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I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

Zakres kontroli uzależniony jest wymogów jakie ciążą na prowadzących 

działalność rolniczą, natomiast wymogi uzależnione są od rodzaju i 

wielkości prowadzonej działalności. 

Zakres kontroli WIOŚ w prowadzących działalność rolniczą: 

— gospodarka wodno-ściekowa,

— gospodarka odpadami, 

— ochrona powietrza, 

— ochrona przed hałasem, 

— gospodarka nawozami (przechowywanie i stosowanie nawozów) 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

Zakres kontroli WIOŚ w prowadzących działalność rolniczą: 

— obowiązki sprawozdawczo – opłatowe:

 informacje o zakresie korzystania ze  środowiska, 

 zbiorcze zestawienie danych dot. odpadów,

 informacja i ilościach wprowadzonych towarów                                    

w opakowaniach, 

 sprawozdanie dot. wyrobów zawierających azbest,

 KOBIZE, 

 PRTR, 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.1.  Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  w zależności od rodzaju przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko : 

a) prowadzący chów lub hodowlę zwierząt powyżej 210 DJP: 

 pozwolenie zintegrowane: 

• dla instalacji do chowu lub hodowli świń o wadze 

ponad 30 kg o więcej niż 2 000 stanowisk,

• dla instalacji do chowu lub hodowli macior o więcej 

niż 750 stanowisk,

• dla instalacji do chowu drobiu o więcej 

niż 40 000 stanowisk. 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.1.  Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  w zależności od rodzaju przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko :

a) prowadzący chów lub hodowlę zwierząt powyżej 210 DJP: 

 pozwolenia sektorowe tj: 

 pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza              

w przypadku instalacji chowu lub hodowli zwierząt (niezależnie 

od gatunku), która wyposażona jest w wentylację mechaniczną 

lub wentylację mieszaną (grawitacyjno-mechaniczną), 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.1.  Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  w zależności od rodzaju przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać  na środowisko :

a) prowadzący chów lub hodowlę zwierząt powyżej 210 DJP: 

 obowiązek zawiadomienia WIOŚ w przypadku wybudowania, 

zmodernizowania obiektu, instalacji, zawiadomienie z art. 76 

ust.4 Poś. 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.1.  Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  w zależności od rodzaju przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko :

b) prowadzący chów lub hodowlę zwierząt od 40-60 DJP do 210 DJP: 

 pozwolenie zintegrowane do instalacji do chowu lub hodowli     

drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk 

 zgłoszenie instalacji do chowu lub hodowli zwierząt  

wyposażonej w wentylację mechaniczną lub mieszaną 

(grawitacyjno-mechaniczną),

 obowiązek zawiadomienia WIOŚ w przypadku wybudowania, 

zmodernizowania obiektu, instalacji, zawiadomienie z art. 76 

ust.4 Poś.  



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.2. Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  wg innych kryteriów: 

a) prowadzący produkcję roślinną: 

 plany nawożenia: 

- prowadzący instalację IPPC, który wykorzystuje wytworzone 

nawozy naturalne na gruntach, do których posiada tytuł prawny 

(art. 18 ust. 1 pkt 1 u.n.n.), 

- nabywca nawozu naturalnego z instalacji IPPC (art. 18 ust. 2 

u.n.n.),

Podmioty te zobowiązane są do: 

• przedstawienia okręgowej stacji chemiczno-rolniczej (OSCHR) planu 

nawożenia celem uzyskania pozytywnej opinii (art. 18 ust. 2 u.n.n.)

• przekazania kopii planu nawożenia oraz kopii opinii OSCHR do wójta                                   

(burmistrza, prezydenta miasta) oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia instalacji 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.2. Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  wg innych kryteriów: 

a) prowadzący produkcję roślinną: 

 plany nawożenia: 

- prowadzący działalność rolniczą na obszarze przekraczającym 

100 ha użytków rolnych na OSN (§ 37 „Programów 

działań…)”

- beneficjent Programu rolno-środowiskowego, Działania rolno-

środowiskowo - klimatycznego (zrównoważone rolnictwo).  



