

 dla pozostałych kategorii należy płytę i zbiorniki odpowiednio po-
większyć dla:  

 - krów mlecznych o wydajności mlecznej 6-8 tys. l odpowiednio o 10% 

 tj. dla płyty 2,97 m3,   
dla zbiornika na gnojówkę  1,98 m3, 

dla zbiornika na gnojowicę  8,58 m3 

 - krów mlecznych o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. l odpowiednio 
o 20% 

 tj. dla płyty 3,24 m3,   
dla zbiornika na gnojówkę  2,16 m3, 
dla zbiornika na gnojowicę  9,36 m3 

UWAGA! 

Niezbędną powierzchnię płyt obornikowych (m2) w stosunku do jej po-
jemności (m3) wylicza się dzieląc wartość X1 przez deklarowaną wyso-
kość składowania, wynikającą z posiadanych przez rolnika środków 
technicznych.  
 

DALSZE OBJAŚNIENIA NA KOLEJNEJ STRONIE 

 nDJP - liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażoną w DJP; 

 X1-X3 – pojemność płyty gnojowej lub pojemność zbiornika na gno-
jówkę albo gnojowicę - stanowiąca iloczyn liczby zwierząt w gospo-
darstwie wyrażonej w DJP i okresu pastwiskowego i pojemności pły-
ty gnojowej lub pojemności zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę na 
1 DJP; 

 A, B, C - współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego; 

 współczynnik ma zastosowanie jeśli utrzymywane w gospodarstwie 
zwierzęta i ptaki korzystają z wypasu na pastwisku. Dla zwierząt 
utrzymywanych bez pastwiska wartość współczynników A, B, C 
przyjmuje wartość = 1. dawka azotu z odchodów zwierząt na obsza-
rach pastwisk nie może przekroczyć 170 kg N/rok.  

A –  dla płyt gnojowych 



 34 

B –  dla zbiorników na gnojówkę 

C –  dla zbiorników na gnojowicę 

 D, E, F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane roz-
wiązania systemów utrzymania oraz wyposażenia technicznego; 

D –  system bezściołowy dla drobiu 

E – podsuszanie pomiotu w chowie drobiu 

F – zadaszenie lub przykrycie nieprzepuszczalną folią płyty oborni-
kowej. 

Wartości współczynników odliczenia okresu pastwiskowego i syste-
mów utrzymania oraz wyposażenie technicznego 

Lp. Gatunek, typ użytkowości  
zwierząt 

Współczynnik 
A B C D E F 

1. Bydło mleczne 0,7 0,8 0,7 - - 0,8 
2. Bydło mięsne 0,5 0,8 0,7 - - 0,8 
3. Konie 0,7 0,8 - - - 0,8 
4. Owce 0,5 0,8 - - - 0,8 
5. Świnie 0,7 0,8 0,7 - - 0,8 
6. Drób 0,8 0,8 - 0,7 0,8 0,8 

 
Załącznik 4. Sposób odliczenia pojemności płyty gnojowej i pojemno-

ści zbiornika na gnojówkę dla drobiu (wg opracowania  
IZ PIB. Objaśnienia do tabeli w załączniku 3.) 

 

Lp. Rodzaj 
wyposażenia 

Pojemność 
płyty/ 

zbiornika na 1 
DJP( m3) 

Współczynnik odliczenia 
Pojemność 

płyty/zbiornika (m3) 
okresu 
pastwi-

skowego 

systemu 
i wyposa-
żenia 

1. płyty gnojowe 1,80 A D,F X1 = 1,80 x A x D x F nDJP 

2. zbiorniki na 
gnojówkę 1,30 B E X2 = 1,3 x B x E x nDJP 
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Załącznik 5. Średnie roczne wielkości produkcji nawozów natural-
nych i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności 
od gatunku zwierzęcia, jego wieku i wydajności oraz sys-
temu utrzymania (wg opracowania IZ PIB) 

 

Rodzaj  
zwierząt 

SYSTEM UTRZYMANIA 

W
ar

to
ść

  w
sp

ół
cz

yn
ni

k o
dl

icz
en

ia 
ko

nc
en

tra
cji

 w
”1)

