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Uprawnienia organUprawnienia organóów gminy do kontroli osw gminy do kontroli osóób fizycznych, b fizycznych, 
w zakresie stosowania i przechowywania nawozw zakresie stosowania i przechowywania nawozóów, w, 

w tym nawozw tym nawozóów naturalnychw naturalnych

�� Art. 32 ustawy o nawozach i nawoArt. 32 ustawy o nawozach i nawożżeniueniu -- Inspekcja Ochrony Inspekcja Ochrony 
ŚŚrodowiska przeprowadza kontrolrodowiska przeprowadza kontrolęę przestrzegania przepisprzestrzegania przepisóów w 
dotyczdotycząących warunkcych warunkóów stosowania i przechowywania nawozw stosowania i przechowywania nawozóów, w, 
nawoznawozóów oznaczonych znakiem w oznaczonych znakiem „„NAWNAWÓÓZ WEZ WE”” oraz oraz śśrodkrodkóów w 
wspomagajwspomagająących uprawcych uprawęę rorośślin lin w sposw spos óób okreb okre śślony w przepisach lony w przepisach 
o Inspekcji Ochrony o Inspekcji Ochrony ŚŚrodowiskarodowiska

�� Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o InspArt. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji ekcji 
Ochrony Ochrony ŚŚrodowiska rodowiska -- do zadado zadańń Inspekcji Ochrony Inspekcji Ochrony ŚŚrodowiska nalerodowiska należży y 
kontrola kontrola podmiotpodmiotóów korzystajw korzystająących ze cych ze śśrodowiska rodowiska w rozumieniu w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śśrodowiskarodowiska, , 
w zakresie przestrzegania przepisw zakresie przestrzegania przepisóów o ochronie w o ochronie śśrodowiskarodowiska

�� Art. 3 pkt 20 lit. c Art. 3 pkt 20 lit. c -- podmiotem korzystajpodmiotem korzystająącym ze cym ze śśrodowiska jest osoba rodowiska jest osoba 
fizyczna niebfizyczna niebęęddąąccąą przedsiprzedsięębiorcbiorcąą, korzystaj, korzystająąccąą ze ze śśrodowiska rodowiska 
w zakresie, w jakim korzystanie ze w zakresie, w jakim korzystanie ze śśrodowiska wymaga pozwoleniarodowiska wymaga pozwolenia



Zasady dotyczZasady dotycząące stosowania ce stosowania 
i przechowywania nawozi przechowywania nawozóów, w tym w, w tym 
nawoznawozóów naturalnych, wynikajw naturalnych, wynikająące z:ce z:

�� ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożżeniu;eniu;

�� rozporzrozporząądzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
kwietnia 2008 r. w sprawie szczegkwietnia 2008 r. w sprawie szczegóółłowego sposobu stosowania owego sposobu stosowania 
nawoznawozóów oraz prowadzenia szkolew oraz prowadzenia szkoleńń z zakresu ich stosowania;z zakresu ich stosowania;

�� rozporzrozporząądzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŻŻywnoywnośściowej z ciowej z 
dnia 7 padnia 7 paźździernika 1997 r. w sprawie warunkdziernika 1997 r. w sprawie warunkóów technicznych, w technicznych, 
jakim powinny odpowiadajakim powinny odpowiadaćć budowle rolnicze i ich usytuowanie;budowle rolnicze i ich usytuowanie;

�� Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej –– dokumentu opracowanego dokumentu opracowanego 
w 2004 roku ze w 2004 roku ze śśrodkrodkóów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przy wspprzy wspóółłpracy z Ministerstwem pracy z Ministerstwem ŚŚrodowiska, zawierajrodowiska, zawierająącego cego 
zbizbióór dobrych praktyk rolniczych, ktr dobrych praktyk rolniczych, któórych stosowanie zapewni rych stosowanie zapewni 
zrzróównowawnoważżony rozwony rozwóój w sferze produkcji rolniczej.j w sferze produkcji rolniczej.



