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1. Podstawa realizacji pracy.  

Pracę zrealizowano na podstawie umowy dwustronnej nr KZGW/DPZW-

pgw/2012/1/ar z dnia 21.06.2012 r. zawartej pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki 

Wodnej (KZGW) w Warszawie, (Zamawiający), a Instytutem Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, Państwowym Instytutem Badawczym, Oddziałem we Wrocławiu, (Wykonawca). 

Celem poniższej pracy pt.: ”Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 

91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011” jest przygotowanie materiału dla 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będącego podstawą do raportowania stanu 

wdrażania ww. dyrektywy w Polsce w okresie sprawozdawczym 01.05.2008-30.04.2012, na 

podstawie analiz w okresie kalendarzowym 2008-2011. 

Założenia metodyczne są zgodne z treścią podręcznika do raportowania z 2011 roku 

„Dyrektywa Azotanowa (91/676/EWG), stan i tendencje zmian w środowisku wodnym 

i praktykach rolniczych. Wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdań przez państwa 

członkowskie”.  

2. Obszary szczególnie narażone (OSN) na zanieczyszczenie związkami 

azotu pochodzącymi z rolnictwa w Polsce.  

Z dniem wstąpienia do Unii Europejskiej, czyli od 01.05.2004 roku, Polska, jako 

państwo członkowskie podjęła się realizacji dyrektyw unijnych, w tym związanych 

z gospodarką wodną i jakością wód, między innymi Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 

1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).  

Pierwszy raport przedłożono do Komisji Europejskiej w październiku 2008 roku, 

gdzie zestawiono dane dotyczące zmian jakości wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych w 21 obszarów zlokalizowanych w zlewniach wód 

powierzchniowych i podziemnych o łącznej powierzchni 6263,25 km
2
.  

Ocenie poddano zmiany w 18 OSN-ach wyznaczonych w 2004 roku ze względu na 

przekroczenie dopuszczalnych wartości azotanów oraz parametrów eutrofizacji dla wód 

powierzchniowych oraz w 3 OSN-ach, w których stwierdzono zanieczyszczenie wód 

podziemnych azotanami.  
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W wyniku przeprowadzonej oceny jakości wód i stanu środowiska wodno-glebowego 

po I okresie sprawozdawczym nastąpiła weryfikacja obszarów szczególnie narażonych. 

Porównanie powierzchni OSN-ów w bieżącym i poprzednim okresie raportowania zestawiono 

w tabeli 1.  

Tabela 1 Zestawienie powierzchni OSN-ów w Polsce w latach 2004-2012  

RZGW Obszary szczególnie narażone OSN 

Rejon 
Powierzchnia, 

km
2
 (=100%) 

maj 2004 – kwiecień 2008 maj 2008 – kwiecień 2012 

km
2
 % powierzchni km

2
 % powierzchni 

Gdańsk 33100 721,00 2,18 613,23 1,87 

Gliwice 8390 317,14 3,78 0,00 0,00 

Kraków 43767 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poznań 55098 728,70 1,32 911,05 1,65 

Szczecin 20402 1098,70 5,38 925,42 4,53 

Warszawa 111160 575,50 0,50 573,24 0,50 

Wrocław 39212 2823,31 7,20 1600,20 4,08 

Polska 311129 6264,35 2,00 4623,14 1,49 

W przypadku 5 OSN, na terenie RZGW Warszawa, pozostawiono bez zmian granice 

obszarów w zlewniach studni: Pniewnik, Doba, Przegaliny Duże oraz w zlewniach rzek: Sona 

i Zgłowiączka. Decyzję o uchyleniu 4 OSN-ów podjęto w przypadku: obszaru wyznaczonego 

w zlewni studni Ludwin - na terenie RZGW Warszawa, w zlewni jezior: Płużnickie, Wieczno 

Północne i Wieczno Południowe - na terenie RZGW Gdańsk; w zlewni wód podziemnych 

w zlewniach rzek: Troja, Psina i Cisek - na terenie RZGW Gliwice oraz w zlewni wód 

podziemnych w zlewni rzeki Mała Panew - na terenie RZGW Wrocław. Zmniejszenia 

powierzchni 7 OSN-ów dokonano dla następujących obszarów: w zlewni rzeki Żacka Struga, 

Jeziora Kornatowskiego Jeziora Czyste - na terenie RZGW Gdańsk, w zlewniach rzek: 

Samica Stęszewska i Mogilnica, Oszczynica, Sama - na terenie RZGW Poznań, w zlewni 

rzeki Płonia - na terenie RZGW Szczecin oraz w zlewni rzek: Orla, Rów Polski - na terenie 

RZGW Wrocław. Dokonano również zwiększenie powierzchni 5 OSN-ów: w zlewni rzeki 

Kotomierzycy - na terenie RZGW Gdańsk, w zlewniach rzek: Kopel, Pogona, Olszynka, Rów 

Racocki - na terenie RZGW Poznań. Wyznaczone również zostały 2 nowe obszary: na terenie 

RZGW Gdańsk, w zlewni rzeki Tążyna na obszarze gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, 

Koneck, Bądkowo, Waganiec, Raciążek i Dąbrowa Biskupia oraz na terenie RZGW Poznań, 

w zlewni rzek: Giszka i Ciemna, na obszarze gmin Gołuchów, Pleszew, Nowe Skalmierzyce, 

Ostrów Wielkopolski i Raszków. 
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 W bieżącym okresie sprawozdawczym przedstawiono wyniki analiz zmian jakości 

wód w 19 obszarach szczególnie narażonych o łącznej powierzchni 4 623,14 km
2
, co stanowi 

1,49%. 

3. Wyniki analizy zanieczyszczenia związkami azotu w Polsce 

w bieżącym okresie sprawozdawczym  

W bieżącym okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01.05.2008 do 

30.04.2012 analizę jakości środowiska wodno-glebowego oparto o wyniki monitoringu 

z okresu badań w układzie lat kalendarzowych 2008-2011, na podstawie średniej 

i maksymalnej wartości stężenia azotanów z okresu oraz parametrów eutrofizacji 

uwzględniając zarówno prawodawstwo polskie oraz wytyczne wskazane w podręczniku. 

Ocenie poddano również stan rolnictwa i zmiany jakie zaszły na terenie poszczególnych 

OSN-ów. 

Analizę jakości wód podziemnych dokonano na podstawie wyników Państwowego 

Monitoringu Środowiska w oparciu o wyniki badań monitoringu krajowego realizowanego na 

zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny 

oraz regionalnego prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (na 

wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych). W okresie sprawozdawczym badanych 

było: 1258 stanowisk monitoringu wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego, 

w tym 1125 wspólnych punktów, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, 

2286 stanowisk monitoringu wód płynących, w tym 1585 wspólnych punktów, 602 

stanowiska monitoringu jezior i zbiorników, w tym 15 wspólnych punktów oraz 46 stanowisk 

monitoringu wód przejściowych, przybrzeżnych i morskich, w tym 41 wspólnych punktów, 

co przedstawia tabela 2. 

Tabela 2 Liczba punktów monitorowania wód 

 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

 Wspólne 

punkty 

Liczba punktów monitorowania 

wód podziemnych 
1158 1258 1125 

Liczba punktów monitorowania 

wód płynących 
3386 2286 1585 

Liczba punktów monitorowania 

jezior / zbiorników wodnych 
  368   602   15 

Wody przejściowe / przybrzeżne 

/ morskie 
   86    46   41 
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Odsetek stanowisk o wodach zagrożonych i zanieczyszczonych, w bieżącym 

i poprzednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do wartości średnich i maksymalnych 

dla wód podziemnych przedstawia tabela 3. 

Tabela 3 Odsetek stanowisk wód podziemnych o wartości azotanów maksymalnych 

i średnich powyżej 40 mg/l (%) w Polsce 

Odsetek punktów Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

ponad > 50 mg/l   

     dla maks. wartości NO3 6,6 % 7,3 % 

     dla średnich wartości NO3 5,4 % 5,2 % 

ponad > 40 mg/l   

     dla maks. wartości NO3 2,8 % 2,7% 

     dla średnich wartości NO3 2,9 % 2,9% 

W bieżącym okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że 

w 7,3 % stanowisk wód podziemnych przekroczone były maksymalne stężenia azotanów, 

a w 5,2% wartości średnie dla wód zanieczyszczonych. W przedziale stężeń azotanów 

charakteryzujących wody zagrożone wystąpiło jedynie około 3% stanowisk.  

W odniesieniu do poprzedniego okresu, dla wspólnych stanowisk wód podziemnych 

odnotowano stan stabilny w 69,2% punktów, znaczny wzrost stężeń w 8,3% a znaczny spadek 

w 6,4% punktów (tabela 4). 

Tabela 4 Tendencje zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych 

Odsetek wspólnych punktów   Dla maks. NO3 Dla średniej 

rocznej 

  rosnący   

       silnie 10,5% 8,3% 

       słabo 10,4% 8,1% 

  stabilny 64,6% 69,2% 

  malejący   

       silnie 7,2% 6,4% 

       słabo 7,3% 8,0% 

Analiza zawartości azotanów na poszczególnych warstwach wodonośnych wykazała, 

że największy odsetek stanowisk, w których stężenia nie przekraczały 25 mgNO3/l wystąpił 

na poziomie naporowych wód podziemnych. Natomiast stężenia przekraczające poziom 

50 mgNO3/l wystąpiły maksymalnie w 14% stanowisk w płytkich wodach podziemnych 

(tabela 5 i 6), co może wskazywać na istnienie zagrożenia związkami azotu pochodzącymi 

z rolnictwa. 
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Tabela 5 Klasy jakości ze względu na średnie stężenie azotanów (mgNO3/l) w wodach podziemnych 

(% punktów pobierania próbek) 

 
% punktów mg azotanów / l 

<25 25-39,99 40-50 ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 80,1% 5,9% 3,6% 10,4% 

Woda gruntowa (5-15 m) 75,9% 10,2% 3,8% 10,1% 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 72,0% 12,0% 14,0% 2,0% 

Woda gruntowa (> 30 m) 73,5% 11,8% 5,9% 8,8% 

Użytkowa woda gruntowa  94,1% 2,7% 1,4% 1,8% 

Woda krasowa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabela 6 Klasy jakości ze względu na maksymalne stężenie azotanów (mgNO3/l) 

w wodach podziemnych na terenie kraju 

 
% punktów mg azotanów / l  

<25 25-39,99 40-50 ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 76,5% 7,2% 2,3% 14,0% 

Woda gruntowa (5-15 m) 70,9% 12,0% 4,4% 12,7% 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 72,0% 6,0% 14,0% 8,0% 

Woda gruntowa (> 30 m) 67,7% 17,6% 2,9% 11,8% 

Użytkowa woda gruntowa  92,6% 2,8% 1,4% 3,2% 

Woda krasowa  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Analiza stężeń azotanów w stanowiskach monitoringowych na wyznaczonych 

obszarach wykazała, że w odniesieniu do całkowitej liczby analizowanych stanowisk na 

obszarach zarówno dla wartości średnich i maksymalnych przekroczenie wartości granicznej 

40 mgNO3/l wystąpiło maksymalnie w 34,9 % stanowisk zlokalizowanych w wodach płytkich 

– tabela 7, 8.  

Tabela 7 Odsetek stanowisk (zlokalizowanych na OSN) w poszczególnych przedziałach stężeń 

dla średnich wartości azotanów (mgNO3/l) w wodach podziemnych 

Wody 
% punktów o stężeniach odpowiednio 

<25 25-39,99 40-50 >50 

Woda gruntowa (0-5 m) 68,2 2,3 4,7 30,2 

Woda gruntowa (5-15 m) 45,5 4,5 50,0 - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  97,8 - - 2,2 

Woda krasowa  - - - - 
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Tabela 8 Odsetek stanowisk (zlokalizowanych na OSN) w poszczególnych przedziałach stężeń 

dla maksymalnych wartości azotanów (mgNO3/l) w wodach podziemnych 

Wody 
% punktów o stężeniach odpowiednio 

<25 25-39,99 40-50 >50 

Woda gruntowa (0-5 m) 62,8 - 2,3 34,9 

Woda gruntowa (5-15 m) 40,9 9,1 50,0 - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  95,6 - 2,2 2,2 

Woda krasowa  - - - - 

Analiza koncentracji azotanów w stanowiskach zlokalizowanych na wyznaczonych 

OSN, w odniesieniu do całkowitej liczy analizowanych stanowisk na obszarach wykazała, że 

wartości stężeń azotanów powyżej 50 mg/l wystąpiły w 2,2-34,9% wszystkich stanowisk. 

Zdecydowanie najwięcej stanowisk charakteryzujących wody zanieczyszczone wystąpiło na 

poziomie wód płytkich i stanowiły one 30,2-34,9% ogólnej liczby stanowisk wód 

podziemnych.  

Szczegółowy wynik oceny dla stężeń azotanów w wodach podziemnych 

przedstawiono na mapie 1,2 i 3. 
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Mapa 1 Średnie stężenia azotanów w wodach podziemnych w latach 2008-20012 na terenie Polski 
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Mapa 2 Średnie stężenia azotanów w wodach podziemnych w latach 2008-20012 na terenie Polski 
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Mapa 3 Tendencje zmian średnich stężeń azotanów w wodach podziemnych zaobserwowane pomiędzy poprzednim a bieżącym okresem sprawozdawczym  

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

13 

 

Analizę jakości wód powierzchniowych dokonano na podstawie wyników 

Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o wyniki badań monitoringu krajowego 

oraz regionalnego prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. 

Dla wód powierzchniowych płynących przekroczenie wartości 50 mg NO3/l wystąpiło 

w 11,4% stanowisk dla wartości maksymalnej i poniżej 1,1% dla wartości średnich. 

Natomiast średnie wartości stężeń azotanów poniżej 25 mgNO3/l wystąpiły w 94,6% 

stanowisk. Odsetek stanowisk w poszczególnych przedziałach stężeń azotanów dla wód 

powierzchniowych, w bieżącym okresie sprawozdawczym zawiera tabela 9.  

Tabela 9 Odsetek stanowisk monitoringowych, w poszczególnych klasach jakości ze względu 

na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach i jeziorach (ogółem) 

Okres 2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l) 

0- 1,99 2- 9,99 10-24,99 25-39,99 40-49,99 ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek 9,3% 59,7% 25,6% 3,3% 1,0% 1,1% 

Średnia zimowa dla rzek 7,0% 52,7% 31,2% 5,4% 1,4% 2,3% 

Wartość maksymalna dla 

rzek 
2,5% 30,4% 37,4% 12,7% 5,6% 11,4% 

Średnia wartość dla jezior 80,7% 17,3% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0% 

Średnia zimowa dla jezior 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Wartość maksymalna dla 

jezior 
61,7% 27,5% 8,8% 1,5% 0,0% 0,5% 

Podobna analiza wykonana globalnie dla wszystkich OSN wyznaczonych ze względu 

na zawartość azotanów w wodach powierzchniowych wykazała, że dla wartości średnich 

tylko w 12,9% stanowisk stężenia przekraczały wartość 50 mgNO3/l, a dla wartości 

maksymalnych przekroczenie wystąpiło w 64,5% stanowisk. Wody, w których stężenia nie 

przekraczały 25 mg NO3/l wystąpiły w 51,5% stanowisk –dla wartości średniej, a dla wartości 

maksymalnej w 16,1% - tabela 10. 

Tabela 10 Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN-ach, w poszczególnych klasach jakości ze 

względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach 

Okres 2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50  

Średnia roczna rzek 4,8% 17,7% 29,0% 22,7% 12,9% 12,9% 

Średnia zimowa rzek 4,8% 12,9% 19,4% 25,8% 12,9% 24,2% 

Wartość maksymalna dla 

rzek  
1,6% 4,8% 9,7% 6,5% 12,9% 64,5% 

Szczegółową analizę stężeń azotanów przedstawia mapy 4, 5, 6, 7 i 8. 
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W porównaniu do poprzedniego okresu dla wspólnych stanowisk wód 

powierzchniowych stan stabilny wystąpił 48% punktów, znaczny wzrost stężeń w 6,1%, 

a znaczny spadek 4,5 % stanowisk.  

Na terenie kraju oceniano również stopień eutrofizacji wód powierzchniowych, 

w wyniku czego stwierdzono, że: w 34% ocenianych stanowisk na rzekach wystąpiła 

eutrofizacja, na wodach jeziornych eutrofizacją objęte było 57,8% stanowisk, a w wodach 

morskich, przejściowych i przybrzeżnych zjawisko to wystąpiło w 85% stanowisk.  

W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, ilość stanowisk na wodach 

płynących, w których stwierdzono eutrofizację zmalała o 18%, a na wodach stojących o około 

10%, natomiast ilość stanowisk na wodach przejściowych, przybrzeżnych i morskich wzrosła 

o 58%. 
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Mapa 4 Średnie stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w latach 2008-2011 na terenie Polski 
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Mapa 5 Średnie zimowe stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w latach 2008-2011 na terenie Polski 
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 Mapa 6 Maksymalne stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w latach 2008-2011 na terenie Polski 
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Mapa 7 Tendencje zmian średnich stężeń azotanów w wodach powierzchniowych, przybrzeżnych i przejściowych zaobserwowane pomiędzy 

poprzednim, a bieżącym okresem sprawozdawczym 
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Mapa 8 Tendencje zmian średnich zimowych stężeń azotanów w wodach powierzchniowych, przybrzeżnych i przejściowych zaobserwowane 

pomiędzy poprzednim, a bieżącym okresem sprawozdawczym 
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Określono również stan troficzny rzek i jezior. Zestawienie liczby stanowisk 

zlokalizowanych na wyznaczonych OSN z uwzględnieniem stanu troficznego zamieszczono 

w tabeli 11. W wodach płynących 26,2% stanowisk zakwalifikowano do klasy V 

odpowiadającej stanowi hipertroficznemu, a w jeziorach 78,9% stanowisk odpowiadało tej 

klasie.  

Tabela 11 Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN, w poszczególnych klasach jakości 

ze względu na stan troficzny 

 % stanowisk 

Ultra- 

oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - 4,9 36,1 32,8 26,2 

Jeziora - - 10,5 10,6 78,9 

Zamieszczono również analizę przywracania dobrego stanu czystości wód 

(w wspólnych stanowiskach i trendzie malejącym) pod względem stężenia azotanów 

i eutrofizacji. Kategoria czasowa dla analizowanych stanowisk wynosiła od I - dla studni 

Brzeziny i Derewicza – OSN zlewni studni Przegaliny Duże, do II dla studni Doba 848 – 

OSN studni Doba i dla stanowiska na rzece Mogilnicy w km 4,5 – OSN zlewni rz. Samicy 

Stęszewskiej i Mogilnicy. 

Przeanalizowano również stan rolnictwa i zmiany w praktykach rolniczych na 

obszarach szczególnie narażonych. 

Zgodnie z zaleceniem podręcznika zestawiono informacje o stanie polskiego rolnictwa 

w zakresie bilansu zmian zużycia nawozów mineralnych i naturalnych na terenie kraju oraz 

dla poszczególnych obszarów szczególnie narażonych (OSN). Dane, ze względu na ich 

dostępność, analizowano w odniesieniu do poszczególnych województw w latach 2008-2010. 

Wzięto również pod uwagę wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 

Presja rolnictwa polskiego na środowisko jest znacznie mniejsza niż w innych krajach 

członkowskich Unii Europejskiej. W skali jednostek administracyjnych mogą jednakże 

występować tzw. „gorące punkty”, w których presja rolnictwa na środowisko jest większa od 

przeciętnej dla kraju jak to jest prezentowane w wynikach analiz wód drenarskich.  

Ze względu na duże rozproszenie osadnictwa na terenach wiejskich i bardzo dużej 

liczby małych gospodarstw, straty składników nawozowych z rolnictwa do środowiska mają 

w istocie charakter rozproszony, a nie punktowy.  

Ilość wymywanego azotu zależy od rodzaju gleby, sumy opadów atmosferycznych w 

okresie jesienno- zimowym, występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz 
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nadwyżki bilansowej tego składnika. Zmienność tych czynników w skali kraju powoduje 

zróżnicowanie wielkości strat azotu w poszczególnych regionach Polski. 

W latach 2005-2007 saldo bilansu azotu wynosiło średnio w Polsce 54 kg N/ha UR. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym (2008-2011) wartość salda pozostawała na zbliżonym 

poziomie i wynosiła ok.59 kg N/ha UR. Zmieniło się natomiast przestrzenne zróżnicowanie 

wartości salda bilansu. Z przeprowadzonej oceny w bieżącym okresie sprawozdawczym 

wynika, że wysokie nadwyżki azotu występują w regionie środkowo-zachodnim, 

a szczególnie w województwach: kujawsko-pomorskim i łódzkim oraz w Wielkopolsce 

(ponad 70 kg N ha-1 UR). Wnoszone są tam na pola uprawne znaczne ilości azotu zarówno w 

nawozach mineralnych jak i naturalnych, które pomimo wysokiej intensywności produkcji 

roślinnej mogą być w niewystarczającym stopniu wykorzystywane. Z kolei najmniejszy 

nadmiar azotu, nie przekraczający 25 kg N ha
-1

 UR, występuje w województwie małopolskim 

i podkarpackim. 

Przeanalizowano prezentowaną na mapach jakość wód drenarskich pobieranych 

jesienią w latach 2003-2006 i 2008-2011 w zakresie przeciętnych zawartości azotu 

azotanowego. Z badań IUNG-PIB wynika, że skład chemiczny wód drenarskich jest bardzo 

zbliżony do wód gruntowo-glebowych, mogących podlegać największej antropopresji.  

Jakość tych wód może być wskaźnikiem wielkości zanieczyszczeń obszarowych 

w skali zlewni. Stwierdzono, że: 

 stężenia azotanów w wodach w okresie jesieni w latach 2008-2011 są niższe niż w okresie 

poprzednim tj. 2003-2006; 

 w wodach drenarskich pobieranych jesienią stężenia azotanów nie przekraczały normy dla 

wody pitnej. Na tej podstawie można wnioskować, że w Polsce nie ma zagrożenia dla 

wód ze względu na azotany pochodzenia rolniczego. Mogą one natomiast występować 

tylko lokalnie.  

Przedstawiono również, zgodnie z zaleceniami podręcznika, wielkość zrzutów azotu 

do środowiska z poszczególnych źródeł: z rolnictwa, z przemysłu, pochodzącego ze ścieków 

miejskich.  

Wielkości stosowanego azotu w rolnictwie w przeliczeniu na hektar użytków rolnych 

wynosiły odpowiednio: w poprzednim okresie – 94,1 kg N/ha UR, w okresie bieżącym – 

107,0 kg N/ha, co wskazuje na wyraźny wzrost tego zużycia. Zmniejszeniu uległa ilość azotu 

wprowadzana do środowiska ze ścieków miejskich, natomiast wyraźne zwiększenie (pow. 

10 %) zrzutu azotu można stwierdzić w przypadku azotu stosowanego w rolnictwie 

i pochodzącego z przemysłu. 
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Zaprezentowano podsumowanie wyników kontroli wymogów wzajemnej zgodności 

(ang. cross compliance) zrealizowanych przez inspektorów Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w gospodarstwach ubiegających się o płatności bezpośrednie 

położonych na OSN. Stwierdzono, że w obecnym okresie raportowania nastąpiło istotne 

obniżenie się procentowego udziału gospodarstw położonych na OSN-ach, w których 

stwierdzono niezgodności, co może świadczyć o wzroście poziomu świadomości 

ekologicznej rolników. 

Przedstawiono dane dotyczące 19 OSN wyznaczonych na terytorium Polski z zakresu 

gospodarki rolnej dla dwóch okresów: poprzedniego i dla okresu bieżącego. Podano również 

informacje dotyczące głównych zmian w zakresie upraw zarówno tych, które sprzyjają jak 

i nie sprzyjają ograniczeniu strat powodowanych przez azot. Z analizy raportów RZGW 

wynika, że najczęściej spotykanymi zmianami sprzyjającymi są: 

 utrzymujący się niższy udział zbóż w strukturze zasiewów,  

 zmniejszanie upraw roślin okopowych, 

 znaczny wzrost powierzchni poplonów, głównie ścierniskowych, 

 wzrost ilości rolników stosujących zmianowanie,  

 zmniejszenie się pogłowia trzody chlewnej i drobiu, 

 zwiększenie areału upraw motylkowych i traw z motylkowatymi, 

 zwiększenia powierzchni roślin strączkowych, 

 zwiększenia powierzchni zasiewów rzepaku, 

 wzrost udziału zbóż ozimych w strukturze zasiewów. 

Zmiany niesprzyjające im: 

 znaczny spadek powierzchni upraw poplonów, 

 wzrost uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę kosztem uprawy buraków pastewnych, 

ziemniaków oraz zbóż jarych,  

 uproszczenia w zmianowaniach, 

 zwiększenie areału upraw poplonowych roślin motylkowych, 

 brak upraw roślin strączkowych i motylkowatych wieloletnich, 

 nadal utrzymujący się duży udział zbóż w strukturze zasiewów, 

Dla każdego obszaru szczególnie narażonego na zagrożenia zanieczyszczeniem 

azotanami (OSN) przedstawiono zmiany w programach działań w porównaniu do 

poprzedniego okresu raportowania. Podkreślono również znaczącą rolę współpracy pomiędzy 
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Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz we Wrocławiu, co pozwala na 

efektywniejszą ocenę zachodzących zmian na obszarach szczególnie narażonych. 

Dla każdego OSN zestawiono informacje dotyczące oceny realizacji programów 

działań oraz skuteczności środków podejmowanych w ramach tych programów, w tym 

promowanie zasad dobrej praktyki rolniczej. Z analizy raportów RZGW wynika, że 

najczęściej wymieniane trudnościami związane z drugim cyklem wdrażaniem dyrektywy 

azotanowej są podobne jak w pierwszym okresie raportowania:  

 trudności w pozyskaniu środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych 

w ramach funduszu PROW przez rolników zamieszkałych na terenie OSN.  

 trudności związane z finansowaniem zadań należących do rolnika dotyczących wykonania 

badań glebowych, bilansów azotu oraz planów nawożenia; 

 brak danych dotyczących intensywności rolnictwa zbieranych w skali miejscowości, 

a nawet gminy. Przy braku dokładnych danych dotyczących intensywności i koszto 

chłonności produkcji rolniczej trudno określać efektywność programu działań oraz jego 

koszt, 

 niska frekwencja rolników na szkoleniach z zakresu realizacji Programu działań, 

 zbyt złożony zakres informacyjny do prowadzenia karty dokumentacyjnej pola,  

 trudności z pozyskaniem funduszy na zwiększenie pojemności posiadanych zbiorników 

oraz na budowę płyt obornikowych oraz brak informacji o możliwości uzyskania 

dofinansowania tych inwestycji. 

Dla każdego OSN, na podstawie raportów RZGW, zestawiono informacje dotyczące 

zmian w zakresie ilości azotu (mineralnego i organicznego) wprowadzanych do środowiska 

i odprowadzanych ze środowiska w odniesieniu do gospodarstw rolnych. Wartości dla 

poszczególnych OSN-ów nie są porównywalne, gdyż odnoszą się do różnego sposobu oceny 

zmian, na bazie przeprowadzonej ankietyzacji. 

Opracowanie efektywności kosztowej wybranych praktyk rolniczych ograniczono 

(z uwagi na brak danych) jedynie do analizy szczątkowych ilości azotu w okresie jesiennym. 

Stwierdzono, na podstawie raportu RZGW w Gdańsku, że zakres kosztów wykonanych analiz 

wynosił 12€/próba. Całkowity, szacowany koszt badań na terenie OSN-ów w regionie Dolnej 

Wisły w drugim cyklu wdrażania Dyrektywy Azotanowej wynosił 0,865 tys. €/rok. 

Reasumując z analizy raportów RZGW wynika, że planowane zmiany OSN-ów oraz 

propozycje dla trzeciego cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej będą obejmować, po 
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zakończeniu uzgodnień i wydaniu wszystkich rozporządzeń OSN, 14 237,13 km2 , tj. 4,55% 

powierzchni Polski, tj. 7,52% użytków rolnych w kraju. 

Na dzień 14.09.2012, według danych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

proces wydawania rozporządzeń zakończony został w RZGW: Gdańsk, Poznań, Szczecin, 

Wrocław, a w RZGW Warszawa jeszcze trwa. Na stan obecny OSN-y stanowią 4,10% 

powierzchni kraju, tj. 6,76% użytków rolnych w kraju. 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

25 

 

 

Spis danych źródłowych 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód 

wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U. Nr 241, 

poz. 2093, 2002.  

2. Ustawa prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 2001 (z późn. zm.). 

3. DYREKTYWA RADY z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych 

91/676/EWG (tzw. Dyrektywa Azotanowa). 

4. DYREKTYWA RADY z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód 

powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach 

Członkowskich (75/440/EWG) 

5. Komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski – wersja elektroniczna. 

6. Państwowy rejestr granic – wersja elektroniczna. 

7. Pliki w formacie shape: JCWP – „poligonowe”, SCWP – „poligonowe”; JCWPd – 

„liniowe”. 

8. Baza danych GUS – BDL.  

9. Ochrona Środowiska, GUS, 2011 

10. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, 2004  

11. ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, GUS 2011  

12. Rolnictwo w 2011, GUS 2012. 

13. J. Wilkin, I. Nurzyńska: Polska wieś 2012 - raport o stanie wsi. Wydawnictwo naukowe 

SCHOLAR 2012. 

14. Rocznik statystyczny rolnictwa. GUS 2011. 

15. Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010. GUS 2011 

16. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy produkcji zwierzęcej. Powszechny spis 

rolny 2010. GUS 2011. 

17. Uprawy rolne i wybrane elementy produkcji roślinnej. Powszechny spis rolny 2010. 

GUS 2011. 

18. „Ocena stanu zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych, narażonych bezpośrednio na 

zrzuty składników biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości 

potencjalnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na środowisko” 

pod redakcją dr inż. Jerzego Kopińskiego, IUNG-PIB, Puławy 2012. 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

26 

 

19. „Warunki agrometeorologiczne, mające bezpośredni wpływ na poziom plonów”. pod 

redakcją dr hab. Andrzeja Doroszewskiego, IUNG-PIB, Puławy 2012. 

20. Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny spis rolny 2010. GUS 2011. 

21. Obszary wiejskie w Polsce. GUS 2011. 

22. Materiały przekazane przez KZGW. 

23. Dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w wyniku realizacji Państwowego 

Monitoringu Środowiska z lat 2008-2011.  

24. Stan i tendencje zmian w środowisku wodnym i praktykach rolniczych, Wytyczne w 

zakresie sporządzania sprawozdań przez państwa członkowskie, 2011. 

25. Stan i tendencje zmian w środowisku wodnym i praktykach rolniczych, poradnik 

rozwojowy w zakresie sprawozdań państw członkowskich – Załącznik 2011 

26. Sprawozdania z wdrażania „Programów działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych na OSN” na terenach działania poszczególnych 

RZGW dostarczone przez Zamawiającego;  

27. Informacje zawarte w Raportach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – 

wersja elektroniczna; 

28. Palak D., Opracowanie wyników badań i ocena stopnia zanieczyszczenia wód 

podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego według danych z 2010 roku, 

PIG PIB, Warszawa lipiec 2011; 

29. Praca zbiorowa, Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy 

Azotanowej (91/676/EWG) W Polsce, IMGW oddz. Wrocław, wrzesień 2008. 

30. Ocena wpływu rolnictwa w Polsce na zanieczyszczenie wód azotanami ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów potencjalnie narażonych w rozumieniu Dyrektywy Rady 

91/676/EWG, streszczenie IUNG Puławy, czerwiec 2001; 

31. Pietrzak S., Metoda inwentaryzacji amoniaku ze źródeł rolniczych w Polsce i jej 

praktyczne zastosowanie, Woda Środowisko Obszary Wiejskie 2006 t.6.2 1(16) s.319-

334; 

32. Wyznaczanie obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia 

rolniczego, IMGW, Warszawa 2000; 

33. Syntetyczna ocena wpływu azotanów pochodzenia rolniczego na stan wód w Polsce dla 

potrzeb wdrażania Dyrektywy Rady 91/676/EWG, PZiTS, Warszawa 2001; 

34. Jerzy Kopaliński Arkadiusz Tujaka, Janusz Igras, Acta agriculturae Slovenica, 87 - 1, 

april 2006 - Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable 

nutrients management; 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

27 

 

35. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr hab. Janusza Igrasa „Ocena stanu zanieczyszczenia 

płytkich wód gruntowych, narażonych bezpośrednio na zrzuty składników biogennych, 

w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości potencjalnego wpływu zanieczyszczeń 

pochodzących z produkcji rolnej na środowisko”, Puławy 2008. 

36. Igras J., 2000: Skład chemiczny wód glebowo-gruntowych w Polsce. Nawozy i 

Nawożenie. nr 3a: 38-49. 

37. Michna W.: „Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki 

żywnościowej do 2015 roku”, IERiGŻ, Warszawa, 1998. 

38. Bogacka T.: Strategia i działania ograniczające ładunki azotu i fosforu odprowadzane 

do wód powierzchniowych ze źródeł obszarowych. w. Podstawy naukowe strategii 

ochrony wód w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej. Red. M.J. Gromiec 

XVIII Sympozjum Naukowe, Warszawa: 221- 237, 1999. 

39. H. Behrendt, D. Opitz, A. Kolanek, R. Korol, M. Strońska: Changes of the nutrient 

loads of Odra River during last century - their causes and consequences. J. Water and 

Land Dev. No 12, 2008: 127-144. 

40. A. Kolanek, R. Korol, M. Strońska, U. Szyjkowska: Assesment of water pollution by 

nitrates in the Middle Odra Basin. J. Water and Land Dev. No 11, 2007: 91-102. 

41. M. Krysztoforski: Rolnictwo zrównoważone. Biblioteczka programu 

rolnośrodowiskowego 2007-2013. 

42. M. Korsak-Adamowicz, D. Dopka, B. Płotczyk: Prowadzenie gospodarstw rolnych w 

różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze. Fragm. Agron. 29(2) 2012, 

77-86. 

43. J. Kupiec, J. Zbierska: praktyki rolnicze zastosowane w produkcji zwierzęcej jako 

element wpływający na jakość wód powierzchniowych. Nauka Przyr. Technol. 3, 3, 

#91, 2009. 

44. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo 

zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania 

chorób zakaźnych - Poradnik dla rolników, 2010. 



                         INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 

            PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

                     ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

              ZAKŁAD BADAŃ REGIONALNYCH 

Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG 

(azotanowej) w okresie 2008-2011. 

