


Szanowni Pañstwo, Drodzy Rolnicy,

Pragnê przekazaæ Pañstwu niniejsz¹ broszurê przygotowan¹ 
w celu upowszechnienia informacji na temat wymogów wzajemnej 
zgodnoœci. 

Wymogi wzajemnej zgodnoœci, dotycz¹ce zarz¹dzania 
gospodarstwem obowi¹zuj¹ ju¿ w prawodawstwie krajowym. 
Nowym elementem jest jedynie wprowadzenie kontroli gospodarstw 
w tym zakresie od stycznia 2009 r. i powi¹zanie wysokoœci 
przyznawanych p³atnoœci bezpoœrednich oraz niektórych p³atnoœci
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z przestrzeganiem tych przepisów.

Pragnê nadmieniæ, i¿ powy¿sze wymogi dotycz¹ wszystkich 
rolników w Unii Europejskiej.

Wiêkszoœæ rolników w Polsce dobrze dba o ziemiê rolnicz¹
i zwierzêta gospodarskie, w zwi¹zku z tym nie bêd¹ to wymagania 
trudne do spe³nienia.

Mam nadziejê, ¿e niniejsza publikacja przybli¿y Pañstwu 
tê nie³atw¹ problematykê, dlatego zachêcam do zapoznania siê 
z informacjami zawartymi w publikacji. 

Ci z Pañstwa, którzy po przeczytaniu broszury bêd¹ mieli 
w¹tpliwoœci, pytania lub chcieliby poszerzyæ swoj¹ wiedzê na ten 
temat, powinni skontaktowaæ siê z pracownikami Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oœrodków doradztwa 
rolniczego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki



WPROWADZENIE

Od 1 stycznia 2009 roku w Polsce wysokoœæ przyznawanych 
p³atnoœci bezpoœrednich oraz niektórych p³atnoœci realizowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013
(p³atnoœci z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania [ONW],
zalesianie gruntów rolnych, program rolnoœrodowiskowy), uzale¿niona
bêdzie od spe³nienia przez rolników wymogów wzajemnej zgodnoœci
(ang.cross-compliance).

* Tekst zaakceptowany do druku: 20 paŸdziernika 2008 r.

UWAGA: Niniejsza broszura ma charakter wy³¹cznie informacyjny 
i nie zastêpuje prawa obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Treœæ broszury nie mo¿e byæ podstaw¹ do jakichkolwiek roszczeñ
prawnych.

Informacje zawarte w broszurze s¹ zgodne ze stanem prawnym 
obowi¹zuj¹cym na dzieñ z³o¿enia broszury do druku*. Mog¹ one ulec 
zmianie, w wyniku nowelizacji przepisów prawa. Aktualne wymagania
dostêpne s¹ na stronach internetowych instytucji wymienionych w dal-
szej czêœci opracowania.
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WZAJEMNA ZGODNOŒÆ - PODSTAWOWE
INFORMACJE

CO TO JEST WZAJEMNA ZGODNOŒÆ?

W wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 roku, która
zasadniczo zmieni³a sposób wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej
wprowadzono tzw. P³atnoœæ Jednolit¹ (SPS), która zast¹pi³a 
wiêkszoœæ dotychczasowych p³atnoœci bezpoœrednich, specyficznych 
dla poszczególnych sektorów produkcji rolnej. P³atnoœæ Jednolita 
oddzielona od struktury i wielkoœci produkcji (ang. decoupled) daje 
rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje 
rynek, jednoczeœnie zapewniaj¹c wsparcie dochodów. Otrzymanie 
p³atnoœci nie jest ju¿ zatem zwi¹zane z prowadzeniem okreœlonej 
produkcji, ale zosta³o uzale¿nione od przestrzegania przez rolników 
ju¿ obowi¹zuj¹cego prawodawstwa dotycz¹cego: 

1. Utrzymania gruntów, wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa,
w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochron¹ œrodowiska 
(okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie minimalnych norm (Dz. U. 07. 46.306),

2.  Podstawowych wymogów z zakresu zarz¹dzania okreœlonych 
w za³¹czniku III do rozporz¹dzenia Rady nr 1782/2003, 
które zosta³y podzielone na trzy obszary:

Obszar A, który obejmuje:
Zagadnienia ochrony œrodowiska naturalnego,
Identyfikacjê i rejestracjê zwierz¹t.

Obszar B, obejmuj¹cy :
 Zdrowie publiczne,
 Zdrowie zwierz¹t, zg³aszanie niektórych chorób,
 Zdrowotnoœæ roœlin.

Obszar C, w którym zawiera siê:
 Dobrostan zwierz¹t.
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W terminologii przyjêtej w Unii Europejskiej ten nowy element systemu
p³atnoœci zosta³ okreœlony jako wymogi wzajemnej zgodnoœci
(ang. cross-compliance).

W pañstwach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów 
wzajemnej zgodnoœci by³ wdra¿any stopniowo w latach 2005, 2006 
i 2007. Natomiast rolników w nowych pañstwach cz³onkowskich,
w tym w Polsce, dotychczas obowiazywa³o przestrzeganie wymogów
dobrej kultury rolnej (minimalne normy). Do koñca 2008 r. rolnicy nie 
byli kontrolowani z zakresu pozosta³ych wymogów wzajemnej zgodnoœci 
w po³¹czeniu z p³atnoœciami bezpoœrednimi.

OD KIEDY WZAJEMNA ZGODNOŒÆ BÊDZIE OBOWI¥ZYWA£A
W POLSCE?

W nowych pañstwach cz³onkowskich UE, w tym w Polsce, 
wymogi wzajemnej zgodnoœci bêd¹ wdra¿ane stopniowo (Tabela 1). 
Od 1 stycznia 2009 roku zaczn¹ obowi¹zywaæ wymogi z obszaru A. Zgod-
nie z aktualnym stanem prawnym wymogi z obszaru B i C 
wdra¿ane bêd¹ od 2011 roku1. Natomiast w ramach Przegl¹du WPR 
(ang. Health Check) Polska wnioskuje, aby wymogi z obszaru C 
obowi¹zywa³y od póŸniejszego terminu. 

Tabela 1. Obszary wymagañ i etapy wdra¿ania

1Stan prawny na dzieñ oddania niniejszej broszury do druku.

Obszar A (1 stycznia 2009 r.) 
Ochrona œrodowiska naturalnego

1: Ochrona dzikiego ptactwa
2: Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem  

spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne
3: Zasady stosowania osadów œciekowych w rolnictwie
4: Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez          

azotany pochodzenia rolniczego 
5: Ochrona dzikiej fauny i flory

Identyfikacja i rejestracja zwierz¹t
6 - 8a: Identyfikacja i rejestracja zwierz¹t
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KTO JEST OBOWI¥ZANY DO PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW
WZAJEMNEJ ZGODNOŒCI ?

Do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodnoœci obowi¹zani 
s¹ wszyscy rolnicy, ubiegaj¹cy siê o p³atnoœci bezpoœrednie
do gruntów rolnych oraz rolnicy staraj¹cy siê o p³atnoœci w ramach 
niektórych dzia³añ nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 tj. p³atnoœci:

- z tytu³u naturalnych utrudnieñ dla rolników na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

-    rolnoœrodowiskowe,
-    na zalesianie gruntów rolnych.

Obszar B (1 stycznia 2011 r.)

Zdrowie publiczne, zdrowie zwierz¹t, zg³aszanie niektórych chorób oraz
zdrowotnoœæ roœlin

9: Zdrowotnoœæ roœlin 
10: Zakaz stosowania zwi¹zków o dzia³aniu hormonalnym, 

tyreostatycznymi i beta-agonistycznym 
11: Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci i pasz 
12: Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasa¿owalnych 

encefalopatii 
13-15: Zg³aszanie niektórych chorób zakaŸnych zwierz¹t 

Obszar C (1 stycznia 2011 r.)