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

�� Art. 25 ust. 1 ustawy o nawozach i nawoArt. 25 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożżeniu eniu -- gnojgnojóówkwkęę i i 
gnojowicgnojowicęę przechowuje siprzechowuje sięę wywyłąłącznie w szczelnych zbiornikach o cznie w szczelnych zbiornikach o 
pojemnopojemnośści umoci umożżliwiajliwiająącej gromadzenie co najmniej 4cej gromadzenie co najmniej 4--
miesimiesięęcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny bycznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny byćć
zbiornikami zamknizbiornikami zamknięętymi, w rozumieniu przepistymi, w rozumieniu przepisóów [w [……] ustawy z ] ustawy z 
dnia 7 lipca 2004 r. dnia 7 lipca 2004 r. -- Prawo budowlane dotyczPrawo budowlane dotycząących warunkcych warunkóów w 
technicznych, jakim powinny odpowiadatechnicznych, jakim powinny odpowiadaćć budowle rolnicze i ich budowle rolnicze i ich 
usytuowanieusytuowanie

�� Art. 25 ust. 1 ustawy o nawozach i nawoArt. 25 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożżeniu eniu -- podmioty, o podmioty, o 
ktktóórych mowa w art. 18 ust. 1 rych mowa w art. 18 ust. 1 (du(dużże gospodarstwa wymagaje gospodarstwa wymagająące ce 
pozwolenia zintegrowanego) ,pozwolenia zintegrowanego) , przechowujprzechowująą nawozy naturalne, nawozy naturalne, 
inne niinne niżż wymienione w ust. 1, na nieprzepuszczalnych pwymienione w ust. 1, na nieprzepuszczalnych płłytach, ytach, 
zabezpieczonych w taki sposzabezpieczonych w taki sposóób, aby wycieki nie przedostawab, aby wycieki nie przedostawałły y 
sisięę do gruntudo gruntu



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

ZamkniZamknięęte zbiorniki na pte zbiorniki na płłynne odchody zwierzynne odchody zwierzęęce ce 
powinny miepowinny miećć::

�� dno i dno i śściany nieprzepuszczalne;ciany nieprzepuszczalne;

�� szczelne przykrycie, z wyszczelne przykrycie, z wyłąłączeniem zbiornikczeniem zbiornikóów na w na 
ppłłynne odchody zwierzynne odchody zwierzęęce lub ich czce lub ich częśęści znajdujci znajdująących cych 
sisięę pod budynkiem inwentarskim, stanowipod budynkiem inwentarskim, stanowiąących cych 
technologiczne wyposatechnologiczne wyposażżenie budynku inwentarskiego;enie budynku inwentarskiego;

�� wylot wentylacyjny i zamykany otwwylot wentylacyjny i zamykany otwóór wejr wejśściowy.ciowy.



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

OdlegOdległłoośści zamknici zamknięętych zbiorniktych zbiornikóów na pw na płłynne odchody ynne odchody 
zwierzzwierzęęce, mierzone od pokryw i wylotce, mierzone od pokryw i wylotóów wentylacyjnych, w wentylacyjnych, 
powinny wynosipowinny wynosićć co najmniejco najmniej::

�� 10 m od pomieszcze10 m od pomieszcze ńń przeznaczonych na pobyt ludzi na przeznaczonych na pobyt ludzi na 
dziadzia łłkach skach s ąąsiednich, jednak nie mniej nisiednich, jednak nie mniej ni żż 15 m od otwor15 m od otwor óów w 
okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;

�� 15 m od magazyn15 m od magazynóów w śśrodkrodkóów spow spożżywczych, a takywczych, a takżże od obiekte od obiektóów w 
budowlanych sbudowlanych słłuużążących przetwcych przetwóórstwu artykurstwu artykułłóów rolnow rolno--
spospożżywczych;ywczych;

�� 4 m od granicy dzia4 m od granicy dzia łłki ski s ąąsiedniej;siedniej;

�� 5 m od budynk5 m od budynkóów magazynowych pasz i ziarna;w magazynowych pasz i ziarna;

�� 5 m od silos5 m od silosóów na zbow na zbożże i pasze;e i pasze;

�� 5 m od silos5 m od silosóów na kiszonki.w na kiszonki.



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

OdlegOdległłoośćść ppłłyt do skyt do skłładowania obornika powinna adowania obornika powinna 
wynosiwynosićć co najmniej:co najmniej:

�� 25 m od pomieszcze25 m od pomieszcze ńń przeznaczonych na pobyt ludzi na przeznaczonych na pobyt ludzi na 
dziadzia łłkach skach s ąąsiednich, jednak nie mniej nisiednich, jednak nie mniej ni żż 30 m od otwor30 m od otwor óów w 
okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;

�� 50 m od budynk50 m od budynkóów sw słłuużążących przetwcych przetwóórstwu artykurstwu artykułłóów rolnow rolno--
spospożżywczych i magazynywczych i magazynóów w śśrodkrodkóów spow spożżywczych;ywczych;

�� 10 m od budynk10 m od budynkóów magazynowych pasz i ziarna;w magazynowych pasz i ziarna;

�� 4 m od granicy dzia4 m od granicy działłki ski sąąsiedniej;siedniej;

�� 5 m od silos5 m od silosóów na zbow na zbożże i pasze;e i pasze;

�� 10 m od silos10 m od silosóów na kiszonki.w na kiszonki.