Praca wykonana na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej według umowy 

dwustronnej nr KZGW/DPZW-pgw/2012/1/ar z dnia 21.06.2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy:           Dyrektor Oddziału IMGW-PIB 

Zakład Badań Regionalnych      dr inż. Ryszard Kosierb 

dr inż. Agnieszka Kolanek – kierownik tematu 

mgr Marzenna Strońska 

dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas 

dr Iwona Zdralewicz 

Zakład Ekologii 

mgr inż. Anna Bożek 

mgr inż. Ewa Liana 

Zespół Współpracy Międzynarodowej 

mgr Barbara Tyburska  

 

Wrocław, wrzesień 2012

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej  

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

2 

 

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

3 

 

 

Spis treści 

Wstęp ........................................................................................................................................ 19 

Podstawa realizacji pracy ......................................................................................................... 22 

Cel i zakres pracy ..................................................................................................................... 22 

1. Jakość wody: ocena i mapy ............................................................................................... 23 

1.1. Stanowiska monitoringowe i dane statystyczne ........................................... 23 

1.1.1. Stanowiska monitoringowe zlokalizowane na obszarach szczególnie 

narażonych 25 

1.2. Informacje geograficzne ............................................................................... 32 

1.3. Mapy ilustrujące wyniki ............................................................................... 32 

1.3.1. Azotany w wodach podziemnych, powierzchniowych, wodach 

przybrzeżnych oraz przejściowych ................................................................................... 32 

1.3.2. Eutrofizacja w wodach słodkich i wodach morskich ............................... 34 

1.4. Tabele podsumowujące informacje na temat jakości wód ........................... 36 

1.4.1. Wody podziemne ...................................................................................... 36 

1.4.2. Wody powierzchniowe ............................................................................. 66 

2. Przegląd OSN-ów ............................................................................................................. 94 

2.1. Powierzchnie poszczególnych OSN-ów w Polsce ....................................... 95 

Załącznik - Mapy ..................................................................................................................... 97 

3. Opracowanie, promowanie i stosowanie zasad dobrej praktyki ..................................... 100 

3.1. Dane dotyczące terytorium państwa członkowskiego ............................... 100 

3.2. Wielkości zrzutów azotu do środowiska .................................................... 141 

3.3. Zasady dobrej praktyki ............................................................................... 141 

4. Najważniejsze środki stosowane w programach działań ................................................ 143 

4.1. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu (dla każdego OSN-u)

 143 

4.1.1. OSN 1 – zlewnia studni nr 17, Pniewnik, OSN 24 - wody podziemne na 

terenie gminy Korytnica ................................................................................................. 143 

4.1.2. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba .................................................... 144 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

4 

 

4.1.3. OSN 3 – zlewnia studni nr 162, Ludwin ................................................ 144 

4.1.4. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże .................................. 145 

4.1.5. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa ................................. 145 

4.1.6. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka .......................................................... 146 

4.1.7. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca ........................................................ 147 

4.1.8. OSN 8 – zlewnia rz. Żacka Struga, J. Kornatowskie i J.Czyste ............. 148 

4.1.9. OSN 9 – zlewnia jezior: Płużnickie, Wieczno Północne i Wieczno 

Południowe 148 

4.1.10. OSN 10 – wody podziemne w zlewniach rzek Troja, Psina i Cisek .... 148 

4.1.11. OSN 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 i 23– na terenie RZGW Poznań ........... 149 

4.1.12. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia ................................................................ 150 

4.1.13. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski ..................... 152 

4.1.14. OSN 21 wody podziemne zlewni rz. Mała Panew ............................... 153 

4.1.15. OSN 22 – zlewnia rz. Tążyna ............................................................... 153 

4.2. Program działań (dla każdej strefy zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami 

lub spójnej grupy takich stref) ............................................................................................ 154 

4.2.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba .................................................... 154 

4.2.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże .................................. 156 

4.2.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa ................................. 158 

4.2.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka .......................................................... 160 

4.2.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca ........................................................ 162 

4.2.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki i J. Kornatowskie, J. Czyste .............. 166 

4.2.7. OSN 11-17 i 23 – grupa obszarów na terenie RZGW Poznań ............... 166 

4.2.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia .................................................................. 168 

4.2.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski ....................... 170 

4.2.10. OSN 22 zlewnia rz. Tążyny .................................................................. 173 

4.2.11. OSN 24 wody podziemne na terenie gminy Korytnica ........................ 173 

5. Ocena realizacji oraz skuteczności środków podejmowanych w ramach programów 

działań .................................................................................................................................... 176 

5.1. Ocena realizacji stosowanych praktyk ....................................................... 176 

5.1.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba .................................................... 176 

5.1.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże .................................. 178 

5.1.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa ................................. 179 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

5 

 

5.1.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka .......................................................... 181 

5.1.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca ........................................................ 183 

5.1.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego ...... 186 

5.1.7. OSN 11 - 17 i 23– obszary zgrupowane na terenie RZGW Poznań ...... 187 

5.1.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia .................................................................. 188 

5.1.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski ....................... 190 

5.1.10. OSN 22- zlewnia rzeki Tążyna ............................................................. 191 

5.1.11. OSN 24- wody podziemne w gminie Korytnica .................................. 192 

5.2. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk 195 

5.2.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba .................................................... 195 

5.2.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże .................................. 196 

5.2.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa ................................. 196 

5.2.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka .......................................................... 196 

5.2.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca ........................................................ 196 

5.2.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i Jezioro Czystego

 197 

5.2.7. OSN 11-17 i 23 – grupa obszarów na terenie RZGW Poznań ............... 197 

5.2.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia .................................................................. 197 

5.2.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewnia rz. Rów Polski ......................... 198 

5.2.10. OSN 22 zlewnia rz. Tążyna .................................................................. 198 

5.2.11. OSN 24 wody podziemne w gminie Korytnica .................................... 198 

5.3. Różnice w zakresie ilości azotu (mineralnego i organicznego) 

wprowadzanych do środowiska i odprowadzanych ze środowiska w odniesieniu do 

gospodarstw rolnych w obrębie strefy ................................................................................ 199 

5.3.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba .................................................... 199 

5.3.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże .................................. 200 

5.3.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa ................................. 200 

5.3.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka .......................................................... 200 

5.3.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca ........................................................ 201 

5.3.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego ...... 201 

5.3.7. OSN 11 i 17 i 23– grupa obszarów na terenie RZGW Poznań .............. 201 

5.3.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia .................................................................. 202 

5.3.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski ....................... 202 

5.3.10. OSN 22 – w zlewni rz. Tążyna ............................................................. 202 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

6 

 

5.3.11. OSN 24 – wody podziemne w gminie Korytnica ................................. 203 

5.4. Poszczególne badania wybranych praktyk pod względem efektywności pod 

względem kosztów (poza minimalnymi zasadami) ............................................................ 204 

6. Prognoza dotycząca przyszłych zmian jakości wód na obszarach szczególnie narażonych

 205 

6.1. OSN Zlewnia studni nr 848, Doba ............................................................. 205 

6.2. OSN Zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże ........................................... 206 

6.3. OSN Zlewnia rz. Sony i Dopływu z Przedwojewa .................................... 207 

6.4. OSN Zlewnia rz. Zgłowiączki .................................................................... 207 

6.5. OSN Zlewnia rz. Kotomierzyca ................................................................. 208 

6.6. OSN Zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego ............... 208 

6.7. OSN Zlewnia rz. Kopel .............................................................................. 210 

6.8. OSN Zlewnia rz. Pogona i Dąbrówka ........................................................ 210 

6.9. OSN Zlewnia rz. Olszynka ......................................................................... 210 

6.10. OSN Zlewnia rz. Samica Stęszewska i Mogilnica ..................................... 210 

6.11. OSN Zlewnia Rowu Racockiego ............................................................... 213 

6.12. OSN Zlewnia rz. Oszczynica ..................................................................... 213 

6.13. OSN Zlewnia rz. Sama ............................................................................... 213 

6.14. OSN Zlewni rz. Płoni ................................................................................. 213 

6.15. OSN Zlewni rz. Orli ................................................................................... 214 

6.16. OSN zlewnia rzeki. Rów Polski ................................................................. 214 

6.17. OSN zlewnia rzeki Tążyna ......................................................................... 214 

6.18. OSN zlewnia rzeki Giszki i Ciemnej ......................................................... 215 

6.19. OSN wody podziemne na terenie gminy Korytnica ................................... 215 

7. Podsumowanie i wnioski ................................................................................................ 216 

Spis danych źródłowych ......................................................................................................... 218 

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

7 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1.1-1 Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na 

obszarach szczególnie narażonych w Polsce ................................................................................. 25 

Tabela 1.3-1 Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód, powyżej których 

występuje eutrofizacja ................................................................................................................... 34 

Tabela 1.3-2 Parametry stosowane przez państwa członkowskie do określenia eutrofizacji OECD .... 35 

Tabela 1.3-3 Parametry stosowane we Francji do określenia poziomu eutrofizacji (Seq-eaux) ........... 35 

Tabela 1.4-1 Liczba punktów monitorowania wód gruntowych ........................................................... 36 

Tabela 1.4-2 Odsetek punktów monitoringowych wód gruntowych o maksymalnych i średnich 

wartościach stężeń azotanów powyżej 40 mg/l (%) ...................................................................... 36 

Tabela 1.4-3 Określenie trendu zmian dla wartości azotanów maksymalnych i średnich (%) we 

wspólnych punktach monitoringowych wód gruntowych ............................................................. 37 

Tabela 1.4-4 Liczba punktów monitoringu wód podziemnych badanych na OSN Doba ..................... 37 

Tabela 1.4-5 Odsetek punktów na OSN Doba w zakresach średnich stężeń azotanów ........................ 37 

Tabela 1.4-6 Odsetek punktów na OSN Doba w zakresach maksymalnych stężeń azotanów ............. 38 

Tabela 1.4-7 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości ... 38 

Tabela 1.4-8 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 38 

Tabela 1.4-9 Liczba punktów monitoringu wód podziemnych badanych na OSN Przegaliny ............. 39 

Tabela 1.4-10 Odsetek punktów na OSN Przegaliny w zakresach średnich stężeń azotanów .............. 39 

Tabela 1.4-11 Odsetek punktów na OSN Przegaliny w zakresach maksymalnych stężeń azotanów ... 39 

Tabela 1.4-12 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 40 

Tabela 1.4-13 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 40 

Tabela 1.4-14 Liczba punktów monitoringu wód gruntowych badanych na OSN rzeki Sony 

i dopływu z Przedwojewa .............................................................................................................. 41 

Tabela 1.4-15 Odsetek punktów na OSN rzeki Sony i dopływu z Przedwojewa 

w zakresach średnich stężeń azotanów .......................................................................................... 41 

Tabela 1.4-16 Odsetek punktów na OSN rzeki Sony i dopływu z Przedwojewa w zakresach 

maksymalnych stężeń azotanów.................................................................................................... 41 

Tabela 1.4-17 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 42 

Tabela 1.4-18 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 42 

Tabela 1.4-19 Liczba stanowisk monitoringu wód podziemnych badanych na OSN rzeki 

Kotomierzycy ................................................................................................................................ 43 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

8 

 

Tabela 1.4-20 Odsetek stanowisk na OSN rzeki Kotomierzycy w zakresach średnich stężeń azotanów

 ....................................................................................................................................................... 43 

Tabela 1.4-21 Odsetek stanowisk na OSN rzeki Kotomierzycy w zakresach 

maksymalnych stężeń azotanów.................................................................................................... 43 

Tabela 1.4-22 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 44 

Tabela 1.4-23 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 44 

Tabela 1.4-24 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN Strugi Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czyste

 ....................................................................................................................................................... 44 

Tabela 1.4-25 Odsetek stanowisk na OSN Strugi Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego w zakresach 

stężeń średnich .............................................................................................................................. 45 

Tabela 1.4-26 Odsetek stanowisk na OSN Strugi Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego w zakresach 

stężeń maksymalnych .................................................................................................................... 45 

Tabela 1.4-27 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 45 

Tabela 1.4-28 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 46 

Tabela 1.4-29 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Kopel ............................. 46 

Tabela 1.4-30 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Kopel w zakresach stężeń średnich ........... 46 

Tabela 1.4-31 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Kopel w zakresach stężeń maksymalnych 47 

Tabela 1.4-32 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 47 

Tabela 1.4-33 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 47 

Tabela 1.4-34 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN Zlewnia rz. Pogona ................................ 48 

Tabela 1.4-35 Odsetek stanowisk na OSN Zlewnia rz. Pogona w zakresach stężeń średnich .............. 48 

Tabela 1.4-36 Odsetek stanowisk na OSN Zlewnia rz. Pogona w zakresach stężeń maksymalnych ... 48 

Tabela 1.4-37 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 49 

Tabela 1.4-38 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 49 

Tabela 1.4-39 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Olszynki ........................ 49 

Tabela 1.4-40 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Olszynki w zakresach stężeń średnich ...... 50 

Tabela 1.4-41 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Olszynka w zakresach stężeń maksymalnych

 ....................................................................................................................................................... 50 

Tabela 1.4-42 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 50 

Tabela 1.4-43 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 51 

Tabela 1.4-44 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej 

i Mogilnicy .................................................................................................................................... 51 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

9 

 

Tabela 1.4-45 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy w 

zakresach stężeń średnich .............................................................................................................. 52 

Tabela 1.4-46 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy w 

zakresach stężeń maksymalnych ................................................................................................... 52 

Tabela 1.4-47 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 52 

Tabela 1.4-48 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 53 

Tabela 1.4-49 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni Rowu Racockiego .................. 53 

Tabela 1.4-50 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni Rowu Racockiego w zakresach stężeń średnich 53 

Tabela 1.4-51Odsetek stanowisk na OSN w zlewni Rowu Racockiego w zakresach stężeń 

maksymalnych ............................................................................................................................... 54 

Tabela 1.4-52 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 54 

Tabela 1.4-53 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 54 

Tabela 1.4-54 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Samy ............................. 55 

Tabela 1.4-55 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samy w zakresach stężeń średnich ........... 55 

Tabela 1.4-56 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samy w zakresach stężeń maksymalnych . 55 

Tabela 1.4-57 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 56 

Tabela 1.4-58 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 56 

Tabela 1.4-59 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Płoni .............................. 56 

Tabela 1.4-60 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Płoni w zakresach stężeń średnich ............ 57 

Tabela 1.4-61 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Płoni w zakresach stężeń maksymalnych . 57 

Tabela 1.4-62 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 58 

Tabela 1.4-63 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 58 

Tabela 1.4-64 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Orli ................................ 59 

Tabela 1.4-65 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Orli w zakresach stężeń średnich .............. 59 

Tabela 1.4-66 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Orli w zakresach stężeń maksymalnych ... 59 

Tabela 1.4-67 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 60 

Tabela 1.4-68 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 60 

Tabela 1.4-69 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Rów Polski .................... 61 

Tabela 1.4-70 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Rów Polski w zakresach stężeń średnich .. 61 

Tabela 1.4-71 Odsetek stanowisk na OSN Zlewni rz. Rów Polski w zakresach stężeń maksymalnych

 ....................................................................................................................................................... 61 

Tabela 1.4-72 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 62 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

10 

 

Tabela 1.4-73 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 62 

Tabela 1.4-74 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN wody podziemne w zlewni Giszki i 

Ciemnej ......................................................................................................................................... 62 

Tabela 1.4-75 Odsetek stanowisk na OSN wody podziemne w zlewni rzeki Giszki i Ciemnej w 

zakresach stężeń średnich .............................................................................................................. 63 

Tabela 1.4-76 Odsetek stanowisk na OSN wody podziemne w zlewni rzeki Giszki i Ciemnej 

w zakresach stężeń maksymalnych ............................................................................................... 63 

Tabela 1.4-77 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w gminie Korytnica ............................... 63 

Tabela 1.4-78 Odsetek stanowisk na OSN w gminie Korytnica w zakresach stężeń średnich ............. 64 

Tabela 1.4-79 Odsetek stanowisk na OSN w gminie Korytnica w zakresach stężeń maksymalnych .. 64 

Tabela 1.4-80 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości . 64 

Tabela 1.4-81Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości ......................................................................................................................................... 65 

Tabela 1.4-82 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych ....................................... 66 

Tabela 1.4-83Odsetek stanowisk monitoringowych, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%)

 ....................................................................................................................................................... 67 

Tabela 1.4-84 Odsetek stanowisk monitoringowych, w poszczególnych klasach jakości ze względu na 

stężenie azotanów (mg NO3/l) w wodach rzek i jezior (%) ........................................................... 67 

Tabela 1.4-85 Odsetek stanowisk monitoringowych, w poszczególnych klasach jakości ze względu na 

stężenie azotanów (mg NO3/l) w wodach morskich, przybrzeżnych i przejściowych (%) ........... 68 

Tabela 1.4-86 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN Doba 68 

Tabela 1.4-87 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ................................. 68 

Tabela 1.4-88 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji ................................... 68 

Tabela 1.4-89 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ........................................ 69 

Tabela 1.4-90 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ................. 69 

Tabela 1.4-91 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 69 

Tabela 1.4-92 Liczba punktów monitorowania wód powierzchniowych badanych na OSN rzeki Sony 

i dopływu z Przedwojewa .............................................................................................................. 70 

Tabela 1.4-93 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) .......................... 70 

Tabela 1.4-94 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................... 70 

Tabela 1.4-95 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) ................................. 70 

Tabela 1.4-96 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ................. 71 

Tabela 1.4-97 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 71 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

11 

 

Tabela 1.4-98 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN rzeki 

Zgłowiączki ................................................................................................................................... 71 

Tabela 1.4-99 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ................................. 72 

Tabela 1.4-100 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 72 

Tabela 1.4-101 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 72 

Tabela 1.4-102 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 72 

Tabela 1.4-103 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 72 

Tabela 1.4-104 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN rzeki 

Kotomierzycy ................................................................................................................................ 73 

Tabela 1.4-105 Odsetek punktów, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ................................. 73 

Tabela 1.4-106 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 73 

Tabela 1.4-107 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 73 

Tabela 1.4-108 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) .............. 74 

Tabela 1.4-109 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 74 

Tabela 1.4-110 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN Strugi 

Żaki, J.Kornatowskiego  i jez. Czystego ....................................................................................... 74 

Tabela 1.4-111 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ............................... 74 

Tabela 1.4-112 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 75 

Tabela 1.4-113 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 75 

Tabela 1.4-114 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 75 

Tabela 1.4-115 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 76 

Tabela 1.4-116 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Kopel ......................................................................................................................... 76 

Tabela 1.4-117 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ............................... 76 

Tabela 1.4-118 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 77 

Tabela 1.4-119 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 77 

Tabela 1.4-120 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 77 

Tabela 1.4-121 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 78 

Tabela 1.4-122 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych w zlewni rzeki 

Pogona i Dąbrówka ....................................................................................................................... 78 

Tabela 1.4-123 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ............................... 78 

Tabela 1.4-124 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 78 

Tabela 1.4-125 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 79 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

12 

 

Tabela 1.4-126 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 79 

Tabela 1.4-127 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 79 

Tabela 1.4-128 Liczba stanowisk monitorowania wód powierzchniowych badanych na OSN w zlewni 

rzeki Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy ......................................................................................... 80 

Tabela 1.4-129 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ............................... 80 

Tabela 1.4-130 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 80 

Tabela 1.4-131 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 80 

Tabela 1.4-132 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 81 

Tabela 1.4-133 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 81 

Tabela 1.4-134 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni Rowu Racockiego .............................................................................................................. 81 

Tabela 1.4-135 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) ........................ 82 

Tabela 1.4-136 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 82 

Tabela 1.4-137 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) ............................... 82 

Tabela 1.4-138 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach i jeziorach (%)

 ....................................................................................................................................................... 82 

Tabela 1.4-139 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 83 

Tabela 1.4-140 Liczba stanowisk monitorowania wód powierzchniowych badanych na OSN ............ 83 

Tabela 1.4-141 Odsetek punktów, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) .......................... 83 

Tabela 1.4-142 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 83 

Tabela 1.4-143 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 84 

Tabela 1.4-144 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach i jeziorach (%)

 ....................................................................................................................................................... 84 

Tabela 1.4-145 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 84 

Tabela 1.4-146 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Samy ......................................................................................................................... 85 

Tabela 1.4-147 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) ........................ 85 

Tabela 1.4-148 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji ................................. 85 

Tabela 1.4-149 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) ............................... 85 

Tabela 1.4-150 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 85 

Tabela 1.4-151 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 86 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

13 

 

Tabela 1.4-152 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Płoni .......................................................................................................................... 86 

Tabela 1.4-153 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) ........................ 86 

Tabela 1.4-154 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji ................................. 86 

Tabela 1.4-155 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) ............................... 87 

Tabela 1.4-156 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 87 

Tabela 1.4-157 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 88 

Tabela 1.4-158 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Orli ............................................................................................................................ 88 

Tabela 1.4-159 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) ........................ 88 

Tabela 1.4-160 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji ................................. 88 

Tabela 1.4-161 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 89 

Tabela 1.4-162 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 89 

Tabela 1.4-163 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 89 

Tabela 1.4-164 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Rów Polski ................................................................................................................ 90 

Tabela 1.4-165 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ............................... 90 

Tabela 1.4-166 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji ................................. 90 

Tabela 1.4-167 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 90 

Tabela 1.4-168 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 91 

Tabela 1.4-169 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) .......................................................................................... 91 

Tabela 1.4-170 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN 

w zlewni rzeki Tążyna ................................................................................................................... 91 

Tabela 1.4-171 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji ............................... 91 

Tabela 1.4-172 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji ................................. 92 

Tabela 1.4-173 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 92 

Tabela 1.4-174 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 92 

Tabela 1.4-175 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN ....... 92 

Tabela 1.4-176 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) ........................ 93 

Tabela 1.4-177 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji ................................. 93 

Tabela 1.4-178 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód ...................................... 93 

Tabela 1.4-179 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) ............... 93 

Tabela 2.1-1 Zestawienie powierzchni OSN-ów w Polsce ................................................................... 95 

Tabela 3.1-1 Dane dotyczące terytorium Polski .................................................................................. 100 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

14 

 

Tabela 3.1-2 Globalna produkcja roślinna w jednostkach zbożowych na 1 ha użytków rolnych w 

województwach na tle warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych (średnio w 

latach 2008–2011) ....................................................................................................................... 103 

Tabela 3.1-3 Wartości zmiennych w wydzielonych grupach (skupieniach) województw (lata 2008–

2011) ............................................................................................................................................ 105 

Tabela 3.1-4. Zużycie nawozów azotowych oraz efektywność wykorzystania azotu na tle produkcji 

roślinnej w Polsce i województwach ........................................................................................... 107 

Tabela 3.1-5 Dynamika zmian powierzchni zasiewów oraz plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 

w Polsce w latach 2000-2010 ...................................................................................................... 111 

Tabela 3.1-6 Produkcja nawozów naturalnych w Polsce w latach 2008-2011 .................................... 114 

Tabela 3.1-7 Produkcja składników nawozowych w nawozach naturalnych w Polsce w latach 2008-

2011 ............................................................................................................................................. 114 

Tabela 3.1-8 Stan aktualny i prognozowane dawki nawozów azotowych (do 2021 roku) w Polsce pod 

poszczególne rośliny w kg N/ha UR ........................................................................................... 117 

Tabela 3.1-9 Stan aktualny i prognoza zużycia azotu w nawozach mineralnych (do 2021 roku) 

w Polsce pod poszczególne rośliny w tys. ton N ......................................................................... 118 

Tabela 3.1-10 Bilansu azotu brutto dla Polski i województw, średnia z lat 2008-2011 ...................... 124 

Tabela 3.1-11 Maksymalny zasięg suszy rolniczej w Polsce w latach 2006-2011 ............................. 128 

Tabela 3.1-12 Obniżka plonów roślin uprawnych (w %) w skali kraju względem lat referencyjnych 129 

Tabela 3.1-13 Nawodnienia, melioracje, obiekty małej retencji w rolnictwie .................................... 134 

Tabela 3.1-14 Liczba gospodarstw położonych na OSN, skontrolowanych w okresie 2009-2011 .... 140 

Tabela 3.2-1 Wielkości zrzutów azotu do środowiska ........................................................................ 141 

Tabela 3.3-1 Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej ................................................................................. 141 

Tabela 4.1-1 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 24 ..................................... 143 

Tabela 4.1-2 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 2 ....................................... 144 

Tabela 4.1-3 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 4 ....................................... 145 

Tabela 4.1-4 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 5 ....................................... 145 

Tabela 4.1-5 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 6 ....................................... 146 

Tabela 4.1-6 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 7 ....................................... 147 

Tabela 4.1-7 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 8 ....................................... 148 

Tabela 4.1-8 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 11-17 i 23 ........................ 149 

Tabela 4.1-9 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 18 ..................................... 150 

Tabela 4.1-10 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 19 i 20 ........................... 152 

Tabela 4.1-11 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 22 ................................... 153 

Tabela 4.2-1 Program działań – OSN 2............................................................................................... 154 

Tabela 4.2-2 Program działań – OSN 4............................................................................................... 156 

Tabela 4.2-3 Program działań – OSN 5............................................................................................... 158 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

15 

 

Tabela 4.2-4 Program działań – OSN 6............................................................................................... 160 

Tabela 4.2-5 Program działań – OSN 7............................................................................................... 162 

Tabela 4.2-6 Program działań – OSN 8............................................................................................... 166 

Tabela 4.2-7 Program działań – OSN 11 ............................................................................................. 166 

Tabela 4.2-8 Program działań – OSN 18 ............................................................................................. 168 

Tabela 4.2-9 Program działań – OSN 19 i 20 ..................................................................................... 170 

Tabela 4.2-10 Program działań – OSN 22 ........................................................................................... 173 

Tabela 4.2-11 Program działań – OSN 24 ........................................................................................... 173 

Tabela 5.1-1 Ocena realizacji programów działań – OSN 2 ............................................................... 176 

Tabela 5.1-2 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 2 .... 176 

Tabela 5.1-3 Ocena realizacji programów działań – OSN 4 ............................................................... 178 

Tabela 5.1-4 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 4 .... 178 

Tabela 5.1-5 Ocena realizacji programów działań – OSN 5 ............................................................... 179 

Tabela 5.1-6 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolnicze – OSN 5 ..... 180 

Tabela 5.1-7 Ocena realizacji programów działań – OSN 6 ............................................................... 181 

Tabela 5.1-8 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 6 .... 181 

Tabela 5.1-9 Ocena realizacji programów działań – OSN 7 ............................................................... 183 

Tabela 5.1-10 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej –OSN 7 ... 183 

Tabela 5.1-11 Ocena realizacji programów działań – OSN 8 ............................................................. 186 

Tabela 5.1-12 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki ................................ 186 

Tabela 5.1-13 Ocena realizacji programów działań – OSN 11-17 i 23 ............................................... 187 

Tabela 5.1-14 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 11-17 

i OSN 23 ...................................................................................................................................... 187 

Tabela 5.1-15 Ocena realizacji programów działań – OSN 18 ........................................................... 188 

Tabela 5.1-16 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 18 188 

Tabela 5.1-17 Ocena realizacji programów działań – OSN 19 i 20 .................................................... 190 

Tabela 5.1-18 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 19 i 20

 ..................................................................................................................................................... 190 

Tabela 5.1-19 Ocena realizacji programów działań – OSN 22 ........................................................... 191 

Tabela 5.1-20 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 22 191 

Tabela 5.1-21 Ocena realizacji programów działań – OSN 24 ........................................................... 192 

Tabela 5.1-22 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 24 192 

Tabela 5.2-1 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 2 ............................................. 195 

Tabela 5.2-2 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 4 ............................................. 196 

Tabela 5.2-3 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 5 ............................................. 196 

Tabela 5.2-4 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 6 ............................................. 196 

Tabela 5.2-5 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 7 ............................................. 196 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

16 

 

Tabela 5.2-6 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 8 ............................................. 197 

Tabela 5.2-7 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 11-17 i 23 ............................... 197 

Tabela 5.2-8 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 18 ........................................... 197 

Tabela 5.2-9 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 19 i 20 .................................... 198 

Tabela 5.2-10 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 22 ......................................... 198 

Tabela 5.2-11 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 24 ......................................... 198 

Tabela 5.3-1 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 2............................................................................................... 199 

Tabela 5.3-2 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 4............................................................................................... 200 

Tabela 5.3-3 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 5............................................................................................... 200 

Tabela 5.3-4 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 6............................................................................................... 200 

Tabela 5.3-5 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 7............................................................................................... 201 

Tabela 5.3-6 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 8............................................................................................... 201 

Tabela 5.3-7 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 11-17 i 23 ................................................................................ 201 

Tabela 5.3-8 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 18............................................................................................. 202 

Tabela 5.3-9 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 19 i 20 ..................................................................................... 202 

Tabela 5.3-10 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 22............................................................................................. 202 

Tabela 5.3-11 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 24............................................................................................. 203 

Tabela 5.4-1 Analiza szczątkowych ilości azotu w okresie jesiennym - efektywność........................ 204 

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

17 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Rysunek 3.1-1 Podział obszaru Polski na wyodrębnione grupy województw (skupienia) na 

podstawie danych z lat 2008–2011 ................................................................................. 104 

Rysunek 3.1-2 Dynamika zużycia składników nawozowych w rolnictwie ........................... 109 

Rysunek 3.1-3 Zmiany w zużyciu nawozów azotowych w województwach pomiędzy 

okresami lat 2002-2004, a 2008-2011 ............................................................................ 113 

Rysunek 3.1-4 Średniookresowa analiza trendu zmian zużycia nawozów azotowych w Polsce

 ......................................................................................................................................... 115 

Rysunek 3.1-5 Dynamika bilansu azotu w Polsce w latach 1990-2011 ................................. 120 

Rysunek 3.1-6 Udział głównych źródeł wnoszenia (wpływu) azotu w przychodowej stronie 

bilansu azotu brutto dla Polski i województw, średnio w latach 2008–2011 ................. 121 

Rysunek 3.1-7 Zróżnicowanie bilansu azotu w Polsce wg województw w latach 2005-2007

 ......................................................................................................................................... 122 

Rysunek 3.1-8 Zróżnicowanie salda bilansu azotu brutto w Polsce wg województw w latach 

2008-2011 ....................................................................................................................... 123 

Rysunek 3.1-9 Charakterystyka nawodnień użytków rolnych: a) powierzchnia nawodnień w 

tys. ha, b) liczebność nawadnianych obiektów, c) zużycie wody do nawodnień w mln m
3

 ......................................................................................................................................... 136 

Rysunek 3.1-10 Przeciętna zawartość N-NO3 w wodach drenarskich pobranych jesienią ..... 137 

Rysunek 3.1-11 Przeciętna zawartość N-NO3 w wodach gruntowych-drenarskich pobranych 

jesienią w latach 2008-2011 ............................................................................................ 138 

Rysunek 3.1-12 Przeciętna zawartość N-NO3 w wodach gruntowych-drenarskich pobranych 

wiosną w latach 2008-2011 ............................................................................................. 138 

Rysunek 6.1-6.1-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w studni Doba, .................. 206 

Rysunek 6.2-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w studni Brzeziny 6, na OSN 

zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże ......................................................................... 207 

Rysunek 6.2-2 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w studni Derewicza 163, na OSN 

zlewni studni Przegaliny Duże ........................................................................................ 207 

Rysunek 6.6-1 Tendencja zmian jakości wód Strugi Żaki, km 9,5 na obszarze OSN Zlewni rz. 

Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego ................................................................ 209 

Rysunek 6.10-1 Tendencja zmian jakości wód powierzchniowych w stanowisku Mogilnica 

km 4,5, na OSN w zlewnia rz. Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy .................................. 212 

Raport%20DA%20IX_2012%200927.doc#_Toc336598024
Raport%20DA%20IX_2012%200927.doc#_Toc336598024
Raport%20DA%20IX_2012%200927.doc#_Toc336598025
Raport%20DA%20IX_2012%200927.doc#_Toc336598025


Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

18 

 

Rysunek 6.14-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w stanowisku PL_OSN_18_4, na 

OSN w zlewnia rz. Płoni. ................................................................................................ 214 

Rysunek 6.19-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w stanowisku, PL01G053_001 

na OSN wody podziemne na terenie gminy Korytnica. ................................................. 215 

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 
 

19 

 

Wstęp 

Obowiązkiem państwa członkowskiego wynikającym z wdrażania Dyrektywy Rady 

z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi 

przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWC) zwanej Dyrektywą Azotanową jest 

dokonywanie oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Kolejnym obowiązkiem kraju 

członkowskiego UE jest przygotowanie co 4 lata, na potrzeby Komisji Europejskiej, raportu 

z wdrażania Dyrektywy Azotanowej.  

Pierwszy raport krajowy przygotowano w październiku 2008 roku, w którym 

zaprezentowano stan realizacji Dyrektywy Azotanowej w okresie 01.05.2004 – 30.04.2008, 

czyli w pierwszym czteroleciu od daty wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Analiza danych o jakości powierzchniowych wód płynących w obecnym okresie 

raportowania tj. z lat 2008-2011, z zgodnie z dyrektywą 75/440/EWG i metodyką 

prezentowaną w podręczniku do raportowania z 2011 roku wykazała, że w 95% stanowisk nie 

przekroczona została wartość dopuszczalna stężenia azotanów, czyli 25 mgNO3/l. Parametry 

eutrofizacji zostały przekroczone w 34% dla stanowisk zlokalizowanych na wodach 

płynących, w 58% stanowisk na wodach stojących i 85% punktów zlokalizowanych na 

wodach morskich i przejściowych. 

W przypadku wód podziemnych, analiza danych z lat 2008-2011 wykazała, że 

wartości dopuszczalne stężenia azotanów dla wód nadających się do spożycia, czyli 

25 mgNO3/l – zalecanej dla wód ujmowanych do celów wodociągowych według dyrektywy 

75/440/EWG, przekroczona była jedynie w 12,7% stanowisk. Występowanie 

zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami ze źródeł rolniczych miało charakter 

regionalny i dotyczyło głównie płytkich wód podziemnych, gdyż wartość stężenia powyżej 

40 mgNO3/l występowała jedynie w 2,8% stanowisk. 

W raporcie przedstawiono również stopień eutrofizacji wód śródlądowych. Ocenie 

poddano wyniki badań z 373 jezior z lat 2008-2011. W wyniku analizy stwierdzono, że 

jedynie w 38 jeziorach można stwierdzić limitującą rolę azotu, a czynnikiem mającym istotny 

wpływ na eutrofizację jezior jest fosfor. Analiza danych dla rzek również wskazała na fosfor, 

jako czynnik limitujący produkcję pierwotną.  
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Ostatnim elementem analizy jakości wód w poprzednim okresie sprawozdawczym była 

ocena stanu wód przejściowych, przybrzeżnych oraz morskich Morza Bałtyckiego, która nie 

wykazała przekroczenia wartości stężeń azotanów powyżej 10 mgNO3/l, a jedynie w 4% 

stanowisk wartości średnie zimowe i w 17% stanowisk wartości maksymalne nie przekraczały 

25 mgNO3/l. W przypadku oceny stopnia eutrofizacji tych wód analiza wykazała 

występowanie tego zjawiska. W efekcie przeprowadzonych ekspertyz stwierdzono, że 

w polskich obszarach morskich azot (nie tylko pochodzący z działalności rolniczej, ale 

również z antropopresji) jest czynnikiem limitującym wiosenny zakwit fitoplanktonu 

w wodach otwartego morza i strefy przybrzeżnej środkowego wybrzeża, natomiast w wodach 

wewnętrznych Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej zakwit limitował fosfor.  

W latach 2008-2011 przeanalizowano również wpływ rolnictwa w Polsce na 

zanieczyszczenie wód azotanami, na podstawie wyników analiz gleb z profili 30 cm, 60 i 90 

cm. W wyniku czego wskazano na potencjalne zagrożenie azotanami w czterech regionach: 

wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz dodatkowo -podlaskim i zachodniopomorskim.  

W poprzednim okresie raportowania analizowano 21 obszarów szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, z których odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do wód wrażliwych należy ograniczyć (OSN). Obszary te 

wyznaczone zostały zgodnie ze znowelizowanym Prawem wodnym z dnia 18 lipca 2001 roku 

(z późniejszymi zmianami), które określało także zadania dyrektorów Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). Obszary te swym zasięgiem objęły 2 % powierzchni 

kraju. 

W bieżącym okresie raportowania OSN-y ustanowione zostały prawnie na mocy 

15 rozporządzeń dyrektorów poszczególnych RZGW, które zostały opublikowane 

w Dziennikach Urzędowych poszczególnych województw. Największą powierzchnię zajmuje 

OSN nr NVZ18S wyznaczony na obszarze zlewni rzeki Płoni, w regionie wodnym Dolnej 

Odry (RZGW Szczecin), a najmniejszy OSN wyznaczony został w regionie środkowej Wisły, 

do ochrony wód podziemnych gminy Korytnica NVZ 24G (RZGW Warszawa). W obszarach 

tych, zgodnie z rozporządzeniami dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 

określono programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 

W celu ochrony wód zweryfikowano ich monitoring oraz kontynuowano intensywne 

wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, poprzez podnoszenie świadomości 

ekologicznej rolników, oraz okresowe kontrole mające na celu sprawdzenie efektów 

wdrażania programów działań. Wskazanym elementem odpowiedniej oceny zmian jakości 
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wód powierzchniowych i podziemnych oraz wód drenarskich jest ujednolicenie zasad kontroli 

i gromadzenia informacji z przeprowadzonych ankietyzacji na obszarze Polski. 