, 2
) 

Głęboka ściółka Płytka ściółka Bezściołowo 

Obornik Obornik Gnojówka Gnojowica 

Produkcja 
obornika 

(w tonach/ 
rok) 

Zawartość 
azotu 

(w kg/tonę 
obornika) 

Produkcja 
obornika 

(w tonach/ 
rok) 

Zawartość 
azotu 

(w kg/tonę 
obornika) 

Produkcja 
gnojówki 
(w m3/rok) 

Zawartość 
azotu 

(w kg/m3 
gnojówki) 

Produkcja 
gnojowicy 
(w m3/rok)1) 

Zawartość 
azotu  

(w kg/ m3) 

Bydło 
Buhaje 19,0 3,1 10,5 3,3 5,8 3,4 22,0 3,5 - 
Krowy mleczne1a) 18,8 2,6 10,0 2,8 6,2 2,7 17,6 3,4 0,97 

Krowy mleczne2b) 23,8 3,1 14,8 3,3 7,6 3,2 23,0 4,0 0,97 

Krowy mleczne3c) 26,0 3,7 16,2 4,0 8,4 3,8 25,4 4,5 0,95 

Jałówki cielne 18,4 3,0 8,5 3,2 5,4 3,1 16,4 3,4 - 
Jałówki powyżej 1 
roku życia 12,4 2,8 6,0 2,8 5,8 2,7 11,6 2,9 - 

Jałówki od 1/2 
do 1 roku życia 7,8 3,4 3,6 3,5 2,4 3,7 6,8 4,7 - 

Cielęta do 1/2 roku 
życia 2,4 3,8 1,6 2,8 1,4 3,2 2,6 3,2 - 

Bydło opasowe  
od 1/2 do 1 roku 12,0 2,6 5,0 3,1 3,8 3,4 10,0 4,5 - 

Bydło opasowe 
powyżej 1 roku 15,0 3,0 7,0 2,7 6,9 2,9 14,2 3,2 - 

Trzoda chlewna 

Knury 5,5 3,1 3,2 3,1 1,9 3,3 4,6 3,6 0,85 

Lochy 5,0 3,9 3,7 4,0 1,8 4,2 4,6 4,3 0,79 
Warchlaki od 2 do 4 
miesięcy życia 1,5 2,9 1,0 1,5 0,5 0,8 1,4 3,0 0,79 

Prosięta do 2 
miesięcy życia 0,5 1,8 0,3 0,9 0,2 0,4 0,7 2,0 - 

Tuczniki 2,0 4,2 1,5 4,4 1,0 4,6 1,9 4,6 0,75 

Konie duże 

Ogiery 8,5 5,0 5,0 1,7 2,0 1,9 

 - 

Klacze, wałachy 8,5 5,2 5,5 1,9 2,4 2,1 

Źrebaki powyżej 2 
lat życia 6,5 4,2 5,5 1,5 1,7 1,8 

Źrebaki powyżej 1 
roku życia 6,0 3,2 4,0 1,4 1,4 1,3 

Źrebaki od 1/2 
do 1 roku życia 2,5 2,7 2,0 1,3 1,2 0,9 
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Źrebięta do 1/2 roku 
życia 1,6 0,15 1,0 0,8 0,7 0,5 

Konie małe 

Ogiery 5,4 2,5 4,0 0,8 1,5 0,9 

  
- 

Klacze, wałachy 5,4 2,6 4,5 0,9 1,7 1,0 
Źrebaki powyżej 2 
lat życia 4,5 2,1 4,5 0,8 1,2 0,9 

Źrebaki powyżej 1 
roku życia 4,0 1,6 3,4 0,7 1,0 0,7 

Źrebaki od 1/2 
do 1 roku życia 1,7 1,4 1,4 0,6 0,8 0,5 

Źrebięta do 1/2 roku 
życia 1,2 0,07 0,7 0,4 0,7 0,3 

Owce 
Tryki powyżej 1 
i 1/2 roku życia 1,4 6,7 

 - 
Owce powyżej 1 
i 1/2 roku życia 1,2 6,9 

Jagnięta powyżej 3 i 
1/2 miesiąca życia 0,4 8,3 

Jarlaki 0,7 10,5 

Drób (obornik/pomiot kurzy) 
Kury 0,046 8,5 

 