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

Dopuszcza siDopuszcza sięę sytuowanie zamknisytuowanie zamknięętych tych 
zbiornikzbiornikóów na pw na płłynne odchody zwierzynne odchody zwierzęęce i pce i płłyt yt 
do skdo skłładowania obornika w odlegadowania obornika w odległłoośściach ciach 
mniejszych lub na granicy dziamniejszych lub na granicy działłek, w przypadku ek, w przypadku 
gdy bgdy bęęddąą przylegaprzylegaćć do tego samego rodzaju do tego samego rodzaju 
budowli rolniczych na dziabudowli rolniczych na działłce sce sąąsiedniej.siedniej.



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

Nie ogranicza siNie ogranicza sięę odlegodległłoośści zamknici zamknięętych tych 
zbiornikzbiornikóów na pw na płłynne odchody zwierzynne odchody zwierzęęce oraz ce oraz 
ppłłyt do skyt do skłładowania obornikaadowania obornika od granicy dziaod granicy działłki ki 
ssąąsiedniej, siedniej, jejeżżeli dziaeli działłka ska sąąsiednia jest siednia jest 
wwłłasnoasnośściciąą inwestora lub jest on jej inwestora lub jest on jej 
uużżytkownikiem wieczystymytkownikiem wieczystym



Przechowywanie kiszonekPrzechowywanie kiszonek

OdlegOdległłoośćść silossilosóów na kiszonki powinna wynosiw na kiszonki powinna wynosićć co co 
najmniejnajmniej::

�� 25 m od pomieszcze25 m od pomieszcze ńń przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak 
nie mniej ninie mniej ni żż 30 m od otwor30 m od otwor óów okiennych i drzwiowych w tych w okiennych i drzwiowych w tych 
pomieszczeniach;pomieszczeniach;

�� 50 m od budynk50 m od budynkóów sw słłuużążących przetwcych przetwóórstwu artykurstwu artykułłóów rolnow rolno--
spospożżywczych i magazynywczych i magazynóów w śśrodkrodkóów spow spożżywczych;ywczych;

�� 8 m od budynk8 m od budynkóów magazynowych pasz i ziarna;w magazynowych pasz i ziarna;

�� 15 m od instalacji s15 m od instalacji słłuużążących do otrzymywania biogazu rolniczego;cych do otrzymywania biogazu rolniczego;

�� 15 m od sk15 m od skłładu wadu węęgla i koksu;gla i koksu;

�� 5 m od granicy dzia5 m od granicy działłki ski sąąsiedniej.siedniej.

Silosy na kiszonki powinny mieSilosy na kiszonki powinny miećć dno i dno i śściany ciany 
nieprzepuszczalnenieprzepuszczalne



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

Budowle rolnicze uciBudowle rolnicze uciążążliwe dla otoczenia, liwe dla otoczenia, 
w szczegw szczegóólnolnośści z uwagi na zapylenie, ci z uwagi na zapylenie, 
zapachy lub wydzielanie sizapachy lub wydzielanie sięę substancji substancji 
toksycznych, powinny bytoksycznych, powinny byćć odizolowane od odizolowane od 
przylegprzyległłych terenych terenóów pasem zieleni zw pasem zieleni złłoożżonym onym 
z roz rośślinnolinnośści ci śśredniorednio-- i wysokopienneji wysokopiennej



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

PrzepisPrzepisóów rozporzw rozporząądzenia dzenia Ministra Rolnictwa i Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Gospodarki ŻŻywnoywnośściowej ciowej z dnia 7 paz dnia 7 paźździernika 1997 r. dziernika 1997 r. 
w sprawie warunkw sprawie warunkóów technicznych, jakim powinny w technicznych, jakim powinny 
odpowiadaodpowiadaćć budowle rolnicze i ich usytuowanie budowle rolnicze i ich usytuowanie nie nie 
stosuje sistosuje sięę do budowli rolniczych, jedo budowli rolniczych, jeżżeli przed dniem eli przed dniem 
wejwejśścia w cia w żżycie rozporzycie rozporząądzenia zostadzenia zostałła wydana decyzja a wydana decyzja 
o pozwoleniu na budowo pozwoleniu na budowęę lub zostalub zostałł zzłłoożżony wniosek o ony wniosek o 
wydanie takiej decyzji lub jewydanie takiej decyzji lub jeśśli budowli budowęę nie wymagajnie wymagająąccąą
pozwolenia rozpoczpozwolenia rozpoczęęto przed dniem wejto przed dniem wejśścia w cia w żżycie ycie 
rozporzrozporząądzeniadzenia