16-18: Dobrostan zwierz¹t
minimalne normy ochrony ciel¹t
minimalne normy ochrony œwiñ
ochrona zwierz¹t gospodarskich
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PODJÊCIE ZOBOWI¥ZAÑ

Rolnik ubiegaj¹cy siê o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich 
oraz p³atnoœci w ramach niektórych dzia³añ nieinwestycyjnych 
PROW 2007-2013, o których mowa powy¿ej, w chwili z³o¿enia wniosku,
podejmuje zobowi¹zanie do przestrzegania wymogów wzajemnej 
zgodnoœci we w³asnym gospodarstwie rolnym przez ca³y rok 
kalendarzowy. Zobowi¹zuje siê równie¿ do umo¿liwienia przeprowadzenia
kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez inspektora ARiMR 
lub pracownika Inspekcji Weterynaryjnej.

KONTROLE
Organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów wzajemnej

zgodnoœci w zakresie spe³niania przez rolnika wymagañ dobrej kultury 
rolnej oraz ochrony œrodowiska naturalnego bêdzie Agencja Restruktryza-
cji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Organem odpowiedzialnym 
za kontrole wzajemnej zgodnoœci w zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierz¹t bêdzie Inspekcja Weterynaryjna.

GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI?
Informacje na temat wzajemnej zgodnoœci bêdzie mo¿na uzyskaæ

na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego
(www.cdr.gov.pl), a tak¿e bezpoœrednio w biurach powiatowych 
i oddzia³ach regionalnych ARiMR oraz oœrodkach doradztwa rolniczego.
Rolnicy zainteresowani ocen¹ dostosowania gospodarstwa  do wymogów
wzajemnej zgodnoœci mog¹ korzystaæ równie¿ z us³ug 
doradczych finansowanych w ramach PROW 2007-2013. Szczegó³owe 
informacje mo¿na uzyskaæ na wy¿ej wymienionych stronach internetowych
lub bezpoœrednio w powy¿szych instytucjach.

Rolnicy, których gospodarstwa po³o¿one s¹ na obszarach
szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami pochodz¹cymi ze
Ÿróde³ rolniczych (OSN), dodatkowo powinni zwróciæ siê po informacje
dotycz¹ce programów dzia³añ na swoich terenach do najbli¿szego
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej lub urzêdu gminy, lub oœrodka
doradztwa rolniczego, lub biura powiatowego ARiMR, czy te¿ izby 
rolniczej.
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WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŒCI
OBOWI¥ZUJ¥CE OD 1 STYCZNIA 2009r.

I. ŒRODOWISKO NATURALNE

Ochrona œrodowiska naturalnego, w ramach wymogów wzajem-
nej zgodnoœci dotyczy ochrony ptaków i siedlisk przyrodniczych

oraz dzikiej fauny i flory, ochrony wód gruntowych przed substancjami
niebezpiecznymi takimi, jak np.: œrodki ochrony roœlin, "przepracowane"
oleje rolnicze oraz postêpowania z osadami œciekowymi w gospodarstwie,
a tak¿e ochrony wód przed azotanami pochodz¹cymi ze Ÿróde³ rolniczych
(g³ównie z produkcji zwierzêcej).

1. Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Dotyczy wszystkich rolników na terenie ca³ego kraju:

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównowa¿onym
u¿ytkowaniu oraz odnawianiu zasobów i sk³adników przyrody,

takich jak: gatunki chronione, dziko wystêpuj¹ce roœliny, zwierzêta, 
grzyby, zagro¿one oraz naturalne siedliska przyrodnicze roœlin 
i zwierz¹t, krajobraz i zadrzewienia.

Prawo (ustawa o ochronie przyrody2 ) okreœla 10 form ochrony przyrody,
a wœród nich wymienia tzw. obszary Natura 2000.
Na obszarach Natura 2000 wymagania w zakresie wzajemnej zgodnoœci
wynikaj¹ z nastêpuj¹cych dyrektyw: 

-  Dyrektywa Ptasia - dotycz¹ca ochrony dzikich ptaków
-  Dyrektywa Siedliskowa - dotycz¹ca ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Ochrona gatunkowa wszystkich zwierz¹t, roœlin i grzybów, 
obejmuje obszar ca³ej Polski i dotyczy wszystkich mieszkañców, a wiêc 
tak¿e wszystkich rolników. 

2
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92,poz.880,z póŸn. zm)
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Natomiast celem istnienia sieci obszarów chronionych Natura 2000
jest ochrona ró¿norodnoœci biologicznej kontynentu europejskiego,
na rzecz najbardziej zagro¿onych siedlisk, gatunków ptaków oraz roœlin 
i zwierz¹t wskazanych w dyrektywach.

W sk³ad Sieci Natura 2000 wchodz¹: tzw. Obszary Specjalnej
Ochrony Ptaków (OSO), które wyznacza siê na podstawie dyrektywy
ptasiej oraz tzw. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), które 
wyznacza siê na podstawie dyrektywy siedliskowej. W Polsce Sieæ
Obszarów Natura 2000 stanowi ok. 20% powierzchni kraju.

Szczegó³owe informacje oraz wykaz obszarów Natura 2000,
a tak¿e wykaz gatunków zwierz¹t, roœlin i grzybów objêtych ochron¹, 
znajduj¹ siê na stronach internetowych Ministerstwa Œrodowiska
www.mos.gov.pl, Informacje dotycz¹ce obszarów Natura 2000 mo¿na
równie¿ uzyskaæ bezpoœrednio w biurach powiatowych ARiMR i oœrodkach
doradztwa rolniczego.
1.1.  Ochrona dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia4) 

Celem dyrektywy dotycz¹cej ochrony dzikiego
ptactwa jest ochrona wszystkich gatunków, 

a szczególnie tych o znaczeniu priorytetowym 
i zachowanie ich w stanie jak najbardziej sprzyjaj¹cym
naturalnym miejscom wystêpowania. Ochronie maj¹ podlegaæ lêgowiska,
pierzowiska, zimowiska i miejsca postoju. Dyrektywa zobowi¹zuje do
stosowania zasad zrównowa¿onego gospodarowania 
w miejscach wystêpowania ptaków, przez zachowanie siedlisk, 
odtwarzanie siedlisk przekszta³conych,tworzenie obszarów szczególnie
chronionych oraz ustalenie zasad polowania na ptactwo ³owne. Przepisy
dyrektywy zabraniaj¹ umyœlnego wyrz¹dzania krzywdy ptakom (poprzez
chwytanie, zabijanie, p³oszenie w okresie lêgowym, niszczenie jaj i ich 
gniazd) oraz przetrzymywania i polowania na ptaki poza wyznaczonymi
okresami.

3
Plany te powinny zostaæ wydane w formie rozporz¹dzeñ do ustawy o ochronie przyrody.

4
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1,
z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z póŸn. zm.)  

Nale¿y podkreœliæ, ¿e rolników gospodaruj¹cych na obszarach Natura
2000 bêd¹ obowi¹zywa³y dodatkowe wymagania wynikaj¹ce 
z tzw. planów ochrony dla wybranej populacji, siedliska i dzia³ania
ochronne dla danego terenu oraz gatunku3.
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1.2. Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  
(dyrektywa siedliskowa5)

Celem dyrektywy dotycz¹cej ochrony siedlisk
przyrodniczych jest zapewnienie ró¿norodnoœci

przyrodniczej na europejskim terytorium pañstw
cz³onkowskich, poprzez zachowanie siedlisk naturalnych 
oraz gatunków dzikiej flory i fauny w stanie sprzyjaj¹cym ochronie (z mo¿liwoœci¹
dzia³añ odtwarzaj¹cych taki stan).
Roœlin objêtych ochron¹ gatunkow¹ nie wolno zrywaæ, zbieraæ, œcinaæ,
wyrywaæ i niszczyæ, natomiast pozosta³e gatunki roœlin objête dyrektyw¹
siedliskow¹ nale¿y u¿ytkowaæ w taki sposób, ¿eby nie zagra¿a³o to ich
wyginiêciu. Zabronione jest równie¿ posiadanie, transport, handel i wymiana
roœlin chronionych, które zosta³y zabrane z siedliska przyrodniczego.
Zakaz dotyczy wszystkich stadiów rozwoju tych roœlin.

* oznaczonych symbolem 1 w za³¹czniku 1 rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 
28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ 
(Dz. U. 04. 220. 2237)

5
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. 
WEL 206 z 22.07.1992, str. 7, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z póŸn. zm.)

