Listy sprawdzające dostosowanie gospodarstwa do norm i wymogów wzajemnej
zgodności
Obszar: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej
Lp.

Wymogi zgodności

1.

Na obszarach zagrożonych erozją wodną
przestrzegany jest wymóg utrzymania okrywy
ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada
do dnia 15 lutego co najmniej na 30%
powierzchni gruntów ornych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego.

2.

Brak śladów wypalania na gruntach rolnych (z
wyjątkiem punktowych śladów po wypalaniu
resztek pożniwnych).

3.

Drzewa ustanowione pomnikami przyrody są
zachowane i nie zniszczone na użytkach rolnych
będących w posiadaniu rolnika.

4.

Rowy do 2 metrów szerokości znajdujące się na
użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika
są zachowane i nie zniszczone.

5.

Oczka wodne będące w posiadaniu rolnika o
łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 są
zachowane i nie zniszczone.

6.

Drzewa i żywopłoty znajdujące się na użytkach
rolnych będących w posiadaniu rolnika nie są
przycinane w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca
(nie dotyczy wierzb, drzew owocowych i
zagajników o krótkiej rotacji).

7.

Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną
za pomocą deszczowni odbywa się na podstawie
pozwolenia wodno-prawnego.

8.

Pobór wody powierzchniowej w ilości większej
niż 5 m3 na dobę odbywa się na podstawie
pozwolenia wodno-prawnego.

9.

Pobór wody podziemnej w ilości większej niż 5
m3 na dobę odbywa się na podstawie
pozwolenia wodno- prawnego.

10.

Grunty orne położone na stokach o nachyleniu
powyżej 20° nie są wykorzystywane pod uprawę
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stwierdzonego

roślin wymagających utrzymywania redlin
wzdłuż stoku.
11.

Grunty orne położone na stokach o nachyleniu
powyżej 20° nie są utrzymywane jako ugór
czarny.

12.

Na gruntach ornych położonych na stokach o
nachyleniu powyżej 20° i wykorzystywanych pod
uprawy roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę
roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.

13.

Rolnik na gruncie rolnym nie stosuje nawozów w
odległości mniejszej niż 5m od brzegu:
- jezior i pozostałych zbiorników wodnych o
powierzchni do 50 ha,
- cieków wodnych,
-rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5
m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu
rowu,
- kanałów w rozumieniu przepisów prawa
wodnego,

14.

Rolnik na gruncie rolnym nie stosuje gnojowicy
w odległości mniejszej niż 10m od brzegu:
- jezior i pozostałych zbiorników wodnych o
powierzchni do 50 ha,
- cieków wodnych,
- rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do
5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi
brzegu rowu,
- kanałów w rozumieniu przepisów prawa
wodnego.

15.

Rolnik na gruncie rolnym nie stosuje nawozów w
odległości do 20 m od:
1) brzegu jezior i pozostałych zbiorników
wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;
2) ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy
ochronnej na podstawie przepisów działu III
rozdziału 2 Prawa wodnego;

3) granicy obszarów morskiego pasa
nadbrzeżnego.
16.

Nie przestrzega się zakazu wprowadzania
bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych
substancji szczególnie szkodliwych określonych
w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.
poz. 1800), zwanego dalej „rozporządzeniem w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi”, w
zakresie w jakim dotyczy działalności rolniczej, z
wyłączeniem przypadku gdy substancje, o
których mowa w ww. wykazie I, są zawarte w
ściekach bytowych lub komunalnych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 Prawa wodnego.

17.

Przestrzega się zakazu wprowadzania do gleby
substancji szczególnie szkodliwych określonych
w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego w zakresie
w jakim dotyczy to działalności rolniczej, z
wyłączeniem przypadku gdy substancje, o
których mowa w ww. wykazie II, są zawarte w
ściekach bytowych lub komunalnych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 Prawa wodnego,
i rolnik nie posiada w tym zakresie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego trybie określonym w
przepisach działu VI rozdziału 4 Prawa wodnego
lub nie przestrzega warunków w nim zawartych.