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów naturalnychw naturalnych

Zabronione jest przechowywanie obornika w Zabronione jest przechowywanie obornika w 
pryzmach na polupryzmach na polu

Zawarte w nim zwiZawarte w nim zwiąązki azotu i fosforu mogzki azotu i fosforu mogąą bybyćć
wymywane do gleby i do wwymywane do gleby i do wóód gruntowych. Mod gruntowych. Możże e 
to spowodowato spowodowaćć przenawoprzenawożżenie gleby pod enie gleby pod 
pryzmpryzmąą i w jej si w jej sąąsiedztwie, a taksiedztwie, a takżże doprowadzie doprowadzićć
w konsekwencji do zanieczyszczenia ww konsekwencji do zanieczyszczenia wóód d 
podziemnych zwipodziemnych zwiąązkami azotu i fosforuzkami azotu i fosforu



Przechowywanie nawozPrzechowywanie nawozóów mineralnychw mineralnych

Nawozy mineralne naleNawozy mineralne należży przechowyway przechowywaćć w oryginalnych w oryginalnych 
opakowaniach, w zamkniopakowaniach, w zamknięętych magazynach lub tych magazynach lub 
przynajmniej w pomieszczeniach zadaszonych. przynajmniej w pomieszczeniach zadaszonych. 
Dopuszcza siDopuszcza sięę skskłładowanie tych nawozadowanie tych nawozóów na pryzmach, w na pryzmach, 
ale tylko na nieprzepuszczalnym podale tylko na nieprzepuszczalnym podłłoożżu i pod u i pod 
przykryciem z wodoszczelnego materiaprzykryciem z wodoszczelnego materiałłu. Nawozy u. Nawozy 
dostarczane luzem powinny bydostarczane luzem powinny byćć przechowywane w przechowywane w 
magazynach lub pod zadaszeniem. Takmagazynach lub pod zadaszeniem. Takżże nawozy e nawozy 
momożżna skna skłładowaadowaćć na pryzmach, na nieprzepuszczalnym na pryzmach, na nieprzepuszczalnym 
podpodłłoożżu i pod wodoszczelnym przykryciem. Pryzmy nie u i pod wodoszczelnym przykryciem. Pryzmy nie 
mogmogąą bybyćć usypywane na terenach o duusypywane na terenach o dużżym spadku oraz ym spadku oraz 
w strefach ochrony pow strefach ochrony pośśredniej wredniej wóód l w strefach d l w strefach 
wrawrażżliwych. liwych. 



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

CaCałłkowita dawka nawozu naturalnego kowita dawka nawozu naturalnego 
zastosowana w cizastosowana w ciąągu roku na 1 ha ugu roku na 1 ha użżytkytkóów w 
rolnych nie morolnych nie możże przekraczae przekraczaćć 170 kg azotu 170 kg azotu 
(czystego sk(czystego skłładnika).adnika).

Rocznie moRocznie możżna zastosowana zastosowaćć na 1 ha una 1 ha użżytkytkóów w 
rolnych nie wirolnych nie więęcej nicej niżż::
�� 40 ton obornika40 ton obornika
�� 45 m45 m33 gnojowicygnojowicy



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

�� Nawozy naturalne w postaci staNawozy naturalne w postaci stałłej bej bąąddźź ppłłynnej moynnej możżna na 
stosowastosowaćć na pola w okresie od 1 marca do 30 listopada na pola w okresie od 1 marca do 30 listopada 
(nie dotyczy upraw pod os(nie dotyczy upraw pod osłłonami). onami). 

�� O ile jest to moO ile jest to możżliwe, naleliwe, należży unikay unikaćć wywowywożżenia obornika enia obornika 
w okresie pw okresie póóźźnego lata lub wczesnej jesieni, z uwagi na nego lata lub wczesnej jesieni, z uwagi na 
stosunkowo dustosunkowo dużże straty azotu w tym okresie w formie e straty azotu w tym okresie w formie 
gazowej (amoniak) oraz wymywania do wgazowej (amoniak) oraz wymywania do wóód gruntowych d gruntowych 
(azotany). Wskazana by(azotany). Wskazana byłłaby paby póóźźna jesiena jesieńń lub wczesna lub wczesna 
wiosnawiosna



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

�� Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek nawozZabronione jest stosowanie jakichkolwiek nawozóów w 
mineralnych i naturalnych na glebach zalanych wodmineralnych i naturalnych na glebach zalanych wodąą, , 
pokrytych pokrytych śśniegiem, zamarzniniegiem, zamarznięętych do gtych do głęłębokobokośści 30 cm ci 30 cm 
oraz podczas opadoraz podczas opadóów deszczu.w deszczu.