W wyniku przeprowadzonej w 2008 roku analizy zmian stanu środowiska wodno-

gruntowego na obszarach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej 

zweryfikowano powierzchnie OSN – ów m. in. poprzez wyznaczenie ich według obrębów 

geodezyjnych a nie granic gmin, tak jak to miało miejsce w 2004 r. W efekcie uzyskanych 

wyników prac nad oceną stopnia zagrożenia azotanami ze źródeł rolniczych zredukowano 

powierzchnię OSN o 26,2% i w okresie 2008-2012 wyniosła ona 4623,14 km
2
, co obecnie 

stanowi 1,49% powierzchni Polski. W efekcie przeprowadzonej aktualizacji obszarów, 

zgodnie z zapisami Prawa Wodnego wprowadzono następujące weryfikacje: 

 5 OSN-ów pozostało bez zmian granic: 

 na terenie RZGW Warszawa: w zlewniach studni: Pniewnik, Doba, Przegaliny 

Duże, 

 na terenie RZGW Warszawa: w zlewniach rzek: Sona, Zgłowiączka; 

  na obszarze 4 OSN-ów uchylono decyzję o ich wyznaczeniu: 

 na terenie RZGW Warszawa, w zlewni studni Ludwin, 

 na terenie RZGW Gdańsk, w zlewni jezior: Płużnickie, Wieczno Północne 

i Wieczno Południowe, 

 na terenie RZGW Gliwice, wody podziemne w zlewniach rzek: Troja, Psina 

i Cisek, 

 na terenie RZGW Wrocław, wody podziemne w zlewni rzeki Mała Panew; 

 zmniejszenie powierzchni nastąpiło w przypadku 7 OSN-ów: 

 na terenie RZGW Gdańsk, w zlewni rzeki Żacka Struga, Jeziora 

Kornatowskiego, Jeziora Czyste, 

 na terenie RZGW Poznań, w zlewniach rzek: Samica Stęszewska i Mogilnica, 

Oszczynica, Sama, 

 na terenie RZGW Szczecin, w zlewni rzeki Płonia, 

 na terenie RZGW Wrocław, w zlewni rzek: Orla, Rów Polski; 

 zwiększenie powierzchni nastąpiło w przypadku 5 OSN-ów: 

 na terenie RZGW Gdańsk, w zlewni rzeki Kotomierzycy, 

 na terenie RZGW Poznań w zlewniach rzek: Kopel, Pogona, Olszynka, Rów 

Racocki; 

 wyznaczono 2 nowe OSN-y : 
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 na terenie RZGW Gdańsk, w zlewni rzeki Tążyna, 

 na terenie RZGW Poznań, w zlewni rzek: Giszka i Ciemna. 

Zgodnie z zapisem w artykule 10 Dyrektywy Azotanowej, państwa członkowskie będą 

przedstawiały Komisji Europejskiej raporty zawierające informacje wymienione w Aneksie 

V, w związku z powyższym poniższy raport obejmuje drugi okres sprawozdawczy tj. od 

01.05.2008 do 30.04.2012. 

Podstawa realizacji pracy 

Pracę wykonano na podstawie umowy dwustronnej nr KZGW/DPZW-pgw/2012/1/ar 

z dnia 21.06.2012 r. zawartej pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW) 

w Warszawie (Zamawiający), a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

(Wykonawca). 

Cel i zakres pracy 

Celem poniższej pracy pt.: ”Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 

91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011” jest przygotowanie materiału dla 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będącego podstawą do raportowania stanu 

wdrażania ww. dyrektywy w Polsce w okresie sprawozdawczym 01.05.2008-30.04.2012, na 

podstawie analiz w okresie kalendarzowym 2008-2011. 

Merytoryczny zakres pracy ustalono przez określenie przedmiotu zamówienia, co 

zawarto w załączniku do umowy. Jest on zgodny z zapisem podręcznika do raportowania 

„DYREKTYWA AZOTANOWA (91/676/EWG) – Stan i tendencje zmian w środowisku 

wodnym i praktykach rolniczych. Wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdań przez 

państwa członkowskie”. 
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1. Jakość wody: ocena i mapy 

Jakość wód w Polsce, w zakresie wymagań Dyrektywy Azotanowej, zaprezentowano 

na podstawie wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska, pozyskanych 

z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a zestawionych w układzie kalendarzowym w 

okresie sprawozdawczym 01.01.2008-31.12.2011 w postaci: 

 plików Excel zawierających wyniki badań wód podziemnych w stanowiskach 

wchodzących w skład sieci monitoringu diagnostycznego i operacyjnego; 

 pików Excel zawierających wyniki badań wód jeziornych, dla stanowisk 

wchodzących w skład sieci monitoringu diagnostycznego- reperowego; 

 plików Excel , w których gromadzono wyniki pomiarów wód przejściowych, 

przybrzeżnych i morskich, dla stanowisk wchodzących w skład sieci 

monitoringu diagnostycznego i operacyjnego;  

 bazy danych przygotowanej w formacie MS Access oraz plików Excel, gdzie 

zestawiono dane z okresu 2008-2011 o jakości powierzchniowych wód 

płynących. 

1.1. Stanowiska monitoringowe i dane statystyczne  

Informacje o stanowiskach monitoringowych wód podziemnych, powierzchniowych 

oraz przybrzeżnych i przejściowych zestawiono zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a. opisano stacje należące do sieci monitoringowych wszystkich typów wód 

występujących w Polsce,  

b. określono zmiany stężeń azotanów i parametrów eutrofizacji, jakie zaszły od 

poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. lat 2004-2007, 

c. określano tendencję zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu dla 

wspólnych stanowisk,  

d. wyznaczono wartości średnie i maksymalne azotanów w całym analizowanym 

okresie oraz w okresie zimowym tj. od października do marca, (dla wód 

powierzchniowych), 

e. określono poziom eutrofizacji na podstawie wartości średnich zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska – Dz. U. nr 241. poz. 2093 z dnia 

23 grudnia 2002 r.,  
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f. dla wód powierzchniowych (rzeki i jeziora) określono klasy jakości stanu 

troficznego, 

g. opracowano prognozę zmian dla jakości wód na obszarach szczególnie 

narażonych dla okresu 2004-2011, zarówno dla stężeń azotanów jak 

i wskaźników eutrofizacji, 

h. zestawiono daty pierwszego i ostatniego pomiaru w okresie 4-letnim; 

w przypadku braku powyższej informacji wpisywano 01.01.2008 lub 

31.12.2011; 

i. uzupełniono w poszczególnych latach unikatowe kody MS_CD zarówno dla 

stanowisk wód powierzchniowych jak i podziemnych, ponieważ w wielu 

zestawieniach wyników badań wystąpiły znaczne braki i nieścisłości.  
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1.1.1. Stanowiska monitoringowe zlokalizowane na obszarach szczególnie narażonych  

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 171 stanowisk zlokalizowanych na 

poszczególnych OSN-ach (tabela 1.1-1), analizowano na podstawie sumarycznych zestawień statystycznych prezentowanych w punktach 1.4.1 

oraz 1.4.2. 

 

Tabela 1.1-1 Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach szczególnie narażonych w Polsce 

Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

NVZ02G Zlewnia studni nr 848, Doba 

PL08S0302_3017 S Dopływ spod Parcza Dopływ spod Parcza  1,1 

PL08S0302_3018 S Dopływ spod Parcza Dopływ spod Parcza 0,5 

PL01G021_003 G      

PL01G021_004 G      

PL_OSN_2_1 G   Doba 4  

NVZ04G 
Zlewnia studni nr 838, 

Przegaliny Duże 

PL01G086_007 G      

PL01G086_008 G      

PL_OSN_4_1 G   Derewiczna 163  

PL_OSN_4_2 G   Przegaliny Duże 137  

PL_OSN_4_3 G   Przegaliny Duże 48  

PL_OSN_4_4 G   Brzeziny 6  

NVZ05S 
Zlewnia rz. Sona i Dopływ z 

Przedwojewa 

PL01S0701_1301 S Sona Sona - Ciemniewko (most) 34,2 

PL01S0701_1302 S Sona Sona - Gołotczyzna (most) 27,6 

PL01S0701_1305 S 
Sona Prawa (Dopływ z 

Przedwojewa) 

Sona Prawa (Dopływ z 

Przedwojewa) - Ciemniewko 

(most) 

0,1 

PL01S0701_1306 S Dopł. spod Kraszewa Gołotczyzna 0,6 

PL01G049_001 G      

PL01G049_003 G      

PL01G049_004 G      
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Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

PL01G049_005 G      

PL01G049_006 G      

PL01G049_007 G      

PL_OSN_5_11 G   SKR  

PL_OSN_5_12 G   Wodociąg grupowy 2  

PL_OSN_5_16 G   Wieś 2  

PL_OSN_5_2 G   Wodociąg 1  

PL_OSN_5_5 G   Wodociąg Ciechanów 5  

PL_OSN_5_6 G   Wodociąg wiejski 2  

PL_OSN_5_7 G   Wodociąg wiejski 2  

PL_OSN_5_9 G   Wodociąg wiejski  

NVZ06S Zlewnia rz. Zgłowiączka 

PL01S0601_2055 S Zgłowiączka  
Zgłowiączka - poniżej Osięcin, 

Samszyce 
67,8 

PL01S0601_2056 S Zgłowiączka  
Zgłowiączka - powyżej Osięcin, 

Piołunowo 
75,2 

NVZ07S Zlewnia rz. Kotomierzyca 

PL01S0601_2018 S Kotomierzyca  
Kotomierzyca - poniżej 

Kotomierza, Kotomierz 
16,4 

PL01S0601_2019 S Kotomierzyca  
Kotomierzyca - poniżej 

Pruszcza, Pruszcz 
23,7 

PL01S0601_2020 S Kotomierzyca  
Kotomierzyca - powyżej 

Pruszcza 
24,9 

PL01G037_009 G      

PL_OSN_7_1 G   Kotomierz 2  

PL_OSN_7_3 G   G 1 - Gołuszyce  

PL_OSN_7_4 G   P 1 - Pruszcz  

PL_OSN_7_5 G   Kotomierz 1  

NVZ08S 
Zlewnia rz. Struga Żak, 

J. Kornatowskie i J. Czyste 

PL01S0601_2021 S Żacka Struga 
Żacka Struga - pon. 

oczyszczalni, Stolno,  
9,5 

PL01S0601_2022 S Żacka Struga 
Żacka Struga - pow. J. 

Kornatowskiego  
23,2 

PL01S0601_2023 S Żacka Struga Żacka Struga - Wichorze 14,0 
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Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

PL01S0602_0405 J Kornatowskie Kornatowskie  

PL01S0602_3247 J Czyste Czyste  

PL01G039_001 G      

PL01G039_004 G      

PL01G039_005 G      

PL01G039_006 G      

NVZ11S Zlewnia rz. Kopel 

PL02S0501_0785 S Kopel Kopel - Szczytniki 10,8 

PL02S0501_0786 S Kopel Kopel - Czapury 0,5 

PL02S0501_0787 S Głuszynka Głuszynka - Kamionki 2,0 

PL02S0502_2173 J   Bnińskie  

PL02G062_003 G      

PL02G062_004 G      

PL02G062_026 G      

PL_OSN_11_2 G   Kamionki  

PL_OSN_11_3 G   Gowarzewo  

NVZ12S 
Zlewnia rz. Pogona i 

Dąbrówka 

PL02S0501_0714 S Dąbrówka Dąbrówka - Smogorzewo 0,5 

PL02S0501_0848 S Pogona Pogona - Skokówko 7,0 

PL02G073_029 G      

PL_OSN_12_2 G   Siedmiorogów II  

NVZ13S Zlewnia rz. Olszynka PL_OSN_13_1 G   Borowo  

NVZ14S 
Zlewnia rz. Samica 

Stęszewska i Mogilnica 

PL02S0501_0814 S Mogilnica Wschodnia Mogilnica Wschodnia  4,5 

PL02S0502_0304 J  Niepruszewskie Niepruszewskie  

PL02G073_013 G      

PL_OSN_14_3 G   Kunowo  

NVZ15S Zlewnia Rowu Rocockiego 

PL02S0502_0307 J  Zbęchy Zbęchy  

PL02S0502_0309 J  Zbęchy Zbęchy  

PL02S0502_0311 J  Móreckie (Mórka) Móreckie (Mórka)  

PL02S0502_0312 J  Móreckie (Mórka) Móreckie (Mórka)  

PL02S0502_2182 J  Cichowo Cichowo  

PL_OSN_15_1 G   Mórka  

NVZ16S Zlewnia rz. Oszczynica 
PL02S0501_1784 S Szczanica Szczanica - Charcice 0,5 

PL02S0502_0305 J Chrzypskie Chrzypskie  
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Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

PL02S0502_2998 J Radziszewskie Radziszewskie  

NVZ17S Zlewnia rz. Sama 

PL02S0501_1797 S Sama Sama - Piotrkówko 12,5 

PL02G062_019 G      

PL_OSN_17_1 G   Piotrkówko  

NVZ18S Zlewnia rz. Płonia 

PL02S0101_0465 S Bielica 
Bielica - na drodze Linie-

Bielice 
5,2 

PL02S0101_0466 S Bielica 

Bielica - przed ujściem do 

Kanału Nieborowskiego (m. 

Linie I) 

2,3 

PL02S0101_0469 S Dopływ z Bielkowa 
Dopływ z Bielkowa - ujście do 

j. Miedwie 
1,0 

PL02S0101_0470 S Gowienica Miedwiańska 
Gowienica Miedwiańska - 

powyżej Dębicy 
7,3 

PL02S0101_0471 S Gowienica Miedwiańska 

Gowienica Miedwiańska - 

ujście do jeziora Miedwie (m. 

Wierzchląd) 

0,2 

PL02S0101_0472 S Kanał Nieborowski 
Kanał Nieborowski - na drodze 

Pyrzyce-Banie 
16,4 

PL02S0101_0473 S Kanał Nieborowski 
Kanał Nieborowski - m. 

Nieborowo 
7,8 

PL02S0101_0474 S Kanał Młyński 
Kanał Młyński - powyżej m. 

Mielęcin 
20,6 

PL02S0101_0475 S Kanał Młyński 
Kanał Młyński - ujście do Płoni 

(m. Ryszewo) 
1,7 

PL02S0101_0476 S Krzekna 
Krzekna - ujście do jez. 

Będgoszcz 
0,1 

PL02S0101_0477 S Miedwianka 
Miedwianka - ujście do j. 

Miedwie (m. Morzyczyn) 
0,1 

PL02S0101_0481 S Ostrowica 
Ostrowica - powyżej jez. 

Będgoszcz 
5,1 

PL02S0101_0482 S Ostrowica 
Ostrowica - ujście do jeziora 

Miedwie 
1,6 
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Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

PL02S0101_0483 S Płonia 
Płonia - powyżej jez. Płoń 

(Przywodzie) 
51,0 

PL02S0101_0484 S Płonia Płonia - poniżej jez. Płoń 43,5 

PL02S0101_0485 S Płonia 
Płonia - powyżej ujścia Kanału 

Młyńskiego (Okunica) 
35,4 

PL02S0101_0486 S Płonia 
Płonia - poniżej jeziora 

Miedwie 
24,0 

PL02S0101_0487 S Płonia Płonia - w m. Kołbacz 19,7 

PL02S0101_2254 S Rów Kunowski 
Rów Kunowski, ujście do jez. 

Miedwie 
0,9 

PL02S0102_2023 J Żelewo Żelewo  

PL02S0102_2030 J Będgoszcz Będgoszcz  

PL02S0102_2081 J Miedwie Miedwie  

PL02S0102_2089 J Płoń Płoń  

PL02S0102_2094 J Płonno Płonno  

PL02S0102_3055 J Piaseczno Piaseczno  

PL02S0102_3056 J Barlineckie Barlineckie  

PL02S0102_3057 J Barlineckie Barlineckie  

PL02G025_002 G      

PL01G025_018 G      

PL01G025_017 G      

PL02G025_001 G      

PL02G025_004 G      

PL02G025_006 G      

PL02G025_007 G      

PL02G025_008 G      

PL02G025_009 G      

PL02G025_010 G      

PL02G025_011 G      

PL02G025_012 G      

PL02G025_013 G      

PL02G025_016 G      
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Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

PL_OSN_18_3 G   PL10  

PL_OSN_18_4 G   PL7  

PL_OSN_18_5 G   PL21  

PL_OSN_18_6 G   PL9  

PL_OSN_18_7 G   PL24  

PL_OSN_18_1 G   PL22  

PL_OSN_18_2 G   PL23  

NVZ19S Zlewnia rz. Orla 

PL02S0501_0712 S Dąbrocznia Dąbrocznia - Sikorzyn 7,0 

PL02S0501_0837 S Orla Orla - Baszków 52,6 

PL02S0501_0839 S Orla Orla - Wydawy 22,1 

PL02S0501_0862 S Rdęca Rdęca - Jutrosin 0,6 

PL02S0501_0917 S Żydowski Potok Żydowski Potok - Baszków 1,2 

PL02S0501_1730 S Orla Orla - Dubin 39,4 

PL02S0501_1732 S Borownica Borownica - Jutrosin 0,6 

PL02S1401_1330 S Orla Orla most w m. Korzeńsko 15,3 

PL02S1401_1334 S Masłówka Masłówka ujście do Orli 2,4 

PL02G074_010 G      

PL02G074_017 G      

PL02G074_020 G      

PL02G074_028 G      

PL02G074_035 G      

PL02G074_036 G      

PL02G074_037 G      

PL_OSN_19_10 G   Długołęka - Smolice  

PL_OSN_19_11 G   Szkaradowo  

PL_OSN_19_3 G   Korzeńsko  

PL_OSN_19_4 G   Golina Wielka-Bojanowo  

PL_OSN_19_7 G   Małgów  

PL_OSN_19_8 G   Konary  

NVZ20S Zlewnia rz. Rów Polski 

PL02S0501_0850 S Rów Polski Rów Polski - Karzec 50,0 

PL02S0501_0851 S Rów Polski Rów Polski - Tarnowałąka 27,3 

PL02G074_018 G      
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Kod OSN Nazwa OSN MS_CD 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/ studnia/jezioro Nazwa punktu Km 

PL02G074_021 G      

PL_OSN_20_17 G   Pudliszki  

PL_OSN_20_3 G   Dzięczyna  

PL_OSN_20_5 G   Kłoda  

PL_OSN_20_6 G   Drzewce  

NVZ22S Zlewnia rz. Tążyna 

PL01S0601_0963 S Kanał Parchański  Kanał Parchański - Stanomin 29,0 

PL01S0601_0966 S Mała Tążyna OSN 
Mała Tążyna - ujście do 

Tążyny, Przybranowo 
0,2 

PL01S0601_0976 S Tążyna I  
Tążyna - ujście do Tążyny, 

Straszewo 
3,1 

PL01S0601_0977 S Tążyna Białe Błota 6,5 

PL01S0601_0978 S Tążyna 
Tążyna - ujście do Wisły, 

Wołuszewo 
1,5 

PL01S0601_2026 S Tążyna  
Tążyna - powyżej Służewa, 

Przybranowo 
19,7 

PL01S0601_3140 S Dopływ z Ciechocinka 
Dopływ z Ciechocinka - ujście 

do Tążyny, Nowy Ciechocinek 
4,2 

NVZ23S Zlewnia rz. Giszka i Ciemna 

PL02S0501_0706 S Ciemna Ciemna - Tursko 1,8 

PL02S0501_0744 S Giszka Giszka - Tursko 1,2 

PL02S0501_1738 S Ciemna Ciemna - Kucharki 11,3 

PL_OSN_23_1 G   Bógwidze  

PL_OSN_23_2 G   Kucharki  

NVZ24G 
Wody podziemne na terenie 

gminy Korytnica 

PL01G053_001 G      

PL_OSN_1_1 G   Pniewnik 17  

PL_OSN_1_7 G   Pniewnik  

S – wody płynące; J – wody stojące; G – wody podziemne 
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1.2. Informacje geograficzne 

Zestawienia danych zostały przygotowane zgodnie z zasadami określonymi 

w załączniku do podręcznika do raportowania – „Szablony i formaty sprawozdań dotyczących 

informacji geograficznych oraz tabel sumujących na temat jakości wody”. W celu 

przygotowania geobazy MDB, jako warstwy informacyjnej GIS zestawiono dane: pochodzące 

z Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w wyniku realizacji Państwowego Monitoringu 

Środowiska oraz informacje przekazane przez KZGW (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej): 

 komputerową mapę podziału hydrograficznego Polski; 

 plik SHP zawierające informację o państwowym rejestrze granic; 

 pliki SHP zawierające informację o jednolitych i scalonych częściach wód 

powierzchniowych oraz o jednolitych częściach wód podziemnych, 

 pliki SHP zawierające informacje o poprzednich, obecnych i planowanych 

OSN. 

1.3. Mapy ilustrujące wyniki  

a. Mapy zawarte są w Załączniku I -Mapy; 

b. mapy wykonano w skali co najmniej 1:250 000 dla każdego obszaru 

szczególnie narażonego: 

 mapy ilustrujące wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

 mapa średnich wartości NO3 w okresie sprawozdawczym, 

 mapy średnich wartości NO3 w okresie zimowym tj. od października do 

marca, 

 mapy przedstawiających tendencje zmian zaobserwowane pomiędzy 

poprzednim, a bieżącym okresem sprawozdawczym dla średnich 

rocznych oraz średnich zimowych stężeń azotanów.  

1.3.1. Azotany w wodach podziemnych, powierzchniowych, wodach 

przybrzeżnych oraz przejściowych  

1.3.1.1. Ocena i klasyfikacja NO3  

a. Przyjęto następujące przedziały stężeń: 

 0–24,99, 25-39,99, 40-49,99 i ≥50 mgNO3/l dla wód podziemnych; 

 0–1,99, 2-9,99, 10-24,99 25-39,99, 40-49,99 oraz ≥50 mgNO3/l dla wód 

powierzchniowych; 
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 ocenę stopnia zagrożenia azotanami wykonano na podstawie wytycznych 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.XII.2002 r. 

(Dz.U. 2002.241.2093), w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, w którym określono 

wartości graniczne;  

 za wody zanieczyszczone uznaje się śródlądowe wody powierzchniowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem wód, które pobiera się lub zamierza się pobierać 

na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz 

wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 

50 mg NO3/l;  

 za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się śródlądowe wody 

powierzchniowe, ze szczególnym uwzględnieniem wód, które pobiera się lub 

zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia oraz wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 

40 do 50 mg NO3/l i wykazuje tendencję wzrostową. 

1.3.1.2. Obliczenia tendencji zmian w zakresie stężenia NO3 

 Wykonano analizę zmian jakości wód poprzez określenie procentowego 

udziału stanowisk monitoringowych wykazujących od poprzedniego okresu 

sprawozdawczego silny bądź niewielki wzrost lub spadek stężenia azotanów 

lub wskaźników eutrofizacji albo utrzymujących stabilny poziom stężeń dla 

wartości maksymalnych, średnich i średnich zimowych  

 Wykonano analizę tendencji zmian jakości wód w odniesieniu do 

poprzedniego okresu dla stanowisk monitoringowych o nie zmienionym 

położeniu geograficznym / unikatowym kodzie w zakresie średnich wartości 

stężeń i średnich zimowych stężeń azotanów oraz średnich wartości 

wskaźników eutrofizacji w przypadku wód powierzchniowych; 

 Dla OSN wykonano szczegółową analizę tendencji zmian wskaźników 

eutrofizacji dla obu okresów raportowania; 

1.3.1.3. Symbole i kolory oznaczające przedziały stężeń azotanów 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku do raportowania przyjęto 

następującą symbolikę: 

 wody podziemne: (mg NO3/l) 
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Zakres zmian stężeń dla wód podziemnych 

Klasa jakości wódi  Kolor 

  0–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40 –49,99 pomarańczowy 

≥ 50 czerwony 

 wody powierzchniowe: (mg NO3/l): 

Zakres zmian stężeń dla wód powierzchniowych 

Klasa jakości wód Kolor 

  0 – 1,99 granatowy 

  2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–49,99 pomarańczowy 

≥ 50 czerwony 

1.3.2. Eutrofizacja w wodach słodkich i wodach morskich 

 Ocena i klasyfikacja 

Ocenę eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych i morskich wykonano na 

podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

23.XII.2002 r. (Dz.U.2002.241.2093). Wartości graniczne podstawowych wskaźników 

eutrofizacji zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1.3-1 Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód, powyżej 

których występuje eutrofizacja 

Wskaźniki Jednostki 
Wody stojące 

(sezon 

wegetacyjny) 

Wody 

płynące 
(średnia roczna) 

Morskie 

wody 

wewnętrzne 
2
 

Morskie 

wody 

przybrzeżne 

Fosfor ogólny mgP/l > 0,1 > 0,25 > 0,3 > 0,1 

Azot ogólny mgN/l > 1,5 > 5 > 7 > 4 

Azot azotanowy 

Azotany 

mgNNO3/l 

mgNO3/l 

- 

- 

> 2,2 

> 10 

> 3,4 

> 15 

> 1,8 

> 8 

Chlorofil a µg/l > 25 > 25
1
 > 50/>30

3
 > 10 

Przeźroczystość m < 2 - < 4 < 2 
1
 Dotyczy rzek o wystarczająco długim dla rozwoju glonów czasie rezydencji wody. 

2 Z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. 3 Na odcinku przyujściowym rzeki Odry >50 / 

na odcinkach przyujściowych w zlewniach pozostałych rzek >30. 

Dodatkowo, na obszarach szczególnie narażonych, przeanalizowano stan troficzny 

wód słodkich i morskich na podstawie metody OECD dla wód jeziornych (tab. 1.3-2) oraz 
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metody francuskiej (Seq-eaux) dla rzek (tab. 1.3-3), o których mowa jest w podręczniku do 

raportowania. W Polsce, na dzień dzisiejszy, nie ma norm określających stan troficzny wód. 

Tabela 1.3-2 Parametry stosowane przez państwa członkowskie do określenia eutrofizacji OECD 

Parametry  

(dla jezior) 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Fosfor ogólny 

(średnia roczna, 

µgP/l) 

< 4 4-10 10-35 35-100 > 100 

Chlorofil 

(µg Ch a/l 

średnia: 

maks: 

 

 

< 1,0 

< 2,5 

 

 

< 2,5 

< 8,0 

 

 

2,5-8 

8 -25 

 

 

  8-25 

25-75 

 

 

>25 

>75 

Widzialność (m) 

krążka Secchiego:  

średnia: 

min.: 

 

 

>12 

>6 

 

 

>6 

>3 

 

 

6-3 

3-1,5 

 

 

3-1,5 

1,5-0,7 

 

 

< 1,5 

< 0,7 

 

Tabela 1.3-3 Parametry stosowane we Francji do określenia poziomu eutrofizacji (Seq-eaux) 

Parametry  

(dla rzek) 

I 

Ultra-

Oligotroficzny 

II 

 

Oligotroficzny 

III 

 

Mezotroficzny 

IV 

 

Eutroficzny 

V 

 

Hipertroficzny 

Azotany, 

 mg NO3/l 
2 10 25 40 50 

Ortofosforany, 

mgPO4/l 
0,1 0,5 1,0 2,0  

Fosfor ogólny, 

mgP/l 
0,05 0,2 0,5 1,0  

Chlorofil 

max. µg /l 
2,5 8 25 75  

Przedstawienie wyników ocen: 

 albo za pomocą wykazu stacji monitorowania, wraz z podaniem ich 

położenia, środowiska, uwag lub klasyfikacji i/lub wartości parametrów: 

średnie i maksymalne stężenie chlorofilu (np. od kwietnia do września); 

 albo za pomocą mapy w skali 1:1 000 000 (wraz z mapą stacji 

monitorowania poziomów azotanów) na podkładzie mapowym 

przedstawiającym uwarunkowania hydrologiczne/działy wodne 

(ponumerowane stacje wraz z nazwami w legendzie).  
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1.4. Tabele podsumowujące informacje na temat jakości wód  

1.4.1. Wody podziemne  

Analizę jakości wód podziemnych, w okresie sprawozdawczym 01.01.2008-

31.12.2011, dokonano na podstawie danych pochodzących z Państwowego Monitoringu 

Środowiska, obejmujących wyniki z 1258 stanowisk monitoringowych, badanych w ramach 

sieci krajowej i regionalnej jakości wód (mapa 1, mapa 2). W związku ze stwierdzeniem 

zmiany kodowania typu stacji wprowadzono dodatkową kolumnę przy zestawieniach 

punktów na podstawie bieżącej bazy danych przekazanej przez GIOŚ, w której zawarte są 

dane z okresu 2004-2011.  

Zestawienie informacji o liczbie stanowisk monitoringu krajowego i regionalnego 

w poszczególnych przedziałach wód, z których dane stanowiły podstawę do oceny jakości 

wód podziemnych w okresie 2008-2011 zawarto w tabeli 1.4-1.  

Tabela 1.4-1 Liczba punktów monitorowania wód gruntowych  

 

Wody Poprzedni okres 

sprawozdawczy,  

Poprzedni okres 

sprawozdawczy wg 

nowej kodyfikacji 

PIG 

Bieżący okres 

sprawozdawczy, tj. 

2008-2011 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 313 275 307 274 

Woda gruntowa (5-15 m) 236 146 158 142 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 204 49 50 49 

Woda gruntowa (> 30 m) 405 34 34 32 

Użytkowa woda gruntowa  258 631 709 628 

Woda krasowa  0 0 0 0 

Liczba stanowisk, w których stwierdzono przekroczenie progów stężeń azotanów dla 

wartości średnich i maksymalnych zawarto w tabeli 1.4-2. 

Tabela 1.4-2 Odsetek punktów monitoringowych wód gruntowych o maksymalnych i średnich 

wartościach stężeń azotanów powyżej 40 mg/l (%) 

Odsetek stanowisk  
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy 

O stężeniach ≥50 mg/l 

Dla maksymalnej wartości  6,6 7,3 

Dla średniej wartości  5,4 5,2 

O stężeniach ≥ 40 mg/l i <50 mg/l 

Dla maksymalnej wartości  2,8 2,7 

Dla średniej wartości  2,9 2,9 

Z powyższego zestawienia wynika, że stężenia azotanów przekraczające 50 mg/l 

występują jedynie w 7,3% ogólnej liczby badanych studni w ramach badań monitoringu 

krajowego dla wartości maksymalnej i w 5,2% stanowisk dla wartości średniej.  



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

37 

 

Tabela 1.4-3 Określenie trendu zmian dla wartości azotanów maksymalnych i średnich (%) we 

wspólnych punktach monitoringowych wód gruntowych  

Odsetek wspólnych punktów   Dla maks. NO3 Dla średniej rocznej 

  rosnący 

       silnie 10,5% 8,3% 

       słabo 10,4% 8,1% 

  stabilny 64,6% 69,2% 

  malejący 

       silnie 7,2% 6,4% 

       słabo 7,3% 8,0% 

Z powyższego zestawienia wynika, że silny wzrost zanotowano jedynie dla 10,5% 

punktów dla wartości maksymalnych azotanów, a w 8,3% stanowisk w przypadku wartości 

średnich (mapa 3). 

1.4.1.1. OSN Zlewnia studni nr 848, Doba- NVZ 02G 

Na poszczególnych przedziałach wód podziemnych liczba stanowisk kształtowała się 

następująco (tab. 1.4-4): 

Tabela 1.4-4 Liczba punktów monitoringu wód podziemnych badanych na OSN Doba 

 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy* 

Wspólne 

punkty 
Woda gruntowa (0-5 m) 2 2 2 

Woda gruntowa (5-15 m) - 0 0 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - 0 0 

Woda gruntowa (> 30 m) 3 0 0 

Użytkowa woda gruntowa  - 1 1 

Woda krasowa  - 0 0 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych strefach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-5, mapa 9): 

Tabela 1.4-5 Odsetek punktów na OSN Doba w zakresach średnich stężeń azotanów 

 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W płytkich wodach gruntowych w 100% stanowisk, stężenia średnie azotanów 

przekraczały wartości 50 mg/l. Stężenia azotanów w punktach charakteryzujących użytkową 

wodę gruntową, nie przekraczały 25 mgNO3/l w 100% stanowisk. 

W poszczególnych strefach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-6, mapa 9): 
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Tabela 1.4-6 Odsetek punktów na OSN Doba w zakresach maksymalnych stężeń azotanów 

 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio  

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Analiza ilości stanowisk monitoringowych na podstawie maksymalnych stężeń 

azotanów dała taki sam obraz jak dla wartości średnich.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-7. 

Tabela 1.4-7 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 

 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 50 50 - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian w odniesieniu do wartości średnich wykazała znaczny spadek 

w 50% stanowisk oraz nieznaczny spadek w 50% punktów dla stanowisk z poziomu do 5m, 

a stan stabilny w stanowiskach użytkowej wody gruntowej.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-8:  

Tabela 1.4-8 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 50 - - - 50 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 
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Analiza tendencji zmian na podstawie stężeń maksymalnych wykazała znaczny 

spadek w stanowiskach ujmujących wodę gruntową z głębokości do 5m i równocześnie 

znaczny wzrost w pozostałych 50% punków ujmujących wody z tego samego przedziału. 

Natomiast stężenia, w punktach charakteryzujących użytkową wodę gruntową w 100% 

utrzymywały sie na poziomie stabilnym.  

1.4.1.2. OSN Zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże –NVZ 04G  

Na poszczególnych poziomach wód podziemnych liczba stanowisk kształtowała się 

następująco (tab. 1.4-9): 

Tabela 1.4-9 Liczba punktów monitoringu wód podziemnych badanych na OSN Przegaliny 

 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 3 4 4 

Woda gruntowa (5-15 m) 1 - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 2 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 2 - 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-10, mapa 10): 

Tabela 1.4-10 Odsetek punktów na OSN Przegaliny w zakresach średnich stężeń azotanów 
 % punktów o stężeniach w mg NO3/l, odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W 100% punktów ujmujących wody na poziomie gruntowej do 5m, średnie stężenia 

azotanów przekraczały 50 mg/lNO3, natomiast w 100% punktów charakteryzujących 

użytkową wodę gruntową stężenia nie przekraczały 25 mg/lNO3.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-11, mapa 10): 

Tabela 1.4-11 Odsetek punktów na OSN Przegaliny w zakresach maksymalnych stężeń azotanów 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio  

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 
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 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio  

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Analiza ilości stanowisk monitoringowych na podstawie maksymalnych stężeń 

azotanów dała taki sam obraz jak dla wartości średnich.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-12: 

Tabela 1.4-12 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 25 25 - - 50 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - -  - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian w odniesieniu do wartości średnich wykazała znaczny spadek 

w 25% stanowisk oraz nieznaczny spadek w 25% punktów. Natomiast w pozostałych 50% 

stanowisk wystąpił znaczny wzrost stężeń. 

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-13:  

Tabela 1.4-13 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 50 - - - 50 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych, w przedziale wody gruntowej do 5 m 

wykazała znaczny wzrost w 50% badanych stanowisk i w kolejnych 50% znaczny spadek. 

1.4.1.3. OSN Zlewnia rz. Sony i Dopływu z Przedwojewa – NVZ 05S 
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Na poszczególnych piętrach wód podziemnych liczba stanowisk kształtowała się 

następująco (tab. 1.4-14): 

Tabela 1.4-14 Liczba punktów monitoringu wód gruntowych badanych na OSN rzeki Sony 

i dopływu z Przedwojewa 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Poprzedni okres 

sprawozdawczy** 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) -  4 4 

Woda gruntowa (5-15 m) -  - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 7 10 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 5 4 - - 

Użytkowa woda gruntowa  -  10 10 

Woda krasowa  -  - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG, ** zgodnie z obecnym raportem PIG 2012 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich 

wartości stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-15, mapa 11): 

Tabela 1.4-15 Odsetek punktów na OSN rzeki Sony i dopływu z Przedwojewa 

w zakresach średnich stężeń azotanów 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 100 - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W badanych stanowiskach monitoringowych w różnych przedziałach, nie stwierdzono 

stężeń wyższych od 25 mg/l.  