0,04 12,1 0,86 
Kury pomiot podsu-
szony   0,03 10,5 0,86 

Pisklęta 0,03 6,3   - 
Brojlery kurze 0,05 12,7 0,03 17,0 0,86 
Kaczki 0,064 6,1 0,06 8,5 0,91 

Gęsi 0,036 14,5 0,04 17,0 0,91 
Indyki 0,067 15,4 0,06 19,0 0,91 
Gołębie 0,01 14,0   0,91 

Lisy i jenoty 

Samiec      0,024 1,5 

- Samica      0,022 1,6 
Młode      0,013 1,3 

Norki i tchórze 

Samiec      0,011 1,8 

- Samica      0,009 1,9 

Młode      0,007 1,5 

Króliki 

Samiec  0,15 2,9 0,13 3,1 0,23 3,0 

- Samica  0,12 3,2 0,11 3,3 0,21 2,8 

Młode  0,03 2,6 0,05 2,8 0,06 2,2 

Kozy 

Kozy matki 1,2 8,4 - - 
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Koźlęta do 3,5 
miesiąca 0,4 9,4 

Koźlęta od 3,5 
miesiąca do 1,5 roku 0,8 6,9 

Pozostałe kozy 1,0 8,0 

Inne 

Szynszyle  0,047 0,53  

Daniele 1,0 8,1 

 - 

Strusie afrykańskie 1,5 16 

Strusie Emu  
i Nandu 1,0 16 

Inne zwierzęta  
o łącznej masie  
500 kg,  
z wyłączeniem ryb 

12,0 6,0 

Osad pofermenta-
cyjny z biogazowni 
rolniczych – fermen-
tacja „mokra” 

 z 2,8*), 3) - 

Źródło: opracowanie własne IZ PIB. 
 

*) Ze względu na dużą zmienność stosowanych w biogazowniach rolni-
czych receptur fermentatu, podaną wartość można zastąpić rzeczywistą 
koncentracją azotu, wynikającą z laboratoryjnej analizy chemicznej, 
wykonanej w uprawnionej do tego celu jednostce.   

a) krowy mleczne o wydajności mlecznej 6 tys. l 
b) krowy mleczne o wydajności mlecznej 6-8 tys. l 
c) krowy mleczne o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. l 

 
1) Podane objętości gnojowicy i gnojówki dotyczą poziomu 8-10 % su-

chej masy.  

2) Wartość współczynnik odliczenia koncentracji „w” stosuje się dla ob-
liczenia rzeczywistej koncentracji azotu w jednostce nawozów natural-
nych, wynikającej z udokumentowanych przez hodowcę i powszechnie 
uznanych praktyk żywieniowych, polegających na stosowaniu obniżo-
nej koncentracji białka w dawce pokarmowej, środków zwiększają-
cych strawność białka, żywienia wielofazowowego itp. Obliczenie 
właściwej koncentracji wykonuje się poprzez zastosowanie wzoru:  

k = zawartość azotu x w 
gdzie: 
k - rzeczywista koncentracja azotu w jednostce nawozu naturalnego 
zawartość azotu – odpowiednia wartość z tabeli 
w - tabelaryczna wartość współczynnik odliczenia 
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3) W przypadku biogazowni rolniczych, produkcję osadu pofermentacyj-
nego (z) oblicza się z dokumentacji technologicznej całej instalacji. 

 

Załącznik 6. Sposób obliczania zawartości azotu działającego w na-
wozach naturalnych w oparciu o równoważnik nawozo-
wy, zależny od rodzaju nawozu naturalnego i terminu je-
go stosowania 

 
Azot działający = azot całkowity x równoważnik nawozowy 

Wartość równoważnika azotowego dla nawozów naturalnych, środków do 
użyźniania gleby i różnych terminów ich stosowania: 
 

Rodzaj nawozu 
Wartość równoważnika nawozowego dla różnych 

terminów stosowania nawozów 
jesienny wiosenny 

Obornik 0,3 0,3 
Gnojowica 0,5 0,6 
Gnojówka 0,5 0,8 
Środki do użyźniania gleby 0,3 0,2 