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.2. Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  wg innych kryteriów: 

a) prowadzący produkcję roślinną: 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych,

 umowa na zbycie lub nabycie nawozów naturalnych (każdy,  kto 

nabywa lub zbywa odchody zwierzęce do celów rolniczych) 



I. Zakres kontroli prowadzących gospodarstwa rolne

1.2. Wymogi, jakie obowiązują lub mogą obowiązywać prowadzących 

działalność rolniczą  wg innych kryteriów: 

b) użytkujący inne instalacje/urządzenia, które wchodzą w skład    

infrastruktury gospodarstwa tj: 

- kotłownie,

- zbiorniki na pasze, zboża,

- ujęcia wody,

- deszczownie,

- kanalizacja deszczowa,

- przetwórstwo roślinne, 

- oczyszczalnie ścieków, 

- zbiorniki na płynne nawozy naturalne, płyty obornikowe. 

W zależności od rodzaju i wydajności urządzeń  instalacji wymagane 

może być uzyskanie pozwolenia sektorowego, zgłoszenia, zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów. 



II. Ustalenia z kontroli, w tym ustalenia wynikające                      
z przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

 brak pozwolenia zintegrowanego lub naruszenie warunków 

pozwoleń,

 brak pozwoleń sektorowych lub naruszenie warunków pozwoleń,

 brak zgłoszeń instalacji,

 brak lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów, 

 przekazywanie odpadów nieuprawnionym podmiotom, 

 brak lub nieprawidłowe wywiązywanie się ze sprawozdawczości                        

z zakresu ochrony środowiska,

 niewykonywanie wymaganych pomiarów emisji, poboru wody.



II. Ustalenia z kontroli, w tym ustalenia wynikające                      
z przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Ustalenia z kontroli wynikające z przepisów ustawy o nawozach                         

i nawożeniu: 

 brak pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia, 

 niezapewnienie co najmniej 4 miesięcznego okresu 

przechowywania nawozów naturalnych, 

 przekroczenie dawki 170 kgN/ha/rok z nawozów naturalnych, 

 stosowanie nawozów naturalnych podczas opadów deszczu,

 stosowanie nawozów naturalnych w okresie zakazanym ustawowo 

(grudzień - luty), 

 stosowanie nawozów z niezachowaniem wymaganej odległości 

względem cieków i zbiorników wodnych, ujęć wody,



II. Ustalenia z kontroli, w tym ustalenia wynikające                      
z przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Ustalenia z kontroli wynikające z przepisów ustawy o nawozach                         

i nawożeniu: 

W kontroli przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

bardzo ważną rolę pełni czas, ponieważ większość z nich możliwa jest do

sprawdzenia w momencie wykonywania zabiegu nawożenia, zabiegu

agrotechnicznego.



II. Ustalenia z kontroli, w tym ustalenia wynikające                      
z przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Problemy napotykane podczas kontroli:

 sprawdzenie warunków atmosferycznych występujących podczas 

nawożenia nawozami naturalnymi, ściekami, odpadami,

 sprawdzenie poziomu wód podziemnych występującego podczas 

stosowania nawozów naturalnych, ścieków, odpadów,

 sprawdzenie terminu przykrycia nawozów naturalnych z glebą,

 ustalenie daty rozpoczęcia składowania obornika bezpośrednio na 

gruncie, w przypadku braku  „szkicu działki/mapy”,



II. Ustalenia z kontroli, w tym ustalenia wynikające                      
z przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Problemy napotykane podczas kontroli:

 ustalenie ilości wytwarzanej gnojówki w systemie ściółki płytkiej,

 sprawdzenie faktycznej dawki zbywanych /nabywanych nawozów 

naturalnych  → brak obowiązku prowadzenia ewidencji,  

 sprawdzenie faktycznej dawki zastosowanych nawozów → brak 

standardów jakościowych gleby związków biogennych,

 brak upoważnienia do zastosowania sankcji karnych przez IOŚ za 

niespełnianie wymogów „Programów działań…”.



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 3 ust. 3

"nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego

wykorzystania wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej

pod rygorem nieważności"

„art. 3 ust. 4 w/w umowę strony przechowują co najmniej przez okres 8 lat od

dnia jej zawarcia ….."

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie posiadania pisemnej umowy

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 brak okazanej umowy z uwagi na upłynięcie 8 letniego okresu od jej

zawarcia,

 przepisy nie określają okresu przechowywania w/w umowy po upływie

8 lat,



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 17 ust. 1 

"Stosuje się wyłącznie nawozy i środki wspomagające uprawę roślin,

które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 lub

rozporządzenia nr 2003/2003"

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 oględziny, 

 sprawdzenie dokumentów zakupu nawozów,

 sprawdzenie etykiety, oznakowania nawozu np. "NAWÓZ WE",

 sprawdzenie listy MRiRW zawierającej nawozy i środki wspomagające 

uprawę roślin dopuszczonych do obrotu,

 wystąpienie do WIJHARS, 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 17 ust. 1 

"Stosuje się wyłącznie nawozy i środki wspomagające uprawę roślin,

które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 lub

rozporządzenia nr 2003/2003"

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 ustalenie rodzaju, kwalifikowanie wykorzystywanej rolniczo substancji 

np. przetworzonych osadów ściekowych.  