�� Zabronione jest stosowanie gnojZabronione jest stosowanie gnojóówki lub gnojowicy na wki lub gnojowicy na 
glebach bez okrywy roglebach bez okrywy rośślinnej, polinnej, połłoożżonych na stokach o onych na stokach o 
nachyleniu winachyleniu więększym nikszym niżż 10 % oraz podczas wegetacji 10 % oraz podczas wegetacji 
rorośślin przeznaczonych do bezpolin przeznaczonych do bezpośśredniego sporedniego spożżycia przez ycia przez 
ludziludzi



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

Nawozy naturalne powinny byNawozy naturalne powinny byćć przykryte lub przykryte lub 
wymieszane z glebwymieszane z glebąą, nie p, nie póóźźniej niniej niżż nastnastęępnego pnego 
dnia po ich zastosowaniu (nie dotyczy nawozdnia po ich zastosowaniu (nie dotyczy nawozóów w 
stosowanych w lasach i na ustosowanych w lasach i na użżytkach zielonych), ytkach zielonych), 
w celu unikniw celu uniknięęcia ulatniania sicia ulatniania sięę skskłładnikadnikóów do w do 
powietrza (powietrza (uciuciążążliwoliwośści zapachoweci zapachowe) lub ) lub 
wypwypłłukiwania przez deszcz (ukiwania przez deszcz (zanieczyszczenie  zanieczyszczenie  
terenterenóów sw sąąsiednich, w tym wsiednich, w tym wóód  podziemnych i d  podziemnych i 
powierzchniowych )powierzchniowych )



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

Nawozy, z wyNawozy, z wyłąłączeniem gnojowicy, stosuje siczeniem gnojowicy, stosuje sięę
na gruntach rolnych w odlegna gruntach rolnych w odległłoośści co najmniej ci co najmniej 
5 m od brzegu:5 m od brzegu:

�� jezior i zbiornikjezior i zbiornikóów wodnych o powierzchni do 50 ha; w wodnych o powierzchni do 50 ha; 

�� ciekciekóów wodnych;w wodnych;

�� rowrowóów, z wyw, z wyłąłączeniem rowczeniem rowóów o szerokow o szerokośści do 5 m ci do 5 m 
liczonej na wysokoliczonej na wysokośści gci góórnej krawrnej krawęędzi brzegu rowu;dzi brzegu rowu;

�� kanakanałłóów w rozumieniu przepisw w rozumieniu przepisóów ustawy z dnia w ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne.18 lipca 2001 r. Prawo wodne.



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

Nawozy stosuje siNawozy stosuje sięę na gruntach rolnych w na gruntach rolnych w 
odlegodległłoośści co najmniej 20 m od:ci co najmniej 20 m od:

�� brzegu jezior i zbiornikbrzegu jezior i zbiornikóów wodnych o powierzchni; w wodnych o powierzchni; 
powypowyżżej 50 ha;ej 50 ha;

�� stref ochronnych ujstref ochronnych ujęćęć wody;wody;

�� obszarobszaróów morskiego pasa nadbrzew morskiego pasa nadbrzeżżnego. nego. 



Stosowanie nawozStosowanie nawozóóww

GnojowicGnojowicęę stosuje sistosuje sięę na gruntach rolnych w na gruntach rolnych w 
odlegodległłoośści co najmniej 10 m od brzegu:ci co najmniej 10 m od brzegu:

�� jezior i zbiornikjezior i zbiornikóów wodnych o powierzchni do 50 ha;w wodnych o powierzchni do 50 ha;

�� ciekciekóów wodnych;w wodnych;

�� rowrowóów, z wyw, z wyłąłączeniem rowczeniem rowóów o szerokow o szerokośści do 5 m ci do 5 m 
liczonej na wysokoliczonej na wysokośści gci góórnej krawrnej krawęędzi brzegu rowu;dzi brzegu rowu;

�� kanakanałłóów w rozumieniu przepisw w rozumieniu przepisóów ustawy z dnia 18 lipca w ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne.2001 r. Prawo wodne.



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