WYMAGANIA

Przestrzega siê programów Natura 2000.
Rolnikowi nie wolno umyœlnie:
chwytaæ, okaleczaæ, zabijaæ, transportowaæ, pozyskiwaæ 
i przetrzymywaæ ptaków ¿ywych i martwych podlegaj¹cych 
ochronie,
niszczyæ jaj, gniazd, lub p³oszyæ ptaków objêtych ochron¹,
fotografowaæ, filmowaæ i obserwowaæ, jeœli mo¿e to powodowaæ 
p³oszenie lub niepokojenie ptaków szczególnie chronionych*
niszczyæ siedlisk, ostoi zwierz¹t, oraz roœlin i grzybów objêtych 
ochron¹,
zrywaæ, zbieraæ i niszczyæ roœlin i grzybów objêtych ochron¹,
wypalaæ ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych 
oraz trzcinowisk i szuwarów.
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2. Ochrona wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem spowodowanym    
przez niektóre substancje niebez-
pieczne6

Dotyczy wszystkich gospodarstw
W trakcie prowadzonej produkcji rolniczej, a tak¿e funkcjonowa-
nia gospodarstwa rolnego u¿ywane s¹ substancje7, które

stosowane lub przechowywane w niew³aœciwy sposób mog¹ stanowiæ
zagro¿enie dla czystoœci wód i zdrowia publicznego. Spoœród substancji
stanowi¹cych zagro¿enie dla wód gruntowych w gospodarstwie rolnym
najczêœciej wykorzystywane s¹ œrodki ochrony roœlin, a tak¿e produkty
naftowe, takie jak: oleje napêdowe i opa³owe, benzyna, oleje przek³adniowe
i hydrauliczne, smary, p³yny hamulcowe.
W celu ochrony œrodowiska nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ 
w przypadku stosowania wy¿ej wymienionych substancji. Oznacza 
to, ¿e œrodki te nale¿y przechowywaæ w taki sposób, aby nie powodowaæ
przedostawania siê ich do wód gruntowych w sposób bezpoœredni 
lub poœredni, czyli poprzez glebê.

Zapobieganie zanieczyszczeniu œrodowiska:

Aby zapobiec zanieczyszczeniu œrodowiska (poprzez wylewanie, wysypy-
wanie, przeciekanie, wyciekanie itd.) i nie powodowaæ zagro¿eñ dla ludzi
i zwierz¹t, zaleca siê ¿eby:
  substancje niebezpieczne oraz ich opakowania przechowywane 

by³y w sposób zabezpieczaj¹cy przed ich wprowadzaniem 
do wód,

  œrodki ochrony roœlin przechowywane by³y w oryginalnych 
opakowaniach, w magazynie lub innym wydzielonym miejscu,
zgodnie z etykiet¹/instrukcj¹ stosowania oraz posiada³y etykiety
producenta,

  oleje odpadowe przechowywane by³y w szczelnych pojemnikach
i magazynowane w miejscach zabezpieczaj¹cych przed zanieczy-

6
Dyrektywa 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym

przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.1980)
7

Wykaz substancji niebezpiecznych bêd¹cych za³¹cznikiem do dyrektywy 80/68/EWG, których zrzuty s¹ zabronione:
Wykaz I
zwi¹zki fluoroorganiczne i substancje, które mog¹ tworzyæ takie zwi¹zki w œrodowisku wodnym; zwi¹zki fosforoorganiczne; zwi¹zki cynoorganiczne; substancje,
które posiadaj¹ w³aœciwoœci rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w œrodowisku wodnym lub poprzez œrodowisko wodne; rtêæ i jej zwi¹zki, kadm i jego
zwi¹zki; oleje mineralne i wêglowodory; cyjanki.
Wykaz II
Pierwiastki niemetaliczne oraz metale i ich zwi¹zki: cynk, miedŸ, nikiel, chrom, o³ów, selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran,
wanad, kobalt, tal, tellur, srebro, biocydy i ich pochodne nie wystêpuj¹ce w wykazie I; substancje maj¹ce szkodliwy wp³yw na smak lub zapach wody grun-
towej i zwi¹zki odpowiedzialne za powstawanie tych substancji w takiej wodzie i czynienie jej niezdatn¹ do spo¿ycia przez ludzi; toksyczne lub trwa³e zwi¹zki
organiczne krzemu oraz substancje, które mog¹ powodowaæ tworzenie siê takich zwi¹zków w wodzie, z wyj¹tkiem tych, które s¹ biologicznie nieszkodliwe lub
które w wodzie szybko przekszta³caj¹ siê w substancje nieszkodliwe; zwi¹zki nieorganiczne fosforu oraz fosfor w stanie wolnym; fluorki; amoniak 
i azotki.
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szczeniami gruntu, a nastêpnie przekazywane upowa¿nionemu 
do ich odbioru podmiotowi.

3. Ochrona œrodowiska, w szczególnoœci gleby, 
w przypadku stosowania osadów œciekowych 
w rolnictwie8

Dotyczy gospodarstw wykorzystuj¹cych
komunalne osady œciekowe

Komunalne osady œciekowe to pochodz¹cy z oczyszczalni 
œcieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji

s³u¿¹cych do oczyszczania œcieków komunalnych oraz innych œcieków 
o sk³adzie zbli¿onym do sk³adu œcieków komunalnych.

Osady œciekowe mog¹ byæ przekazane rolnikowi wy³¹cznie przez
wytwórcê tych osadów. Fakt przekazania odpadów potwierdzany 
jest podpisami wytwórcy osadu (przekazuj¹cego) oraz rolnika 
(przyjmuj¹cego) na karcie przekazania odpadu. Wytwórca osadu
odpowiedzialny jest za poddanie przekazywanych komunalnych osadów
œciekowych badaniom oraz za przeprowadzenie badañ gleby na krótko
przed zastosowaniem na niej osadu i przekazanie informacji o dawkach
tego osadu rolnikowi. Rolnik ma prawo ¿¹daæ wy¿ej wymienionych doku-
mentów od wytwórcy osadów. W przypadku ich braku powinien odmówiæ
przyjêcia osadów œciekowych.

Komunalne osady œciekowe mo¿na stosowaæ:

 w rolnictwie do uprawy p³odów rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, w tym przeznaczonych na paszê,
do rekultywacji terenów przeznaczonych na cele rolne,

8
Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony œrodowiska, w szczególnoœci gleby, w przypadku wyko-
rzystywania osadów œciekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 i L 377 z 31.12.1991, str. 48)

WYMAGANIA

zabrania siê zrzutów substancji niebezpiecznych dla œrodowiska 
(np. œrodków ochrony roœlin, olejów, paliw) lub poœredniego 
wprowadzania tych substancji do gleby lub wód gruntowych.
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do uprawy roœlin przeznaczonych na kompost oraz roœlin nie 
przeznaczonych do spo¿ycia i produkcji pasz,
pod warunkiem, ¿e przestrzegane s¹ poni¿sze wymagania9.

WYMAGANIA w przypadku wykorzystywania  
osadów œciekowych w rolnictwie:

rolnik posiada kartê przekazania odpadu,
rolnik posiada aktualne wyniki analizy zastosowanego komunalnego 
osadu œciekowego dostarczone przez wytwórcê osadu,
rolnik posiada aktualne wyniki analizy gleby (na zawartoœæ metali
ciê¿kich, pH, fosforu), na której jest stosowany komunalny osad
œciekowy, wykonane przed zastosowaniem osadu œciekowego,
rolnik posiada dokument zalecanych dawek osadów œciekowych 
stosowanych w gospodarstwie, wydany przez wytwórcê osadów,
rolnikowi nie wolno stosowaæ komunalnych osadów œciekowych:
-  na gruntach wykorzystywanych do upraw pod os³onami,
-  na gruntach, na których rosn¹ roœliny sadownicze i warzywa (nie doty

czy drzew owocowych),
-  na gruntach przeznaczonych pod uprawê roœlin jagodowych i warzyw,

których czêœci jadalne bezpoœrednio stykaj¹ siê z ziemi¹ i s¹ spo¿y
wane w stanie surowym, w ci¹gu 10 miesiêcy poprzedzaj¹cych zbiory
i w czasie zbiorów,

-  na ³¹kach i pastwiskach,
-  na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
-  na terenach czasowo zamarzniêtych i pokrytych œniegiem,
- na gruntach o du¿ej przepuszczalnoœci (piaski luŸne i s³abo-gliniaste 

oraz piaski gliniaste lekkie), je¿eli poziom wód gruntowych znajduje siê
na g³êbokoœci mniejszej ni¿ 1,5 m poni¿ej powierzchni gruntu,

-  na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,
- w pasie gruntu o szerokoœci 50 m bezpoœrednio przylegaj¹cego do 

brzegów jezior i cieków,
-  na terenach po³o¿onych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100 m od  ujêcia 

wody, domu mieszkalnego lub zak³adu produkcji ¿ywnoœci,
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9
Warunki wykorzystania komunalnych osadów œciekowych w rolnictwie reguluje rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 1 sierpnia 
2002 r. w sprawie komunalnych osadów œciekowych.