 
Załącznik 7. Wymagane odległości dla obiektów i urządzeń 
 

Wyszczególnienie Dla zbiorników 
zamkniętych na 

płynne odchody (m) 

Dla zbiorników otwartych 
o poj. do 200 m3 oraz 

płyt obornikowych (m) 
Od otworów okiennych i drzwiowych 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
na działkach sąsiednich 

 
15 

 
30 

Od magazynów środków spożywczych, a także 
obiektów budowlanych przetwórstwa 
rolno-spożywczego 

 
15 

 
50 

Od granicy działki sąsiedniej 4 4 

Od studni 5 15 

Od budynków magazynowych ogólnych 5 10 

Od silosów na zboże i pasze 5 5 

Od silosów na kiszonki 5 10 
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Załącznik 8. Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plo-
nie głównym N w kg/ha składnika działającego 

 

Rodzaj uprawy 
Max. dawki azotu 

ze wszystkich 
źródeł*)(N kg/ha)  

Rodzaj uprawy 
Max. dawki azotu ze 
wszystkich źródeł*) 

(N kg/ha)  

Zboża Strączkowe 

Pszenica ozima 200 Groch (też peluszki, gro-
chopeluszki) 30 

Pszenica jara 160 Bobik 30 
Jęczmień  140 Łubin 0 
Żyto 120 Bób 60 
Owies  120  Wyka 20 
Kukurydza na ziarno 240 Seradela 30 
Pszenżyto 180 Soja 100 
Mieszanki zbożowe 100 Lędźwian 60 
Mieszanki zbożowe na ziarno 140 Fasola 60 

Okopowe Fasolka szparagowa 60 
Ziemniaki wczesne 100 Soczewica 20 

Ziemniaki późne 250 Pastewne na zielonkę 

Buraki cukrowe 180 Żyto, owies na zielonkę 120 
Buraki pastewne 200 Kukurydza na zielonkę 260 
Marchew pastewna  150 Strączkowe na zielonkę 0 

Brukiew 180 Mieszanki zbożowo - 
strączkowe 100 

Rzepa 120 Łąka 1 pokos 60 
Oleiste Łąka 2 pokosy 120 

Rzepak 240 Łąka 3 pokosy 180 
Inne oleiste 160 Łąka 4 pokosy 240 

Rzepik 200 Grunt w użytkowaniu 
kośno-pastwiskowym 160 

Słonecznik 100 Koniczyna 30 
Gorczyca 120 Lucerna 30 

Rzodkiew oleista 120 Trawy 300 

Perko 140 Motylkowe z trawami 100 
Motylkowate drobnonasienne Pastewne 

Esparceta  Kapusta pastewna 120 
Komonica  Dynia pastewna 80 

Nostrzyk  Perko 140 
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Rodzaj uprawy 
Max. dawki azotu 

ze wszystkich 
źródeł*)(N kg/ha)  

Rodzaj uprawy 
Max. dawki azotu ze 
wszystkich źródeł*) 

(N kg/ha)  

Inne Wieloletnie 
Proso 140 Trawy 250 
Gryka  100 Lucerna 0 

Facelia  100 
Mieszanki różnych traw z 
motylkowatymi drobnona-
siennymi 

100 

Len  80 Warzywa: rabarbar 200 
Mak 90 szczaw 150 
Tytoń 160 chrzan 200 
Sorgo w tym zasiewy mieszane z 
kukurydzą 200 Rośliny energetyczne 80 

Warzywa polowe Warzywa polowe 

Burak ćwikłowy 150 Pomidor 180 
Szpinak zwyczajny 150 Papryka 200 
Kapusta 300 Oberżyna 180 
Kalafior 350 Ogórek 200 
Brokuł 250 Dynia 150 
Brukselka 250 Cukinia 180 
Jarmuż 120 Kabaczek 180 
Kalarepa 150 Arbuz 150 
Rzepa 140 Melon 150 
Rzodkiew 140 Sałata 150 
Brukiew 150 Cykoria 150 
Marchew 150 Endywia 120 
Pietruszka 150 Skorzonera 180 
Seler 250 Salsefia 120 
Pasternak 150 Cebula 200 
Koper 120 Czosnek  120 
Koper włoski 120 Por 250 
  Szczypiorek 110 

