SMR.1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia
rolniczego. (OSN) 1
Poniższe wymogi obowiązują rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest położona na
obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN).
W przypadku, gdy na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia
rolniczego (OSN) jest położona część gospodarstwa rolnego, wymóg obowiązuje w stosunku do tej
części.

Uwaga do listy sprawdzającej
W 2017 roku dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wydali nowe rozporządzenia
sprawie określenia w regionach wodnych wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.
Tym samym utraciły moc dotychczasowe rozporządzenia wydane w latach wcześniejszych (20122015). Zakończył się również ostatni czteroletni okres realizacji programów działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na wszystkich wyznaczonych OSN.
Nowy program działań, obowiązujący na terenie całej Polski zostanie określony jako załącznik do
ustawy Prawo Wodne, nad którą trwają prace legislacyjne. W związku z tym rolników posiadających
grunty na dawnych obszarach OSN obowiązują pozostałe przepisy prawa dotyczące
przechowywania i stosowania nawozów naturalnych i nawozów azotowych.
Mając na uwadze powyższe w ramach wzajemnej zgodności w 2017 roku rolnicy powinni
przestrzegać wymagań, które obowiązują ich jeszcze rok po zakończeniu Programu działań.
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KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE
4.5

Przestrzegane są zasady w przypadku
rolniczego wykorzystania osadów ściekowych1.

Objaśnienia do tabeli
4.1. Wymóg weryfikowany w 2017 roku. Wymóg z Programu działań sankcje być zastosowane
kiedy: „W ostatnim dniu obowiązywania programu działań powierzchnia miejsc do
przechowywania obornika lub pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy nie
zapewnia możliwości gromadzenia co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów w okresach,
w których nie są one wykorzystywane rolniczo”.
4.2. Wymóg weryfikowany w 2017 roku, kiedy obowiązywał program działań sankcje mogą być
zastosowane kiedy: „Na podstawie prowadzonej dokumentacji związanej z nawożeniem należy
zweryfikować czy rolnik nie przekroczył maksymalnych dawek nawożenia azotem określonych w
programie działań lub wynikających z planu nawożenia”.Dotyczy uprawy w plonie głównym
(nawożenie w czasie obowiązywania programu działań, np. pszenica ozima – dawka jesienna i
wiosenna)
4.3. Wymóg weryfikowany w 2017 roku sankcje mogą być zastosowane kiedy: „Rolnik nie posiada
dokumentacji potwierdzającej usunięcie w sposób nieszkodliwy dla środowiska nadmiernej ilości
nawozów naturalnych w stosunku do rzeczywistej pojemności miejsc ich przechowywania
4.4. Wymóg weryfikowany w czasie obowiązywania programu i rok po jego zakończeniu. Sankcje
mogą być zastosowane kiedy:
1,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.
2015r. Nr 0, poz. 257)

„1) Rolnik nie przechowywał planu nawożenia przez okres wskazany w programie działań lub nie
spełnił obowiązków wynikających z konieczności posiadania planu nawożenia”.
2) Rolnik nie przechowywał dokumentacji dotyczącej wszystkich zabiegów agrotechnicznych, a w
szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, dawka zastosowana pod daną uprawę)
przez okres wskazany w programie działań).
3) Rolnik nie przechowywał mapy lub szkicu działki, na których zaznaczył lokalizację pryzmy z
obornikiem składowanym bezpośrednio na gruncie oraz datę jej złożenia przez okres wskazany w
programie działań).
4.5. Wymóg weryfikowany w czasie obowiązywania programu i rok po jego zakończeniu. Sankcje
mogą być zastosowane kiedy:
„Brak przechowywania przez okres 5 lat wyników badań komunalnych osadów ściekowych oraz
gruntów, na których komunalne osady ściekowe zostały zastosowane”