4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami   
powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego10

Dotyczy rolników, których dzia³ki po³o¿one s¹ na
obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia
azotanami pochodz¹cymi ze Ÿróde³ rolniczych (OSN).

Zgodnie z dyrektyw¹ ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE wyznacza
na terytorium swojego kraju obszary, gdzie wody zosta³y

zanieczyszczone zwi¹zkami azotu pochodzenia rolniczego. 
Wyznaczonym obszarem mo¿e byæ terytorium ca³ego kraju, jak ma to
miejsce w Danii, Austrii, czy Holandii lub jego czêœæ, jak jest to we
W³oszech, Grecji, Belgii, Francji i Polsce.

10
Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycz¹cej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany

pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991)

- na wewnêtrznych terenach ochrony poœredniej stref ochronnych ujêæ 
wody,

-  na gruntach rolnych o spadku przekraczaj¹cym 10%,
-  na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
-  na terenach objêtych pozosta³ymi formami ochrony przyrody np. parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 
pomniki przyrody, u¿ytki ekologiczne, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, 
je¿eli osady nie zosta³y wytworzone na tych obszarach,

-  podczas wegetacji roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego spo¿ycia 
przez ludzi, 

-  na glebach kwaœnych o pH mniejszym ni¿ 5,6.
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Obecnie na terenie kraju wyznaczonych jest 20 stref szczególnie
nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego
(OSN). Dla ka¿dego z tych obszarów w³aœciwe terytorialnie Regionalne
Zarz¹dy Gospodarki Wodnej (RZGW) opracowa³y i wprowadzi³y 
programy dzia³añ maj¹ce na celu ograniczenie odp³ywu azotu 
ze Ÿróde³ rolniczych (g³ównie z produkcji zwierzêcej), które wesz³y w ¿ycie
rozporz¹dzeniami dyrektorów RZGW.

Mapa z zaznaczonymi obszarami OSN znajduje 
siê w Za³¹czniku 1 oraz na stronach internetowych Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) lub na stronach Regionalnych
Zarz¹dów Gospodarki Wodnej. Informacje te mo¿na uzyskaæ równie¿
bezpoœrednio w biurach powiatowych ARiMR oraz oœrodkach doradztwa
rolniczego.

Na obszarach OSN rolnik powinien przechowywaæ nawozy 
naturalne w postaci sta³ej (obornik) w pomieszczeniach inwentarskich 
o nieprzepuszczalnym pod³o¿u lub na nieprzepuszczalnych p³ytach,
zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz 
posiadaj¹cych instalacjê odprowadzaj¹c¹ wyciek do szczelnych
zbiorników. W przypadku utrzymywania zwierz¹t na g³êbokiej œció³ce, 
rolnik nie musi budowaæ p³yt, chyba, ¿e szczegó³owe programy dzia³añ
ustanowione dla poszczególnych obszarów stanowi¹ inaczej. Natomiast
nawozy naturalne w postaci p³ynnej (gnojówka i gnojowica) rolnik 
powinien przechowywaæ w szczelnych zbiornikach, je¿eli programy 
dzia³añ nie okreœlaj¹ dodatkowych wymagañ dla tych zbiorników. Do
zbiornika na nawozy naturalne w postaci p³ynnej nie wolno odprowadzaæ
substancji pochodz¹cych z domowych instalacji sanitarnych. Na rysunku
poni¿ej przedstawiono minimalne odleg³oœci, jakie nale¿y zachowaæ
pomiêdzy p³yt¹ gnojow¹ a innymi obiektami.

Kiszonki produkowane w gospodarstwie powinny byæ przechowywane
w specjalnych zbiornikach, silosach, na p³ytach b¹dŸ w belach 
lub rêkawach foliowych, usytuowanych w odpowiedniej odleg³oœci 
od zabudowañ i granic zagrody wiejskiej oraz otwartych sk³adowisk

Rolnicy, których gospodarstwa rolne po³o¿one s¹ na obszarach OSN 
objêci s¹ szczególnym programem doradczo-szkoleniowym. W³aœciwe
oœrodki doradztwa rolniczego przy pomocy urzêdów gmin, organizuj¹
bezp³atne szkolenia dla wszystkich rolników oraz pomagaj¹ 
w sporz¹dzaniu potrzebnej dokumentacji.
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nawozów naturalnych11. Soki kiszonkowe powstaj¹ce przy zakiszaniu
œwie¿ej zielonej masy roœlin (mniej lub bardziej podsuszonej) na paszê 
dla zwierz¹t powinny byæ odprowadzane do studzienek zbiorczych,
stanowi¹cych integraln¹ czêœæ sk³adow¹ silosów lub zabezpieczone 
w inny sposób przed wyciekiem do gruntu. Zalecanym sposobem
konserwacji pasz jest sporz¹dzanie sianokiszonek, z których praktycznie
nie ma wycieków soków.

Roczny plan nawo¿enia w gospodarstwie, który rolnik obowi¹zany jest
posiadaæ, powinien uwzglêdniaæ:

 zapotrzebowanie roœlin na sk³adniki pokarmowe,
 odczyn i zasobnoœæ gleby w sk³adniki mineralne,
 Ÿród³a sk³adników nawozowych w gospodarstwie, w tym 

nawozy naturalne i organiczne. 
Przy opracowywaniu planu nawo¿enia pomocne jest prowadzenie kart
dokumentacyjnych pól w gospodarstwie, na których rejestrowane s¹ m.in.
terminy nawo¿enia, dawki zastosowanych nawozów, wysokoœæ plonów
roœlin uprawnych.

11
Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia 7 paŸdziernika 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle 
rolnicze i ich usytuowanie.
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WYMAGANIA:

Szczegó³owe wymagania zawarte w poszczególnych programach
dzia³añ mog¹ siê ró¿niæ miêdzy sob¹. Dlatego te¿ oprócz wymagañ opisanych
poni¿ej, konieczne jest zapoznanie siê z aktualnym programem dzia³añ obowi¹zu-
j¹cym na danym obszarze OSN, na którym po³o¿one jest gospodarstwo 
i stosowaæ siê do podanych tam szczegó³owych zaleceñ.

Poni¿ej przedstawiono podstawowe wymagania, które bêd¹ obowi¹zywa³y 
rolnika na OSN w ramach wzajemnej zgodnoœci:

Wymagania w zakresie przechowywania nawozów naturalnych 
i kiszonek 
Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji
Zasady stosowania nawozów naturalnych

Przechowywanie nawozów naturalnych i kiszonek:

obornik jest przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich 
o nieprzepuszczalnym pod³o¿u lub na p³ycie zaopatrzonej
w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do zbiorników na gnojówkê 
i wodê gnojow¹,
pojemnoœæ p³yty obornikowej zapewnia mo¿liwoœæ gromadzenia 
i przechowywania obornika w okresach, kiedy nie jest on 
wykorzystywany rolniczo (co najmniej 6 miesiêcy),
gnojowica i gnojówka s¹ przechowywane w szczelnych 
zbiornikach,
pojemnoœæ zbiorników na gnojowicê i na gnojówkê wystarcza 
na ich przechowywanie przez okres, kiedy nie s¹ one wykorzystywane
rolniczo (co najmniej 6 miesiêcy),
kiszonki s¹ zabezpieczone przed wyciekiem soków do gruntu,
dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ci¹gu roku, 
nie zawiera wiêcej ni¿ 170 kg azotu (N) w czystym sk³adniku na 1 ha 
u¿ytków rolnych.
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St¹d obsada zwierz¹t w gospodarstwie powinna byæ dostosowana 
do mo¿liwoœci wykorzystania nawozów naturalnych lub nadmiar tych
nawozów powinien byæ zbywany. Sposób obliczania rocznej zawartoœci
azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie 
rolnym przedstawia Za³¹cznik 2.