   

Kwiaty uprawy polowe, gruntowe Rośliny sadownicze 
Tulipan 200 Drzewa owocowe 60 
Narcyz 200 Krzewy owocowe 80 
Mieczyk 250 Truskawka 50 
Hiacynt 250 Uprawy szkółkarskie polowe, gruntowe 
Lilia 180 Siewki liściastych 150 
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Rodzaj uprawy 
Max. dawki azotu 

ze wszystkich 
źródeł*)(N kg/ha)  

Rodzaj uprawy 
Max. dawki azotu ze 
wszystkich źródeł*) 

(N kg/ha)  

Irys holenderski 200 Siewki iglastych 120 
Krokus 200 Krzewy liściaste 140 
Szafirek 200 Krzewy iglaste 80 
Konwalia 120 Róże 150 
Zimowit 250   
Słonecznik na kwiat cięty 160   
Piwonia 60   
Rośliny na suche bukiety 80   

Inne uprawy 170   
*)z nawozów mineralnych oraz organicznych, naturalnych i środków do użyźniania gleby w prze-

liczeniu na równoważniki nawozowe. 

Załącznik 9. Plan nawożenia i bilans azotu – przykłady 
Plan nawożenia w gospodarstwie 

Pole lub użytek Zasobność gleby Nawozy 
naturalne 

[t/ha] 

Nawozy mineralne kg/ha 

Nr Roślina Plon 
[t z ha] 

Obszar 
[ha] 

Nmin 
[kg/ha] pH P2O5 K2O N P2O5 K2O CaO 

Klasa zawartości1) [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 mg K2O/kg gleby). 

 
Bilans azotu w gospodarstwie, wykonany metodą "na powierzchni pola" 

Rejestrowany dopływ azotu na pola Rejestrowany odpływ azotu z pól 

Oznaczenie i opis elementu bilansu [ha] [kg N] Oznaczenie i opis elementu bilansu [ha] [kg N] 

A Nawozy mineralne   F Całkowita produkcja roślinna z 
gruntów ornych 

  

B Nawozy naturalne   G Użytki zielone   

C Przyorane produkty uboczne       

D Resztki roślin motylkowych       

E Azot w opadzie atmosferycznym       

Y Całkowity dopływ azotu 
(A+B+C+D+E) 

  X Całkowity odpływ azotu (F+G)   

Saldo bilansu: S = Y - X [kg N/ha] 
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Załącznik 10. Karta dokumentacyjna pola - przykład 
Imię i nazwisko rolnika (lub nazwa): 

Adres: 

Numer identyfikacyjny: 

Da
ta

 w
yk

on
an

ia 
cz

yn
no

śc
i  

Numer 
działki 

ewidencyjnej 

Powierz-
chnia 
działki 
rolnej 
[ha,a] 

Rodzaj użytko-
wania (roślina 

uprawna w 
plonie głów-

nym/roślina w 
poplonie) 

Rodzaj 
wykonywanej 

czynności 

Nazwa 
nawozu 

Zastosowana 
ilość nawozu 

[kg, t] 

Ilość 
nawozów  

[t/ha] 

Uwagi 
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Załącznik 11. Umowa zbytu na nawóz naturalny - przykład 
 

 

UMOWA NA ZBYT NAWOZU NATURALNEGO 
 

Miejscowość, data DD-MM-RR. 

 

Umowa zbytu 

 
W dniu …....... między zbywającym (wpisać) imię i nazwisko, za-

mieszkałym w (wpisać) adres zamieszkania, legitymującym się dowodem 

osobistym …..................., a nabywającym (wpisać) imię i nazwisko zamiesz-

kały(wpisać): adres zamieszkania, legitymującym się dowodem osobistym   

.................. , została zawarta następująca umowa  
 

1) Zbywający zobowiązuje się dostarczać nabywającemu w okresie od …….. 

do.…. nawóz naturalny (obornik, gnojówka, gnojowica) w ilości …... dt (m3). 