W poszczególnych strefach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-16, mapa 11): 

Tabela 1.4-16 Odsetek punktów na OSN rzeki Sony i dopływu z Przedwojewa w zakresach 

maksymalnych stężeń azotanów 

 
% punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio  

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Płytkie wody podziemne (0-5m)  100 - - - 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa      

Dla maksymalnych stężeń azotanów, w poszczególnych zakresach, wystąpił taki sam 

rozkład procentowy wartości stężeń azotanów w stanowiskach, jak w przypadku wartości 

średnich.  
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Tendencje zmian na podstawie średnich wartości stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-17: 

Tabela 1.4-17 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 100 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  10 - 80 10 - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian w odniesieniu do wartości średnich stężeń azotanów, 

w stanowiskach zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej do 5m, wykazała poziom 

stabilny w 100% punktów. Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody 

gruntowej stężenia w 10% stanowisk wykazywały znaczny spadek oraz w 10% stanowisk 

nieznaczny wzrost. Natomiast w pozostałych 80% stanowisk wystąpił stabilny poziom stężeń.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-18: 

Tabela 1.4-18 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 100 - - 
Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  10 - 80 10 - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam obraz jak dla stężeń 

średnich.  

1.4.1.4. OSN Zlewnia rz. Zgłowiączki - NVZ 06S 

Na obszarze OSN – NVZ 06S w zlewni rzeki Zgłowiączki w okresie 2008-2011 nie 

wykonywano badań wód podziemnych.  

1.4.1.5. OSN Zlewnia rz. Kotomierzyca – NVZ 07S 

Na poszczególnych piętrach wód podziemnych liczba stanowisk kształtowała się 

następująco (tab. 1.4-19): 
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Tabela 1.4-19 Liczba stanowisk monitoringu wód podziemnych badanych na OSN rzeki 

Kotomierzycy 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 1 4 - 

Woda gruntowa (5-15 m) 2 - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 1 1 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-20, mapa 13): 

Tabela 1.4-20 Odsetek stanowisk na OSN rzeki Kotomierzycy w zakresach średnich stężeń azotanów 
 %punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 50   50 

Woda gruntowa (5-15 m)     

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)     

Woda gruntowa (> 30 m)     

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Stanowiska monitoringowe, w których stwierdzono przekroczenie średnich stężeń 

azotanów powyżej 50 mg/l, to studnie ujmujące wodę gruntową z przedziału do 5 m 

stanowiące 50% analizowanych punktów. W pozostałych 50% punktów ujmujących wodę 

z tego samego przedziału stężenia nie przekraczały 25 mg/l. W przedziale użytkowej wody 

gruntowej, w 100% stanowisk średnie stężenia azotanów nie przekraczały 25 mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-21, mapa 13): 

Tabela 1.4-21 Odsetek stanowisk na OSN rzeki Kotomierzycy w zakresach 

maksymalnych stężeń azotanów 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 50   50 

Woda gruntowa (5-15 m)     

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)     

Woda gruntowa (> 30 m)     

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Dla maksymalnych wartości stężeń azotanów odsetek punktów w poszczególnych 

zakresach stężeń był identyczny, jak dla średnich wartości.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4.1-22. 
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Tabela 1.4-22 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 50  50 

Woda gruntowa (5-15 m) - -   - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - -   - 

Woda gruntowa (> 30 m) - -   - 

Użytkowa woda gruntowa   - 100  - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian w odniesieniu do wartości średnich stężeń azotanów, w 

stanowiskach zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej do 5m, wykazała poziom 

stabilny w 50% punktów oraz znaczny wzrost w pozostałych 50% punktów.  Dla punktów 

zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody gruntowej stężenia w 100% stanowisk 

wykazywały poziom stabilny.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, w 

poszczególnych strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-23: 

Tabela 1.4-23 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 50 - 50 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam obraz jak dla stężeń 

średnich.  

1.4.1.6. OSN Zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czyste – NVZ 08S 

Na poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-24):  

Tabela 1.4-24 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN Strugi Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czyste 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

stanowiska 

Woda gruntowa (0-5 m) 1 1 1 

Woda gruntowa (5-15 m) 2 - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 1 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 6 - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 3 3 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 
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W poszczególnych przedziałach wód gruntowych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-25, mapa 14): 

Tabela 1.4-25 Odsetek stanowisk na OSN Strugi Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego w zakresach 

stężeń średnich 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m)    100 

Woda gruntowa (5-15 m)     

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)     

Woda gruntowa (> 30 m)     

Użytkowa woda gruntowa  100    

Woda krasowa      

W badanych stanowiskach monitoringowych zlokalizowanych w przedziale wody 

gruntowej do 5,0 m w 100% punktów stężenia średnie przekraczały 50 mg/l, natomiast 

w przedziale użytkowej wody gruntowej w 100% nie przekraczały 25mg/l.  

Charakterystyka stanowisk monitoringowych na podstawie maksymalnych stężeń 

azotanów nie uległa zmianie w porównaniu do stężeń średnich (tab. 1.4-26, mapa 14).  

Tabela 1.4-26 Odsetek stanowisk na OSN Strugi Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego w zakresach 

stężeń maksymalnych 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-27: 

Tabela 1.4-27 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian w odniesieniu do wartości średnich stężeń azotanów, 

w stanowiskach zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej do 5m, wykazała ich znaczny 
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wzrost w 100% punktów. Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody 

gruntowej stężenia w 100% stanowisk wykazywały poziom stabilny.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-28: 

Tabela 1.4-28 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 67,7 33,3 - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam obraz jak dla wartości 

średnich w przypadku punktów zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej do 5,0 m, 

natomiast stanowiska zlokalizowane w przedziale użytkowej wody gruntowej, 

charakteryzowały w 67,7% stężenia na poziomie stabilnym i w 33,3 % na poziomie 

nieznacznego wzrostu.  

1.4.1.7. OSN Zlewnia rz. Kopel - NVZ 11S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-29): 

Tabela 1.4-29 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Kopel 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 2  - 

Woda gruntowa (> 30 m) 7  - 

Użytkowa woda gruntowa  - 5 4 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-30, mapa 15): 

Tabela 1.4-30 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Kopel w zakresach stężeń średnich 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 
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Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W badanych stanowiskach użytkowych wód gruntowych stężenia azotanów w 100% 

punktów nie przekraczały poziomu 25 mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-31, mapa 15): 

Tabela 1.4-31 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Kopel w zakresach stężeń maksymalnych 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)  - - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Ocena stanowisk monitoringowych na podstawie maksymalnych stężeń azotanów nie 

uległa zmianie w stosunku do charakterystyki na podstawie stężeń średnich.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-32: 

Tabela 1.4-32 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody gruntowej stężenia 

w 100% stanowisk wykazywały poziom stabilny.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, w 

poszczególnych przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-33:  

Tabela 1.4-33 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 
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 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam wynik jak dla wartości 

średnich.  

1.4.1.8. OSN Zlewnia rz. Pogona i Dąbrówka NVZ 12S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-34): 

Tabela 1.4-34 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN Zlewnia rz. Pogona 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy* 

Wspólne 

stanowiska 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 

Woda gruntowa (5-15 m)  - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 5  - 

Użytkowa woda gruntowa  - 2 2 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-35, mapa 16): 

Tabela 1.4-35 Odsetek stanowisk na OSN Zlewnia rz. Pogona w zakresach stężeń średnich 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Na wyznaczonym obszarze wystąpiły jedynie stanowiska zlokalizowane w przedziale 

użytkowej wody gruntowej, w których stężenia azotanów nie przekraczały wartości 25 mg/l. 

Tabela 1.4-36 Odsetek stanowisk na OSN Zlewnia rz. Pogona w zakresach stężeń 

maksymalnych 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 
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 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 
< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda krasowa  - - - - 

Odsetek stanowisk monitoringowych ocenianych na podstawie maksymalnych stężeń 

azotanów nie uległ zmianie w stosunku do charakterystyki na podstawie stężeń średnich. (tab. 

1.4-36, mapa 16).  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-37: 

Tabela 1.4-37 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - 50 50 - 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody gruntowej stężenia w 

50% stanowisk wykazywały stan stabilny, a w pozostałych 50% stanowisk zanotowano 

nieznaczny wzrost.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, w 

poszczególnych przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-38: 

Tabela 1.4-38 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 50 50- - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam wynik jak dla wartości 

średnich.  

1.4.1.9. OSN Zlewnia rz. Olszynka NVZ 13S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-39): 

Tabela 1.4-39 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Olszynki 
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 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) - 1 1 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 1 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-40, mapa 18): 

Tabela 1.4-40 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Olszynki w zakresach stężeń średnich 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 100 - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Na wyznaczonym obszarze wystąpiło 100% stanowisk w przedziale wody gruntowej 

do 5 m, w których stężenia azotanów nie przekraczały poziomu 25 mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (1.4-41, mapa 18): 

Tabela 1.4-41 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Olszynka w zakresach stężeń maksymalnych 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 100 - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Dla wartości maksymalnych procentowa ilość stanowisk oraz ich charakterystyka 

jakościowa nie uległa zmianie.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-42: 

Tabela 1.4-42 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 100 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 
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 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - - - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody gruntowej stężenia 

w 100% stanowisk wykazywały poziom stabilny.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-43: 

Tabela 1.4-43 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 100 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - -- - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian wartości stężeń maksymalnych dała taki sam wynik jak dla 

wartości średnich.  

1.4.1.10. OSN Zlewnia rz. Samica Stęszewska i Mogilnica NVZ 14S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-44):  

Tabela 1.4-44 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej 

i Mogilnicy 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 2 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 3 - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 2 2 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-45, mapa 17): 
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Tabela 1.4-45 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy w 

zakresach stężeń średnich 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

We wszystkich stanowiskach użytkowych wód gruntowych, stężenia azotanów nie 

przekraczały wartości 25 mg NO3/l. 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-46, mapa 17): 

Tabela 1.4-46 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy w 

zakresach stężeń maksymalnych 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Charakterystyka na podstawie stężeń maksymalnych, ilości stanowisk 

monitoringowych w badanych przedziałach głębokości była identyczna jak dla wartości 

średnich.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-47: 

Tabela 1.4-47 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody gruntowej stężenia 

w 100% stanowisk wykazywały poziom stabilny.  
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Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-48: 

Tabela 1.4-48 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości 
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 -- - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam wynik jak dla wartości 

średnich.  

1.4.1.11. OSN Zlewnia Rowu Racockiego 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-49): 

Tabela 1.4-49 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni Rowu Racockiego 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

stanowiska 

Woda gruntowa (0-5 m) - 1 1 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 1 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-50, mapa 18): 

Tabela 1.4-50 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni Rowu Racockiego w zakresach stężeń średnich 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)  - - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W 100% badanych stanowisk monitoringowych w przedziale głębokości do 5m, 

średnie stężenia azotanów przekraczały poziom 50 mg/l.  
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Tabela 1.4-51Odsetek stanowisk na OSN w zlewni Rowu Racockiego w zakresach stężeń 

maksymalnych 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)  - - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Studnie ujmujące wody podziemne z głębokości do 5 m w 100% stanowisk 

charakteryzowały się maksymalną zawartością azotanów powyżej 50 mgNO3/l (tab. 1.4-51, 

mapa 18).  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-52: 

Tabela 1.4-52 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - - - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej do 5 m, stężenia w 100% 

stanowisk wykazywały znaczny wzrost.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, w 

poszczególnych przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-53: 

Tabela 1.4-53 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - -- - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam wynik jak dla wartości 

średnich.  
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1.4.1.12. OSN Zlewnia rz. Oszczynica NVZ 16S 

W obecnym okresie sprawozdawczym, na terenie OSN zlewni rzeki Oszczynica nie 

zlokalizowano stanowisk wód podziemnych.  

1.4.1.13. OSN Zlewnia rz. Sama NVZ 17S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4 -54): 

Tabela 1.4-54 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Samy 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 2 - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 2 2 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-55, mapa 20): 

Tabela 1.4-55 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samy w zakresach stężeń średnich 
  % stanowisko stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W 100% badanych stanowisk, ujmujących użytkowe wody gruntowe średnie stężenia 

azotanów nie przekraczały 25 mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-56, mapa 20): 

Tabela 1.4-56 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Samy w zakresach stężeń maksymalnych 
  % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Ocena stanowisk monitoringowych na podstawie wartości maksymalnych nie uległa 

zmianie w odniesieniu do charakterystyki na podstawie wartości średnich. 
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Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-57: 

Tabela 1.4-57 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości  
` % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa   - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody gruntowej, stężenia 

w 100% stanowisk wykazywały stan stabilny.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód gruntowych, przedstawiono w tab. 1.4-58: 

Tabela 1.4-58 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 -- - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych dała taki sam wynik jak dla wartości 

średnich.  

1.4.1.14. OSN Zlewnia rz. Płonia NVZ 18S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-59): 

Tabela 1.4-59 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Płoni 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 3 7 6 

Woda gruntowa (5-15 m) 19 8 6 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 11 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 3 - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 6 6 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 
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W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-60, mapa 21): 

Tabela 1.4-60 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Płoni w zakresach stężeń średnich 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 57,1 14,3 - 28,6 

Woda gruntowa (5-15 m) 87,5 12,5 - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  83,3 16,7 - - 

Woda krasowa  - - - - 

W stacjach ujmujących poszczególne rodzaje wód największy odsetek stanowią 

stanowiska w których występują wartości poniżej 25 mg/l (od 57,1 do 87,5%). W wodach 

gruntowych z przedziału głębokości do 5 m stwierdzono 14,3% stanowisk, w których stężenia 

azotanów mieściły się między 25 a 39,99 mg/l oraz 12,5% punktów zlokalizowanych w 

przedziale wód gruntowych od 5 do 15 m, a także 16,7% punktów z przedziału użytkowej 

wody gruntowej. W wodach gruntowych (do 5 m) w 28,6% stanowisk stwierdzono 

przekroczenie stężenia 50 mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4 -61, mapa 22): 

Tabela 1.4-61 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Płoni w zakresach stężeń maksymalnych 
 % stanowisk o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 57,1 - - 42,9 

Woda gruntowa (5-15 m) 75,0 12,5 12,5% - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  83,3 - - 16,7 

Woda krasowa  - - -   

Wody o stężeniach maksymalnych azotanów poniżej 25 mg/l wystąpiły: w 57,1% 

stanowisk w przedziale wód gruntowych do 5 m, w 75% punktów z przedziału wody 

gruntowej o głębokości od 5 do 15m oraz w 83,3% punktach z przedziału użytkowej wody 

gruntowej. Stężenia z zakresu 25-39,9 mg/l wystąpiły jedynie w 12,5% punktów 

zlokalizowanych w przedziale od 5 do 15m. W tym samym przedziale w 12,5% punktów 

wystąpiły stężenia z zakresu 40-49,9 mg/l. Stężenia wyższe niż 50mg/l charakteryzowały 

42,9% punktów z przedziału wody gruntowej do 5 m oraz 16,7% punktów ze przedziału 

użytkowej wody gruntowej.  
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Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-62: 

Tabela 1.4-62 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 16,7 16,7 33,3 - 33,3 

Woda gruntowa (5-15 m) - 16,7 66,7 - 16,7 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 83,3 - 16,7 

Woda krasowa  - - - - - 

Dla punktów zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej o głębokości do 5 m 

stężenia azotanów w 16,7% wykazywały znaczny spadek, w kolejnych 16,7% nieznaczny 

spadek. W 33,3% punktów stwierdzono stan stabilny i w kolejnych 33,3% znaczny wzrost. 

W przedziale wód gruntowych o głębokości od 5 do 15 m, w 16,7% wystąpił nieznaczny 

spadek, a w kolejnych 16,7% znaczny wzrost stężeń, natomiast w 66,7% odnotowano stan 

stabilny. W przedziale użytkowej wody gruntowej w 83,3% punktów stwierdzono stan 

stabilny, a 16,7% stanowisk znaczny wzrost.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód gruntowych, przedstawiono w tab. 1.4-63: 

Tabela 1.4-63 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 33,3 16,7 50,0 

Woda gruntowa (5-15 m) - - 50,0 16,7 33,3 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 66,7 16,7 16,6 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian stężeń maksymalnych wykazała, że poziom stabilny 

utrzymywał się: przedziale wód gruntowych do 5 m w 33,3% punktów, na poziomie od 5 do 

15 m w 50% punktów oraz w stanowiskach zlokalizowanych w przedziale użytkowej wody 

gruntowej w 66,7% punktów. Tendencja o nieznacznym wzroście wystąpiła w 16,7% 

punktów z przedziału do 5 m oraz 16,7% stanowisk z przedziału od 5 do 15m, a także w 6,7% 

punktów z przedziału użytkowej wody gruntowej. Maksymalne stężenia azotanów 

wykazywały znaczny wzrost w 50% punktów w przedziale wody gruntowej o głębokości do 
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5 m oraz w 33,3% punktów z przedziału wody gruntowej o głębokości od 5 do 15 m. 

W przedziale użytkowej wody gruntowej poziom ten, był przekroczony w 16,6% stanowisk.  

1.4.1.15. OSN Zlewnia rz. Orla NVZ 19S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-64): 

Tabela 1.4-64 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Orli 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy * 

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 1 4 4 

Woda gruntowa (5-15 m) 12 3 3 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 8 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 10 - - 

Użytkowa woda gruntowa  - 6 6 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-65, mapa 23): 

Tabela 1.4-65 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Orli w zakresach stężeń średnich 
  % stanowisk o stężeniach  odpowiednio: 

< 24,99 25-39,99 40-49,99 ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 75,0 - - 25,0 

Woda gruntowa (5-15 m) 100,0 - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100,0 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Średnie stężenia azotanów nieprzekraczające 25 mg/l wystąpiły w 75% punktów 

zlokalizowanych w przedziałach wody gruntowej do 5 m, a w 100% punków w przedziałach 

wody gruntowej od 5 do 15m oraz użytkowej wody gruntowej. Tylko w 25% punków 

odnotowano stężenia wyższe od 50 mg/l w przedziałach wody gruntowej do 5,0 m.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-66, mapa 24): 

Tabela 1.4-66 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Orli w zakresach stężeń maksymalnych 
  % stanowisk o stężeniach  odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  >50  

Woda gruntowa (0-5 m) 75,0 - - 25 

Woda gruntowa (5-15 m) 100 - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 
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Charakterystyka stanowisk monitoringowych dla poszczególnych przedziałów stężeń 

azotanów, w oparciu  o wartości maksymalne była identyczna jak dla wartości średnich.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-67: 

Tabela 1.4-67 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 25,0 25,0 50,0 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - 100,0 - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100,0 - - 

Woda krasowa     - - 

Analiza tendencji zmian na podstawie wartości średnich wykazała że, w przedziale 

użytkowej wody gruntowej oraz na głębokości od 5 do 15m , w 100% punktów wystąpił stan 

stabilny. Wodę gruntową z przedziału do 5 m charakteryzowało 25% punktów o znacznym 

spadku stężeń, 25% o nieznacznym spadku i 50% o stanie stabilnym.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód gruntowych, przedstawiono w tab. 1.4-68: 

Tabela 1.4-68 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 25,0 - 75,0 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - 66,7 33,3 - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100,0 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Tendencje zmian stężeń w przedziale wody gruntowej do 5 m w 25% punktów 

wykazała znaczny spadek, a w 75% stan stabilny. Wodę gruntową z przedziału od 5 do 15 m 

charakteryzowało 66,7% punktów w których wartości maksymalne stężeń utrzymywały się na 

poziomie stabilnym, oraz 33,3% o niewielkim wzroście. W punktach zlokalizowanych 

w przedziale użytkowej wody gruntowej w 100% wystąpił stan stabilny.  
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1.4.1.16. OSN Zlewnia rz. Rów Polski NVZ 20S 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-69): 

Tabela 1.4-69 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w zlewni rzeki Rów Polski 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy  

Obecny okres 

sprawozdawczy *  

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 5 5 4 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) 5 - - 

Woda gruntowa (> 30 m) 5 -  

Użytkowa woda gruntowa  - 1 1 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-70, mapa 25): 

Tabela 1.4-70 Odsetek stanowisk na OSN w zlewni rzeki Rów Polski w zakresach stężeń średnich 
  % punktów o stężeniach  odpowiednio: 

< 25 25-39,99 40-49,99 >50 

Woda gruntowa (0-5 m) 100 - -  

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)   - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W 100% stanowisk w przedziałach wody gruntowej o głębokości do 5 m i użytkowej 

wody gruntowej, stężenia nie przekraczały 25mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-71, mapa 26): 

Tabela 1.4-71 Odsetek stanowisk na OSN Zlewni rz. Rów Polski w zakresach stężeń maksymalnych 
  % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 25  25-39,99  40-50  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) 100 - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) -  - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Analiza ilości stanowisk monitoringowych na podstawie maksymalnych stężeń 

azotanów dała taki sam obraz jak dla wartości średnich.  

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

przedziałach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-72: 
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Tabela 1.4-72 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 100 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 - - 

Woda krasowa     - - 

Analiza tendencji zmian na podstawie wartości średnich wykazała że, we wszystkich 

badanych punktach wystąpiła stabilizacja wartości stężeń.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, w 

poszczególnych przedziałach wód gruntowych, przedstawiono w tab. 1.4-73: 

Tabela 1.4-73 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) - - 100 - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - 100 - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Tendencje zmian według wartości maksymalnych są identyczne jak dla średnich 

wartości stężeń.  

1.4.1.17. OSN Wody podziemne w zlewni rz. Giszki i Ciemnej NVZ 23S 

Powyższy obszar ustanowiony został od 1.05.2008r. w związku z tym, nie dokonano 

oceny porównawczej do przedniego okresu.   

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-74): 

Tabela 1.4-74 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN wody podziemne w zlewni Giszki i 

Ciemnej 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Obecny okres 

sprawozdawczy 

Wspólne 

stanowiska 

Woda gruntowa (0-5 m) - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) -  - 

Użytkowa woda gruntowa  - 2 - 

Woda krasowa  - - - 
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W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-75, mapa 27): 

Tabela 1.4-75 Odsetek stanowisk na OSN wody podziemne w zlewni rzeki Giszki i Ciemnej w 

zakresach stężeń średnich 
 % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) -  -  - 

Woda gruntowa (5-15 m) -  - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) -  - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) -  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  50  - 50 - 

Woda krasowa  -  - - - 

W przedziale użytkowej wody gruntowej w 50% stanowisk średnie stężenia nie 

przekroczyły 25 mg/l, a pozostałych 50% utrzymywały się na poziomie od 40-49,99mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-76, mapa 28): 

Tabela 1.4-76 Odsetek stanowisk na OSN wody podziemne w zlewni rzeki Giszki i Ciemnej 

w zakresach stężeń maksymalnych 
  % punktów o stężeniach  odpowiednio  

< 24,99  25-39,99  40-49,99  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m) -  - - - 

Woda gruntowa (5-15 m) -  - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) -  - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) -  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  50  - - 50 

Woda krasowa  -  - - - 

Charakterystyka wartości maksymalnych w poszczególnych przedziałach stężeń 

wykazała, że 50% punktów położonych na poziomie gruntowej wody użytkowej stężenia nie 

przekraczały 25 mg/l, a pozostałych 50% przekraczały poziom 50 mgNO3/l.  

1.4.1.18. OSN Wody podziemne na terenie gminy Korytnica (Pniewnik) NVZ 24G 

W poszczególnych przedziałach głębokości wód podziemnych, liczba stanowisk 

kształtowała się następująco (tab. 1.4-77): 

Tabela 1.4-77 Liczba stanowisk wód podziemnych na OSN w gminie Korytnica 
 Poprzedni okres 

sprawozdawczy  

Obecny okres 

sprawozdawczy *  

Wspólne 

punkty 

Woda gruntowa (0-5 m) 2 2 2 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - -  

Użytkowa woda gruntowa  - 1 - 

Woda krasowa  - - - 

*zmiana kodowania typu stacji przez PIG 
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W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do średnich stężeń 

azotanów odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-78, mapa 29): 

Tabela 1.4-78 Odsetek stanowisk na OSN w gminie Korytnica w zakresach stężeń średnich 
  % punktów o stężeniach  odpowiednio: 

< 25 25-39,99 40-49,99 >50 

Woda gruntowa (0-5 m)  50 50  

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)   - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

W 100% stanowisk w przedziale użytkowej wody gruntowej, stężenia nie 

przekraczały 25mg/l, a w 50% punktów w przedziale wody gruntowej o głębokości do 5 m 

stężenia mieściły się w zakresie od 25 do 39,99 mg/l i w kolejnych 50% w zakresie od 40 do 

49,99 mg/l.  

W poszczególnych przedziałach wód podziemnych, w odniesieniu do maksymalnych 

stężeń azotanów, odsetek stanowisk wynosił (tab. 1.4-79, mapa 29): 

Tabela 1.4-79 Odsetek stanowisk na OSN w gminie Korytnica w zakresach stężeń maksymalnych 
  % punktów o stężeniach w mg/l odpowiednio: 

< 25  25-39,99  40-50  ≥50 

Woda gruntowa (0-5 m)  - - 100 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) -  - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  100 - - - 

Woda krasowa  - - - - 

Analiza ilości stanowisk monitoringowych na podstawie maksymalnych stężeń 

azotanów wykazała, że w 100% punktów zlokalizowanych w przedziale wody gruntowej 

o głębokości do 5 m przekroczone były stężenia 50 mg/l, a gruntową wodę użytkową 

charakteryzowały stężenia poniżej 25 mg/l w 100% punktów.   

Tendencje zmian na podstawie wartości średnich stężeń azotanów, w poszczególnych 

strefach wód podziemnych, przedstawiono w tab. 1.4-80: 

Tabela 1.4-80 Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie średnich wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 50 -  50 - 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 
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 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian na podstawie wartości średnich wykazała że, 50% punków 

nastąpił znaczny spadek stężeń, a w pozostałych 50% nieznaczny wzrost.  

Tendencje zmian na podstawie wartości maksymalnych stężeń azotanów, 

w poszczególnych przedziałach wód gruntowych, przedstawiono w tab. 1.4-81: 

Tabela 1.4-81Tendencje zmian stężeń NO3 w wodach gruntowych na podstawie maksymalnych 

wartości  
 % punktów 

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Woda gruntowa (0-5 m) 50 - - - 50 

Woda gruntowa (5-15 m) - - - - - 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m) - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m) - - - - - 

Użytkowa woda gruntowa  - - - - - 

Woda krasowa  - - - - - 

Analiza tendencji zmian według wartości maksymalnych wykazała że, w 50% 

punktów nastąpił znaczny spadek stężeń, a w pozostałych 50% znaczny wzrost.  
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1.4.2. Wody powierzchniowe  

Analizę jakości wód powierzchniowych, w okresie sprawozdawczym 01.01.2008-

31.12.2011, wykonano na podstawie danych pochodzących z Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Dane zebrano z 2934 stanowisk monitoringowych, zestawionych układzie 

kalendarzowym z lat 2008-2011, obejmujących wyniki pomiarów jakości powierzchniowych 

wód płynących, stojących, przejściowych, przybrzeżnych i morskich (tab. 1.4-82, mapa (4- 

8). 

Monitoring jakości rzek prowadzony był w stanowiskach wchodzących w skład sieci 

monitoringu diagnostycznego oraz operacyjnego Dla okresu 2008-2011 zestawiono wyniki 

analiz z 2286 stanowisk monitoringowych. 

Monitoring jakości jezior, w bieżącym okresie sprawozdawczym, wykonany był dla 

373 jezior wchodzących w skład sieci monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. 

Zestawiono uśrednione wyniki badań prowadzonych na głębokości do 1 m pod powierzchnią, 

dla wszystkich stanowisk występujących na danym jeziorze.  

Monitoring jakości wód przejściowych, przybrzeżnych i morskich, w bieżącym 

okresie sprawozdawczym, wykonany był dla stanowisk wchodzących w skład sieci 

monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Dla 46 stanowisk zestawiono wyniki badań 

prowadzonych na głębokości 1 m pod powierzchnią.  

Tabela 1.4-82 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 3386 2286 1585 

Jeziora / zbiorniki wodne 368 602 15 

Wody przejściowe / 

przybrzeżne / morskie 
86 46 41 

Razem 3840 2934 1641 

Na podstawie porównania średnich wartości stężeń wskaźników eutrofizacji 

wyznaczonych w bieżącym okresie sprawozdawczym z wartościami granicznymi 

określonymi w rozporządzeniu MŚ z 23.12.2002 r. stwierdzono, że zjawisko eutrofizacji 

występuje w 34% stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych rzecznych, w 85% 

przejściowych i przybrzeżnych oraz 58% jezior (tab. 1.4-83).  
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Tabela 1.4-83Odsetek stanowisk monitoringowych, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk  
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 52 34 

Jeziora / zbiorniki wodne 67 58 

Wody przejściowe / 

przybrzeżne / morskie 
27 85 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów 

w powierzchniowych wodach płynących wykazała, że w 94,6% stanowisk średnie wartości 

stężeń z okresu oraz w 90,9% średnie wartości stężeń zimowych z okresu nie przekroczyły 25 

mgNO3/l, czyli wartości granicznej określającej przydatność tych wód do celów 

wodociągowych (tab. 1.4-84). W przedziale stężeń 25-50 mgNO3/l ilość stanowisk wynosiła 

odpowiednio 4,3% i 6,8%. Wartość 50 mgNO3/l została przekroczona w około 2% stanowisk. 

W przypadku analizy występowania wartości maksymalnych stężeń w określonych 

przedziałach klas jakości stwierdzono, że wartość 25 mgNO3/l nie została przekroczona 

w 70,3% stanowisk, stężenie z przedziału 25-50 mgNO3/l wystąpiło w 18,3% stanowisk, 

natomiast w 11,4% stanowisk przekroczona została wartość 50 mgNO3/l.  

Podobna analiza w przypadku jezior wykazała, że 99,7% stanowisk stężenia średnie 

azotanów nie przekraczały 25mgNO3/l, a przypadku wartości stężeń maksymalnych w 100% 

stanowisk nie był przekroczony ten poziom.  

Tabela 1.4-84 Odsetek stanowisk monitoringowych, w poszczególnych klasach jakości ze względu na 

stężenie azotanów (mg NO3/l) w wodach rzek i jezior (%) 

Okres 2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50  

Średnia wartość dla rzek 9,3 59,7 25,6 3,3 1,0 1,1 

Średnia zimowa dla rzek 7,0 52,7 31,2 5,4 1,4 2,3 

Wartość maksymalna dla rzek 2,5 30,4 37,4 12,7 5,6 11,4 

Średnia wartość dla jezior 80,7 17,3 1,7 0,3 0 0 

Średnia zimowa dla jezior 92,3 7,7 0 0 0 0 

Wartość maksymalna dla jezior 61,7 27,5 8,8 1,5 0 0,5 

W przypadku analizy zmienności jakości wód morskich, przybrzeżnych 

i przejściowych pod kątem występowania azotanów stwierdzono, że w 100% stanowisk 

średnie wartości stężeń z okresu oraz średnie wartości stężeń zimowych z okresu nie 

przekroczyły 25 mgNO3/l (tab. 1.4-85). W przypadku analizy występowania wartości 

maksymalnych stężeń w określonych przedziałach klas jakości stwierdzono, że wartość 
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10 mgNO3/l nie została przekroczona w 83% stanowisk, natomiast stężenie z przedziału 10 - 

25 mgNO3/l wystąpiło w 17% stanowisk. 

Tabela 1.4-85 Odsetek stanowisk monitoringowych, w poszczególnych klasach jakości ze względu na 

stężenie azotanów (mg NO3/l) w wodach morskich, przybrzeżnych i przejściowych (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50  

Średnia wartość dla wód morskich 80 20 0 0 0 0 

Średnia zimowa dla wód morskich 74 22 4 0 0 0 

Wartość maksymalna dla wód 

morskich 
59 24 17 0 0 0 

Na podstawie danych monitoringu wód powierzchniowych przeanalizowano 

zmienność występowania azotanów oraz zjawiska eutrofizacji w poszczególnych obszarach 

narażonych wyznaczonych na terenie Polski oraz dokonano porównania zmian w odniesieniu 

do poprzedniego okresu. 

1.4.2.1. OSN zlewnia studni nr 848, Doba NVZ 02G 

Na obszarze OSN analizowano dane z 2 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-86).  

Tabela 1.4-86 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN Doba 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne stanowiska 

Rzeki 4 2 2 

Jeziora 1 nb - 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-87, 1.4-88). 

Tabela 1.4-87 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek punktów 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

Jeziora 100 nb 

 

Tabela 1.4-88 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 4 2 

Jeziora 1 nb 
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Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-89. 

Tabela 1.4-89 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 100 - - 

Jeziora nb nb nb nb nb 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 100% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu oraz średnie zimowe nie przekroczyły 10 

mgNO3/l, a wartości maksymalne w 100% punktów nie przekroczyły 25 mgNO3/l, czyli 

wartości dla wód przeznaczonych do celów wodociągowych (tab. 1.4-90, mapa 9).  

Tabela 1.4-90 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

Okres 2008-20011 Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - 100 - - - - 

Średnia zimowa dla rzek - 100 - - - - 

Wartość maksymalna dla rzek - - 100 - - - 

 

Tendencje zmian w powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono ód w tab. 1.4-91: 

Tabela 1.4-91 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - 50 50 - 

Średnia zimowa rzek - - 50 50 - 

Rzeki wartość maksymalna  50 50 - - - 

Średnia roczna jezior nb nb nb nb nb 

Średnia zimowa jezior nb nb nb nb nb 

Jeziora wartość maksymalna nb nb nb nb nb 

 

Tendencje zmian średnich stężeń azotanów i średnich zimowych w rzekach wykazały, 

że w 50% punktów wystąpił stan stabilny, a w 50% nieznaczny wzrost. Analiza tendencji 

zmian na podstawie wartości maksymalnych wskazuje na znaczny spadek stężeń w 50% 

stanowisk i nieznaczny spadek w 50% pozostałych punktów.  
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1.4.2.2. OSN  Zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże - NVZ 04G 

Brak stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych położonych na obszarze 

OSN NVZ 04G.  

1.4.2.3. OSN Zlewnia rz. Sony i Dopływu z Przedwojewa - NVZ 05S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 4 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-92, mapa 11). 

Tabela 1.4-92 Liczba punktów monitorowania wód powierzchniowych badanych na OSN rzeki Sony 

i dopływu z Przedwojewa 

Liczba punktów 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne stanowiska 

Rzeki 5 4 4 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-93, 1.4-94). 

Tabela 1.4-93 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

 

Tabela 1.4-94 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 5 4 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-95. 

Tabela 1.4-95 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 50 50 - 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 50% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu nie przekroczyły 25 mgNO3/l, czyli 

wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych do celów wodociągowych (tab. 1.4.2-19, 

mapa 11). Wartość 40 mgNO3/l nie została przekroczona w 50% stanowisk i w 75% w 

przypadku średnich zimowych. W 25% punktów przekroczona została wartość 40 mgNO3/l 

dla średnich zimowych. Stężenie 50 mgNO3/l zostało przekroczone w 100% stanowisk dla 

wartości maksymalnych (tab. 1.4-96, mapa 11).. 
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Tabela 1.4-96 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - 50 50 0 - 

Średnia zimowa dla rzek - - - 75 25 - 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - 100 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-97: 

Tabela 1.4-97 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - 25 - 50 25 

Średnia zimowa rzek 50 25 - - 25 

Rzeki wartość maksymalna  25 - 25 - 50 

Tendencje zmian średnich stężeń azotanów wykazały, że 25% punktów wystąpił 

nieznaczny spadek, w 50% nieznaczny wzrost, a w pozostałych 25% znaczny wzrost. Analiza 

tendencji stężeń średnich zimowych wskazuje na znaczny spadek w 50% punktów, 

nieznaczny spadek w 25% i znaczny wzrost w pozostałych 25% stanowisk. Analiza tendencji 

na podstawie wartości maksymalnych wskazuje na znaczny spadek w 25% punktów, poziom 

stabilny odnotowano w 25% punktów oraz znaczny wzrost w 50% stanowisk.  