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 17 ust. 2 

"nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt 

lub środowisku"

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie faktycznych  warunków stosowania nawozów. 

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 zapis nie precyzuje jaki sposób nawożenia  może zagrażać zdrowiu ludzi 

lub zwierząt lub środowisku.



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 17 ust. 3 

"Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać 

więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych"

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 wyliczenie średniorocznego stanu zwierząt,

 wyliczenie ilości i rodzaju nawozu zastosowanego pod daną uprawę wg 

wskaźników Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw 

rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej  planem rozwoju 

obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 93, poz. 780), lub "Programu działań …",

 badanie laboratoryjne zastosowanego nawozu naturalnego,

 rejestr zabiegów agrotechnicznych,  



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 17 ust. 3 

"Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać 

więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych"

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 ustalenia wskaźnikowe, informacje, oświadczenia, pozwalają określić 

wielkość orientacyjną, 

 aby ustalić faktyczną dawkę zastosowanego nawozu konieczna byłaby 

obecność inspektora IOŚ przez okres całego roku na danym polu, 

 brak standardów glebowych dot. związków biogennych np. N,

 brak możliwości ustalenia na podstawie badań gleby źródeł azotu 

znajdującego się w glebie (nie da się w analizie oddzielić azotu 

pochodzącego z nawozów naturalnych, mineralnych, czy azotu 

pochodzącego z resztek pożniwnych). 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 17 ust. 4

"Środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu stosuje się 

zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania"

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 oględziny,

 informacja rolnika.

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 sprawdzenie możliwe tylko w trakcie stosowania.  



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust.1 pkt 1

"Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej

40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla 

świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:

1) posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb

pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady

i środki wspomagające uprawę roślin, z wyłączeniem tych podmiotów, które 

zbywają w całości nawozy naturalne "

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 ustalenie na podstawie dokumentacji budowlanej lub powierzchni 

użytkowej budynku przeznaczonego do chowu lub hodowli świń i drobiu, 

wielkości prowadzonego chowu, 

 wyliczenie ilości stanowisk dla poszczególnych zwierząt wg dobrostanu 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust.1 pkt 1

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie systemu chowu lub hodowli (bezściółkowy, ściółkowy), 

 ustalenie średniorocznego stanu zwierząt (dokumentacja prowadzona dla 

ARiMR),  

 wyliczenie na podstawie w/w współczynników RRM z 2015r. Rodzajów                                   

i ilości wytworzonych nawozów naturalnych, 

 sprawdzenie celu zbycia odchodów zwierzęcych (nawóz naturalny lub 

odpad),

 sprawdzenie czy podmiot posiada pozytywnie zaopiniowany plan 

nawożenia. 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust.1 pkt 1

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 trudności w ustaleniu faktycznej ilości zbytych  nawozów naturalnych, 

często umowy nie określają ilości zbywanych nawozów,  

 aby ustalić faktyczną wielkość zbywanych nawozów konieczna byłaby 

obecność inspektora IOŚ na terenie fermy każdorazowo przy 

przekazywaniu odchodów zwierzęcych. 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust.1 pkt 2

"Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej

40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla 

świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:

2) zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach 

rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a 

pozostałe 30% może zbyć w sposób określony w art. 3 ust. 3""

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie umowy zbycia nawozów naturalnych,

 wyliczenie na podstawie średniorocznego stanu zwierząt i w/w 

współczynników w/w RRM z 2015r. rodzajów i ilości wytworzonych 

nawozów naturalnych,

 informacja rolnika, 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust.1 pkt 2

"Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000

stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń

o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:

2) zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach

rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin,

a pozostałe 30% może zbyć w sposób określony w art. 3 ust. 3""

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 trudności w ustaleniu faktycznej ilości zbytych nawozów naturalnych,

często umowy nie określają ilości zbywanych nawozów,

 aby ustalić faktyczną wielkość zbywanych nawozów

konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie

fermy każdorazowo przy przekazywaniu odchodów.