W celu wyliczenia wielkoœci p³yty obornikowej oraz pojemnoœci zbiorników
na gnojówkê i gnojowicê, potrzebnych w gospodarstwie, nale¿y przeliczyæ
zwierzêta utrzymywane w gospodarstwie na DJP (Du¿e Jednostki
Przeliczeniowe). Wspó³czynniki przeliczeniowe sztuk zwierz¹t gospodars-
kich na DJP zamieszczono w Za³¹czniku 3. Nastêpnie otrzyman¹ liczbê
DJP nale¿y pomno¿yæ przez wskaŸniki powierzchni p³yty czy pojemnoœci
zbiornika podane w Za³¹czniku 4.
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Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji (mog¹  
siê ró¿niæ w zale¿noœci od konkretnego, lokalnego 
programu dzia³añ):

rolnik posiada roczny plan nawo¿enia dla upraw (przyk³ad planu 
w Za³¹czniku 5).
rolnik posiada umowê zbytu nawozów naturalnych produkowanych 
w gospodarstwie rolnym, je¿eli wynika to ze zbyt du¿ej produkcji 
nawozów naturalnych (powy¿ej 170 kg N/ha) w stosunku 
do powierzchni gruntów rolnych bêd¹cych w posiadaniu rolnika 
(przyk³ad umowy znajduje siê w Za³¹czniku 6),
rolnik posiada umowy dzier¿awy lub u¿ytkowania, innych ni¿ 
posiadane, gruntów rolnych je¿eli wynika to ze zbyt du¿ej (powy¿ej
170 kg N/ha) produkcji nawozów naturalnych w stosunku 
do powierzchni gruntów rolnych bêd¹cych w posiadaniu rolnika.



Zasady stosowania nawozów naturalnych:

nawozy naturalne oraz organiczne w postaci sta³ej i p³ynnej 
stosowane s¹ w okresach dozwolonych (od pocz¹tku marca do 
koñca listopada),
nawozy naturalne w postaci sta³ej stosowane s¹ pog³ównie tylko 
na u¿ytkach zielonych i wieloletnich uprawach polowych,
nawozy naturalne oraz organiczne stosowane na gruntach ornych
powinny byæ przykryte lub wymieszane z gleb¹ nie póŸniej ni¿ 
nastêpnego dnia po ich zastosowaniu, z wyj¹tkiem nawozów 
stosowanych na u¿ytkach zielonych,
nawozy naturalne stosowane s¹ w odleg³oœci, co najmniej 20 m od
strefy wód (tj. strefy ochronnej Ÿróde³, ujêæ wody, brzegu zbiorników oraz
cieków wodnych, k¹pielisk itp.),
przestrzegany jest zakaz stosowania nawozów:
- na glebach zalanych wod¹ lub przykrytych œniegiem lub 

zamarzniêtych, 
- bez wzglêdu na przebieg pogody i stan gleby w okresie 

od pocz¹tku grudnia do koñca lutego, z wyj¹tkiem upraw pod
os³onami,

- naturalnych w postaci p³ynnej w ca³ym okresie wegetacji
roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego spo¿ycia przez ludzi
(np.warzywa, owoce jagodowe),

- naturalnych w postaci p³ynnej oraz mineralnych azotowych
na glebach bez okrywy roœlinnej, po³o¿onych na polach
o nachyleniu wiêkszym ni¿ 10%, 

-  naturalnych w postaci  sta³ej  podczas wegetacj i  roœl in
z wyj¹tkiem trwa³ych u¿ytków zielonych i wieloletnich upraw
polowych.
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II. IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA
ZWIERZ¥T12

Dotyczy rolników posiadaj¹cych zwierzêta

G³ównym celem systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t 
(IRZ) jest poprawa bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, zdrowotnoœci

zwierz¹t, a dziêki temu poprawa bezpieczeñstwa zdrowia publicznego.

W celu dokonania rejestracji zwierz¹t w systemie IRZ nale¿y:
 uzyskaæ numer identyfikacyjny producenta rolnego,
 zwróciæ siê o nadanie numeru siedziby stada.

Zg³oszenia zwierz¹t do rejestru oraz zdarzeñ ich dotycz¹cych, posiadacz
zwierz¹t dokonuje poprzez wype³nienie druków dostêpnych 
w biurach powiatowych ARiMR, b¹dŸ sk³ada je w formie elektronicznej 
na stronie internetowej ARiMR i s¹ to w szczególnoœci:
 rejestracja zwierzêcia (urodzenie, przywóz z pañstw spoza UE, 

przywóz z pañstw UE), 
 przemieszczenie zwierzêcia, 
 padniêcie,
 ubój.

W zwi¹zku z powy¿szym, rolnik jest obowi¹zany zg³aszaæ wszystkie
zdarzenia dotycz¹ce zwierz¹t do biur powiatowych ARiMR 
w terminach okreœlonych w przepisach prawa, np. w przypadku byd³a
- w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t (IRZ) umo¿liwia:
 ustalenie miejsc pochodzenia, pobytu i przemieszczeñ zwierz¹t,
 zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci zgodnie z wymogami Unii     

Europejskiej,
 uzyskanie pe³nego dostêpu do rynku produktów pochodzenia   

zwierzêcego innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

12
Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji œwiñ, nastêpnie Rozporz¹dzenie Komisji (WE)

nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporz¹dzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw; Rozporz¹dzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 lipca 2000 r. ustanawiaj¹ce system identyfikacji i rejestracji byd³a i dotycz¹ce etykietowania wo³owiny i produktów z wo³owiny oraz
uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. WE L 204, z 11.8.2000, str. 1), oraz  Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 21/2004 
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiaj¹ce system identyfikacji i rejestracji zwierz¹t z gatunku owiec lub kóz i zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
(EWG) nr 1782/2003 i Dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5, z 9.1.2004, str. 8).



Oznakowanie zwierz¹t:

Posiadacz zwierzêcia jest zobowi¹zany do jego oznakowania.
Ka¿de zwierzê w siedzibie stada powinno byæ odpowiednio oznakowane
w podanych ni¿ej terminach, zgodnie z przepisami.

BYD£O: oznakowanie polega na za³o¿eniu na ka¿de ucho zwierzêcia
kolczyka z numerem identyfikacyjnym, zakupionego
od dostawcy kolczyków znajduj¹cego siê na liœcie dostawców
kolczyków prowadzonej przez ARiMR. Posiadacz zg³asza 
kierownikowi biura ARiMR fakt oznakowania zwierzêcia 
nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia urodzenia tego
zwierzêcia.

OWCE i KOZY: oznakowanie owcy i kozy polega na za³o¿eniu
na lewe ucho zwierzêcia kolczyka z numerem identyfikacyjnym,
zakupionego od dostawcy kolczyków znajduj¹cego siê na
liœcie dostawców kolczyków prowadzonej przez ARiMR, 
a ponadto:

- w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu - 
za³o¿eniu na praw¹ ma³¿owinê uszn¹ kolczyka zawieraj¹cego 
numer identyfikacyjny zwierzêcia gospodarskiego albo 
kolczyka zawieraj¹cego identyfikator elektroniczny (od dnia 31 
grudnia 2009 r. obowi¹zkowe bêdzie wy³¹cznie stosowanie 
kolczyków lub duplikatów kolczyków zawieraj¹cych 
elektroniczne identyfikatory), 

- w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu - 
za³o¿eniu na praw¹ ma³¿owinê uszn¹ kolczyka zawieraj¹cego 
numer identyfikacyjny zwierzêcia gospodarskiego 
lub duplikatu kolczyka.