1.4.2.4. OSN Zlewnia rz. Zgłowiączki - NVZ 06S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 2 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-98). 

Tabela 1.4-98 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN rzeki 

Zgłowiączki 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne stanowiska 

Rzeki 2 2 2 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-99, 1.4-100). 
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Tabela 1.4-99 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

 

Tabela 1.4-100 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 2 2 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-101. 

Tabela 1.4-101 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

średnie wartości stężeń z okresu w 100% stanowisk oraz w 100% w przypadku średnich 

zimowych przekroczyły wartość 50 mgNO3/l (tab. 1.4-102, mapa 12). Stężenie 50 mgNO3/l 

zostało również przekroczone w 100% stanowisk dla wartości maksymalnych. 

Tabela 1.4-102 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - - - - 100 

Średnia zimowa dla rzek - - - - - 100 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - 100 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-103: 

Tabela 1.4-103 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek 50 - - - 50 

Średnia zimowa rzek 50 - - - 50 

Rzeki wartość maksymalna  50 50 - - - 
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Tendencje zmian średnich stężeń azotanów wykazały, że 50% punktów wystąpił 

znaczny spadek, a 50% znaczny wzrost. Analiza tendencji stężeń średnich zimowych daje taki 

sam obraz zmian. Tendencje określone na podstawie wartości maksymalnych, wskazują na 

znaczny spadek stężeń w 50% punktów oraz w pozostałych 50% na nieznaczny spadek.  

1.4.2.5. OSN  Zlewnia rz. Kotomierzyca NVZ 07S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 3 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-104). 

Tabela 1.4-104 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN rzeki 

Kotomierzycy 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne stanowiska 

Rzeki 4 3 3 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-105, 1.4-106). 

Tabela 1.4-105 Odsetek punktów, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

 

Tabela 1.4-106 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 4 3 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-107. 

Tabela 1.4-107 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

średnie wartości stężeń z okresu wystąpiły w przedziale 40 -50 mgNO3/l w 33% stanowisk 

(tab. 1.4-108, mapa 13). Wartość 50 mgNO3/l została przekroczona w 67% stanowisk w 

przypadku średnich z okresu oraz w 100% dla średnich zimowych stężeń azotanów. Stężenie 

50 mgNO3/l zostało przekroczone również w 100% stanowisk dla wartości maksymalnych. 
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Tabela 1.4-108 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - - - 33 67 

Średnia zimowa dla rzek - - - - - 100 

Wartość maksymalna dla 

rzek 
- - - - - 100 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-109: 

Tabela 1.4-109 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - - - 100 

Średnia zimowa rzek - - - - 100 

Rzeki wartość maksymalna  - - - - 100 

Tendencje zmian średnich stężeń azotanów, stężeń zimowych i wartości 

maksymalnych wykazały, że w 100% punktów wystąpił znaczny ich wzrost. 

1.4.2.6. OSN Zlewnia rz. Struga Żak, J. Kornatowskiego i J. Czystego - NVZ 08S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 5 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-110). 

Tabela 1.4-110 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN Strugi 

Żaki, J.Kornatowskiego  i jez. Czystego 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 6 3 3 

Jeziora 1 2 0 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-111, 1.4-112). 

Tabela 1.4-111 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk  
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

Jeziora 100 100 
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Tabela 1.4-112 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 6 3 

Jeziora 1 2 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-113 

Tabela 1.4-113 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 33 67 - 

Jeziora - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 67% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu oraz wartości średnich zimowych nie 

przekroczyły 25 mgNO3/l, czyli wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych do celów 

wodociągowych (tab. 1.4-114. mapa 14). Wartość 50 mgNO3/l została przekroczona w 33% 

stanowisk, w przypadku maksymalnych stężeń azotanów.  

Tabela 1.4-114 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia roczna dla rzek - 34 33 33 - - 

Średnia zimowa dla rzek - - 67 - 33 - 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - 67 33 

Średnia roczna dla jezior 50 50 - - - - 

Średnia zimowa dla jezior nb nb nb nb nb nb 

Wartość maksymalna dla jezior 50 - 50 - -  

nb – nie badano 

Analiza zanieczyszczenia jeziora Kornatowskiego wykazała, że średnia wartość 

stężenia azotanów i wartość maksymalna z okresu nie przekracza 25 mgNO3/l, czyli wartości 

zalecanej dla wód przeznaczonych do celów wodociągowych.  

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-115: 
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Tabela 1.4-115 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - 33 33 - 34 

Średnia zimowa rzek - - - 33 67 

Rzeki wartość maksymalna  33 - - - 67 

Tendencje zmian średnich stężeń azotanów w rzekach wykazały, że w 33% punktów 

wystąpił nieznaczny spadek, w 33% stan stabilny, a 34% punktów odnotowano znaczny 

wzrost stężeń. Tendencja określona na podstawie stężeń średnich zimowych wskazuje, iż w 

33% punktów wystąpił nieznaczny wzrost, w 67% stanowisk znaczny wzrost. Analiza 

tendencji zmian na podstawie wartości maksymalnych wskazuje na znaczny spadek stężeń w 

33% stanowisk, znaczny wzrost w 67% punktów. Tendencji zmian dla jeziora nie określono z 

powodu braku wspólnych punków dla omawianych okresów.  

1.4.2.7. OSN  Zlewnia rz. Kopel NVZ 11S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 4 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-116). 

Tabela 1.4-116 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Kopel 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 6 3 3 

Jeziora 0 1 0 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-117, 1.4-118). 

Tabela 1.4-117 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk  
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

Jeziora 0 100 
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Tabela 1.4-118 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 6 3 

Jeziora 0 1 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-119. 

Tabela 1.4-119 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 33 33 34 

Jeziora - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód płynących pod kątem występowania azotanów 

wykazała, że w 33% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu oraz wartości średnich 

zimowych nie przekroczyły 25 mgNO3/l, czyli wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych 

do celów wodociągowych Maksymalne wartości stężeń przekroczyły wartość 50 mgNO3/l 

w 100% stanowisk. Średnie i maksymalne stężenia w wodach stojących nie przekroczyły 25 

mgNO3/l (tab. 1.4-120, mapa 15). 

Tabela 1.4-120 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - 33 33 34 - 

Średnia zimowa dla rzek - - 33 - 33 34 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - 100 

Średnia wartość dla jezior - 100 - - - - 

Średnia zimowa dla jezior nb nb nb nb nb nb 

Wartość maksymalna dla jezior - - 100 - - - 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-121: 
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Tabela 1.4-121 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek 33 - - 33 34 

Średnia zimowa rzek 33 - - 67 0 

Rzeki wartość maksymalna  33 - - - 67 

Tendencje zmian średnich rocznych stężeń azotanów wykazały znaczny spadek 

w 33% punktów, nieznaczny wzrost w 33% stanowisk i w pozostałych 34% znaczny wzrost. 

Średnia zimowa wykazała tendencję znacznego spadku w 33% punktów oraz nieznacznego 

wzrostu w pozostałych 67% . Tendencje na podstawie wartości maksymalnych wskazały na 

znaczny spadek w 33% punktów, a także na znaczny wzrost w pozostałych 67% stanowisk. 

Tendencji zmian dla wód stojących nie określono z powodu braku wspólnych stanowisk.  

1.4.2.8. OSN  Zlewnia rz. Pogona i Dąbrówka NVZ 12S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 2 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-122). 

Tabela 1.4-122 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych w zlewni rzeki 

Pogona i Dąbrówka 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 5 2 2 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono, że zjawisko to 

występuje we wszystkich stanowiskach (tab. 1.4-123, 1.4-124). 

Tabela 1.4-123 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

 

Tabela 1.4-124 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 5 2 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-125. 
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Tabela 1.4-125 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 100% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu, stężenia zimowe i maksymalne 

przekraczały wartość 50 mgNO3/l. (tab. 1.4-126, mapa 16). 

Tabela 1.4-126 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek 0 0 0 0 0 100 

Średnia zimowa dla rzek 0 0 0 0 0 100 

Wartość maksymalna dla 

rzek 
0 0 0 0 0 100 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-127: 

Tabela 1.4-127 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - - - 100 

Średnia zimowa rzek - - - - 100 

Rzeki wartość maksymalna  - - - - 100 

Tendencje zmian analizowane dla wszystkich charakterystycznych stężeń azotanów, 

wykazywały znaczny wzrost. 

1.4.2.9. OSN  Zlewnia rz. Olszynka NVZ 13S 

Na obszarze OSN w obecnym okresie nie badano jakości wód powierzchniowych. 

1.4.2.10. OSN  Zlewnia rz.Samica Stęszewska i Mogilnica NVZ 14S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 2 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-128).  
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Tabela 1.4-128 Liczba stanowisk monitorowania wód powierzchniowych badanych na OSN w zlewni 

rzeki Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne stanowiska 

Rzeki 3 1 1 

Jeziora 1 1 1 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska (tab. 1.4-129, 1.4-130). 

Tabela 1.4-129 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

Jeziora 100 100 

 

Tabela 1.4-130 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 3 1 

Jeziora 1 1 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-131. 

Tabela 1.4-131 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 100 - - 

Jeziora - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 100% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu nie przekroczyły 25 mgNO3/l, czyli 

wartości dopuszczalnej dla wód wykorzystywanych do celów wodociągowych (tab. 1.4-132, 

mapa 17), natomiast średnie zimowe nie przekroczyły poziomu 40 mgNO3/l Wartość 50 

mgNO3/l została przekroczona w 100% stanowisk dla wartości maksymalnych. W przypadku 

wód jeziornych średnie stężenie nie przekraczało 25 mgNO3/l, natomiast stężenie 40 mgNO3/l 

nie zostało przekroczone dla wartości maksymalnej. 
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Tabela 1.4-132 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2004-2007 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - 100   - 

Średnia zimowa dla rzek - -  100   

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - 100 

Średnia wartość dla jezior -  100 - - - 

Średnia zimowa dla jezior nb nb nb nb nb nb 

Wartość maksymalna dla jezior - - - 100 - - 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-133: 

Tabela 1.4-133 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - - - 100 

Średnia zimowa rzek - - - - 100 

Rzeki wartość maksymalna  100 - - - - 

Średnia roczna jezior - -  100 - 

Średnia zimowa jezior nb nb nb nb nb 

Jeziora wartość maksymalna 100 - - - - 
nb- nie badano 

Tendencje zmian wód płynących wykazały znaczny spadek dla wartości 

maksymalnych natomiast znaczący wzrost dla średniej zimowej i średniej rocznej. Wartości 

średnich rocznych stężeń azotanów w wodach stojących wykazywały nieznaczny wzrost, 

natomiast dla wartości maksymalnych odnotowano znaczny spadek.  

1.4.2.11. OSN Zlewnia Rowu Racockiego NVZ 15S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 5 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-134).  

Tabela 1.4-134 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni Rowu Racockiego 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 1 0 0 

Jeziora 2 5 2 
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Stwierdzono występowania zjawiska eutrofizacji jedynie w przypadku jezior (tab. 1.4-

135, 1.4-136). 

Tabela 1.4-135 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek punktów 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 0 - 

Jeziora 100 100 

Tabela 1.4-136 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 0 - 

Jeziora 5 2 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-137. 

Tabela 1.4-137 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - - - 

Jeziora    20 80 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 100% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu nie przekroczyły 2 mgNO3/l (tab. 1.4-

138, mapa 18). Wartości maksymalne nie przekraczały poziomu 25 mgNO3/l.  

Tabela 1.4-138 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach i jeziorach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99 ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - - - - - 

Średnia zimowa dla rzek - - - - - - 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - - 

Średnia wartość dla jezior 100 - - - - - 

Średnia zimowa dla jezior nb nb nb nb nb nb 

Wartość maksymalna dla jezior 40 40 20 - - - 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-139: 
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Tabela 1.4-139 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna jezior - - 100 - -- 

Średnia zimowa jezior nb nb nb nb nb 

Jeziora wartość maksymalna - - 50 - 50 

Tendencje zmian wód jeziornych wykazywały stan stabilny w 100% punktów dla 

średniej rocznej i w 50% stanowisk dla wartości maksymalnej. W pozostałych 50% punktów 

wystapił znaczny wzrost stężeń.  

1.4.2.12. OSN  Zlewnia rz. Oszczynica NVZ 16S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 3 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-140). 

Tabela 1.4-140 Liczba stanowisk monitorowania wód powierzchniowych badanych na OSN  

w zlewni rzeki Oszczynicy 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 1 1 0 

Jeziora 2 2 2 

Stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji w rzece i jeziorze (tab. 1.4-141, tab. 

1.4-142). 

Tabela 1.4-141 Odsetek punktów, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 0 100 

Jeziora 100 100 

 

Tabela 1.4-142 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 0 1 

Jeziora 2 2 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-143. 
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Tabela 1.4-143 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - 100 - 

Jeziora - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód rzecznych pod kątem występowania azotanów 

wykazała, że w 100% stanowisk średnie wartości stężeń z okresu oraz średnich zimowych nie 

przekroczyły 10 mgNO3/l (tab. 1.4-144, mapa 19). Wartości z przedziału 40-50 mgNO3/l 

występowały w 100% stanowisk dla wartości maksymalnych. Dla wód jeziornych średnie 

wartości nie przekraczały poziomu 2 mgNO3 w 100% punktów, a wartości maksymalne 

utrzymywały sie poniżej 10 mgNO3/l.  

Tabela 1.4-144 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach i jeziorach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - 100 - - - - 

Średnia zimowa dla rzek - 100 - - - - 

Wartość maksymalna dla rzek - - 100 - - - 

Średnia wartość dla jezior 100 - - - - - 

Średnia zimowa dla jezior nb nb nb nb nb nb 

Wartość maksymalna dla jezior - 100 - - - - 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-145: 

Tabela 1.4-145 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna jezior - - 100 - - 

Średnia zimowa jezior nb nb nb nb nb 

Jeziora wartość maksymalna - - - 100 - 

Tendencje zmian wód jeziornych wykazywały stan stabilny w 100% punktów dla 

średniej rocznej, a w przypadku tendencji określonej w oparciu o wartości maksymalne w 

100% punktów odnotowano niewielki wzrost. Tendencji zmian dla wód płynących nie 

określono z powodu braku punktów wspólnych w omawianych okresach.  
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1.4.2.13. OSN  Zlewnia rz. Sama NVZ 17S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 1 stanowiska monitoringowego wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-146). 

Tabela 1.4-146 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Samy 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 1 1 1 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska (tab. 1.4-147, 1.4-148). 

Tabela 1.4-147 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

 

Tabela 1.4-148 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawiska eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 1 1 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-149. 

Tabela 1.4-149 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 100 - - 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 100% stanowisk średnie wartości stężeń rocznych nie przekroczyły 25 mgNO3/l, czyli 

wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych do celów wodociągowych (tab. 1.4-150, mapa 

20). Wartości średnie zimowe w 100% punktów nie przekraczały wartości 40 mgNO3/l 

natomiast wartości maksymalne w 100% stanowisk przekraczały poziom 50 mgNO3/l. 

Tabela 1.4-150 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia roczna dla rzek - - 100 - - - 

Średnia zimowa dla rzek - - - 100 - - 

Wartość maksymalna dla 

rzek 
- - - - - 100 
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Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-151: 

Tabela 1.4-151 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - - - 100 

Średnia zimowa rzek - - - - 100 

Rzeki wartość maksymalna - - - - 100 

Tendencje zmian stężeń dla wszystkich omawianych wartości wykazały znaczny 

wzrost w 100% punktów. 

1.4.2.14. OSN  Zlewnia rz. Płonia NVZ 18S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 27 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-152). 

Tabela 1.4-152 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Płoni 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 25 19 19 

Jeziora 8 8 0 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska w 63% stanowisk w przypadku rzek oraz w 75% stanowisk jeziornych (tab. 1.4-153, 

1.4-154). 

Tabela 1.4-153 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 56 63 

Jeziora 88 75 

Tabela 1.4-154 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji  

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 14 12 

Jeziora 7 6 
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Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-155. 

Tabela 1.4-155 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód (%) 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - 16 58 21 5 

Jeziora - - 25 12 63 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 90% stanowisk średnie stężenia z okresu, w 74% stanowisk średnie zimowe oraz 37% - 

maksymalnych nie przekroczyły wartości 25 mgNO3/l, czyli wartości zalecanej dla wód 

wykorzystywanych do celów wodociągowych (tab. 1.4.2-75, mapa 21, 22). Wartości z 

przedziału 25-40 występowały w przypadku 21% stanowisk dla średnich zimowych i wartości 

maksymalnych, natomiast z przedziału 40-50 mgNO3/l wystąpiły jedynie dla 26% stanowisk 

dla wartości maksymalnych. Stężenie 50 mgNO3/l wystąpiło jedynie w 5% stanowisk dla 

średnich i wartości zimowych oraz w 16% dla wartości maksymalnych. W przypadku wód 

stojących wartość średnia roczna nie przekraczała poziomu 10 mgNO3/l, a wartość 

maksymalna 25 mgNO3/l. 

Tabela 1.4-156 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 
Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek 16 32 42 5 - 5 

Średnia zimowa dla rzek 16 26 32 21 - 5 

Wartość maksymalna dla rzek 5 16 16 21 26 16 

Średnia wartość dla jezior 88 12 - - - - 

Średnia zimowa dla jezior nb nb nb nb nb nb 

Wartość maksymalna dla jezior 88 - 12 - - - 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-156. 
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Tabela 1.4-157 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - 10 37 32 21 

Średnia zimowa rzek 5 16 32 21 26 

Rzeki wartość maksymalna 47 16 5 11 21 

Tendencje zmian dla średnich rocznych stężeń wykazały, że w 10% stanowisk 

wystąpił nieznaczny spadek, w 37% stan stabilny, w 32% nieznaczny wzrost i 21% punktów 

znaczny wzrost. Tendencje określone na podstawie średnich stężeń zimowych pozwoliły 

stwierdzić, że 5% punktów wystąpił znaczny spadek, w 16% stanowisk nieznaczny spadek, w 

32% punktów stan stabilny, w 21% nieznaczny wzrost i w 26% stanowisk znaczny wzrost. 

Tendencje na podstawie wartości maksymalnych określały 47% stanowisk, w których 

wystąpił znaczny spadek, w 16% nieznaczny spadek, w 5% stan stabilny, w 11% nieznaczny 

wzrost, a w 21% stanowisk znaczący wzrost. Dla wód stojących nie określono tendencji 

zmian z powodu braku wspólnych stanowisk.  

1.4.2.15. OSN  Zlewnia rz. Orla NVZ 19S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 9 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-158, mapa 23, 24). 

Tabela 1.4-158 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Orli 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki 18 9 9 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska w 100% stanowisk (tab. 1.4-159, 1.4-160). 

Tabela 1.4-159 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 94,6 100 

Tabela 1.4-160 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji  

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 17 9 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

89 

 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-161. 

Tabela 1.4-161 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 11 56 33 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 11% stanowisk średnie stężenia z okresu i okresu zimowego nie przekroczyły wartości 25 

mgNO3/l, czyli wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych do celów wodociągowych 

(tab. 1.4-162, mapa 23, 24). Wartości z przedziału 25-40 występowały w przypadku 56% 

stanowisk dla średnich z okresu oraz w 22% punktów dla średnich z okresu zimowego, 

natomiast z przedziału 40-50 mgNO3/l wystąpiły w 33% stanowisk dla średnich i średnich 

zimowych oraz w 11% stanowisk w odniesieniu do wartości maksymalnych. Stężenie 50 

mgNO3/l wystąpiło w 33% stanowisk dla średnich zimowych oraz w 89% dla wartości 

maksymalnych. 

Tabela 1.4-162 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - 11 56 33 - 

Średnia zimowa dla rzek - - 11 23 33 33 

Wartość maksymalna 

dla rzek 
- - - - 11 89 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-163: 

Tabela 1.4-163 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - 33 22 45 

Średnia zimowa rzek - - 11 22 67 

Rzeki wartość maksymalna 22 - 11 44 23 

Analiza tendencji zmian określonych w oparciu o średnie roczne wykazała, że w 33% 

stanowisk wystąpił stan stabilny, w 22% odnotowano nieznaczny wzrost, a 45% znaczny 

wzrost. Tendencja stabilna wystąpiła również w 11% punktów dla średniej stężeń z okresu 
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zimowego i dla wartości maksymalnych. W 22% stanowisk odnotowano nieznaczny wzrost, a 

w 67% znaczny wzrost dla wartości średniej zimowej. W przypadku wartości maksymalnych 

nieznaczny wzrost wystąpił w 44% , a znaczny wzrost w 23% stanowisk.  

1.4.2.16. OSN Zlewnia rz. Rów Polski NVZ 20S 

Na obszarze OSN nalizowano dane z 2 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4.2-83). 

Tabela 1.4-164 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN w 

zlewni rzeki Rów Polski 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Wspólne 

stanowiska 

Rzeki 11 2 2 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska w 100% stanowisk (tab. 1.4-165, 1.4-166). 

Tabela 1.4-165 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 100 100 

Tabela 1.4-166 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji  

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki 11 2 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-167. 

Tabela 1.4-167 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - 100 - 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 50% stanowisk średnie stężenia z okresu nie przekroczyły wartości 25 mgNO3/l, czyli 

wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych do celów wodociągowych (tab. 1.4-168, mapa 

25, 26). Wartości z przedziału 25-40 występowały w przypadku 50% stanowisk dla wartości 

średnich i 100% dla wartości zimowych. Stężenie 50 mgNO3/l wystąpiło w 100% stanowisk 

dla wartości maksymalnych. 
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Tabela 1.4-168 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - 50 50 - - 

Średnia zimowa dla rzek - - - 100 - - 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - 100 

Tendencje zmian wód powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i roczną oraz 

wartości maksymalne przedstawiono w tab. 1.4-169: 

Tabela 1.4-169 Tendencje stężenia NO3 w wodach powierzchniowych w oparciu o średnią zimową i 

roczną oraz wartości maksymalne (%) 

 

 

Akweny 
% punktów   

< - 5  -5 do -1   -1 do + 1  +1 do +5  > +5 

Średnia roczna rzek - - - 50 50 

Średnia zimowa rzek - - 50 - 50 

Rzeki wartość maksymalna 50 - - - 50 

Analiza tendencji zmian dla wszystkich omawianych wartości stężeń wykazała, że 

w 50% stanowisk wystąpił znaczny wzrost stężeń. Nieznaczny wzrost wystąpił w 50% 

punktów dla wartości średnich rocznych, poziom stabilny w 50% punktów dla średnich 

zimowych, a znaczny spadek dla 50% stanowisk charakteryzowanych przez wartości 

maksymalne.  

1.4.2.17. OSN Zlewnia rzeki Tążyna NVZ 22S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 7 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-170). 

Tabela 1.4-170 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN 

w zlewni rzeki Tążyna 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki - 7 - 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska w 86% stanowisk monitoringowych (tab. 1.4-171,1.4-172). 

Tabela 1.4-171 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki - 86 
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Tabela 1.4-172 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki - 6 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-173. 

Tabela 1.4-173 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - 33 50 17 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 43% stanowisk średnie stężenia z okresu oraz w 29% punktów średnie zimowe nie 

przekroczyły wartości 25 mgNO3/l, czyli wartości zalecanej dla wód wykorzystywanych do 

celów wodociągowych (tab. 1.4-174, mapa 27). Wartości z przedziału 25-40 występowały w 

przypadku 43% stanowisk dla średnich zimowych i wartości maksymalnych, natomiast z 

przedziału 40-50 mgNO3/l wystąpiły dla 14% stanowisk dla wartości średnich, średnich 

zimowych i maksymalnych. Stężenie powyżej 50 mgNO3/l wystąpiło w 86% stanowisk dla 

wartości maksymalnych i 14% punktów dla wartości średnich zimowych.  

Tabela 1.4-174 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - 14 29 43 14 - 

Średnia zimowa dla rzek - - 29 43 14 14 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - 14 86 

Ze względu na to, iż obszar ten został ustanowiony w maju 2008 roku, nie dokonano 

określenia tendencji zmian.  

1.4.2.18. OSN Zlewnia rzeki Giszki i Ciemnej NVZ 23S 

Na obszarze OSN analizowano dane z 3 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami (tab. 1.4-175). 

Tabela 1.4-175 Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN  

w zlewni rzeki Giszki i Ciemnej 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 
Wspólne punkty 

Rzeki - 3 - 

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji wód stwierdzono występowanie tego 

zjawiska w 100% stanowisk monitoringowych (tab. 1.4-176,1.4-177). 
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Tabela 1.4-176 Odsetek stanowisk, w których stwierdzono zjawisko eutrofizacji (%) 

Odsetek stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki - 100 

Tabela 1.4-177 Liczba stanowisk, w których odnotowano zjawisko eutrofizacji 

Liczba stanowisk 
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

Rzeki - 3 

Określono również poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód 

przedstawiono w tabeli 1.4-178. 

Tabela 1.4-178 Odsetek stanowisk, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek 

stanowisk 

Ultra-

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Rzeki - - - - 100 

Analiza zmienności jakości wód pod kątem występowania azotanów wykazała, że 

w 67% stanowisk średnie stężenia z okresu oraz średnie zimowe w 33%  nie przekroczyły 

wartości 50 mgNO3/l, (tab. 1.4-179 28). Stężenie powyżej 50 mgNO3/l wystąpiło w 100% 

stanowisk dla wartości maksymalnych, w 67% punktów dla wartości średnich zimowych i w 

33% stanowisk dla średniej rocznej.  

Tabela 1.4-179 Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów (mg NO3/l) w rzekach (%) 

2008-2011 Klasy jakości (mg NO3/l)  

0- 1,99  2- 9,99  10-24,99  25-39,99  40-49,99  ≥ 50 

Średnia wartość dla rzek - - - - 67 33 

Średnia zimowa dla rzek - - - - 33 67 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - - 100 

Ze względu na to, iż obszar ten został ustanowiony w maju 2008 roku, nie dokonano 

określenia tendencji zmian.  
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2. Przegląd OSN-ów  

Na obszarze działania RZGW Gdańsk wody wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa wyznaczono na podstawie przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń wskaźników limitujących występowanie zjawiska eutrofizacji 

w wodach powierzchniowych. Wyznaczone obszary szczególnie narażone (OSN Zlewnia rz. 

Struga Żaki i J. Czyste, OSN Zlewnia rz. Kotomierzyca, OSN Zlewnia rz. Tążyna) stanowią 

obszar zasilania wód wrażliwych mają charakter typowo rolniczy, o dużym udziale gruntów 

ornych. 

Na obszarze działania RZGW Warszawa wody wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa wyznaczono na podstawie przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń azotanów w wodach podziemnych (OSN Zlewnia studni nr 848 - 

Doba, OSN Zlewnia studni nr 838- Przegaliny Duże, OSN wody podziemne na terenie gminy 

Korytnica) oraz wskaźników limitujących występowanie zjawiska eutrofizacji w wodach 

powierzchniowych, jak również przekroczenie wartości dopuszczalnych występowania 

azotanów w przypadku OSN Zlewnia rz. Sona i Dopływ z Przedwojewa i OSN Zlewnia rz. 

Zgłowiączka. Przeprowadzona analiza użytkowania terenu potwierdziła rolnicze pochodzenie 

zanieczyszczeń. 

Na obszarze działania RZGW Poznań wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami 

azotu pochodzącymi z rolnictwa wyznaczono na podstawie przekroczeń dopuszczalnych 

stężeń azotanów oraz wskaźników limitujących występowanie zjawiska eutrofizacji 

w wodach powierzchniowych. Na wyznaczonych OSN-ach (Zlewnia rz. Kopel, Zlewnia rz. 

Pogona i Dąbrówka, Zlewnia rz. Olszynka, Zlewnia rz. Samica Stęszewska i Mogilnica, 

Zlewnia Rowu Rocockiego, Zlewnia rz. Oszczynica, Zlewnia rz. Sama, Zlewnia rz. Giszka i 

Ciemna) przeprowadzona analiza użytkowania terenu potwierdziła rolnicze pochodzenie 

zanieczyszczeń, ze względu na duży udział gruntów ornych (dodatkowo zlewnia pokryta jest 

gęstą siecią rowów melioracyjnych), jak również występowanie zwiększonej obsady zwierząt 

hodowlanych.  

Na obszarze działania RZGW Szczecin wody wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa wyznaczono na podstawie przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń azotanów oraz wskaźników limitujących występowanie zjawiska 

eutrofizacji w wodach powierzchniowych (OSN Zlewnia rz. Płonia).  
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Na obszarze działania RZGW Wrocław wody wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa wyznaczono na podstawie przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń azotanów oraz wskaźników limitujących występowanie zjawiska 

eutrofizacji w wodach powierzchniowych w przypadku OSN Zlewni rz. Orla i OSN Zlewnia 

rz. Rów Polski.  

Mapy obrazujące poszczególne OSN-y w Polsce zamieszczone są załączniku. 

Zaprezentowano również obszar, który powstał w wyniku weryfikacji granic na podstawie 

oceny zmian jakości środowiska wodno-glebowego. Mapy obejmują obszary wyznaczone w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 2004-2007, w okresie bieżącym 2008-2012 oraz 

obszary planowane na lata 2012-2015.  

2.1. Powierzchnie poszczególnych OSN-ów w Polsce 

Powierzchnie poszczególnych OSN-ów w Polsce zestawiono w tabeli 2.1-1. 

Tabela 2.1-1 Zestawienie powierzchni OSN-ów w Polsce 

  
Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

OSN Nazwa OSN-u Powierzchnia OSN (km
2
) 

NVZ 02G 
Zlewnia studni nr 848, 

Doba 
4,64 5,19 

NVZ 04G 
Zlewnia studni nr 838, 

Przegaliny Duże 
32,00 38,25 

NVZ 05S 
Zlewnia rz. Sona 

i Dopływ z Przedwojewa 
406,64 379,65 

NVZ 06S Zlewnia rz. Zgłowiączka 125,30 120,17 

NVZ 07S 
Zlewnia rz. 

Kotomierzyca 
272,37 141,73 

NVZ 08S 
Zlewnia rz. Struga Żaki, 

J. Kornatowskiego i 

J. Czystego 

330,00 171,20 

NVZ 11S Zlewnia rz. Kopel 322,80 332,20 

NVZ 12S 
Zlewnia rz. Pogona i 

Dąbrówka 
127,10 163,16 

NVZ 13S Zlewnia rz. Olszynka 54,50 55,42 

NVZ 14S 
Zlewnia rz. Samica 

Stęszewska i Mogilnica 
162,60 123,81 

NVZ 15S 
Zlewnia Rowu 

Rocockiego 
26,20 28,30 

NVZ 16S Zlewnia rz. Oszczynica 21,60 21,36 

NVZ 17S Zlewnia rz. Sama 14,10 13,77 

NVZ 18S Zlewnia rz. Płonia 1098,70 925,42 
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Poprzedni okres 

sprawozdawczy 

Bieżący okres 

sprawozdawczy 

NVZ 19S Zlewnia rz. Orla 1546,50 1148,30 

NVZ 20S Zlewnia rz. Rów Polski 827,61 451,90 

NVZ22G Zlewnia rz. Tążyna  - 307,63 

NVZ23S 
Zlewnia rz. Giszka i 

Ciemna 
- 173,30 

NVZ24G 
Wody podziemne na 

terenie gminy Korytnica 
6,79 4,67 

Legenda: 

S- stan wód powierzchniowych, jako podstawa do wyznaczenia OSN 

G- stan wód podziemnych, jako podstawa do wyznaczenia OSN 
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Załącznik - Mapy 
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3. Opracowanie, promowanie i stosowanie zasad dobrej praktyki  

3.1. Dane dotyczące terytorium państwa członkowskiego  

Dane z zakresu gospodarki rolnej dotyczące Polski przedstawiono w tabeli 3.1-1 dla 

dwóch okresów: poprzedniego i bieżącego.  

Tabela 3.1-1 Dane dotyczące terytorium Polski 

 
Okres 

Jednostka 
Poprzedni  Bieżący 

Ogólna 

powierzchnia 

gruntów 

312679 312680 km2 

Grunty rolne 161770,81 155029,69 km2 

Grunty rolne, na 

których można 

stosować 

odchody 

- b.d. km2 

Trwałe użytki 

zielone 
37121,75 32237,56 km2 

Uprawy 

wieloletnie 
3750,17 3961,38 km2 

Roczne zużycie 

N organicznego 

pochodzącego z 

odchodów 

zwierzęcych 

461 483* tysięcy ton 

Roczne zużycie 

N organicznego 

ze źródeł innych 

niż odchody 

zwierzęce 

4,030 

(134,336 tysięcy ton osadów 

ściekowych wykorzystywanych 

w rolnictwie) 

4,117* 

(136,9 tysięcy ton osadów 

ściekowych wykorzystywanych 

w rolnictwie) 

tysięcy ton 

Roczne zużycie 

N mineralnego 
1056,19 1091,07 tysięcy ton 

Liczba 

rolników/liczba 

rolników 

posiadających 

gospodarstwo o 

powierzchni. 

powyżej 1ha  

2579180/1808046 2304*103/1992*103 osoby 

Liczba rolników 

hodujących 

zwierzęta 

gospodarskie 

1005880 1034416* osoby 

Bydło 5,405 5,761 
miliony/ów 

sztuk 

Świnie 17,621 15,278 
miliony/ów 

sztuk 

Drób 134,256 176,488 miliony/ów 
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Okres 

Jednostka 
Poprzedni  Bieżący 

sztuk 

Owce 0,526 0,268 
miliony/ów 

sztuk 

Kozy 0,142 0,117 
miliony/ów 

sztuk 

Konie 0,320 0,264 
miliony/ów 

sztuk 
Źródło danych: GUS - BDR okres poprzedni, GUS - WYNIKI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2010, GUS 

- BDL okres bieżący, *- Opracowanie MRiRW, 2012 

 

W okresie bieżącym w porównaniu do okresu 2004-2007 roku zaobserwowano następujące 

zmiany dotyczące gospodarki rolnej w Polsce: 

 powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła się o 4,2%, 

 powierzchnia trwałych użytków zielonych zmniejszyła się o13,2%, 

 powierzchnia upraw wieloletnich zwiększyła się o 5,6%, 

 roczne zużycie azotu organicznego pochodzącego z odchodów zwierzęcych zwiększyło 

się o ok. 4,7%, 

 roczne zużycie azotu mineralnego zwiększyło się jedynie o 3,3%, 

 liczba rolników hodujących zwierzęta gospodarskie zwiększyła się jedynie o 2,8%, 

 liczba sztuk zwierząt gospodarskich istotnie zwiększyła się w przypadku drobiu o 31,3% 

oraz bydła – o 6,6%, 

 liczba sztuk zwierząt gospodarskich istotnie zmniejszyła się w przypadku owiec o 49,0%, 

 liczba sztuk zwierząt gospodarskich zmniejszyła się również w przypadku: świń, kóz i 

koni o odpowiednio: 13,3%, 17,6% i 17,5%. 

Poniżej zamieszczone zostały informacje o stanie polskiego rolnictwa w oparciu 

o opracowanie pt. „Ocena stanu zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych, narażonych 

bezpośrednio na zrzuty składników biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz 

możliwości potencjalnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na 

środowisko” wykonane pod redakcją dr inż. Jerzy Kopińskiego, IUNG-PIB, Puławy 2012. 

Informacje te w powiązaniu z oceną jakości wód pozwolą na zobrazowanie stanu rolnictwa 

w Polsce z wyszczególnieniem obszarów o intensywnym wpływie zanieczyszczeń rolniczych 

pod kątem lokalizacji OSN-ów. Uzupełnieniem danych dotyczących stanu rolnictwa jest 

zamieszczona również w tym rozdziale informacja o warunkach agrometeorologicznych, 

mających bezpośredni wpływ na poziom plonów. Opracowanie to przygotował dr hab. 