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust. 2 

"Nabywca nawozu naturalnego, zbytego w sposób określony w art. 3 ust. 3,

opracowuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia,

spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1, jednak nie później niż do

dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego”

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie daty umowy zbycia nawozów naturalnych,

 sprawdzenie daty opracowania planu nawożenia,

 rejestr zabiegów agrotechnicznych,

 przeprowadzanie "krzyżowych" kontroli,

 informacja rolnika. 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust. 2 

"Nabywca nawozu naturalnego, zbytego w sposób określony w art. 3 ust. 3,

opracowuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia,

spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1, jednak nie później niż do

dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego”

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 ustalenie faktycznej daty opracowania planu nawożenia (plany nawożenia

posiadają najczęściej podany miesiąc i rok opracowania),

 ustalenie dokładnej daty nabycia nawozów naturalnych,

 brak obowiązku prowadzenia ewidencji zbywanych/nabywanych

nawozów, naturalnych, a także w przypadku gdy mamy do czynienia

z odchodami zwierzęcymi jako odpadem,



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust. 6

"Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabywca nawozu naturalnego,

o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze

względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1,

kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, wraz

z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej

opinii"

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie daty wydania opinii, 

 sprawdzenie nadania przesyłki z OSCHR, 

 informacja rolnika.



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 18  ust. 6

"Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabywca nawozu naturalnego,

o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze

względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1,

kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, wraz

z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej

opinii"

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 ustalenie terminu otrzymania często jest trudne, ponieważ OSCHR

najczęściej wysyła opinię planu zwykłą przesyłką, co utrudnia ustalenie

rzeczywistej daty otrzymania opinii przez rolnika, należałoby zmienić

zapis w ustawie na „od daty wydania opinii”.



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 19

"Do stosowania nawozów mineralnych, w tym nawozów oznaczonych

znakiem „NAWÓZ WE”, może być użyty sprzęt agrolotniczy, jeżeli:

1) sprzęt ten jest wyposażony w urządzenia służące do tego celu;

2) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a wilgotność względna powietrza

wynosi co najmniej 60%;

3) powierzchnia upraw, do nawożenia których stosuje się sprzęt agrolotniczy,

wynosi co najmniej 30 ha i uprawy te są położone w odległości co najmniej

500 m od dróg publicznych, budynków, obiektów, w których są

utrzymywane zwierzęta, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych,

cieków, zbiorników wodnych, rezerwatów przyrody, parków narodowych,

uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej, a także innych obiektów

i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych"



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 19

Możliwości kontrolne WIOŚ

 oględziny, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych, 

 informacja rolnika,

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 aby ustalić faktyczne warunki  atmosferyczne konieczna byłaby 

obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych w trakcie 

stosowania nawozów.   



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 20 ust. 1 pkt 1

„Zabrania się stosowania nawozów: na glebach zalanych wodą, przykrytych 

śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu”

Możliwości kontrolne WIOŚ

 oględziny, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych, 

 informacja rolnika,

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 aby ustalić faktyczne warunki  atmosferyczne konieczna byłaby 

obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych w trakcie 

stosowania nawozów.   



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 20 ust. 1 pkt 2

„Zabrania się stosowania nawozów naturalnych: 

a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, 

położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%, 

b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do 

bezpośredniego spożycia przez ludzi”.

Możliwości kontrolne WIOŚ

 oględziny, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych, 

 informacja rolnika,

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy), 

 mapy topograficzne, 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 20 ust. 1 pkt 2

„Zabrania się stosowania nawozów naturalnych: 

a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, 

położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%, 

b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do 

bezpośredniego spożycia przez ludzi”.

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 aby ustalić faktyczne warunki  topograficzne konieczna byłaby 

obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych w trakcie 

stosowania nawozów.   



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 21 ust. 1

„Czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie stosowania

nawozów mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające

świadectwo ukończenia szkolenia w tym zakresie; wymagania tego nie stosuje

się wobec absolwentów szkół rolniczych”.

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 sprawdzenie uprawnień (szkolenia, świadectwa ukończenia szkoły 

rolniczej).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 nie dotyczy.



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 24
„1. Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, 

organiczno-mineralne, środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu,     

w postaci stałej przechowuje się w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z instrukcją 

ich stosowania i przechowywania. 

2. Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, 

organiczno-mineralne, środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu,  

w postaci stałej mogą być również przechowywane luzem w pryzmach formowanych na 

utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem 

wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do saletry amonowej i innych nawozów zawierających 

azotan amonowy w ilości powyżej 28% w przeliczeniu na azot całkowity. 

4. Podłoża do upraw w postaci stałej przechowuje się w opakowaniach jednostkowych lub 

luzem w pryzmach formowanych na utwardzonymi nieprzepuszczalnym podłożu, po ich 

przykryciu materiałem wodoszczelnym. 

5. Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, 

organiczno-mineralne i środki wspomagające uprawę roślin, w postaci płynnej 

przechowuje się w zamkniętych opakowaniach lub w szczelnych, przystosowanych do 

tego celu zbiornikach”. 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 24

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 oględziny miejsc przechowywania nawozów,

 sprawdzenie instrukcji przechowywania nawozu lub środków 

poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu. 

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 kwalifikacja substancji stosowanej do nawożenia (nawóz, środek 

poprawiający właściwości gleby, odpad, produkt uboczny, …). 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 25

"1. Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych

zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej

4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być

zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. ) dotyczących

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze

i ich usytuowanie.

2. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przechowują nawozy naturalne,

inne niż wymienione w ust. 1, na nieprzepuszczalnych płytach,

zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do

gruntu. "



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 25

Możliwości kontrolne WIOŚ:

 oględziny miejsc przechowywania nawozów, 

 dokumentacja budowlana,

 pomiary własne, 

 wyliczenie średniorocznego stanu zwierząt,

 wyliczenie wymaganej wielkości urządzeń do przechowywania 

nawozów naturalnych załącznika nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  

dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do 

standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142)  lub "Programu działań…”. 



Zakres i sposób kontroli przepisów wynikających z ustawy o nawozach                 

i nawożeniu przez IOŚ: 

Przepis: art. 25

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu:

 często kontrolowani nie zgadzają się z wyliczonymi wartościami dot.

głównie ilości gnojówki, argumentując zużyciem dużej ilości ściółki

i jej strukturą, która wchłania płynne odchody (ilość odcieków

uzależniona od ilości, rodzaju, struktury ściółki),

 brak wskaźników ustawowych w zakresie chłonności ściółki

z podziałem na jej rodzaj i strukturę (słoma, sieczka, trociny, wióry

drewniane, separat gnojowicowy itp.).



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 2. 1. 
"Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający 

nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych"

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 oględziny w trakcie nawożenia,

 informacja innych organów obecnych w trakcie nawożenia.

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 aby ustalić obszar nawożenia konieczna byłaby obecność inspektora 

IOŚ na terenie użytków rolnych.



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 2. 2. 
" Nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, 

gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu” 

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych. 

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 2. 3. 
" Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin i  

zasobność gleby w składniki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów w 

rozumieniu przepisów o odpadach, środków wspomagających uprawę roślin i 

dodatków do wzbogacenia gleby – również dawki składników pokarmowych 

wprowadzanych do gleby z tymi substancjami” 

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 sprawdzenie planu nawożenia, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych. 

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 2. 4. 
" Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od 

dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z  wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy 

pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe)” 

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych, 

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 3. 1. 
" Nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się przy użyciu 

rozlewaczy, aplikatorów doglebowych ,deszczowni lub wozów asenizacyjnych 

wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe”

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 3. 2. 
" Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas 

wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach 

polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi”

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych, 

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 3. 3. 
" Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia 

po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach 

zielonych”

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 rejestr zabiegów agrotechnicznych, 

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 4, 4a, 4b: 
„4. Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości  co najmniej 

5 m od brzegu:

1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2) cieków wodnych;

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

brzegu rowu;

4) kanałów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne

4a. Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

1) brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

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

wodne;

3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

4b. Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:

1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2) cieków wodnych;

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

brzegu rowu;

4) kanałów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.”



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 4, 4a, 4b: 
" Nawozy…………., stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m, 

10m, 20m  od brzegu: - zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanałów ”

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 informacja rolnika, 

 informacja innego organu obecnego podczas stosowania nawozu np. 

policji, straży miejskiej, gminy).

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia     

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. t.j. z 2014r. poz. 393). 

Przepis: § 5 
" Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:

1) gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m;

2) poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych”

Możliwości kontrolne WIOŚ: 

 mapy hydrograficzne,

 odwierty.  

Problemy WIOŚ w kontroli w/w przepisu: 

 konieczna byłaby obecność inspektora IOŚ na terenie użytków rolnych 

w trakcie nawożenia.  