2) Nabywający zobowiązuje się przyjmować nawóz naturalny po wcześniejszym 

ustaleniu ze sprzedającym terminu dostawy. 

3) Za dostarczany nawóz naturalny nabywający rozliczy się w formie……….. 

4) Umowę spisano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

                                 Podpisy  …………….……………………… 
 

                                               ……………………………………. 

 

 
Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej i przechowywana przez okres co naj-
mniej 8 lat od dnia jej zawarcia. 
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Załącznik 12. Zawartość metali ciężkich w stosowanych komunal-
nych osadach ściekowych 

Lp. Metale 

Zawartość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu przy stosowaniu ko-
munalnych osadów ściekowych nie większa niż: 

w rolnictwie oraz do 
rekultywacji grun-
tów na cele rolne 

do rekultywacji 
terenów na cele 

nierolne 

do uprawy roślin przeznaczonych do: 
produkcji kompostu, uprawy roślin 

nie przeznaczonych do spożycia 
i produkcji pasz 

1. Kadm (Cd) 20 25 50 

2. Miedź (Cu) 1000 1200 2000 

3. Nikiel (Ni) 300 400 500 

4. Ołów (Pb) 750 1000 1500 

5. Cynk (Zn) 2500 3500 5000 

6. Rtęć (Hg) 16 20 25 

7. Chrom (Cr) 500 1000 2500 

 
 
Załącznik 13. Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie 

gruntu (0-25 cm) przy stosowaniu komunalnych osa-
dów ściekowych w rolnictwie 

Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) przy stosowaniu komunalnych 
osadów ściekowych w rolnictwie 

w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 

 
Lp. Metale 

Maksymalna zawartość metali ciężkich 
w mg/kg suchej masy gleby na gruntach: 

lekkich średnich ciężkich 

1. Kadm (Cd) 1 2 3 

2. Miedź (Cu) 25 50 75 

3. Nikiel (Ni) 20 35 50 

4. Ołów (Pb) 40 60 80 

5. Cynk (Zn) 80 120 180 

6. Rtęć (Hg) 0,8 1,2 1,5 

7. Chrom (Cr) 50 75 100 
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Załącznik 14. Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie 
gruntu (0-25 cm) przy stosowaniu komunalnych osa-
dów ściekowych  

Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) przy stosowaniu komunalnych 
osadów ściekowych 

do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu 
i roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 

Lp. Metale 
Maksymalna zawartość metali ciężkich 

w mg/kg suchej masy gleby na gruntach: 

lekkich średnich ciężkich 
1. Kadm (Cd) 3 4 5 

2. Miedź (Cu) 50 75 100 

3. Nikiel (Ni) 30 45 60 

4. Ołów (Pb) 50 75 100 

5. Cynk (Zn) 150 220 300 

6. Rtęć (Hg) 1 1,5 2 

7. Chrom (Cr) 100 150 200 
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Załącznik 15 Gminy w całości lub części objęte zasięgiem obszarów 
szczególnie narażonych na terenie Polski 

WOJEWÓDZTWA GMINY RZGW 

Dolnośląskie 
obszary 
Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2012r. poz. 2543 
program 
Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 17 września 2012r. poz. 3157 

Wrocław 

Kujawsko- 
Pomorskie 

obszary 
Dz.U. Woj. Kuj.-Pomorskiego z dnia 19 października 2012r. poz. 
2278 

Warszawa 

obszary 
Dz.U. Woj. Kuj.-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2012r. poz. 1683 Gdańsk 

obszary 
Dz.U. Woj. Kuj.-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. poz. 1664 Poznań 

Lubelskie obszary 
Dz.U. Woj. Lubelskie z dnia 16 października 2012r. poz. 3007 Warszawa 

Łódzkie obszary 
Dz.U. Woj. Łódzkiego. z dnia 7 września 2012r. poz. 2762 Warszawa 

Mazowieckie obszary 
Dz.U. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2012r. poz. 5626 Warszawa 

Pomorskie 

obszary 
Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2012r. poz. 2180  
Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. poz. 2678 
program 
Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia 17 października 2012r. poz. 3243 