Posiadacz owcy lub kozy zg³asza kierownikowi biura 
powiatowego ARiMR fakt oznakowania zwierzêcia w ka¿dym 
przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzê siedziby 
stada, w której siê urodzi³o, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie
6 miesiêcy od dnia urodzenia tego zwierzêcia. 

ŒWINIE:    oznakowanie polega na wytatuowaniu w sposób trwa³y 
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i widoczny numeru identyfikacyjnego zwierzêcia gospodarskiego   
albo za³o¿eniu na lew¹ ma³¿owinê uszn¹ kolczyka albo duplikatu  
kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia gospodar-
skiego. Posiadacz œwini jest obowi¹zany bezzw³ocznie ozna-
kowaæ zwierzê i fakt ten zg³osiæ kierownikowi biura powia-
towego ARiMR nie póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia przez 
to zwierzê siedziby stada.

Przemieszczenia zwierz¹t:

Posiadacz byd³a, owiec i kóz obowi¹zany jest zg³osiæ w biurze powia-
towym ARiMR ka¿d¹ zmianê miejsca pobytu zwierzêcia w terminie 7 dni
od daty zaistnienia zdarzenia. 

Zwierzêta przywiezione z krajów Unii Europejskiej przy wjeŸdzie
do Polski zachowuj¹ dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwaæ 
kolczyka lub zastêpowaæ go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia
kolczyka nale¿y z³o¿yæ zamówienie na jego duplikat na odpowiednim 
formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, za³o¿yæ 
go odpowiedniemu zwierzêciu. 
Posiadacz zwierzêcia jest obowi¹zany zg³osiæ kierownikowi biura 
powiatowego ARiMR wwóz zwierzêcia w terminie 7 dni od dnia wwozu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wyj¹tek: miejscem przeznaczenia
zwierzêcia jest rzeŸnia, a uboju dokona siê w terminie: 20 dni - byd³o, 5 dni
roboczych - owce i kozy, 30 dni - œwinie).

Zwierzêta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymuj¹ nowy
numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowi¹zuj¹cym dla danego
gatunku zwierz¹t i musz¹ zostaæ oznakowane tym numerem. Fakt
oznakowania oraz wwozu zwierzêcia do kraju nale¿y zg³osiæ kierownikowi
biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia
weterynaryjnej kontroli granicznej, nie póŸniej jednak ni¿ przed dniem
opuszczenia przez to zwierzê gospodarstwa przeznaczenia (wyj¹tek:
miejscem przeznaczenia zwierzêcia jest rzeŸnia, a uboju dokona siê 
w terminie: 20 dni - byd³o, 5 dni roboczych - owce i kozy, 30 dni - œwinie).

Prowadzenie ksiêgi rejestracji:

Posiadacze byd³a, owiec, kóz (z wyj¹tkiem przewoŸników) oraz œwiñ 
(z wyj¹tkiem przewoŸników, rzeŸni oraz podmiotów przetrzymuj¹cych zwierzêta
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w miejscach gromadzenia zwierz¹t albo na wystawach, pokazach lub
konkursach) obowi¹zani s¹ do:
  prowadzenia ksi¹g rejestracji tych zwierz¹t - odrêbnie dla ka¿dego

gatunku zwierz¹t i ka¿dej siedziby stada, w formie papierowej lub 
elektronicznie - w których umieszcza siê m.in. numer siedziby
stada oraz liczbê zwierz¹t gospodarskich w siedzibie stada,
dokonania wpisu do ksiêgi rejestracji bezpoœrednio po zaistnieniu
zdarzenia objêtego obowi¹zkiem wpisu, nie póŸniej jednak ni¿ 
w terminie 7 dni. 

Wpisy i korekty w ksiêdze rejestracji powinny byæ prowadzone w sposób
czytelny.

Ponadto:

Posiadacz owiec i kóz obowi¹zany jest zg³osiæ w biurze powia-
towym ARiMR informacje dotycz¹ce posiadacza zwierz¹t lub siedziby
stada w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

Posiadacz œwiñ obowi¹zany jest, w terminie do 30 dni od daty
zaistnienia zdarzenia, zg³osiæ w biurze powiatowym ARiMR ubój zwierzêcia
gospodarskiego oraz ka¿de zwiêkszenie lub zmniejszenie liczebnoœci
stada.
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WYMAGANIA:

rolnik posiada numer siedziby stada,
rolnik prowadzi ksiêgê rejestracji byd³a, œwiñ, owiec i kóz,
w siedzibie stada wszystkie sztuki byd³a, owiec i kóz oraz œwiñ  
s¹ oznakowane zgodnie z przepisami,
w siedzibie stada wszystkie sztuki byd³a posiadaj¹ paszporty
z aktualnymi wpisami,
wpisu do ksiêgi rejestracji byd³a, œwiñ, owiec i kóz dokonuje siê 
w terminie 7 dni od dnia, w którym nast¹pi³o zdarzenie powoduj¹ce 
obowi¹zek wpisu,



III. DOBRA KULTURA ROLNA ZGODNA
Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA - 
MINIMALNE NORMY

Dotyczy gospodarstw posiadaj¹cych grunty rolne

Rolnicy ubiegaj¹cy siê o p³atnoœci bezpoœrednie oraz p³atnoœci 
w ramach wybranych dzia³añ PROW 2007-2013 musz¹

przestrzegaæ zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochron¹ œrodowiska.
Obowi¹zek ten zosta³ wprowadzony z dniem wejœcia Polski do Unii
Europejskiej i od tego momentu przestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej
jest kontrolowane przez s³u¿by ARiMR.

Celem wzajemnej zgodnoœci w tym zakresie jest przeciwdzia³anie
erozji gleby, ograniczenie degradacji substancji organicznej, jak równie¿
przeciwdzia³anie zmianom struktury gleby i zachowanie przyrodniczo cen-
nych siedlisk. 

Wymagania przedstawione poni¿ej zosta³y opracowane na pod-
stawie  rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca
2007 roku w sprawie minimalnych norm (Dz. U. nr 46, poz. 306 z póŸn. zm.).
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dane zawarte w ksiêdze rejestracji byd³a, œwiñ, owiec i kóz 
przechowywane s¹ przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania 
zwierzêcia,
posiadacze byd³a (z wyj¹tkiem podmiotów zajmuj¹cych siê 
transportem), zg³aszaj¹ wszystkie zdarzenia dotycz¹ce zwierz¹t 
wraz z datami tych zdarzeñ do biur powiatowych ARiMR
w terminie do 7 dni od daty zajœcia danego zdarzenia, 
dokumenty przewozowe dla owiec/kóz urodzonych po dniu
9 lipca 2005 roku, przechowywane s¹ przez okres nie krótszy ni¿ 
3 lata od dnia przewozu zwierz¹t do miejsca przeznaczenia,
spis owiec/kóz dokonuje siê w stadzie co najmniej raz na
12 miesiêcy i jest przekazywany do biur powiatowych ARiMR 
zgodnie z przepisami.



WYMAGANIA:

grunt orny wykorzystywany jest do uprawy roœlin lub
ugorowania, przy czym dla pszenicy, ¿yta, jêczmienia i owsa ten
sam gatunek roœliny mo¿e byæ uprawiany na tej samej powierzchni
w ramach dzia³ki ewidencyjnej nie d³u¿ej ni¿ 3 lata,
na gruntach ugorowanych przeprowadzono koszenie lub zabiegi 
uprawowe zapobiegaj¹ce wystêpowaniu i rozprzestrzenianiu 
chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca,
na ³¹kach/pastwiskach przeprowadzono koszenie i usuwanie 
okrywy roœlinnej, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca 
lub wypasano na nich zwierzêta w okresie wegetacyjnym traw, 
z tym ¿e w przypadku:
- ³¹k i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach dzia³ania p³atnoœci dla obszarów 
NATURA 2000 oraz zwi¹zanych z wdra¿aniem Ramowej Dyrektywy 
Wodnej oraz we wniosku o przyznanie pomocy finansowej 
w ramach dzia³ania program rolnoœrodowiskowy - koszenia 
i usuwania okrywy roœlinnej dokonywano w terminie okreœlonym 
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em 
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 
- ³¹k zadeklarowanych do p³atnoœci z tytu³u przedsiêwziêæ
rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t - koszenia 
i usuwania okrywy roœlinnej dokonywano przynajmniej raz w roku 
w terminie okreœlonym w przepisach w sprawie szczegó³owych 
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierz¹t objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich, jednak 
nie póŸniej ni¿ do dnia 31 paŸdziernika,
przestrzegany jest zakaz wypalania traw, resztek po¿niwnych itp., 
na gruntach rolnych, 
grunty rolne utrzymywane s¹ w takim stanie, aby nie by³y one 
poroœniête drzewami lub krzewami z wyj¹tkiem:
- ³¹k i pastwisk, które mog¹ byæ poroœniête pojedynczymi drzewami
i krzewami, je¿eli nie wp³ywaj¹ one na prowadzon¹ na tych
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gruntach produkcjê roœlinn¹, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk
na hektar,
- gruntów ornych po³o¿onych na stokach o nachyleniu powy¿ej 
20o, które mog¹ byæ poroœniête pojedynczymi drzewami i krzewami,
je¿eli nie wp³ywaj¹ one na prowadzon¹ na tych gruntach produkcjê
roœlinn¹, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar,