Trudności w kontroli przestrzegania przepisów ustawowych wynikają

głównie z braku fizycznej możliwości uczestnictwa inspektora w trakcie

gospodarowania odchodami zwierzęcymi.

Proces chowu zwierząt oraz produkcja roślinna jest pracą na „żywym

organizmie” uzależnioną przede wszystkim od warunków atmosferycznych

i geohydrologicznych. Zmienność tych warunków oraz duża ilość podmiotów

prowadzących działalność rolniczą uniemożliwia ciągłą kontrolę IOŚ.

Kontrolę niektórych przepisów utrudnia brak precyzyjnych zapisów

w ustawie oraz brak konieczności prowadzenia rejestru zabiegów

agrotechnicznych, brak obowiązku rejestrowania ilości zbywanych

i nabywanych nawozów naturalnych.



Czy WIOŚ powinien nadal kontrolować sektor rolniczy w zakresie 

stosowania i przechowywania nawozów? 

IOŚ powinien kontrolować spełnianie wymogów w zakresie stosowania

i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ

WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin, ponieważ upoważniony

jest do kontroli:

 wprowadzania ścieków do środowiska, w tym rolnicze wykorzystanie

ścieków,

 rolniczego wykorzystania odpadów wymagającego uzyskania

zezwolenia na przetwarzanie odpadów metodą R10,

 rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych i osadów

o składzie zbliżonym do osadów komunalnych.

Wyłączenie z kompetencji IOŚ kontroli przechowywania i stosowania

nawozów spowodowałoby pominięcie w kontroli wszystkich składników

pokarmowych wprowadzanych do gleby.



III. Patologie wynikające z wykorzystania „luk prawnych” 

 decyzje o warunkach zabudowy           pozwolenia na budowę 

wydawane są często na mniejszą ilość DJP niż faktycznie; powód: 

 brak konieczności opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko, 

 mniejsza ilość protestów, sprzeciwów ze strony społeczeństwa. 

Kontrole wykazują, że powierzchnia, która dostępna jest do chowu 

zwierząt wg warunków dobrostanowych pozwala na prowadzenie 

zdecydowanie większej ilości zwierząt niż inwestor zadeklarował na 

etapie inwestycyjnym. 

Kontrole PIB nie wykazują nieprawidłowości, ponieważ budynek 

spełnia wszystkie wymogi budowlane. 

Kontrola PIW także nie wykazuje nieprawidłowości, ponieważ 

dobrostan zwierząt  jest zachowany. 



III. Patologie wynikające z wykorzystania „luk prawnych” 

 "sztuczny" podział instalacji IPPC, powód: 

 brak konieczności posiadania pozwolenia zintegrowanego, 

 brak konieczności opracowania planu nawożenia, 

 możliwość zbywania w 100% gnojowicy na cele rolnicze, 

 mniejsza częstotliwość kontroli IOŚ.  

− fikcyjne umowy na zbycie nawozów naturalnych, powód: 

 brak chętnych na nabywanie płynnych nawozów naturalnych. 



III. Patologie wynikające z wykorzystania „luk prawnych” 

 „legalne” wprowadzanie osadów ściekowych jako produktu do 

polepszania gleby, przykład: 

 podmiot prowadzi proces odzysku odpadów (osadów 

ściekowych), na który posiada zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, wg którego powstaje produkt polepszający właściwości 

gleby o określonych parametrach tj. ziemista struktura,

 podmiot okazuje badania laboratoryjne, opinie IUNG, ekspertyzy 

instytucji naukowych potwierdzające przydatność w/w produktu 

do stosowania w glebie, 

 kontrola IOŚ wykazuje, że w/w produkt stanowi nadal osad 

ściekowy z dodatkiem piasku i żwiru, o wodnistej strukturze, 

 materiał poddanych badaniom i opiniom stanowił zupełnie inny 

produkt niż ten, który wprowadzany był do obrotu. 



III. Patologie wynikające z wykorzystania „luk prawnych” 

 brak definicji "własnych potrzeb" np. wykorzystania odpadów

w ramach własnych potrzeb

• różne stanowiska i interpretacje w tym zakresie, w szczególności

gdy gospodarstwo prowadzone jest przez osobę fizyczną.

 interpretacja odchodów (odpad, nawóz), przykład:

 różne podejście organów ochrony środowiska i organów

kontrolnych do kwalifikacji odchodów przekazywanych do

zakładów produkujących podłoże do pieczarek.



Dziękujemy za uwagę 