Andrzej Doroszewski, IUNG-PIB, Puławy 2012. 
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Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce 

„Polska na tle 26 krajów Unii Europejskiej dysponuje znacznym potencjałem 

produkcyjnym rolnictwa. Jednak z dotychczasowych analiz wynika, że wykorzystanie tego 

potencjału jest zróżnicowane regionalnie (tab. 3.1-2), a przyczyny zróżnicowania poziomu 

produkcji rolnej są złożone. Województwo opolskie, uzyskujące najwyższą produkcję roślinną 

z hektara, charakteryzuje się najlepszymi w kraju warunkami przyrodniczymi z punktu widzenia 

produkcji roślinnej (wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG-PIB), 

ale także największym zużyciem nawozów mineralnych i dużym udziałem w zasiewach 

gatunków intensywnych (pszenica, jęczmień, burak cukrowy, rzepak). Natomiast województwa 

kujawsko-pomorskie i wielkopolskie intensywną produkcję roślinną wykorzystują jako podstawę 

rozwoju produkcji zwierzęcej. W grupie województw o stosunkowo wysokiej intensywności 

organizacji produkcji zwierzęcej znalazło się także województwo podlaskie, charakteryzujące się 

najwyższą obsadą bydła na 100 ha użytków rolnych i specjalizujące się w produkcji mleka. 

Niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, duży udział trwałych użytków zielonych 

i relatywnie niski poziom nawożenia mineralnego, to główne przyczyny najniższej w kraju 

produkcji roślinnej z1 ha użytków rolnych w tym województwie. 

Zbliżony poziom szeregu wskaźników charakteryzujących produkcję rolniczą 

sąsiadujących ze sobą województw umożliwił wyodrębnienie regionów Polski posiadających 

określoną specyfikę, co pozwala na wyraźne zaakcentowanie zróżnicowania regionalnego 

rolnictwa w Polsce. 
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Tabela 3.1-2 Globalna produkcja roślinna w jednostkach zbożowych na 1 ha użytków rolnych w województwach na tle warunków przyrodniczych 

i organizacyjno-ekonomicznych (średnio w latach 2008–2011) 

* powierzchnia użytkowana rolniczo (w dobrej kulturze) z wyłączeniem gruntów odłogowanych oraz łąk nieeksploatowanych 

**  rok 2010; *** średnie z lat 2007-2010, (Źródło: dane GUS, oraz obliczenia własne IUNG-PIB) 

Indeks skrótów: DJP – duża jednostka przeliczeniowa, GO – grunty orne, TUZ – trwałe użytki zielone, UR – użytki rolne, UR w dk – użytki rolne w dobrej kulturze;  

IUNG-PIB – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

Województwo 

Globalna 

produkcja 

roślinna 

j.zb./ha UR* 

Wskaźnik 

waloryzacji 

rpp  

wg IUNG 

Udział 

TUZ  

w % UR 

Średnia 

pow. 

gosp. ind. 

w ha 

UR** 

Obsada 

zwierząt  

w 

DJP/100 

ha UR 

Obsada 

trzody 

chlewnej  

szt. 

fiz./100 

ha GO 

Zużycie 

NPK  

w kg/ha 

UR w dk* 

Intensywność organizacji 

produkcji w pkt Pracujący 

w rolnictwie 

osób/100 ha 

UR*** 

Udział 

ugorów  

i odłogów 

w % GO 
roślinnej zwierzęcej rolnej 

Dolnośląskie 47,6 74,9 14,5 15,0 18,1 42,0 167,4 124,4 42,1 166,5 7,6 3,5 

Kujawsko-Pomorskie 43,8 71,0 10,8 15,9 54,5 183,8 174,5 134,8 158,3 293,1 10,4 1,2 

Lubelskie 36,4 74,1 16,1 7,3 32,7 80,9 114,0 124,4 80,4 204,7 18,4 2,9 

Lubuskie 34,2 62,3 21,6 18,9 30,8 51,6 127,8 108,9 53,3 162,2 5,4 7,8 

Łódzkie 36,3 61,9 15,6 7,4 55,7 142,6 133,0 119,5 144,9 264,4 17,3 3,4 

Małopolskie 32,9 69,3 34,3 3,8 41,7 91,5 70,0 113,7 90,8 204,5 29,2 7,5 

Mazowieckie 32,6 59,9 25,9 8,4 56,3 103,0 105,5 118,6 135,8 254,5 14,6 4,9 

Opolskie 56,6 81,4 9,4 18,1 33,8 126,3 200,5 119,0 97,3 216,4 8,7 2,8 

Podkarpackie 34,3 70,4 29,8 4,4 29,8 63,8 66,7 102,0 59,8 161,9 24,2 12,8 

Podlaskie 30,6 55,0 36,2 12,4 76,2 82,7 98,8 100,3 189,3 289,5 11,9 2,5 

Pomorskie 39,0 66,2 16,6 18,7 38,0 140,6 136,0 111,0 102,2 213,2 7,4 4,5 

Śląskie 41,0 64,2 20,9 5,5 44,2 104,7 120,0 107,3 104,8 212,1 16,6 9,4 

Świętokrzyskie 34,5 69,3 20,4 5,2 41,1 100,3 95,9 119,4 99,1 218,5 24,9 5,7 

Warmińsko-Maz. 35,3 66,0 29,5 23,7 55,6 99,7 123,7 102,6 125,5 228,1 6,2 4,8 

Wielkopolskie 42,0 64,8 13,2 14,4 70,9 295,3 164,2 121,7 211,6 333,2 11,4 1,5 

Zachodniopomorskie 40,3 67,5 15,4 29,8 19,1 55,4 135,5 115,4 45,6 161,0 4,2 4,2 

Polska 38,2 66,6 20,5 9,8 47,5 126,8 128,5 117,9 120,1 238,0 13,4 4,1 
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Za pomocą statystycznej analizy skupień metodą k–średnich wydzielono 5 grup 

województw (najbliższego sąsiedztwa) o zbliżonym poziomie wykorzystania potencjału 

produkcyjnego rolnictwa, który jest pochodną istniejących uwarunkowań przyrodniczych 

i organizacyjno-produkcyjnych (rys. 3.1 - 1).  

 

 

Rysunek 3.1-1 Podział obszaru Polski na wyodrębnione grupy województw (skupienia) na podstawie 

danych z lat 2008–2011  

(źródło: opracowanie własne IUNG-PIB) 

Charakterystykę opisową wyodrębnionych grup województw wraz z podaniem wartości 

wybranych zmiennych podano w tabeli 3.1-3. 
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Tabela 3.1-3 Wartości zmiennych w wydzielonych grupach (skupieniach) województw (lata 2008–2011) 

Lp. Zmienne Grupy województw (skupienia) Średnio 

Polska 1 (n = 6) 2 (n = 3) 3 (n = 2) 4 (n = 3) 5 (n = 2) 

1. Produkcja roślinna (j. zboż.∙ha UR)1 42,2 33,2 42,9 37,3 33,6 38,2 

2. Plon ziarna zbóż (dt∙ha-1) 36,7 27,3 36,0 30,5 31,9 32,5 

3. Intensywność organizacji produkcji rolnej (pkt) 191,2 269,5 313,2 211,8 183,2 238,0 

 Udział w wartości produkcji towarowej2 (%):       

4. Udział produktów roślinnych 54,3 34,2 37,5 48,4 40,6 42,1 

5. Udział produktów zwierzęcych 45,7 65,8 62,5 51,6 59,4 57,9 

6. Intensywność organizacji produkcji roślinnej (pkt) 113,6 112,8 128,3 117,0 107,9 117,9 

7. Intensywność organizacji produkcji zwierzęcej (pkt) 77,7 156,7 185,0 94,8 75,3 120,1 

8. Wskaźnik waloryzacji rpp wg IUNG (pkt) 69,7 58,9 67,9 69,2 69,9 66,6 

9. Średnia wielkość gospodarstwa w ha 20,7 9,4 15,2 6,0 4,1 9,8 

10. Udział trwałych użytków zielonych (%) 17,8 25,9 12,0 19,1 32,1 20,5 

 Udział w strukturze zasiewów (%):       

11. Udział zbóż ogółem 72,2 76,6 71,0 77,2 69,0 73,7 

12. Udział pszenicy 27,1 9,4 17,4 23,2 29,7 20,4 

13. Udział buraka cukrowego 1,6 0,7 3,3 1,6 0,7 1,8 

14. Udział rzepaku i rzepiku 13,1 2,0 10,3 4,0 2,6 7,6 

15. Udział ugorów i odłogów (% GO) 4,6 3,6 1,4 6,0 10,2 4,1 

16. Zatrudnienie w rolnictwie (osób∙100 ha-1 UR) 3 6,6 14,6 10,9 20,0 26,7 13,4 

17. Liczba ciągników (szt.∙100 ha-1 UR) 4 5,3 10,9 8,4 12,9 16,7 9,5 

18. Wartość brutto środków trwałych w rolnictwie i łowiectwie (tys. zł∙ha-1 UR)4 6,7 8,4 8,8 9,2 9,0 8,0 

19. Zużycie nawozów mineralnych (kg NPK∙ha-1 UR) 148,5 112,4 169,4 110,0 68,4 128,5 

20. Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych (%)5 45,4 64,1 37,7 47,3 63,3 49,6 

21. Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności P (%)5 26,4 37,2 22,3 47,1 52,5 32,7 

22. Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności K (%)5 29,6 54,0 41,3 49,7 48,9 41,9 

23. Obsada bydła (szt.∙100 ha-1 UR) 22,3 59,5 45,2 30,3 25,8 38,0 

24. Obsada trzody chlewnej (szt.∙100 ha-1 GO) 85,9 109,4 239,6 95,3 77,7 126,8 

25. Obsada inwentarza produkcyjnego (DJP∙100 ha-1 UR) 32,6 62,7 62,7 39,3 35,8 47,5 
1 utrzymywanych w dobrej kulturze; 2 dane z 2009 r.; 3 średnie z lat 2007–2010; 4 dane z 2010 r; 5 średnie z lat 2005–2008(dane OSChR). 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz pracy doktorskiej Ochal P. Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika do oceny stanu agrochemicznego gleb w 

Polsce”. 2012 r., ss. 108  



Grupę I tworzy sześć województw (tzw. ziemie odzyskane), tj. dolnośląskie, opolskie, 

lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie (rys. 3.1-1). Charakteryzują 

się one wysokim wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni i poziomem produkcji roślinnej 

w jednostkach zbożowych z ha użytków rolnych oraz najwyższymi plonami zbóż. Jest to region 

o dużym obszarze i wewnętrznie zróżnicowany. Region ten szczególnie wyróżnia się 

największym udziałem pszenicy i rzepaku w strukturze zasiewów, a wiec roślin o dużych 

wymaganiach siedliskowych i technologicznych. Jego cechą charakterystyczną jest intensywna 

produkcja roślinna uproszczona organizacyjnie. Obsada zwierząt, zwłaszcza bydła, jest niska. 

Znajduje to odzwierciedlenie w niskiej intensywności organizacji produkcji zwierzęcej i dużym 

udziale produkcji roślinnej w produkcji towarowej (ponad 54%). Wskaźniki agrochemiczne 

kształtują się w tym regionie korzystniej niż przeciętnie w kraju. 

Grupa II obejmuje trzy województwa Polski centralnej i północno-wschodniej, tj. 

łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Region ten posiada najgorsze w kraju warunki przyrodnicze 

do produkcji rolniczej, mierzone wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Czynnik ten decyduje w sposób wyraźny o niskiej wydajności zbóż z ha i globalnej produkcji 

roślinnej, a także o najmniejszym w kraju udziale pszenicy w strukturze zasiewów. Duży udział 

stanowią natomiast zboża mniej intensywne (mieszanki). Jednocześnie region ten wyróżnia 

się najwyższym, w porównaniu z pozostałymi grupami, udziałem produkcji zwierzęcej 

w produkcji towarowej (66%), głównie za sprawą produkcji mleka. Obsada bydła jest prawie 

dwukrotnie wyższa od średniej krajowej, a obsada inwentarza produkcyjnego w DJP/100 ha UR 

jest o około 50% wyższa od średniej. Cechą typową dla tego regionu jest duży udział trwałych 

użytków zielonych. Jednocześnie region ten ma największy w kraju udział gleb bardzo 

kwaśnych i kwaśnych.  

Grupa III obejmuje dwa województwa – wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Jest to 

region o najwyższej intensywności organizacji produkcji roślinnej, mimo że warunki przyrodnicze 

są tylko nieznacznie lepsze od średniej krajowej. Obsada trzody chlewnej jest najwyższa 

w kraju. Bardzo mały udział ugorów i odłogów świadczy o dobrym wykorzystaniu przestrzeni 

rolniczej (potencjału produkcyjnego). Intensywnej organizacji produkcji towarzyszy 

stosunkowo wysoka intensywność gospodarowania, wyrażająca się największym, w porównaniu 

z pozostałymi regionami, zużyciem kg NPK (169 kg∙ha
-1
 UR). Region ten, podobnie jak grupa II, 

wyróżnia się najwyższą obsadą zwierząt, w tym głównie trzody chlewnej, tworząc swojego rodzaju 

polskie zagłębie produkcyjne żywca wieprzowego. Miarą wysokiego poziomu kultury rolnej jest 

stosunkowo mały udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych.  
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Grupę IV tworzą 3 województwa: lubelskie, świętokrzyskie i śląskie. Zbiorowość ta 

charakteryzuje się słabszą od przeciętnej strukturą agrarną. Średnia powierzchnia użytków 

rolnych w przeliczeniu na 1 gospodarstwo jest o 40% niższa niż przeciętnie w kraju. Wskaźniki 

intensywności i wydajności produkcji roślinnej oraz obsada zwierząt także są poniżej przeciętnej 

dla Polski. Region ten charakteryzuję wysokie zatrudnienie osób w rolnictwie i najwyższa 

w kraju wartość środków trwałych na jednostkę powierzchni.  

Grupę V stanowią dwa województwa Polski południowo-wschodniej (małopolskie 

i podkarpackie). Jest to region ekstensywnego rolnictwa, uproszczonego organizacyjnie. Poziom 

zużycia nawozów mineralnych NPK jest blisko dwukrotnie niższy niż średnio w kraju. 

Wyróżniają go także, małoobszarowe gospodarstwa, angażujące w rolnictwie bardzo dużo osób. 

Stąd ma on bardzo niskie wskaźniki efektywności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Mimo bardzo 

dużego udziału TUZ w strukturze użytków rolnych obsada zwierząt, w tym bydła jest najniższa 

w kraju. Duża liczba ciągników w przeliczeniu na 100 ha UR jest pochodną rozdrobnienia 

agrarnego. Wskazuje ona także na relatywnie gorsze wykorzystanie mechanicznej siły 

pociągowej. O dużych zaniedbaniach organizacyjnych w tym regionie świadczą najsłabsze 

w kraju wskaźniki agrochemiczne. 

Można więc stwierdzić, że każda z wyodrębnionych grup województw posiada określoną 

specyfikę i realizuje inną strategię rozwoju rolnictwa, której wyznacznikami są wzajemne relacje 

intensywności organizacji i intensywności produkcji (gospodarowania). 

Zużycie składników mineralnych w nawozach w Polsce na tle warunków 

organizacyjno-produkcyjnych 

Polskie rolnictwo charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków przyrodniczych 

i ekonomiczno-społecznych. Jedną z cech silnie różnicujących wydajność rolnictwa jest 

intensywność stosowanych technologii produkcji, której miarą może być poziom zużycia 

nawozów mineralnych, w tym azotowych. 

Tabela 3.1-4. Zużycie nawozów azotowych oraz efektywność wykorzystania azotu na tle produkcji 

roślinnej w Polsce i województwach 

Województwo 

Średnia z lat 2008-2011 Średnia z lat 2008-2011 

ton N 
kg N/ha UR w 

dk* 

efektywność 

wykorzystania 

azotu (N) (%) 

produkcja 

roślinna w j. zb. 

**/ha UR w dk 

Dolnośląskie 84982 94,2 60,0 47,6 

Kujawsko-Pomorskie 107594 100,5 50,6 43,8 

Lubelskie 86940 59,3 60,4 36,4 

Lubuskie 32793 72,6 49,7 34,2 
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Województwo 

Średnia z lat 2008-2011 Średnia z lat 2008-2011 

ton N 
kg N/ha UR w 

dk* 

efektywność 

wykorzystania 

azotu (N) (%) 

produkcja 

roślinna w j. zb. 

**/ha UR w dk 

Łódzkie 77015 74,9 51,1 36,3 

Małopolskie 21201 32,9 78,7 32,9 

Mazowieckie 120128 59,6 56,1 32,6 

Opolskie 59336 110,7 61,5 56,6 

Podkarpackie 23013 35,2 75,5 34,3 

Podlaskie 56459 52,3 65,3 30,6 

Pomorskie 58920 80,0 54,6 39,0 

Śląskie 27061 65,7 59,4 41,0 

Świętokrzyskie 26939 51,3 59,5 34,5 

Warmińsko-Mazurskie 73989 76,5 57,8 35,3 

Wielkopolskie 161616 91,1 48,4 42,0 

Zachodniopomorskie 71072 82,2 56,7 40,3 

POLSKA 1089053 72,0 56,8 38,2 
*  powierzchnia użytkowana rolniczo w dobrej kulturze 

** (j. zb.) – 1 jednostka zbożowa = 1 dt zboża 

Źródło: opracowanie własne IUNG-PIB, na podstawie: Środki produkcji w rolnictwie, Warszawa, GUS 2008-

2011 

Nawożenie azotem stanowi jeden z najważniejszych czynników plonotwórczych, 

decydujących o produkcyjności roślin oraz o wykorzystaniu potencjału produkcyjnego 

użytków rolnych.  

Ilość składników pokarmowych rozpraszanych z rolnictwa do środowiska zależy 

przede wszystkim od efektywności ich wykorzystania przez rośliny, a z roślin (pasz) przez 

zwierzęta gospodarskie. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku zużycie nawozów 

mineralnych w Polsce było duże i dochodziło do 60 – 80 kg N, 19 – 21 kg P i 50- 65 kg K na 

1 ha użytków rolnych (rys. 3.1-2). Duża ilość składników mineralnych dostarczana była 

również w nawozach naturalnych i w opadzie atmosferycznym. Niewykorzystane składniki 

mineralne nagromadzały się w glebie, co należy uznać za zjawisko korzystne, ale również 

ulegały stratom do atmosfery i wód gruntowych. Na początku lat 90-tych jednym ze skutków 

transformacji ustrojowej było znaczne zmniejszenie ilości azotu, fosforu i potasu 

dostarczanych w nawozach mineralnych. Od polowy lat 90-tych ubiegłego wieku zużycie 

mineralnych nawozów azotowych wykazuje tendencje wzrostową. Długookresowa analiza 

trendu wskazuje na średni przyrost zużycia nawozów azotowych rzędu ok. 1,8 kg N/ha i 0,8 

kg P2O5/ha, z wyraźnie jednak zaznaczonymi okresami zróżnicowania tempa tego przyrostu. 

Wzrasta także stopień wykorzystania azotu i fosforu z nawozów, co wiąże się ze zmianami 

w strukturze zasiewów i wzrostem plonów roślin. Niestety przez cały czas ostatnich 20-tu lat 
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mamy do czynienia praktycznie z ciągłym spadkiem stosowania wapna nawozowego, jako 

regulatora odczynu gleb. Utrzymanie się w dłuższej perspektywie tego stanu prowadzić 

będzie do dalszego wzrostu zakwaszenia gleb, stając się czynnikiem „minimum” 

ograniczającym wzrost plonowania roślin poprzez spadek efektywności wykorzystania 

składników nawozowych. Obecnie ponad 50% ogólnej powierzchni gleb wykazuje odczyn 

bardzo kwaśny i kwaśny. Utrzymanie takiego stanu w dłuższym czasie prowadzi do 

uruchamiania glinu i metali śladowych w środowisku, ograniczenia pobierania składników 

mineralnych przez rośliny, a w konsekwencji do zwiększania ryzyka przemieszczania 

biogenów do środowiska wodnego.  

 

Rysunek 3.1-2 Dynamika zużycia składników nawozowych w rolnictwie 

Źródło: opracowanie własne IUNG-PIB, na podstawie danych GUS: Środki produkcji w rolnictwie, Warszawa, 

2008-2011 

Z danych przedstawionych w tabeli 3.1-4 wynika, że najbardziej intensywna 

produkcja roślinna prowadzona jest w województwach: kujawsko-pomorskim i opolskim. 

Średnie zużycie nawozów mineralnych w tych województwach, w latach 2008-2011, 

kształtowało się na poziomie 100-110 kg N/ha UR. Do województw wyróżniających się 

wysokim poziomem nawożenia azotem należą także województwa: wielkopolskie, 

dolnośląskie, pomorskie i zachodnio-pomorskie. Wielkość globalnej produkcji roślinnej 
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wyrażonej w jednostkach zbożowych z ha użytków rolnych utrzymywanych w dobrej 

kulturze (z wyłączeniem powierzchni odłogów na gruntach ornych oraz nie użytkowanych 

łąk) należała w tych województwach do najwyższych i była większa od średniej dla Polski. 

Niskonakładową produkcją roślinną charakteryzowały się natomiast województwa 

podkarpackie i małopolskie, a poziom zużycia nawozów azotowych w tych województwach 

nie przekraczał 40 kg N/ha UR. Jednocześnie są to województwa z najwyższą efektywnością 

wykorzystania azotu w procesie produkcji roślinnej (ponad 70%). 

W ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce dominują zboża, które zajmują obecnie 

73,2% tej powierzchni. W strukturze uprawy tej grupy roślin ok. 43% stanowią zboża ozime, 

a około 4 % kukurydza na ziarno. Udział tej ostatniej rośliny systematycznie wzrasta, co 

wiąże się z przesuwaniem granicy jej uprawy na północny-wschód i opłacalnością produkcji. 

Udział kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę wzrósł z około 2,5% powierzchni 

zasiewów w 2000 roku do ok. 6,4% w latach 2008-2010. Rośliną, której udział również 

systematycznie wzrasta jest rzepak zajmujący obecnie ok. 9% powierzchni zasiewów. Bardzo 

znacznie i systematycznie maleje udział ziemniaka, a w ostatnich latach również buraka 

cukrowego. Niewielki jest udział roślin pastewnych, w tym również wieloletnich roślin 

motylkowych i ich mieszanek z trawami, które zajmują obecnie ok. 4% w strukturze 

zasiewów. Według szacunków poplony ozime, traktowane jako rośliny okrywowe w ramach 

programów rolno-środowiskowych zasiewane są na ok. 740103 ha co stanowi około 6% 

ogólnej powierzchni upraw polowych. Z ogólnej powierzchni gruntów ornych (10878103 ha 

w 2010 roku) 10428103 (tab. 3.1-5) jest obsiewanych, a resztę (450103 ha) stanowią odłogi 

i ugory. Taka struktura użytkowania gruntów ornych ma określone konsekwencje 

środowiskowe. Tak zwane „pola zielone” ograniczające rozmiar strat azotanów w okresie 

zimy (zboża ozime, rzepak, wieloletnie motylkowe i rośliny okrywowe) zajmują nieco ponad 

50% powierzchni zasiewów, co z uwzględnieniem specyfiki warunków glebowo-

klimatycznych naszego kraju wydaje się daleko niewystarczające. Spadek powierzchni upraw 

roślinnych tradycyjnie nawożonych obornikiem powoduje stosowanie zbyt dużych dawek 

tego nawozu na malejącej liczbie pól. Duży jest wreszcie udział roślin wyczerpujących glebę 

z substancji organicznej (okopowe, kukurydza, zboża) i jak wspomniano już wcześniej 

następuje w skali całego kraju ich odpróchniczenie. Na ugorach i odłogach oraz gruntach 

pozostałych nieużytkowanych rolniczo nie są stosowane na nich nawozy naturalne lub 

mineralne. Grunty te pozostają w większości pod okrywa roślinną i w dużym uproszczeniu 

można je zaliczyć do „pól zielonych”. 
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Wskaźnik ten określa relację ilości azotu wprowadzanego na użytki rolne do ilości 

azotu wynoszonego w plonach roślin wyrażoną w procentach. Negatywnie pod tym 

względem wyróżniają się województwa: lubuskie i wielkopolskie, gdzie wskaźnik ten nie 

przekracza 50%. Jedną z przyczyn niskiej efektywności wykorzystania azotu mogą być 

prawdopodobnie gorsze warunki klimatyczno-siedliskowe (opady, gleby). 

Z badań dotyczących oceny wykorzystania potencjału produkcyjnego gleb Polski 

prowadzonych przez Fotymę i Krasowicza (2001) wynika, że niska wydajność jednostkowa 

z hektara znajduje swoje obiektywne uzasadnienie w niekorzystnych warunkach glebowo-

klimatycznych i niskiej zasobności gleb. Natomiast w województwach o relatywnie niskim 

poziomie produkcyjności i wysokiej nawozochłonności istotną rolę odgrywają 

uwarunkowania o charakterze organizacyjno-ekonomicznym. Dotyczy to głównie 

województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.  

Tabela 3.1-5 Dynamika zmian powierzchni zasiewów oraz plonów i zbiorów głównych 

ziemiopłodów w Polsce w latach 2000-2010 

Rośliny 
Lata 

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Powierzchnia 

zasiewów 

tys. Ha 

12408 10764 11285 11465 11456 11631 11615 10878 

Zboża         

pow. tys. ha 8814 8294 8376 8379 8400 8599 8583 7638 

% 100 94 95 95 95 98 97 87 

plon dt/ha 25,3 32,4 35,4 26,0 32,5 32,2 34,8 35,6 

% 100 128 140 103 128 127 138 141 

zbiory mln t
 

22,3 26,9 29,6 21,8 27,1 27,7 29,8 27,2 

% 100 121 133 98 122 124 134 122 

Ziemniak         

pow. tys. ha 1251 803 713 597 570 549 508 401 

% 100 64 57 48 46 44 41 32 

plon dt/ha 194 193 196 150 207 191 191 211 

% 100 99 101 77 107 98 98 109 

zbiory mln t
 

24,2 15,5 14,0 9,0 11,8 10,5 9,7 8,5 

% 100 64 58 37 49 43 40 35 

Burak cukrowy         

pow. tys. ha 333 303 297 262 249 187 200 206 

% 100 91 89 79 75 56 60 62 

plon dt/ha 394 443 428 438 513 465 543 483 

% 100 112 109 111 130 118 138 123 

zbiory mln t
 

13,1 13,4 12,7 11,5 13,0 8,7 10,8 10,0 

% 100 102 97 88 99 66 82 76 

Rzepak         

pow. tys. ha 437 439 538 624 797 771 810 946 
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Rośliny 
Lata 

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

% 100 100 123 143 182 176 185 216 

plon dt/ha 21,9 21,7 30,3 26,5 26,7 27,3 30,8 23,6 

% 100 99 138 121 122 125 141 108 

zbiory mln t
 

1,0 0,9 1,6 1,7 2,1 2,1 2,5 2,2 

% 100 90 160 170 210 210 250 220 
Źródło: opracowanie własne IUNG-PIB na podstawie danych GUS: Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych. 

Warszawa, 2001-2010. 

Nawozy mineralne i naturalne są podstawowymi źródłami dopływu azotu w systemie 

produkcji rolniczej. W województwach z intensywną produkcją roślinną najważniejszą 

pozycję w strukturze dostarczania azotu do gleb użytkowanych rolniczo stanowi nawożenie 

mineralne. Należą tu głównie województwa należące do regionów Pomorza i Mazur oraz 

Wielkopolski i Śląska. 

W Polsce różnicom regionalnym towarzyszy także duża zmienność zużycia nawozów 

mineralnych, w tym szczególnie azotowych, w poszczególnych latach. Proces wzrostu 

intensywności produkcji roślinnej mierzony poziomem zużycia nawozów azotowych 

szczególnie gwałtownie przyśpieszył po integracji Polski z UE. Jednak trzeba zauważyć, że 

nie jest on poparty znaczącym wzrostem produkcji globalnej z rolnictwa. Największy przyrost 

zużycia azotowych nawozów mineralnych (40 i więcej %) w badanym okresie, miał miejsce 

w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i wielkopolskim (rys. 3.1-3). 

Natomiast jedynym województwem w którym nastąpił spadek zużycia azotu w nawozach 

mineralnych o ponad 20% było województwo małopolskie. Fakt ten potwierdza opinią 

o pogłębiającej się polaryzacji produkcji rolniczej w Polsce.  

Obserwowany wzrost zużycia azotu w nawozach mineralnych w ostatnich latach 

wynika w znacznym stopniu z dopływu środków finansowych pochodzących z UE, 

realizowanych w ramach WPR. Znaczna część środków finansowych kierowana jest do 

dostawców środków produkcji, w tym nawozów mineralnych. Jednocześnie można 

zaobserwować proces systematycznego wzrostu cen w relacji do cen na rynkach starych 

krajów UE nasilający konkurencję rynkową. Wynika on także ze wzrostu zapotrzebowania na 

produkty roślinne wykorzystywane na cele żywnościowe poprzez wzrost popytu ze strony 

krajów rozwijających się oraz energetyczne, w tym głównie biopaliwa.  
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Rysunek 3.1-3 Zmiany w zużyciu nawozów azotowych w województwach pomiędzy 

okresami lat 2002-2004, a 2008-2011 
Źródło: opracowanie własne IUNG-PIB, na podstawie danych GUS: Środki produkcji w rolnictwie, Warszawa, 

2008-2011 

Produkcja i zużycie składników pokarmowych w nawozach naturalnych 

Istotne znaczenie, przede wszystkim dla podtrzymania żyzności gleby, odgrywa 

nawożenie nawozami naturalnymi. Zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 

2007 roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033) do nawozów naturalnych zalicza się obornik, 

gnojówkę i gnojowicę. Wielkość produkcji składników pokarmowych w nawozach 

naturalnych oceniono metodą bilansową, zmodyfikowaną i udoskonaloną w IUNG-PIB 

Puławy. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że całkowita roczna produkcja obornika w Polsce 

wynosi ok. 77 mln t, gnojówki ok. 12,7 mln m
3
, a gnojowicy ok. 7,3 mln m

3
 (tab. 3.1-6). 

Największe ilości obornika w przeliczeniu na hektar użytków rolnych produkowano na 

Podlasiu i w Wielkopolsce, zaś najmniejsze, poniżej 2,5 t/ha UR, na Dolnym Śląsku 

i w Polsce zachodniej (zachodniopomorskie, lubuskie). Produkcja azotu w nawozach 

naturalnych w Polsce wynosiła średnio ok. 464 tys. ton N, fosforu ok. 234 tys. ton P2O5 

a potasu ok. 632 tys. ton K2O (tab. 3.1-7). W nawozach naturalnych zużywano ok. 88 kg NPK 

ha
-1 

UR i ok. 190 kg NPK DJP
-1

.  
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Jednostkowe zużycie składników pokarmowych w nawozach naturalnych jest 

pochodną wielkości ich produkcji, gdyż większość wyprodukowanych nawozów naturalnych 

zużywa się w pobliżu miejsca ich wytwarzania. Przeciętne dla Polski zużycie składników 

pokarmowych wynosiło odpowiednio: 30,7 kg N∙ha
-1

 UR, 15,5 kg P2O5∙ha
-1

 UR oraz 41,8 kg 

K2O∙ha
-1

 UR. Największe ilości składników pokarmowych w nawozach naturalnych, 

przekraczające 130 kg NPK∙ha
-1 

UR zużywano w województwach podlaskim 

i wielkopolskim. W województwach tych produkowano także i zużywano największe ilości 

azotu pochodzącego z nawozów naturalnych. 

Tabela 3.1-6 Produkcja nawozów naturalnych w Polsce w latach 2008-2011 

Województwa 

Całkowita produkcja Produkcja obornika 

obornika 

w tys. t 

gnojówki 

w tys. m
3
 

gnojowicy  

w tys. m
3
 

t∙ha
-1

 UR t∙ha-1 GO t∙DJP
-1 

 

Dolnośląskie 1648 227 131 1,8 2,2 9,7 

Kujawsko-Pom. 6390 1128 610 6,0 6,8 10,5 

Lubelskie 5156 868 498 3,5 4,5 10,5 

Lubuskie 1097 126 81 2,4 3,2 8,2 

Łódzkie 6310 1077 614 6,1 7,6 10,7 

Małopolskie 2879 438 258 4,5 7,3 10,5 

Mazowieckie 12312 2177 1239 6,1 9,0 10,6 

Opolskie 2021 307 184 3,8 4,2 10,6 

Podkarpackie 2098 292 185 3,2 4,9 10,6 

Podlaskie 9387 1656 973 8,7 13,9 11,4 

Pomorskie 2972 460 265 4,0 4,9 10,2 

Śląskie 1939 253 160 4,7 6,2 10,3 

Świętokrzyskie 2300 371 218 4,4 6,1 10,3 

Warmińsko-Maz. 5491 792 516 5,7 8,3 10,3 

Wielkopolskie 13683 2179 1210 7,7 9,0 10,3 

Zachodniopom. 1581 257 137 1,8 2,3 9,2 

POLSKA 77160 12716 7280 5,1 6,7 10,4 
Źródło: Fotyma M., Igras J., Kopiński J. Chapter: Nitrogen utilization and diffuse losses in agricultural 

crop production. Praca zbiorowa pod redakcją J. Igrasa i M. Pastuszak „Temporal and spatial differences in 

emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea”. Wyd. IUNG-PIB Puławy, MIR 

Gdynia, 2012: 111-159. 

 

Tabela 3.1-7 Produkcja składników nawozowych w nawozach naturalnych w Polsce w latach 2008-

2011 

Województwa 

N w nawozach 

naturalnych 

P2O5 w nawozach 

naturalnych 

K2O w nawozach 

naturalnych 
Razem NPK 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g
 D

JP
-1

 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g
 D

JP
-1

 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g
 D

JP
-1

 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g
 D

JP
-1

 

Dolnośląskie 10,7 11,9 63,2 5,6 6,2 14,4 13,0 14,4 88,0 29,4 32,6 165,7 

Kujawsko-Pom. 36,8 34,4 60,2 19,8 18,5 47,3 50,6 47,3 82,8 107,3 100,2 190,4 

Lubelskie 30,6 20,9 62,1 15,3 10,5 28,9 42,3 28,9 100,8 88,3 60,2 191,8 

Lubuskie 8,3 18,3 61,8 4,2 9,2 18,9 8,5 18,9 67,4 21,0 46,4 148,1 

Łódzkie 38,1 37,1 64,3 19,4 18,8 50,4 51,8 50,4 87,7 109,3 106,2 202,4 
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Województwa 

N w nawozach 

naturalnych 

P2O5 w nawozach 

naturalnych 

K2O w nawozach 

naturalnych 
Razem NPK 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g

 D
JP

-1
 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g

 D
JP

-1
 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g

 D
JP

-1
 

ty
s.

 t
 

k
g
 

h
a-1

 U
R

 

k
g

 D
JP

-1
 

Małopolskie 17,2 26,7 62,9 8,1 12,6 37,0 23,9 37,0 110,5 49,2 76,4 210,4 

Mazowieckie 73,9 36,7 63,9 34,5 17,1 52,6 106,0 52,6 93,6 214,4 106,4 210,1 

Opolskie 11,9 22,2 62,5 6,7 12,5 28,8 15,4 28,8 84,6 34,1 63,5 175,9 

Podkarpackie 13,3 20,3 67,0 6,5 10,0 26,3 17,2 26,3 110,2 37,0 56,5 203,4 

Podlaskie 52,9 49,0 64,0 22,8 21,1 77,3 83,5 77,3 93,3 159,2 147,4 234,5 

Pomorskie 17,6 23,9 60,1 9,7 13,1 31,5 23,2 31,5 84,0 50,5 68,5 175,6 

Śląskie 12,6 30,6 66,9 6,6 16,0 37,5 15,5 37,5 86,7 34,7 84,1 191,1 

Świętokrzyskie 14,1 26,9 63,4 6,9 13,2 36,3 19,1 36,3 96,7 40,1 76,4 196,4 

Warmińsko-maz. 32,6 33,7 61,1 15,3 15,8 47,5 45,9 47,5 83,4 93,9 97,0 192,0 

Wielkopolskie 82,6 46,5 62,0 46,7 26,3 58,2 103,3 58,2 77,6 232,6 131,0 197,9 

Zachodniopom. 10,7 12,4 62,4 5,8 6,7 14,7 12,7 14,7 78,8 29,3 33,8 155,9 

POLSKA 464,0 30,7 62,8 234,0 15,5 41,8 631,8 41,8 85,5 1329,8 87,9 190,1 

Źródło: obliczenia własne - Kopiński J. 