 - gruntów, na których prowadzone s¹ plantacje wierzby (Salix sp.) 
wykorzystywanej do wyplatania,
- drzew i krzewów niepodlegaj¹cych wyciêciu zgodnie z przepisami
o ochronie przyrody, maj¹cych znaczenie dla ochrony wód i gleb 
oraz niewp³ywaj¹cych na prowadzon¹ na tych gruntach produkcjê
roœlinn¹,
- plantacji zagajników o krótkiej rotacji wykorzystywanych na cele 
energetyczne,
utrzymywane zgodnie z normami s¹ powierzchnie gruntów rolnych, 
na których znajduj¹ siê:
- oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów 
rolnych i leœnych o ³¹cznej powierzchni mniejszej ni¿ 100 m2

w obrêbie dzia³ki rolnej,
- rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrêbie dzia³ek
rolnych, pasy zadrzewieñ, ¿ywop³oty, œciany tarasów, których 
szerokoœæ w obrêbie dzia³ki rolnej nie przekracza 2 m i które nie 
stanowi¹ odrêbnej dzia³ki ewidencyjnej,
plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje 
trwa³e wykorzystywane na cele energetyczne (z wyj¹tkiem gruntów,
na których s¹ prowadzone plantacje wierzby (Salix sp.) wyko-
rzystywanej do wyplatania) utrzymywane s¹:
- w stanie niezachwaszczonym, 
- tak, by ich zbiór nastêpowa³ w cyklu maksymalnie: oœmioletnim 
dla plantacji zagajników o krótkiej rotacji oraz czteroletnim - dla 
wieloletnich plantacji trwa³ych,
- 1,5 m od granicy s¹siedniej dzia³ki gruntu, na której za³o¿ona 
zosta³a taka plantacja lub u¿ytkowanej jako grunt leœny,
- 3 m od granicy s¹siedniej dzia³ki gruntu u¿ytkowanej w inny 
sposób ni¿ okreœlony powy¿ej,
zabiegi uprawowe nie s¹ wykonywane ciê¿kim sprzêtem 
na gruntach rolnych w okresie wysycenia profilu glebowego 
wod¹,
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IV. SANKCJE
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wymogi wzajemnej zgodnoœci nie s¹ nowymi

wymogami. Oznacza to, ¿e wymogi te ju¿ obecnie powinny byæ przestrze-
gane przez rolników. Je¿eli jednak podczas kontroli inspektorzy stwierdz¹
pewne odstêpstwa od obowi¹zuj¹cych przepisów, to w pierwszej kolejnoœci 
bêd¹ musieli oceniæ, czy stwierdzona niezgodnoœæ z wymogami wynika
z nieumyœlnego dzia³ania rolnika (zaniedbanie), czy te¿ nosi cechy umyœl-
nego dzia³ania. Ka¿da stwierdzona niezgodnoœæ bêdzie oceniana pod
k¹tem dotkliwoœci, zasiêgu, trwa³oœci i ewentualnie powtarzalnoœci niez-
godnoœci. 

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodnoœæ wyniknie z zaniedbania
ze strony rolnika, obni¿ka w p³atnoœciach bêdziez zasady stanowiæ 3 %
ca³kowitej kwoty p³atnoœci bezpoœrednich. Jednak¿e, na podstawie raportu 
z kontroli mo¿e zostaæ wydana decyzja o obni¿eniu wielkoœci potr¹cenia
do wysokoœci 1 % lub zwiêkszeniu go do 5 % ca³kowitej kwoty lub, 
w okreœlonych przypadkach, odst¹pieniu od na³o¿enia jakichkolwiek
obni¿ek.

W przypadku stwierdzenia powtarzaj¹cej siê niezgodnoœci, procent
sankcji zostanie pomno¿ony przez 3, jednak maksymalna wysokoœæ sankcji 

grunty orne po³o¿one na stokach o nachyleniu powy¿ej 20 nie s¹ 
wykorzystywane do uprawy roœlin wymagaj¹cych utrzymania 
redlin wzd³u¿ stoku lub nie s¹ utrzymywane jako ugór czarny,
na gruntach ornych, po³o¿onych na stokach o nachyleniu powy¿ej
20  prowadzona jest uprawa roœlin wieloletnich z okryw¹ roœlinn¹ 
lub œció³k¹ w miêdzyrzêdziach albo metod¹ tarasow¹.
Zmiana sposobu u¿ytkowania trwa³ych u¿ytków zielonych wymaga 
zgody kierownika biura powiatowego ARIMR, w przypadku gdy 
wskaŸnik referencyjny okreœlony przez Ministra  Rolnictwa zmaleje
o wiêcej ni¿ 5%.
Je¿eli wskaŸnik referencyjny zmaleje o wiêcej ni¿ 8%, rolnik 
posiadaj¹cy grunty przekszta³cone z trwa³ych u¿ytków zielonych 
jest obowi¹zany do ich ponownego przekszta³cenia w trwa³e 
u¿ytki zielone.
WskaŸnik referencyjny jest publikowany corocznie do dnia 30 
listopada przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dzienniku 
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
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nie mo¿e przekroczyæ 15 % ca³kowitej kwoty p³atnoœci bezpoœrednich.
W przypadku, gdy rolnik celowo dopuœci³ siê stwierdzonej niez-

godnoœci, obni¿ka zastosowana wobec ca³kowitej kwoty, bêdzie z zasady
wynosiæ 20 % tej ca³kowitej kwoty. Jednak¿e, Agencja P³atnicza mo¿e na
podstawie oceny przed³o¿onej przez w³aœciwy organ kontroli w protokole z
czynnoœci kontrolnych, wydaæ decyzjê o obni¿eniu procentu do wysokoœci
nie mniejszej ni¿ 15 % lub,w drastycznych przypadkach mo¿e zwiêkszyæ
ten procent nawet do 100 % ca³kowitej kwoty.

V. ZA£¥CZNIKI
Za³¹cznik 1. Mapa obszarów, na których nale¿y ograniczyæ odp³yw azotu 

ze Ÿróde³ rolniczych (mapa obszarów OSN)
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Za³¹cznik 2. Sposób obliczania rocznej zawartoœci azotu w nawozach 
naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym

Objaœnienia do tabeli (za³¹cznik 2):
1) podane w tabeli iloœci produkowanego obornika, gnojówki i gnojowicy przez poszczególne 

rodzaje zwierz¹t oraz zawartoœci azotu w oborniku, gnojówce i gnojowicy s¹ uœrednione;
2) zawartoœæ azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych przez poszczególne rodzaje 

zwierz¹t oblicza siê przy zastosowaniu nastêpuj¹cego wzoru:
liczba zwierz¹t wed³ug stanu œredniorocznego x produkcja obornika lub gnojówki lub 
gnojowicy x zawartoœæ azotu;

3) zawartoœæ azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym oblicza 
siê przez dodanie wartoœci uzyskanych dla poszczególnych rodzajów zwierz¹t, a nastêpnie 
przez podzielenie uzyskanej w ten sposób wartoœci przez powierzchniê u¿ytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym wyra¿on¹ w ha.