Gdańsk 

Podlaskie 
obszary 
Dz.U. Woj. Podlaskiego z dnia 4 maja 2012r. poz. 1392 
Dz.U. Woj. Podlaskiego z dnia 16 października 2012r. poz. 2982 

Warszawa 

Warmińsko-
Mazurskie 

obszary 
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2012r. 
poz. 2634 

Warszawa 

Wielkopolskie 

obszary 
Dz.U. Woj. Wielkopolskiego. z dnia 13 lipca 2012r. poz. 3143 
program 
Dz.U. Woj. Wielkopolskiego. z dnia 20 sierpnia 2012r. poz. 3601 

Poznań 

obszar 
Dz.U. Woj. Wielkopolskiego. z dnia 216 lipca 2012r. poz.  3193 
program 
Dz.U. Woj. Wielkopolskiego. z dnia 13 września 2012r. poz. 3847 

Wrocław 

obszary 
Dz.U. Woj. Wielkopolskiego. z dnia 15 października 2012r. poz. 
4328 

Warszawa 

Zachodniopomor-
skie 

obszary 
Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca  2012r. poz. 
1398 
program 
Dz.U. Woj. .Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2012r. 
poz. 2069 

Szczecin 
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1. SŁOWNICZEK POJĘĆ 
 
Dla potrzeb programu działań na OSN został wprowadzony słowniczek 
pojęć, który przedstawiono poniżej: 
 
cieki naturalne – rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płyną-

ce w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi ko-
rytami; 

nawożenie – zgodne z potrzebami roślin stosowanie nawozów mineral-
nych, naturalnych, organicznych lub ich mieszanek oraz środków do 
użyźniania gleby w celu dostarczania roślinom składników pokarmo-
wych lub zwiększania żyzności gleb; 

gnojowica (płynny nawóz naturalny) – mieszanina kału i moczu zwierząt 
z domieszką wody; 

gnojówka (płynny nawóz naturalny) – odciek z obornika (przefermento-
wany mocz zwierząt); 

gleba – biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała 
ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych, podle-
gająca stałym przemianom; 

nawozy – produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników 
pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności 
stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, na-
wozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne; 

nawozy mineralne – nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze 
przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineral-
nych; 

nawóz naturalny – obornik, gnojówka i gnojowica przeznaczone do rol-
niczego wykorzystania w tym również w formie przetworzonej, w tym 
pozostałości  
z biogazowi; 

nawóz organiczny – nawozy wyprodukowane z substancji organicznej 
lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, a także 
komposty wyprodukowane z wykorzystaniem dżdżownic; 

nawozy organiczno-mineralne – mieszaniny nawozów mineralnych 
i organicznych; 

obornik (stały nawóz naturalny) – mieszanina kału i moczu zwierząt oraz 
ściółki; 
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pasze objętościowe soczyste – pasze zawierające w swoim składzie 
znaczną ilość wody, w tym zielonki, kiszonki; 

równoważnik nawozowy – stosunek dawki składnika w nawozach mine-
ralnych odpowiadający 100 kg tego składnika wniesionego w nawozach 
naturalnych; 

system utrzymania zwierząt – sposób urządzenia budynku inwentar-
skiego decydujący o rodzaju nawozów naturalnych powstających w go-
spodarstwie (bezściółkowy lub ściółkowy). Przy systemie bezściółko-
wym powstaje gnojowica, pomiot w przypadku klatkowego chowu dro-
biu nieśnego, przy systemie ściółkowym - obornik i gnojówka (płytka 
ściółka) lub tylko obornik (głęboka ściółka); 

środki do użyźniania gleby – środki do nawożenia i użyźniania gleby 
(polepszacze glebowe, osady ściekowe i ścieki, środki wspomagające 
uprawę roślin i in.); 

ujęcie wody – miejsce czerpania wody podziemnej lub powierzchniowej 
ze źródła wody wraz z urządzeniami i budowlami służącymi do jej po-
boru; 

użytki rolne – grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty 
rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami; 

źródło wody – zasób wód powierzchniowych płynących lub stojących 
albo nagromadzenie wód podziemnych w określonym środowisku geo-
logicznym, z którego czerpie się wodę. 

 