 Prognozowane zużycie nawozów azotowych do 2021 roku 

Prognozę zużycia nawozów azotowych oraz rozdysponowanie dawek azotu pod 

poszczególne rośliny uprawne wykonano na podstawie analizy trendu zmian dawek na ha, 

w ujęciu średniookresowym (analizując 8 letni trend zużycia) w funkcji czasu (rys. 3.1-4). 

Rysunek 3.1-4 Średniookresowa analiza trendu zmian zużycia nawozów azotowych w Polsce 

Źródło: Fotyma M., Igras J., Kopiński J. Chapter: Nitrogen utilization and diffuse losses in agricultural 

crop production. Praca zbiorowa pod redakcją J. Igrasa i M. Pastuszak „Temporal and spatial differences in 

emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea”. Wyd. IUNG-PIB Puławy, MIR 

Gdynia, 2012: 111-159. 
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Na podstawie średniookresowej analizy zmian trendu dawek azotu z nawozów 

mineralnych, po uwzględnieniu prognozowanej powierzchni UR, określono przewidywane 

zużycie nawozów azotowych w kraju w roku 2012 i 2021. Należy zaznaczyć, że 

prognozowanie zużycia nawozów mineralnych w oparciu o analizę trenu prowadzono 

z uwzględnieniem szeregu czynników limitujących, które ograniczają, a w pewnym stopniu 

eliminują przedstawioną tendencję wzrostową. Do czynników limitujących można zaliczyć: 

zmiany cen nawozów na rynku globalnym, zaostrzenie wymogów środowiskowych („cross – 

compliance”, „zazielenienie”), wzrost powierzchni upraw ekologicznych, rolno-

środowiskowych i ekstensywnych (niskonakładowych) oraz prawo malejącej efektywności 

nakładów. Obliczenia te są wykorzystywane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego 

(PIPCh) na potrzeby raportów Fertilizers Europe (FE), dawniej EFMA. 
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Tabela 3.1-8 Stan aktualny i prognozowane dawki nawozów azotowych (do 2021 roku) w Polsce pod 

poszczególne rośliny w kg N/ha UR 

Grupy upraw (roślin) 2011 
Prognoza na lata 

2012 2021 

Pszenica jara i ozima 91 91 94 

Jęczmień jary i ozimy 59 61 64 

Żyto, pszenżyto, owies 45 48 50 

Kukurydza na ziarno 146 147 150 

Pozostałe zboża (mieszanki, gryka, proso) 42 44 48 

Zboża ogółem 64 64 71 

Rzepak i rzepik 139 140 145 

Pozostałe oleiste (słonecznik, len) 27 28 29 

Strączkowe jadalne na nasiona 15 16 17 

Ziemniak 55 55 55 

Burak cukrowy 170 169 174 

Warzywa 98 99 100 

Inne rośliny towarowe (tytoń) 28 30 29 

Rośliny pastewne motylkowate 8 9 8 

Pozostałe rośliny pastewne na GO 

(okopowe pastewne, trawy) 
95 100 100 

Kukurydza na kiszonkę 120 121 130 

Uprawa szkółek krzewów  

i drzew owocowych 
126 

127 110 

Trwałe rośliny zielne (chmiel, wierzba) 131 132 127 

Kukurydza na biogaz 116 117 120 

Razem grunty orne (GO) 73 74 84 

Sady i plantacje trwałe 81 81 93 

Trwałe użytki zielone (TUZ) nawożone 103 103 102 

Razem trwałe użytki zielone (TUZ) (z 

ekstensywnymi) 
85 88 94 

Ogółem użytki rolne (UR) wykorzystane 

rolniczo (w dobrej kulturze) 
76 77 84 

Źródło: opracowanie własne oraz Forecast of Food Farming and Fertilizer Use 2012/2022. FE Annual Statistics 

and Forecast. 2012, vol. 1: Executive Summary and Regional Data; Forecast of Food Farming and Fertilizer Use 

2012/2022. FE Annual Statistics and Forecast. 2012, vol. 2: Country Data and National Scenarios. 

Po określeniu zużycia azotu w nawozach mineralnych na poziomie kraju, metodą 

ekspercką oszacowano rozdysponowanie wielkości dawek pod poszczególne rośliny (tab. 3.1-

8 i 3.1-9). Założono, że ze względu na potencjalny wzrost plonowania roślin uprawnych, 

dawki stosowanych nawozów muszą się zwiększyć w przypadku większości ziemiopłodów 

(głównie roślin intensywnych). Założono także, że najwyższy wzrost plonów można 

przewidywać w uprawach roślin o największym znaczeniu gospodarczym np. pszenica, 
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jęczmień, rzepak, kukurydza, burak cukrowy. Przy projekcji zmian uwzględniono założenia 

przyjęte w SZRWRiR
1
 opracowanej przez MRiRW. 

Tabela 3.1-9 Stan aktualny i prognoza zużycia azotu w nawozach mineralnych (do 2021 roku) 

w Polsce pod poszczególne rośliny w tys. ton N 

Grupy upraw (roślin) 2011 
Prognoza na lata 

2012 2021 

Pszenica jara i ozima 206 200 183 

Jęczmień jary i ozimy 60 64 74 

Żyto, pszenżyto, owies 131 137 133 

Kukurydza na ziarno 49 51 68 

Pozostałe zboża (mieszanki, gryka, proso) 54 56 36 

Zboża ogółem 499 508 493 

Rzepak i rzepik 115 115 152 

Pozostałe oleiste (słonecznik, len) 1 1 2 

Strączkowe jadalne na nasiona 2 3 3 

Ziemniak 22 22 15 

Burak cukrowy 35 34 33 

Warzywa 18 18 21 

Inne rośliny towarowe (tytoń) 3 3 2 

Rośliny pastewne motylkowate 1 2 2 

Pozostałe rośliny pastewne na GO (okopowe 

past., trawy) 
27 25 15 

Kukurydza na kiszonkę 50 51 56 

Uprawa szkółek krzewów i drzew owocowych 4 5 22 

Trwałe rośliny zielne (chmiel, wierzba) 2 3 19 

Kukurydza na biogaz 1 1 30 

Razem grunty orne (GO) 780 789 866 

Sady i plantacje trwałe 32 32 42 

Razem trwałe użytki zielone (TUZ) (z 

ekstensywnymi) 
279 277 255 

Ogółem użytki rolne (UR w dobrej kulturze) 1091 1099 1162 
Źródło: opracowanie własne oraz Forecast of Food Farming and Fertilizer Use 2012/2022. FE Annual Statistics 

and Forecast. 2012, vol. 1: Executive Summary and Regional Data; Forecast of Food Farming and Fertilizer Use 

2012/2022. FE Annual Statistics and Forecast. 2012, vol. 2: Country Data and National Scenarios. 

Z prognozy wynika, że zużycie azotu w nawozach mineralnych wzrośnie do 2013 

roku do ok. 1160 tys. ton tj. do 84 kg N/ha UR w dobrej kulturze. Jednostkowy wzrost 

zużycia nawozów NPK w większym stopniu będzie wynikiem szybszego tempa spadku 

powierzchni wykorzystywanej rolniczo (UR). Najwięcej azotu będzie się stosować 

w uprawach zbóż, rzepaku i kukurydzy na zielonkę oraz na TUZ. Ogólnie można stwierdzić, 

że pomimo potencjalnego zmniejszenia powierzchni UR, wzrostowa tendencja zużycia 

                                                 
1 SZRWRiR - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, 2012, 156 pp. 
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nawozów azotowych zostanie utrzymana zarówno w uprawach roślin na gruntach ornych jak 

i na trwałych użytkach zielonych.  

 Regionalne zróżnicowanie bilansu azotu w Polsce 

Jedną z powszechnie uznanych metod oceny strat i przepływu składników 

pokarmowych  w środowisku jest ich bilans wykonany według metody zaproponowanej przez 

OECD, tzw. „metody na powierzchni pola”. Niewykorzystane w procesie produkcyjnym 

i niezabsorbowane w glebie związki azotu wpływają na zasobność gleb i jakość wód 

gruntowych oraz powierzchniowych. Oczywiście trzeba także uwzględnić ulatnianie się do 

atmosfery. Saldo bilansu azotu brutto (podobnie jak i fosforu) jest podstawowym 

wskaźnikiem agrośrodowiskowym i może być miernikiem poprawności gospodarowania 

składnikami mineralnymi. Bilanse składników pokarmowych mogą być sporządzane na 

różnych poziomach zarządzania rolnictwem (kraj, gospodarstwo, pole). 

Dla większości krajów należących do OECD, bilanse głównych biogenów, tj. azotu 

i fosforu, obok oceny zużycia środków ochrony roślin oraz energii, są podstawowymi 

wskaźnikami informującymi o wpływie rolnictwa na środowisko
2
. W Polsce, należącej do 

OECD od 1996 roku, bilanse azotu i fosforu wykonywane są obligatoryjnie dla kraju 

i województw (od 2002 roku) oraz corocznie przekazywane do OECD, GUS, MRiRW 

i pośrednio do Eurostatu. 

 

                                                 
2 OECD 2006. Environmental Indicators for Agriculture. Public. Service. Paris, vol. 4, chapt. 3. 
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Rysunek 3.1-5 Dynamika bilansu azotu w Polsce w latach 1990-2011 
Źródło: opracowanie własne – Kopiński J. 

 Przedstawione na rysunku 3.1-5 szczegółowe dane dotyczące bilansu azotu, ze stroną 

przychodową oraz rozchodową, wskazują na dużą zmienność wyników w poszczególnych 

latach. Wysokie nadwyżki bilansu azotu w rolnictwie polskim na początku lat 90-tych 

wynikały głównie z większego zużycia nawozów mineralnych i większej obsady zwierząt
3
. 

Większa była także ilość azotu wynoszona w zbiorach roślin. Na początku lat 90-tych 

nastąpił gwałtowny spadek ilości azotu wprowadzanego w nawozach mineralnych (o ok. 

50%) i w nawozach naturalnych (o ok. o 40%), co wiązało się z redukcją pogłowia zwierząt 

gospodarskich. Od roku 2002 widoczny jest lekko rosnący trend zużycia nawozów 

azotowych, przy utrzymującej się na niezmienionym poziomie produkcyjności roślin 

uprawnych. Ilość azotu wnoszona z pozostałych źródeł, tj. z depozytu atmosferycznego, 

biologicznego wiązania oraz azotu zawartego w materiale siewnym i roślinnym nie ulegała 

tak dużym wahaniom. 

Z analizy struktury wnoszenia poszczególnych elementów bilansu azotu wynika, że 

nawozy naturalne obok mineralnych są podstawowymi źródłami dopływu azotu w systemie 

                                                 
3 Kopiński J. 2005. Regionalne zróżnicowanie bilansu azotu, fosforu i potasu w rolnictwie polskim w latach 

1999-2003. Nawozy i Nawożenie, Puławy 2(23): 84-93. 
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produkcji rolniczej. Źródła te stanowią ok. 80% w strukturze wnoszenia azotu na 

powierzchnię użytków rolnych (rys. 3.1-6). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Rysunek 3.1-6 Udział głównych źródeł wnoszenia (wpływu) azotu w przychodowej stronie bilansu 

azotu brutto dla Polski i województw, średnio w latach 2008–2011 
Źródło: opracowanie własne – Kopiński J. 

W latach 2005-2007 saldo bilansu azotu wynosiło średnio w Polsce 54 kg N/ha UR. 

W następnych latach (2008-2011) wartość salda pozostawała na zbliżonym poziomie 

i wynosiła ok.59 kg N/ha UR. Zmieniło się natomiast przestrzenne zróżnicowanie wartości 

salda bilansu (rys. 3.1-7 i 3.1-8). 

Polska 
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Rysunek 3.1-7 Zróżnicowanie bilansu azotu w Polsce wg województw w latach 2005-2007 

(źródło: Ocena stanu zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych, narażonych bezpośrednio na zrzuty 

składników biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości potencjalnego wpływu zanieczyszczeń 

pochodzących z produkcji rolnej na środowisko. Puławy, czerwiec 2008 

Z przeprowadzonej oceny w bieżącym okresie sprawozdawczym wynika, że wysokie 

nadwyżki azotu występują w regionie środkowo-zachodnim, a szczególnie 

w województwach: kujawsko-pomorskim i łódzkim oraz w Wielkopolsce (ponad 70 kg N ha
-1

 

UR) (rys. 3.1-8). Wnoszone są tam na pola uprawne znaczne ilości azotu zarówno w 

nawozach mineralnych jak i naturalnych, które pomimo wysokiej intensywności produkcji 

roślinnej mogą być w niewystarczającym stopniu wykorzystywane. Wskaźnik efektywności 

wykorzystania azotu w tych województwach jest na ogół niższy niż 50% (tab. 3.1-10). Z kolei 

najmniejszy nadmiar azotu, nie przekraczający 25 kg N ha
-1

 UR, występuje w województwie 

małopolskim i podkarpackim.  
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Rysunek 3.1-8 Zróżnicowanie salda bilansu azotu brutto w Polsce wg województw w latach 2008-

2011 
źródło: opracowanie własne - Kopiński J. 

Całkowity dopływ azotu na powierzchnię pola „gospodarstwa rolnego Polska” 

wynosił średnio w latach 2008-2011 ok. 2050 tys. ton N, albo ok. 136 kg N∙ha
-1

 użytków 

rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze (UR w dk). Z tej ilości wyprowadzane jest z pola 

z plonami roślin ok. 1165 tys. ton N, to znaczy ok. 77 kg N∙ha
-1

 UR w dk. Zatem saldo tak 

liczonego bilansu azotu brutto wynosi ok. 887 tys. ton N i 58,6 kg N∙ha
-1

 UR w dobrej 

kulturze (tab. 3.1-10). 

W 2010 roku obsada dużych sztuk przeliczeniowych na 100 ha użytków rolnych 

wynosi około 45, przy średniej z poprzedniego okresu 2004-2007 - 50. Różnica ta wskazuje 

na zmniejszenie się obsady na poziomie 0,05 dużych sztuk przeliczeniowych na 1 ha UR, co 

w konsekwencji różnicuje dawkę N na poziomie niższym w poprzednim okresie 
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raportowania, co nadal powinno pozostawiać znaczący margines bezpieczeństwa w stosunku 

do 170 kg N∙ha∙rok
-1

. 

Tabela 3.1-10 Bilansu azotu brutto dla Polski i województw, średnia z lat 2008-2011 

Województwo 

Wyliczone wartości sald (nadwyżek) bilansu azotu Efektywność 

wykorzystania 

odpływ/dopływ 

% 

globalna (całkowita) w tys. t N jednostkowa  

w kg N·ha
-1

 

UR w dk 
wnoszenie 

(dopływ) 

wyniesienie 

(odpływ) 

różnica 

(saldo) 

Dolnośląskie 120,7 72,4 48,3 53,5 60,0 

Kujawsko-Pomorskie 181,7 91,9 89,8 83,9 50,6 

Lubelskie 163,6 98,8 64,8 44,2 60,4 

Lubuskie 55,1 27,3 27,7 61,4 49,7 

Łódzkie 149,2 76,3 72,9 70,9 51,1 

Małopolskie 59,5 46,8 12,7 19,6 78,7 

Mazowieckie 260,8 146,4 114,4 56,8 56,1 

Opolskie 87,3 53,7 33,6 62,7 61,5 

Podkarpackie 55,4 41,8 13,5 20,7 75,5 

Podlaskie 146,1 95,4 50,7 46,9 65,3 

Pomorskie 100,0 54,6 45,5 61,7 54,6 

Śląskie 53,0 31,4 21,5 52,2 59,4 

Świętokrzyskie 58,2 34,6 23,6 44,9 59,5 

Warmińsko-Mazurskie 140,4 81,2 59,2 61,2 57,8 

Wielkopolskie 315,3 152,5 162,8 91,7 48,4 

Zachodniopomorskie 106,3 60,3 46,0 53,2 56,7 

Polska 2052,6 1165,5 887,1 58,6 56,8 
Źródło: opracowanie własne – Kopiński J. 

Zachodzące w polskim rolnictwie procesy polaryzacji m.in. struktury agrarnej, 

intensywności produkcji rolniczej, widoczne są także w wynikach sald bilansu azotu, 

potwierdzając jego ważną rolę jako wskaźnika agrośrodowiskowego charakteryzującego 

pogłębienie istniejącego zróżnicowania regionalnego. Obserwowane zmiany sald bilansu 

wskazują, że wzrost intensywności produkcji rolniczej prowadzi do obniżenia efektywności 

produkcyjnej i ekonomicznej wykorzystania azotu, jeżeli nie towarzyszą temu odpowiednie 

zmiany w sferze organizacyjno-technologicznej produkcji
4
. 

                                                 
4 Źródło: Fotyma M., Igras J., Kopiński J. Chapter: Nitrogen utilization and diffuse losses in agricultural crop 

production. Praca zbiorowa pod redakcją J. Igrasa i M. Pastuszak „Temporal and spatial differences in emission 

of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea”. Wyd. IUNG-PIB Puławy, MIR Gdynia, 

2012: 111-159. 
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Ekstrema pogodowe w Polsce 

 Stan i ocena zagrożeń spowodowanych przez suszę rolniczą oraz możliwości jej 

zapobiegania 

 Susza okresu wegetacyjnego 

W ostatnich latach zwiększyła się częstość występowania ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, powodujących znaczne straty w plonach. Przyczyną powstawania tych strat jest 

między innymi susza, będąca przede wszystkim wynikiem wzrostu temperatury w okresie 

wegetacyjnym. 

Susza w Polsce występuje w ostatnich latach coraz częściej, zwłaszcza od 1992 roku 

do chwili obecnej. Jest bardzo ważnym problemem gospodarczym dla całego kraju z powodu 

dużych strat w plonach, a tym samym przychodów rolnika i wzrostu cen artykułów 

żywnościowych. Większa częstotliwość występowania suszy jest niewątpliwie wynikiem 

obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych. Czas trwania, zasięg, nasilenie 

suszy są bardzo trudne do przewidzenia. Utrudnia to operacyjne planowanie i podejmowanie 

wyprzedających przedsięwzięć i zabiegów, mających na celu złagodzenie ich ujemnych 

skutków, niemniej nie oznacza to, że nie należy czynić odpowiednich wysiłków celem 

zmniejszenia strat powstałych w wyniku wystąpienia tego niekorzystnego zjawiska 

pogodowego. Takie zabiegi są jak najbardziej wskazane i przynoszą pozytywne efekty. 

Pierwsze stadium niedoboru opadów określane jest jako wystąpienie suszy 

meteorologicznej. Przedłużający się brak opadu oraz procesy związane z ewapotranspiracją 

powodują obniżenie plonów, ten okres określany jest jako susza rolnicza. 

O wystąpieniu strat plonów z powodu suszy rolniczej decyduje cały kompleks 

warunków meteorologicznych, glebowych i agronomicznych. Warunki meteorologiczne 

powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW) tj. różnicy 

pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną. Wystąpienie krytycznej 

wartości KBW oznacza obniżkę plonów w danym roku w stosunku do wartości średnich 

wieloletnich w Polsce. Przy wyznaczaniu suszy rolniczej istotną rolę odgrywa podatność 

danej gleby na niedobór wody, która uzależniona jest od składu granulometrycznego 

wyrażonego w kategoriach agronomicznych. W skali kraju wydzielono cztery kategorie 

podatności gleb, które różnicują przestrzennie retencję wodną i potencjalną dostępność wody 

dla roślin uprawnych. Gleby bardzo lekkie (I kategorii) są bardzo podatne na suszę, gleby 
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lekkie (II kategorii) są podatne na suszę, gleby średnie (III kategorii) są średnio podatne na 

suszę oraz gleby ciężkie (IV kategorii) są mało podatne na suszę. 

Określenie warunków występowania i zagrożeń spowodowanych suszą rolniczą na 

gruntach ornych w Polsce przestawiane jest dla 14 grup i gatunków roślin: zbóż ozimych 

i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, 

chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin 

strączkowych. 

Na podstawie analizy danych meteorologicznych z okresu 1959-2009 wynika, że 

susza w Polsce pojawiała się statystycznie raz na 3 lata. W obecnym wieku susza rolnicza 

wystąpiła już 7 razy, w: 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 i 2011 roku. Maksymalny zasięg 

suszy rolniczej w Polsce w latach 2006-2011 przedstawiony jest w tabeli 3.1-11, która 

uwzględnia liczbę i % gmin zagrożonych suszą, powierzchnię gruntów ornych (w ha i %) 

objętych tym zjawiskiem oraz przedstawia jakie uprawy były dotknięte silnym deficytem 

wody. Poza tym w tabeli tej zawarta jest informacja o czasie trwania suszy, świadczy o tym 

liczba okresów sześciodekadowych z ujemnym bilansem wodnym, niższym od wartości 

krytycznych, który powoduje zagrożenia suszą rolniczą. Obliczone straty w plonach większe 

niż 15% dotyczą lat 2006-2008, natomiast dla okresu 2009-2010 wyznaczono straty w 

plonach o 20% względem plonów średnich wieloletnich. 

W latach: 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 susza obejmowała wszystkie województwa 

kraju i dotyczyła zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, 

buraka cukrowego, warzyw gruntowych i roślin strączkowych (tab. 3.1-11). W 2008 roku 

susza dotknęła tylko województwa zachodniej Polski. Ostatnia dotkliwa susza wystąpiła 

w 2011 roku, zagrożonych było 2 432 917 ha gruntów ornych, obejmując swym zasięgiem 

897 gmin (29,3% gmin Polski). 

Rozpatrując częstość występowania suszy w ujęciu regionalnym, stwierdza się, że 

najczęściej występuje ona w pasie Polski środkowej, zwłaszcza na Pojezierzu Wielkopolskim. 

Dla zbóż jarych występuje co 2-3 lata na glebach I kategorii, bardzo podatnych na suszę, 

nieco rzadziej na glebach II kategorii, co 3-6 lat, jeszcze rzadziej na glebach III kategorii, co 

6-8 lat, najrzadziej na glebach IV kategorii, co 8-20 lat. Im bardziej na północ i południe od 

tego pasa, tym susza występuje rzadziej. 

Susza bardzo często występuje dla zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, 

truskawek, rzadziej u rzepaku, ziemniaka, tytoniu, jeszcze rzadziej dla chmielu, buraka 

cukrowego i roślin strączkowych, a najrzadziej dla kukurydzy. 
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W okresie 2000-2009 największe zmniejszenie plonów wskutek suszy wystąpiło 

w latach: 2006, 2003 oraz 2000, nieco mniejsze straty wystąpiły w roku 2002, 2005 i 2008 

(tab. 3.1-12). 

Średnie obniżenia plonów krajowych dla poszczególnych upraw w latach wystąpienia 

suszy wynosiły od 11 do 22% względem lat referencyjnych. W latach występowania suszy 

wysokie zmniejszenie plonów (średnio o ponad 20%) wystąpiły w uprawach żyta, jęczmienia 

ozimego, owsa, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych (tab. 3.1-12). 

Maksymalne obniżki plonów roślin uprawnych w latach wystąpienia suszy dla 

poszczególnych upraw wynosiły od 24 do 30% dla jęczmienia jarego, pszenicy jarej i ozimej, 

pszenżyta ozimego, ziemniaka, buraka cukrowego oraz chmielu i od 30 do 35% dla żyta, 

jęczmienia ozimego, owsa, kukurydzy na ziarno, rzepaku i roślin strączkowych (tab. 3.1-12). 

Średnie obniżki plonów dla wszystkich rozpatrywanych upraw w Polsce w latach 

wystąpienia suszy wynosiły od 11 do 25% względem lat referencyjnych (rok z maksymalnym 

plonowaniem w okresie 1999-2009), zaś maksymalne straty miały miejsce w 2006 roku 

i spowodowały średnie obniżki plonów o 25% dla 14 grup i gatunków roślin (tab. 3.1-12). 
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Tabela 3.1-11 Maksymalny zasięg suszy rolniczej w Polsce w latach 2006-2011 

Rok 
Okres sześcio-

dekadowy 

Liczba 

gmin 
% gmin 

grunty 

orne (%) 

grunty orne 

(ha) 

Liczba okresów 

sześcio-

dekadowych 

Uprawy zagrożone suszą w okresie wegetacyjnym 

2006* 1.06-31.07 2 368 77,3 72,7 10 989 761 7 

burak cukrowy, chmiel, rośliny strączkowe, rzepak i 

rzepik, truskawki, tytoń, warzywa gruntowe, zboża 

jare, zboża ozime, ziemniak, kukurydza na ziarno, 

drzewa i krzewy owocowe (15% straty plonów)  

2007* 21.04-20.06 930 30,4 15,1 2 279 448 5 

rośliny strączkowe, rzepak i rzepik, truskawki, tytoń, 

warzywa gruntowe, zboża jare, zboża ozime (15% 

straty plonów)  

2008* 11.05 – 10.07 2 091 68,4 57,9 8 184 989 8 

burak cukrowy, chmiel, rośliny strączkowe, rzepak i 

rzepik, truskawki, tytoń, warzywa gruntowe, zboża 

jare, zboża ozime, ziemniaki, kukurydza, drzewa i 

krzewy owocowe (15% straty plonów) 

2009
1
 1.04 – 31.05 1 303 42,5 11,6 1 640 804 4 

zboża ozime, zboża jare, truskawki, drzewa i krzewy 

owocowe, rośliny strączkowe (20% straty plonów)  

2010
1
 21.05 – 20.07 390 12,7 4,0 565 795 4 

zboża ozime, zboża jare, ziemniaki, chmiel, tytoń, 

warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, 

truskawki, rośliny strączkowe (20% straty plonów)  

2011
1
 21.04-20.06 900 40,9 29,4 3 451 347 4 

zboża ozime, zboża jare, drzewa i krzewy owocowe, 

truskawki (20 % straty plonów)  

* – 15% obniżka plonu 
1  

– 20% obniżka plonu 
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Tabela 3.1-12 Obniżka plonów roślin uprawnych (w %) w skali kraju względem lat referencyjnych 

* – 15% obniżka plonu 
1  – 20% obniżka plonu 

 
Psze-

nica 

oz. 

Żyto 

Jęcz-

mień 

oz. 

Pszen-

żyto 

oz. 

Pszenica 

jara 

Jęczmień 

jary 
Owies 

Kuku-

rydza 

Rzepak 

i 

rzepik 

Ziemniak 
Burak 

cukrowy 
Chmiel Tytoń 

Rośliny 

strącz 

kowe 

Średnia 

2000* -22 -32 -24 -24 -29 -29 -31 -8 -22 -6 -27 -1 -15 -22 -21 

2001*                

2002* -10 -11 -21 -10 -7 -8 -11 -6 -30 -7 -18 0 -18 -16 -13 

2003* -21 -22 -34 -20 -15 -19 -19 -20 -40 -13 -24 -23 -14 -13 -22 

2004*                

2005* -8 -13 -11 -8 -10 -9 -11 -13 -15 -15 -25 -16 -9 -13 -13 

2006* -24 -28 -25 -25 -28 -27 -30 -37 -14 -28 -19 -27 -3 -31 -25 

2007*                

2008* -4 -11 -6 -6 -16 -18 -17 -12 -11 -8 -14 -13 -5 -15 -11 

2009
1
                

Śr. -15 -20 -20 -16 -18 -18 -20 -16 -22 -13 -21 -13 -11 -18 -18 
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 Jesienna susza 2011 roku 

Pierwsze symptomy suszy rolniczej w jesieni wystąpiły już na jej początku. 

Wrzesień w całym kraju był bardzo ciepły. Temperatura powietrza była wyższa od 

średniej wieloletniej o 1-2
o
C. Szczególnie małe opady wystąpiły na Lubelszczyźnie, od 2 do 

15 mm. Występujące warunki termiczno-wilgotnościowe spowodowały znaczny niedobór 

wody, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Deficyt wody w tym rejonie kraju, 

mierzony za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW), tzn. opad atmosferyczny minus 

ewapotranspiracja potencjalna, wynosił od 40 do 60 mm wody. W październiku opady 

wynosiły 40% poniżej normy wieloletniej. W listopadzie opady atmosferyczne na znacznym 

obszarze kraju były bardzo małe lub w ogóle nie wystąpiły. Niskie opady spowodowały, że 

deficyt wody na znacznym terytorium Polski wynosił od 10 do 49 mm (na południu kraju). 

W wielu miejscowościach Polski południowo-wschodniej była to najsuchsza jesień od 

kilkudziesięciu lat. Na przykład w Puławach, w których prowadzone są nie przerwanie 

obserwacje meteorologiczne od 140 lat, tak niskich opadów atmosferycznych nie stwierdzono 

od 1871 roku. Suma opadów tegorocznej jesieni wynosiła 28 mm, poprzedni rekord 

odnotowano 52 lata temu, w jesieni 1959 roku opady atmosferyczne wynosiły 31 mm. 

A zatem można stwierdzić, że tak niskie jesienne opady jakie odnotowano w 2011 roku, 

występują 2 razy na 100 lat. 

Łagodzenie skutków suszy jest możliwe poprzez wprowadzanie racjonalnej 

gospodarki wodnej: 

 zwiększenie lokalnych zasobów wodnych i ich dostępności (małe zbiorniki retencyjne, 

oczka wodne, nawodnienia, budowa systemów melioracyjnych hamujących odpływ 

wody z pól w okresach jej nadmiaru - na wiosnę i po obfitych intensywnych opadach), 

  wzrost efektywności wykorzystania wody (nowe systemy nawodnień np. kropelkowe, 

hamowanie odpływu), 

 zwiększenie infiltracji wody (mulczowanie, cieniowanie, uprawa bezorkowa), 

  zwiększenie w strukturze zasiewów udziału roślin ozimych kosztem areału roślin 

jarych, 

 dostosowanie upraw do okresu wegetacyjnego (przyśpieszenie daty siewu), 

 dobór gatunków i odmian (bardziej tolerancyjnych na suszę, efektywniej 

wykorzystujących wodę), 
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 zwiększenie liczby odmian roślin - zmniejszenie ryzyka spadku wydajności przez 

ekstremalne zjawiska pogodowe, 

 hodowla nowych odmian mieszańcowych odpornych na suszę, 

 zwiększenie nawożenia powodującego wzrost systemu korzeniowego, 

 zwiększenie zadrzewień śródpolnych, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania wody przez wielokrotne jej wykorzystanie, 

 zabiegi przeciwerozyjne (wyrównanie terenu) i agromelioracyjne, 

 zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie, 

 zwiększenie uwilgotnienia gleby poprzez stosowanie orki: 

- płytkiej zaraz po zbiorze roślin, a następnie wałowanie, 

- głębokiej przedzimowej. 

Ekstremalne opady atmosferyczne 

Opady atmosferyczne w maju 2010 roku (powódź)  

Maj 2010 roku był miesiącem skrajnie wilgotnym. Na podstawie danych z 54 stacji 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) wynika, że 

norma z wielolecia 1971-2000 dla terytorium Polski została przekroczona aż o 256,4 %. 

Pod względem opadów miesiąc ten był skrajnie wilgotny na całym obszarze kraju. 

Najwyższe miesięczne sumy opadów zostały zanotowane w Bielsku-Białej 511,5 mm, co 

stanowi 509% normy dla tej stacji, oraz w Krakowie 302,4 mm, co stanowi 410,9% normy. 

W Warszawie w ciągu tego miesiąca suma opadów wyniosła 116,4 mm, co stanowiło 229,6% 

normy wieloletniej dla tej miejscowości. 

W maju 2010 roku obserwowano na rzekach szereg przekroczeń wartości stanu 

alarmowego, wywołanych długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu. Spływające 

z terenów górskich wody opadowe spowodowały gwałtowne wzrosty stanu wody na górskich 

dopływach Wisły, Odry i Warty. W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych przez 

szereg dni na kolejnych stacjach wodowskazowych Wisły, Odry i Warty obserwowano 

przemieszczanie się fal wezbraniowych oraz duże wzrosty stanu wody. Stan alarmowy na 

kolejnych stacjach wodowskazowych był przekroczony przez kilka lub kilkanaście dni, 

a maksymalne przekroczenia wynosiły nawet ponad 3 metry. 

W wielu miejscach na Wiśle i Odrze przerwane zostały wały przeciwpowodziowe 

i woda zalała znaczne obszary chronione wałami. Woda występująca z koryt rzecznych 
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spowodowała powódź i dotkliwe straty materialne na terenach zalanych. Przemieszczające się 

w dół biegu rzek fale wezbraniowe, stanowiły dalsze zagrożenie powodzią w środkowych 

i dolnych biegach tych rzek. 

Rekordowe opady atmosferyczne w lipcu 2011 roku  

Na podstawie danych z 54 stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że lipiec 2011 roku był skrajnie wilgotny, znacznie 

przekraczający normy z wielolecia 1971-2000. Norma ta dla terytorium Polski została 

przekroczona aż o 216,2%. 

Skrajnie wysokie wartości miesięcznych sum opadów zanotowano m.in. 

w Sandomierzu (382,9 mm), co stanowiło 482,3% normy wieloletniej dla tej stacji. 

W Warszawie opad atmosferyczny wyniósł 295 mm, co stanowiło 403% normy wieloletniej. 

Wysokie opady odnotowano w wielu stacjach meteorologicznych m.in. w Zakopanem 274,1 

mm, w Lesku 265,1 mm, w Bielsku Białej 263,2 mm, Świnoujściu 255,2 mm, Kozienicach 

252,5 mm. 

W Puławach w 141 letniej serii pomiarów meteorologicznych odnotowano rekordowy 

opad atmosferyczny lipca 2011 roku, wyniósł on 222,5 mm. Poprzedni maksymalny 

miesięczny opad atmosferyczny lipca wynosił w Puławach 199 mm i wystąpił w 1919 roku. 

W lipcu 2011 przebieg pogody nie sprzyjał wykonywaniu prac polowych. Ulewne 

deszcze spowodowały, że wystąpił nadmiar wody na wielu polach uprawnych. 

Ocena zagrożeń spowodowanych przez silne mrozy (złe przezimowanie)  

Szczególnie drastycznym przykładem ostatnio obserwowanych niekorzystnych zmian 

klimatycznych była zima 2011/2012, a zwłaszcza 3 tygodnie z przełomu stycznia i lutego 

(27.01-13.02. 2012 roku) 

W styczniu 2012 roku w wielu rejonach Polski zanotowano bardzo niską temperaturę 

powietrza przy powierzchni gruntu, dochodzącą miejscami do -25°C, najniższą odnotowano 

w Białymstoku (-28,6°C). Warunki meteorologiczne w trzeciej dekadzie stycznia, przy braku 

lub niewielkiej pokrywie śnieżnej (do 10 cm) w północno-zachodniej i centralnej Polsce 

spowodowały wymarzanie roślin mniej odpornych na mróz. 

Szkodliwe działanie mrozu potęgowały notowane okresami silne suszące wiatry, 

mogące powodować wysmalanie roślin nieprzykrytych śniegiem. Najgrubsza pokrywa 

śnieżna w styczniu br. wynosząca 23-26 cm wystąpiła w Polsce północno-wschodniej, na 

wschodzie oraz w górach i na wyżynach, zalegała ona przez 19-21 dni tego miesiąca. 
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W pozostałych rejonach kraju maksymalna grubość pokrywy śniegu nie była duża, wynosiła 

4-8 cm, zalegała od 6 do 15 dni. Natomiast w Polsce północno-zachodniej brak było pokrywy 

śnieżnej. 