29

SYSTEM UTRZYMANIA 

G boka ció ka P ytka ció ka Bez cio owo 

Obornik Obornik Gnojówka Gnojowica 

Pr
od

uk
cja

 o
bo

rn
ika

 
pr

ze
z p

os
zc

ze
gó

lne
 

ro
dz

aj
e 

zw
ier

z
t 

Za
w

ar
to

 a
zo

tu
  

Pr
od

uk
cja

 o
bo

rn
ika

 
pr

ze
z p

os
zc

ze
gó

lne
 

ro
dz

aj
e 

zw
ier

z
t 

Za
w

ar
to

 a
zo

tu
 

Pr
od

uk
cja

 g
no

jó
w

ki 
pr

ze
z p

os
zc

ze
gó

lne
 

ro
dz

aj
e 

zw
ier

z
t 

Za
w

ar
to

 a
zo

tu
  

Pr
od

uk
cja

 g
no

jo
w

icy
 

pr
ze

z p
os

zc
ze

gó
lne

 
ro

dz
aj
e 

zw
ier

z
t 

Za
w

ar
to

 a
zo

tu
  

Za
w

ar
to

 a
zo

tu
 w

 n
aw

oz
ac

h 
na

tu
ra

ln
yc

h 
w

yp
ro

du
ko

w
an

yc
h 

pr
ze

z 
po

sz
cz

eg
ól

ne
 r

od
za

je
 

zw
ie

rz
t 

 

Rodzaj zwierz t 

Li
cz

ba
 z

w
ie

rz
t w

ed
ug

 s
ta

nu
 

re
dn

io
-r

oc
zn

eg
o 

ton/rok 
 kg/ton  
obornika Li

cz
ba

 z
w

ie
rz

t w
ed

ug
 s

ta
nu

 
re

dn
io

-r
oc

zn
eg

o 

ton/rok 
 kg/ton  
obornika 

 m3/rok 
kg/m3 

gnojówki Li
cz

ba
 z

w
ie

rz
t w

ed
ug

 s
ta

nu
 

re
dn

io
-r

oc
zn

eg
o 

m3/rok 
kg/m3 

gnojowicy 
kg 

Byd o   

buhaje   19 5,9   10,5 2,6 5,8 3,3   22 3,5   

krowy   18 6,1   10 2,8 6,2 3,8   25 4   

ja ówki cielne   16 6   8,5 2,6 5,4 3,1   23 3,1   

ja ówki powy ej 1 roku ycia   14 4,6   7,5 1,6 2,8 2,6   21 2,9   

ja ówki od 1/2 do 1 roku ycia   12 2,1   6 0,8 1,8 1,7   18 2,6   

ciel ta do 1/2 roku ycia   4 0,6   2 0,4 0,9 1   15 2,4   

Trzoda chlewna 

knury   6,5 3,5   3,2 2,1 2,9 3,3   4,6 4   

maciory   7 3,7   3,7 2,2 3,6 3,4   4,6 4,2   

warchlaki od 2 do 4 miesi cy 
ycia 

  2,5 2   0,1 0,5 1,1 0,8   1,7 1,6   

prosi ta do 2 miesi cy ycia   1,2 0,05   0,2 0,01 0,9 0,02   0,5 1,4   

tuczniki   4,5 2,4   2,5 2,4 2,2 3,6   3,5 3,6   

Konie 

ogiery   10,5 6   7 2,7 2 1,9     

klacze, wa achy   10,5 6,2   7,5 2,9 2,4 2,1     

rebaki powy ej 2 lat ycia   8,5 5,2   6,5 2,5 1,7 1,8     

rebaki powy ej 1 roku ycia   8 4,2   5 1,8 1,4 1,3     

rebaki od 1/2 do 1 roku ycia   3,5 2,7   2 1,3 1,2 0,9     

rebi ta do 1/2 roku ycia   1,8 0,15   1 0,8 0,7 0,5     

Owce 

tryki powy ej 1 i 1/2 roku ycia   1,7 6,7   0,9 3,1 0,28 3     

owce powy ej 1 i 1/2 roku ycia   2 6,9   0,8 3,2 0,3 3,1     

jagni ta powy ej 3 i 1/2 
miesi ca ycia 

  0,6 4,3   0,4 1,9 0,09 2     

jarlaki tryczki   0,8 4,5   0,6 2,1 0,12 2,2     

jarlaki maciory   0,9 4,8   0,8 2,2 0,28 2,3     

Drób (pomiot kurzy)   

kury     0,045 14,5     

kaczki     0,084 5,1     

brojlery     0,026 26,7     

g si     0,036 24,5     

indyki     0,037 25,4     

go bie     0,03 23     

Inne   

lisy i jenoty     0,15 1,5     

norki i tchórze     0,6 1,8     

króliki     0,5 5,4     

szynszyle               0,011 0,53   

daniele     2,1 10,1     

kozy     1,8 9,4     

strusie afryka skie     1,5 16     

strusie Emu i Nandu     1 16     

inne zwierz ta o cznej masie 
500 kg z wy czeniem ryb 

    10 6     

Zawarto  azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym (w kg)   

Powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwie rolnym (w ha)   

Zawarto  azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym (w kg/ha u ytków rolnych)   



Za³¹cznik 3. Wspó³czynniki przeliczeniowe sztuk zwierz¹t gospodarskich 
na du¿e jednostki przeliczeniowe (DJP).
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Za³¹cznik 4. Wymagana wielkoœæ urz¹dzeñ do przechowywania 
nawozów naturalnych w przeliczeniu na1 DJP.

Sposób 
utrzymywania 

zwierz¹t 

Powierzchnia/pojemnoœæ p³yty/zbiornika  
na OSN– 6 m-cy 

Byd³o i trzoda chlewna 

3,5 m2/1 DJP dla obornika 
3 m3/1 DJP dla gnojówki 

Drób 

1,6 m2/1 DJP dla obornika 

0,25 m3/1 DJP dla gnojówki 

Konie 

3,5 m2/1 DJP dla obornika 

System 
œció³kowy 

1,5 m3/1 DJP dla gnojówki 

Bezœció³kowy 10 m3/1 DJP dla gnojowicy 

Za³¹cznik 5. Plan nawo¿enia w gospodarstwie.

Pole lub u¿ytek rolny Zasobnoœæ gleby Nawozy mineralne  

P2O5 K2O N P2O5 K2O CaO 
Nr Roœlina 

Plon 
t z ha 

Obszar 
ha 

N min. 
kg/ha 

pH Klasa 
zawartoœci * 

Nawozy 
naturalne 

t/ha kg/ha 

             
             
             
             
             
             
             
             

Razem w gospodarstwie:          

* Klasa zawartoœci ustalona wg kryteriów przyjêtych przez Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹ na podstawie wyników analiz 
gleby (mg P2O5/kg gleby oraz mg K2O/kg gleby).
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Za³¹cznik 6. Przyk³ad umowy zbytu nadwy¿ki nawozu naturalnego.

 
Miejscowoœæ, data DD-MM-RR. 

 
 

Umowa zbycia  
 
 

W dniu …....... miêdzy zbywaj¹cym (wpisaæ imiê i nazwisko), zamieszka³ym  
w (wpisaæ adres zamieszkania), legitymuj¹cym siê dowodem osobistym 
…..................., a nabywaj¹cym (wpisaæ imiê i nazwisko) zamieszka³ym (wpisaæ 
adres zamieszkania), legitymuj¹cym siê dowodem osobistym.................. , zosta³a 
zawarta nastêpuj¹ca umowa  

 

1) Zbywaj¹cy zobowi¹zuje siê dostarczaæ nabywaj¹cemu w okresie od….. do.…. 
nawóz naturalny (obornik, gnojówka, gnojowica *) w iloœci …. dt (m3). 

2) Nabywaj¹cy zobowi¹zuje siê przyjmowaæ nawóz naturalny  
po wczeœniejszym ustaleniu ze zbywaj¹cym terminu dostawy. 

3) Umowa niniejsza mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron,  
a wszelkie spory bêd¹ rozstrzygane polubownie.  

4) Umowê spisano w dwóch egzemplarzach po jednym dla ka¿dej strony.  

 
 
 
      Podpisy …………….………………………………………………………. 
 
 
*niepotrzebne skreœliæ 
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