Największe mrozy zimy 2011/2012 wystąpiły w lutym, miesiąc ten pod względem 

termicznym w całym kraju był znacznie zimniejszy od średniej wieloletniej. W Polsce 

środkowej temperatura lutego była niższa od średniej wieloletniej aż o ok. 4°C. Np. 

temperatura powietrza tego miesiąca w Puławach była bardzo niska i wynosiła -6,3°C i była 

aż o 4°C niższa od średniej wieloletniej (1871-2011). Najwyższą średnią temperaturę 

powietrza zanotowano na zachodnich i północno-zachodnich terenach Polski (ok. -3°C), im 

dalej w kierunku wschodnim tym temperatura powietrza była niższa. W Polsce środkowej 

temperatura powietrza wynosiła od -4 do -7°C a na wschodzie do ponad -8,0°C. 

Najniższa temperatura minimalna wystąpiła na wschodzie kraju od -24 do -28°C, a na 

krańcach wschodnich osiągała wartości nawet mniejsze (-28,8°C). 

Fala silnych mrozów wystąpiła od 27 stycznia do 16 lutego 2012 r., przy czym 

zdecydowanie najzimniejszy okres wystąpił pomiędzy 2 a 4 lutym. Temperatura w tym 

okresie wahała się od -12°C (zachodnie obszary Polski) do -22°C (wschodnie terytorium 

kraju). Trzeba też stwierdzić, że bardzo niska temperatura występowała również od 30 

stycznia do 2 lutego oraz od 5 do 7 lutego. 

Warunki meteorologiczne na znacznym obszarze Polski, przy braku lub niewielkiej 

pokrywie śnieżnej, przyczyniły się do nadmiernego wychłodzenia wierzchniej warstwy 

gruntu. Średnia temperatura powietrza z okresu trzydniowego w pierwszej dekadzie lutego 

była niższa, na niektórych obszarach znacznie niższa od temperatury progowej dla upraw 

ozimych. W wielu rejonach kraju, w których brak było pokrywy śnieżnej mogło wystąpiło 

wymarzanie roślin mniej odpornych na mróz, głównie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, 

rzepaku oraz jęczmienia ozimego. 

Zima na przełomie stycznia i lutego 2012 r. charakteryzowała się bardzo niską 

temperaturą powietrza oraz gleby oraz bardzo cienką lub w ogóle nie występującą pokrywą 

śniegu. W wyniku tych ekstremalnych warunków pogodowych rośliny uprawne na znacznym 

obszarze Polski bardzo źle przezimowały. Wiele gospodarstw rolnych z tego powodu 

poniosło duże straty. Według szacunkowych danych, aż 1,2-1,4 mln ha ozimin należało 

przeorać z powodu wymarznięcia zbóż i rzepaku. Konieczne było wykonanie przesiewów, 

które generowały dalsze koszty w gospodarstwach rolnych.  
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Stan i ocena możliwości zapobiegania skutkom susz  

Na ochronę przed skutkami susz ma wpływ liczebność i stan urządzeń do 

retencjonowania i rozrządu wody, stan systemów nawadniających i pokryta nimi 

powierzchnia użytków rolnych oraz organizacja nawodnień. Zarówno liczebność i stan tych 

urządzeń, jak i organizacja działań nie gwarantują skuteczności nawodnień.  

Tabela 3.1-13 Nawodnienia, melioracje, obiekty małej retencji w rolnictwie 
Wyszczególnienie 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz napełnianie  

i uzupełnianie stawów rybnych, w tym: 

- pobór wody                                                       (tys. m3) 

- powierzchnia nawadniana użytków i gruntów  (tys. ha)  

- powierzchnia napełniania stawów                     (tys. ha) 

 

 

1693,7 

301,5 

46,8 

 

 

1176,8 

201,1 

44,0 

 

 

1060,6 

99,1 

44,8 

 

 

1101,0 

77,9 

47,7 

 

 

1093,0 

78,8 

47,9 

 

 

1122,0 

80,0 

48,8 

 

 

1148,9 

80,7 

48,7 

 

 

1159,2 

78,9 

50,0 

 

 

1153,3 

68,9  

49,8 

Melioracje podstawowe, w tym:                                

- rzeki i kanały                                                      (km) 

- wały                                                                    (km) 

- pojemność użytkowa zbiorników wodnych       (dam3) 

- stacje pomp odwadniających                              (szt.) 

 

72 577 

8 148 

163 40 

609 

 

74 462 

8 392 

222749 

589 

 

74 717 

8 448 

234749 

585 

 

93 900 

8 469 

284971 

572 

 

74 074 

8 467 

238768 

579 

 

74 125 

8 481 

250071 

584 

 

74 111 

8 459 

269703 

585 

 

74 060 

8 492 

270 109 

585 

 

74 177 

8 433 

269918 

583 

Obiekty małej retencji wodnej, w tym: 

- liczba obiektów                                                  (szt.) 

- piętrzenie jezior                                                  (szt.) 

- sztuczne zbiorniki wodne                                   (szt.) 

- stawy rybne                                                         (szt.) 

- budowle piętrzące obiekty                                  (szt.) 

- pojemność                                                          (dam3) 

- powierzchnia nawodnień                                     (ha) 

      

30 206 

380 

3 127 

7 529 

18 403 

71366 

153594  

 

30 563 

365 

3 330 

7 370 

18 626 

694913 

152415 

 

30 631 

368 

3 395 

7 440 

18 541 

705323 

153010 

 

30 842 

374 

3 503 

7 500 

18 571 

732402 

166722 

Pojemność użytkowa rolniczych zbiorników wodnych nie jest duża i w 2010 roku 

wynosiła około 270 mln m
3
. Nie wszystkie zbiorniki są sprawne i zdatne technicznie. Na 

części z nich nie można uzyskać projektowej pojemności. Wojewódzkie zarządy melioracji 

i urządzeń wodnych szacowały w 2010 roku, że modernizacji lub odbudowy wymagają 

zbiorniki wodne o pojemności ok. 26 mln m
3 

(ok. 10% istniejącej pojemności).  

Wodę do nawodnień można gromadzić również w obiektach małej retencji wodnej 

(tabela 3.1-13). Według wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, na koniec 

2010 roku w Polsce znajdowało się ok. 31 tys. takich obiektów. Były to głównie podpiętrzone 

jeziora, sztuczne zbiorniki wodne (o pojemności do 5 mln m
3
 każdy) i stawy rybne. Łączna 

pojemność tych obiektów była szacowana na ponad 732 mln m
3
. Potencjalne możliwości 

tworzenia pojemności retencyjnej w obiektach małej retencji są ponad 1,5 razy większe. 

Wynika to z wojewódzkich programów rozwoju małej retencji, w których założono, że 

w latach 1998-2015 powstanie dodatkowa pojemność wodna szacowana na około 

1141 mln m
3
. Wojewódzkie programy rozwoju obiektów małej retencji są realizowane 
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z dużym opóźnieniem. W latach 1997-2005 powiększono całkowitą retencję o prawie 

126 mln m
3
, co daje średnio roczny przyrost 14 mln m

3
. Są to wielkości 4-krotnie mniejsze od 

średniego rocznego planowanego wzrostu retencji wynoszącego 60 mln m
3
 rocznie.  

Powierzchnia gruntów ornych objętych systemami nawodnień systematycznie zmniejsza 

się. W roku 1990 tymi systemami objęty był obszar upraw polowych o powierzchni 63,0 tys. 

ha, zaś w 2010 roku już tylko około 47,8 tys. ha. Główny areał gruntów wyposażonych w 

urządzenia nawadniające znajduje się w województwie pomorskim – 14,3 tys. ha 

i wielkopolskim – 11,4 tys. ha.  

Systematycznie zmniejsza się również powierzchnia łąk i pastwisk objętych systemami 

nawodnień podsiąkowych. W roku 1990 powierzchnia ta wynosiła 428,2 tys. ha, zaś w 2010 

roku – 365,9 tys. ha.  

Na trwałych użytkach zielonych systemy odwadniająco-nawadniające, czyli 

dwustronnego działania, należą do mniejszości. Z danych statystycznych za rok 2010 wynika, 

że w Polsce istnieje 4 mln ha trwałych użytków zielonych. Zmeliorowanych jest około 1790 

tys. ha, z czego tylko 365 tys. ha pokryte jest systemami odwadniająco-nawadniającymi. 

Oznacza to, że tylko 9% powierzchni trwałych użytków zielonych ma możliwość 

nawadniania i aż 36% tej powierzchni jest wyposażona tylko w systemy odwadniające, bez 

możliwości zatrzymywania wody np. opadowej czy roztopowej, na obiekcie.  

Przedstawiony stan ilościowy i techniczny melioracji skutkuje gwałtownym regresem 

nawodnień w Polsce. Zmalała liczba nawadnianych obiektów, wielkość nawadnianej 

powierzchni użytków rolnych oraz ilość zużywanej wody (rys. 3.1-9). Zużycie wody nie 

zależy od warunków pogodowych danego roku. W połowie lat osiemdziesiątych nawodnienia 

prowadzono na ponad 2 tys. obiektów, zajmujących powierzchnię ponad 300 tys. ha. Do 

nawodnień zużywano około 500 mln m
3
 wody i około 50 mln m

3
 ścieków. W roku 2010 

nawodnieniami objęto tylko 597 obiektów, zajmujących powierzchnię 68,9 tys. ha. W tym 

roku zużyto tylko ok. 75 mln m
3
 wody i ok. 1,7 mln m

3 
ścieków.  
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Rysunek 3.1-9 Charakterystyka nawodnień użytków rolnych: a) powierzchnia nawodnień w tys. ha, b) 

liczebność nawadnianych obiektów, c) zużycie wody do nawodnień w mln m3  
źródło: E. Kaca wg danych MRiRW [Ochrona ... za lata 1996 - 2011]). 

Szacuje się, że dodatkowo, poza sprawozdawczością GUS, eksploatowanych jest 

kilkanaście tysięcy hektarów urządzeń nawodnień ciśnieniowych (deszczownianych 

i kroplowych) używanych głównie do nawadniania sadów i upraw warzywnych. Według 

GUS nawodnienia deszczowniane prowadzi się na 5766 ha, przy czym w prawie połowie 

województw nie wykazano takich nawodnień.  

Kryzysowa sytuacja dotyczy szczególnie nawodnień trwałych użytków zielonych 

(TUZ). Nawodnienia te, przede wszystkim podsiąkowe, są prowadzone tylko na 2% 

powierzchni trwałych użytków zielonych. Oznacza to, że w 2010 roku na 80% powierzchni 

wyposażonej w systemy odwadniająco-nawadniające funkcjonowało tylko odwodnienie. 

W zupełnym przeciwieństwie do nawodnień, bez zakłóceń rozwija się gospodarka 

wodno-stawowa w Polsce. Po niewielkim spadku, poczynając od 1996 roku powoli rośnie 

liczba obiektów stawowych, powierzchnia zalewanych stawów, a objętość pobieranej wody 

osiągnęła poziom z lat osiemdziesiątych, przekraczający 1 mld m
3
.  

a

) 

b

) 

c

) 
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Stężenia azotanów w wodach gruntowych-drenarskich 

Od roku 2008 monitoring wód podziemnych-drenarskich jest prowadzony w ok. 1700 

pkt zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Próbki wody pobierane są wiosną i jesienią 

w ustalonych punktach z drenów, studzienek melioracyjnych lub piezometrów. Stężenia azotu 

azotanowego w wodach podziemnych-drenarskich w okresie wiosny i jesieni przedstawiono 

na rysunkach 3.1-11 i 3.1-12 Stężenia azotanów w wodach w okresie jesieni w latach 2008-

2011 są niższe niż w okresie poprzedzającym tj. 2003-2006 r. Przeciętne stężenia mieściły się 

w klasach od I do III, przyjętych dla wód drenarskich (rys. 3.1-10).  

Stężenia azotanów w wodach wiosną są wyższe i na obszarze Centralnej Polski 

notowano stężenia odpowiadające klasie IV dla wód drenarskich. W niektórych zlewniach 

stężenia azotu azotanowego przekraczały próg 40 mg NO3 * dm
-3 

(tj. 9.05 mg N-NO3 * dm
-3

), 

wskazany za dolną granicę dla wód zagrożonych zanieczyszczeniem.  

 

Rysunek 3.1-10 Przeciętna zawartość N-NO3 w wodach drenarskich pobranych jesienią  

w latach 2003-2006 
(źródło: Igras, Jadczyszyn 2008) 
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Rysunek 3.1-11 Przeciętna zawartość N-NO3 w wodach gruntowych-drenarskich pobranych jesienią 

w latach 2008-2011  
(źródło: opracowanie IUNG na podstawie danych KSCHR) 

 

Rysunek 3.1-12 Przeciętna zawartość N-NO3 w wodach gruntowych-drenarskich pobranych wiosną 

w latach 2008-2011 
(źródło: opracowanie IUNG na podstawie danych KSCHR)” 
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Podsumowanie wyników kontroli wymogów wzajemnej zgodności (ang. cross 

compliance) zrealizowanych przez inspektorów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w gospodarstwach ubiegających się o płatności bezpośrednie położonych na 

OSN.  

 Wprowadzenie przez Unię Europejską rozporządzenia Rady 73/2009 dotyczącej 

zasady kontroli wzajemnej zgodności ma na celu ochronę i poprawę stanu środowiska 

naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności zarówno roślinnej jak i zwierzęcej. 

W efekcie wdrażania dyrektyw Komisji Europejskiej, w Polsce od 1 stycznia 2009 r. kontroli 

wzajemnej zgodności (ang. cross compliance) prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa podlegają gospodarstwa rolników, którzy ubiegają się o przyznanie 

dopłat bezpośrednich, a także gospodarstwa, w których realizowane są działania chroniące 

środowisko naturalne, takie jak: „Program rolnośrodowiskowy”, „Zalesianie gruntów rolnych 

i gruntów innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu tzw. ONW (obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania).  

 Założone cele realizowane są m.in. poprzez sprawdzanie, czy rolnicy otrzymujący 

wsparcie z wyżej wymienionych działań przestrzegają przepisów dotyczących np. ochrony 

dzikiego ptactwa, ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi 

przez niektóre substancje niebezpieczne, ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

azotanowymi pochodzenia rolniczego, czy też identyfikacji i rejestracji zwierząt 

gospodarskich. Obowiązek przestrzegania kryteriów dobrej kultury rolnej, ochrony 

środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym obejmują cały rok 

kalendarzowy. 

 W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów ARiMR niezgodności w przestrzeganiu 

zasad, na rolnika otrzymującego płatności nakładane są sankcje finansowe polegające na 

obniżeniu wysokości należnych dopłat.  

 W obecnym okresie raportowania należy zauważyć istotne obniżenie się 

procentowego udziału gospodarstw położonych na OSN-ach, w których stwierdzono 

niezgodności (tab. 3.1 – 14), co może świadczyć o wzroście poziomu świadomości 

ekologicznej rolników. 
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Tabela 3.1-14 Liczba gospodarstw położonych na OSN, skontrolowanych w okresie 2009-2011  

Rok 

Liczba gospodarstw 

położonych na 

obszarze OSN 

ubiegających się 

o płatności 

bezpośrednie 

Liczba gospodarstw 

skontrolowanych 

Liczba gospodarstw, 

w których 

stwierdzono 

niezgodności 

%* 

niezgod-

ności 

2009 22 040 211 116 55 

2010 22 013 537 237 44 

2011 22 143 335 101 30 

Źródło: opracowanie własne ARiMR, 2011, *opracowanie własne autorów 
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3.2. Wielkości zrzutów azotu do środowiska  

Poniżej zamieszczono dane o wielkości zrzutów azotu do środowiska dotyczące 

całego terytorium Polski. 

Tabela 3.2-1 Wielkości zrzutów azotu do środowiska 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący 

Łącznie  1549,689 1721,3 
tysięcy 

ton 

N stosowany w rolnictwie 1521,582 1696,0 
tysięcy 

ton 

N stosowany w przemyśle (niezwiązany z miejskim 

zastosowaniem) 
4,072 4,6 

tysięcy 

ton 

N pochodzący ze ścieków miejskich 24,037 20,7 
tysięcy 

ton 

źródło danych: GUS - BDR okres poprzedni; GUS-Rocznik Ochrony Środowiska 2011, BDL - bieżący, 

Wielkości stosowanego azotu w rolnictwie przeliczeniu na hektar użytków rolnych 

wynosiły odpowiednio: w poprzednim okresie – 94,1 kg N/ha UR, w okresie bieżącym – 

107,0 kg N/ha UR (średnia z lat 2007-2010) UR, co wskazuje na wyraźny wzrost tego 

zużycia. Zmniejszeniu uległa ilość azotu wprowadzana do środowiska ze ścieków miejskich, 

natomiast wyraźne zwiększenie (pow. 10 %) zużycia azotu można stwierdzić w przypadku 

azotu stosowanego w rolnictwie i pochodzącego z przemysłu (tabela 3.2-1).  

Informacje dotyczące wielkości sald bilansu azotu zamieszczono w punkcie 3.1. 

Wielkości sald bilansu azotu świadczą o poprawności gospodarowania składnikami 

mineralnymi i naturalnymi, są ważnymi wskaźnikami agrośrodowiskowymi.  

3.3. Zasady dobrej praktyki  

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej został opracowany przez Ministrów: Środowiska oraz 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej w 2002 r. Ostatnie wydanie 

ukazało się w 2004 roku i nie podlegało aktualizacji w bieżącym okresie sprawozdawczym 

(tabela 3.3-1).  

Tabela 3.3-1 Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 

Data pierwszej publikacji 14-06-2002 

Daty aktualizacji (jeśli właściwe) Nie był aktualizowany 

Kodeks dobrej praktyki rolniczej będący zbiorem zasad, porad i zaleceń powinien być 

stosowany przez każdego rolnika i uznawany jako obowiązujące normy postępowania względem 

środowiska.  
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Poniżej przedstawiono skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej, w kolejności 

zagadnień wymienionych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych obowiązujących w Polsce: 

 Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa. 

 Urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym. 

 Ochrona wód. 

 Ochrona gruntów rolnych. 

 Ochrona powietrza. 

 Ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności. 

 Infrastruktura obszarów wiejskich. 

 Skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdrażania Dyrektywy 

Azotanowej. 

o Okresy, w których stosowanie nawozów nie jest wskazane.  

o Nawożenie pól na zboczach. 

o Stosowanie nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych 

i pokrytych śniegiem.  

o Nawożenie pól w pobliżu cieków wodnych i stref ochrony wód.  

o Pojemność zbiorników / płyt do składowania i przechowywania nawozów 

naturalnych oraz pasz soczystych.  

o Dawki i sposoby nawożenia. 

o Użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych. 

o Minimalna powierzchnia „zielonych pól”. 

o Plan nawożenia. 
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4. Najważniejsze środki stosowane w programach działań  

4.1. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu (dla każdego OSN-u)  

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące 19 OSN wyznaczonych na 

terytorium Polski z zakresu gospodarki rolnej dla dwóch okresów: poprzedniego 2004-2007 

i dla okresu bieżącego. Podano również informacje dotyczące głównych zmian w zakresie 

upraw zarówno tych, które sprzyjają jak i nie sprzyjają ograniczeniu strat powodowanych 

przez azot. 

4.1.1. OSN 1 – zlewnia studni nr 17, Pniewnik, OSN 24 - wody podziemne na terenie gminy 

Korytnica 

Likwidacja obszaru OSN 1 nastąpiła w 2008 – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 

26.04.2008. Na tym terenie wyznaczono OSN 24 dla wód podziemnych na terenie gminy 

Korytnica, zgodnie z zapisem w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.04.2008.  

Tabela 4.1-1 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 24 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni* Bieżący 1 

Ogólna powierzchnia gruntów 6,79 4,66 2 km2 

Grunty rolne 5,17 1,58 km2 

Grunty rolne, na których można stosować 

odchody 
5,17 1,35 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 1,66 0,23  km2 

 Uprawy wieloletnie (sady) 0,008 0  km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych 

według kategorii zwierząt 
    

 Bydło 0,0174 0,002842 kiloton/rocznie 

 Świnie 0,0135 0,004025 kiloton/rocznie 

 Drób 0,000358 0 kiloton/rocznie 

 Owce 0,000004 0 kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR, BDL, 1 dane z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie O/Siedlce - dotyczą gospodarstw wpisanych do rejestru; 2  ogólna powierzchnia OSN zmieniona 

w związku z weryfikacją wyznaczenia OSN przeprowadzoną w 2008r., * dane dla ONS 1 

Zgodnie z raportem RZGW Warszawa na obszarze OSN 24stwierdzono następujące zmiany: 

„Główne zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot: 

 Wzrost udziału zbóż ozimych w strukturze zasiewów; 

 Znaczne ograniczenie stosowania nawozów mineralnych w związku ze wzrostem ich cen; 
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 Na terenie użytków rolnych gospodarstw wpisanych do rejestru stosuje się prawidłowe 

zmianowanie upraw oraz pozostawianie około 30 % powierzchni gruntów ornych pod 

okrywą roślinną w okresie zimowym. 

Niesprzyjające im: -„ 

4.1.2. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba  

Tabela 4.1-2 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 2 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący 

Ogólna powierzchnia gruntów 4,64 4,64 km2 

Grunty rolne 1,85 2,28 km2 

Grunty rolne, na których można stosować 

odchody 
1,85 2,28 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 0,066 0 km2 

 Uprawy wieloletnie (sady)  0 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych 

według kategorii zwierząt 
 

 
 

 Bydło - - kiloton/rocznie 

 Świnie 0,0126 0,00842* kiloton/rocznie 

 Drób - - kiloton/rocznie 

 Owce - - kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa., (dane uzyskane z przedsiębiorstwa „Dobrol”), na podstawie podanej 

zawartości N w nawozach naturalnych (analiza ankietowa z 2009 roku), * 

Zgodnie z raportem RZGW Warszawa na obszarze OSN 2 stwierdzono następujące zmiany: 

„Główne zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot: 

 W gospodarstwie stosowany jest płodozmian. 

 Właściciel gospodarstwa stosuje się do zasad Dobrych Praktyk Rolniczych, lecz zwraca 

uwagę, że powoduje to zmniejszenie efektywności ekonomicznej produkcji. 

Niesprzyjające im: 

 Właściciel gospodarstwa zmniejszył powierzchnię trwałych użytków zielonych, co może 

spowodować zwiększenie spływów powierzchniowych oraz erozji gleb na obszarze 

narażonym.” 

4.1.3. OSN 3 – zlewnia studni nr 162, Ludwin  

Likwidacja obszaru w 2008 – Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 07.04.2008. 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  145 

4.1.4. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże 

Tabela 4.1-3 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 4 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący* 

Ogólna powierzchnia gruntów 32 32 km2 

Grunty rolne 22,44 11,19 km2 

Grunty rolne, na których można stosować odchody 22,44 11,04 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 6,30 2,24 km2 

 Uprawy wieloletnie (sady) 0,32 0,15 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według 

kategorii zwierząt 
 

 
 

 Bydło 0,03998 0,019474 kiloton/rocznie 

 Świnie 0,08637 0,036905 kiloton/rocznie 

 Drób 0,07225 0,181309 kiloton/rocznie 

 Owce 0,00065 0,000131 kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR;* dane z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli - dotyczą gospodarstw wpisanych do rejestru (zawartości azotu w odchodach zwierzęcych 

według kategorii zwierząt, wyliczone na podstawie proporcji w obsadzie zwierząt, stanowią wartości 

przybliżone) 

Zgodnie z raportem RZGW Warszawa na obszarze OSN 4 stwierdzono następujące zmiany: 

„Głównie zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot:- 

Niesprzyjające im: 

 Uproszczenia w zmianowaniach, wzrasta wysycenie zmianowań zbożami, czasami są to 

wręcz monokultury, co powoduje nieracjonalne zagospodarowanie nawozów i ubytek 

substancji organicznej z gleby; Uprawa zbóż (w tym kukurydzy) w strukturze przekraczająca 

75 % dotyczy głównie gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną (zboża te stanowią 

własną bazę paszową); 

 Zbyt mała ilość w zmianowaniu np. roślin strączkowych, pomimo dopłat uprawy te nie 

powiększyły się znacząco, głównie z powodu problemów ze zbytem nasion, jest to również 

przyczyna słabego zagospodarowania azotu w glebie i jego strat.” 

4.1.5. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa 

Tabela 4.1-4 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 5 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący* 

Ogólna powierzchnia gruntów 406,64 406,64 km
2
 

Grunty rolne 343,51 
343 (dane 

szacunkowe) 
km2 

Grunty rolne, na których można 343,51 343 (dane km2 
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Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący* 

stosować odchody szacunkowe) 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 54,90 
54 (dane 

szacunkowe) 
km

2
 

 Uprawy wieloletnie (sady) 1,45 b.d. (ODR) km2 

Azot wydalony w odchodach 

zwierzęcych według kategorii zwierząt 
   

 Bydło 1,142 b.d. (ODR) kiloton/rocznie 

 Świnie 0,782 b.d. (ODR) kiloton/rocznie 

 Drób 0,046 b.d. (ODR) kiloton/rocznie 

 Owce 0,002 b.d. (ODR) kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR, * do uzupełnienia danych potrzebna jest aktualna analiza 

ankietowa obejmująca gospodarstwa wpisane do rejestru sporządzona przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie O/Poświętne  

Zgodnie z raportem RZGW Warszawa na obszarze OSN 5 stwierdzono następujące zmiany: 

„Główne zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot: 

 Zwiększenie areału upraw motylkowych i traw z motylkowatymi.  

Niesprzyjające im: 

 Zwiększenie areału upraw kukurydzy na kiszonkę i nasiona”. 

4.1.6. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka 

Tabela 4.1-5 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 6 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący* 

Ogólna powierzchnia gruntów 125,3 125,3 km2 

Grunty rolne 113,37 64,82 km2 

Grunty rolne, na których można stosować odchody 113,37 107,70 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 4,11 0,68 km2 

 Uprawy wieloletnie (sady) 0,70 0,47 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według 

kategorii zwierząt 
   

 Bydło 0,44721 0,48756* kiloton/rocznie 

 Świnie 0,39409 0,29457* kiloton/rocznie 

 Drób 0,09379 0,10347* kiloton/rocznie 

 Owce 0,00388 0,00388* kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR, * dane uzyskane z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie - dotyczą gospodarstw wpisanych do rejestru . 

Zgodnie z raportem RZGW Warszawa na obszarze OSN 6 stwierdzono następujące zmiany: 

„Główne zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot: - 
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Niesprzyjające im:  

W OSN dominują zboża, kukurydza i warzywa (głównie cebula). Plantacje warzyw są 

nawadniane w ok. 40%. O doborze roślin do uprawy decydowały przede wszystkim względy 

ekonomiczne i możliwości rynkowe, natomiast nie ich wpływ na wymywanie azotu. 

Ograniczone zostały uprawy buraka cukrowego, wzrosła uprawa kukurydzy i zbóż. Częsta 

uprawa tych roślin po sobie niekorzystnie wpływa na stan gleby, co zwiększa mobilność 

składników pokarmowych. Mały areał na OSN powierzchni trwałych użytków zielonych, 

motylkowych drobnonasiennych oraz strączkowych prowadzi do degradacji gleby oraz 

zmniejszenia poziomu próchnicy w warstwie ornej. Takie działania niekorzystnie wpływają 

na zatrzymywanie związków azotu w glebie”. 

4.1.7. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca 

Tabela 4.1-6 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 7 

 
Okres 

Jednoska 
Poprzedni Bieżący* 

Ogólna powierzchnia gruntów 272,37 38,28 km2 

Grunty rolne 229,62 26,45 km2 

Grunty rolne, na których można stosować 

odchody 
bd 36,45 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 17,73 1,52 km2 

 Uprawy wieloletnie (sady) 3,64 0,22 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych 

według kategorii zwierząt 
 0,14 kiloton/rocznie 

 Bydło 0,319 b.d. kiloton/rocznie 

 Świnie 0,402 b.d. kiloton/rocznie 

 Drób 0,071 b.d. kiloton/rocznie 

 Owce 0,0029 b.d. kiloton/rocznie 

 Konie 0,0104 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, BDR, *- na podstawie danych z ankiet RZGW Gdańsk prezentuje 

zmiany zachodzące w okresie 

Zgodnie z raportem RZGW Gdańsk na obszarze OSN 7 stwierdzono następujące zmiany: 

„Główne zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot:  

 zmniejszenia powierzchni upraw roślin zbożowych, 

 zwiększenia powierzchni roślin strączkowych, 

 zwiększenia powierzchni zasiewów rzepaku, 

 wzrostu powierzchni poplonów ścierniskowych, 

 wzrostu ilości rolników stosujących zmianowanie. 

Niesprzyjające im: 
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 mały udział motylkowatych wieloletnich, 

 nadal utrzymujący się duży udział zbóż w strukturze zasiewów.” 

4.1.8. OSN 8 – zlewnia rz. Żacka Struga, J. Kornatowskie i J.Czyste 

Tabela 4.1-7 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 8 

 
Okres 

Jednostka 
Poprzedni Bieżący* 

Ogólna powierzchnia gruntów 339,12 66,45 km2 

Grunty rolne 297,12 66,54 km2 

Grunty rolne, na których można stosować 

odchody 
bd 64,54 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 25,40 0,76 km2 

 Uprawy wieloletnie 1,88 0,23 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych 

według kategorii zwierząt 
 0,08 

Sumarycznie 

zwierzęta 

 Bydło 0,411 b.d. kiloton/rocznie 

 Świnie 0,293 b.d. kiloton/rocznie 

 Drób 0,041 b.d. kiloton/rocznie 

 Owce 0,001 b.d. kiloton/rocznie 

 Kozy 0,0009 b.d. kiloton/rocznie 

 Konie 0,008 b.d. kiloton/rocznie 

Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, BDR, *- na podstawie danych z ankiet RZGW Gdańsk prezentuje 

zmiany zachodzące w okresie 

 

Zgodnie z raportem RZGW Gdańsk na obszarze OSN 8 stwierdzono następujące zmiany: 

„Główne zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez azot: 

 udział roślin zbożowych w strukturze zasiewów poniżej 50%, 

 znaczny wzrost powierzchni poplonów, głównie ścierniskowych (o 29% t.j. 74,1 ha), 

 wzrost ilości rolników stosujących zmianowanie,  

 zmniejszenie się pogłowia trzody chlewnej i drobiu. 

Niesprzyjające im: 

 brak upraw roślin strączkowych i motylkowatych wieloletnich.” 

4.1.9. OSN 9 – zlewnia jezior: Płużnickie, Wieczno Północne i Wieczno Południowe  

Likwidacja obszaru w 2008 – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

27.05.2008 

4.1.10. OSN 10 – wody podziemne w zlewniach rzek Troja, Psina i Cisek 

Likwidacja obszaru w 2008 – Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 28.04.2008 
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4.1.11. OSN 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 i 23– na terenie RZGW Poznań 

 W przypadku OSN-ów występujących na terenie RZGW Poznań zaprezentowano 

wyniki na podstawie spójnej grupy obszarów. W skład grupy wchodzą następujące OSN-y: 

o OSN 11 – Zlewnia rz. Kopel, 

o OSN 12 - Zlewnia rz. Pogona i Dąbrówka, 

o OSN 13 - Zlewnia rz. Olszynka, 

o OSN 14 - Zlewnia rz. Samica Stęszewska i Mogilnica, 

o OSN 15 – Zlewnia Rowu Racockiego, 

o OSN 16 - Zlewnia rz. Oszczynica, 

o OSN 17 - Zlewnia rz. Sama, 

o OSN 23 - Zlewnia rz. Giszka i Ciemna. 

 

Tabela 4.1-8 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 11-17 i 23 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni* Bieżący 

Ogólna powierzchnia gruntów 728,7 911,3 km2 

Grunty rolne 535,0 771,1 km2 

Grunty rolne, na których można stosować odchody 535,0 771,1 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 42,69 27,3 km2 

 Uprawy wieloletnie 7,15 1,9 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według 

kategorii zwierząt 
   

 Bydło 1,500 1,628 kiloton/rocznie 

 Świnie 3,709 1,603 kiloton/rocznie 

 Drób 0,3508 0,006 kiloton/rocznie 

 Owce 0,01115 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Poznań; GUS-BDR, * wartości zsumowane dla OSN-ów 11-17 z poprzedniego 

okresu raportowania 

Zgodnie z raportem RZGW Poznań na obszarach OSN 11-17 i 23 stwierdzono następujące 

zmiany: 

„Głównie zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): - 

Sprzyjające ograniczeniu start powodowanych przez azot: 

 zmniejszanie upraw roślin okopowych. 

Niesprzyjające im: 

 wzrost uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę kosztem uprawy buraków pastewnych, 

ziemniaków oraz zbóż jarych, 

 zwiększenie areału upraw poplonowych roślin motylkowych, 

 wzrost uprawy rzepaku.” 
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4.1.12. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia 

Tabela 4.1-9 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 18 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni Bieżący 

Ogólna powierzchnia gruntów 1098,7 925,42 km
2 

Grunty rolne 537,28 766,88 km2 

Grunty rolne, na których można stosować odchody 456,69 456,69 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych    

 Trwałe użytki zielone 102,3 107,77 km2 

 Uprawy wieloletnie 218,52 1,87 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według kategorii 

zwierząt 
   

 Bydło 0,134 b.d. kiloton/rocznie 

 Świnie 0,0158 b.d. kiloton/rocznie 

 Drób 0,042 b.d. kiloton/rocznie 

 Inne - b.d. kiloton/rocznie 

Źródło danych Raport RZGW Szczecin 

 Zgodnie z raportem RZGW Szczecin:  

„W Programie działań na lata 2008-2012 przyjęto, że na obszarze obowiązywania 

Programu wykonuje się i aktualizuje identyfikację istotnych źródeł emisji związków azotu. 

Za istotne źródło emisji związków azotu na obszarze objętym Programem uznano 

gospodarstwa  spełniające jeden z poniższych warunków:  

1. łączna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wynosi co najmniej 15 ha;  

2. liczba zwierząt hodowlanych w gospodarstwie przewyższa 10 DJP (dużych 

jednostek przeliczeniowych inwentarza); 

3. użytki rolne gospodarstwa rolnego zlokalizowane są w bezpośrednim 

sąsiedztwie wód szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych  

Istotnym źródłem emisji związków azotu mogą być także inne gospodarstwa rolne, 

jeżeli ich działalność rolnicza, z uwagi na uwarunkowania lokalne, stanowi istotne zagrożenie 

dla jakości zasobów wodnych obszaru szczególnie narażonego. 

Za istotne źródło emisji związków azotu uznaje się również właścicieli lub 

użytkowników instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, o których mowa w ust. 6 pkt 8 

załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) czyli 

właściciele lub użytkownicy instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż: 
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1. 40.000 stanowisk dla drobiu; 

2. 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg; 

3. 750 stanowisk dla macior. 

W okresie do 5 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu, miała zostać dokonana 

identyfikacja źródeł emisji związków azotu, a następnie sporządzony rejestr istotnych źródeł 

emisji związków azotu spełniających powyższe kryteria. Zadanie powyższe zostało 

przypisane Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego (ZODR).  

W toku konsultacji i uzgodnień projektu Programu działań ZODR nie wniósł 

zastrzeżeń do przypisanych Programem działań, obowiązków. Po zmianach na stanowiskach 

kierowniczych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, skierował on do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, skargę na akt prawa miejscowego – 

rozporządzenie nr 2/2008 Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie wprowadzenia 

Programu działań. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 26 sierpnia 2009 r. 

wydał wyrok stwierdzający nieważność ww. rozporządzenia w części dotyczącej § 75 ust. 3, 

w zakresie w jakim zobowiązuje Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach do realizacji zadań określonych w § 59, § 61-67, § 73. Od powyższego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Zarząd w dniu 6 października 2009 

roku, złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która wyrokiem z dnia 

3 grudnia 2010 r. została oddalona.  

Jeden z zaskarżonych paragrafów ww. rozporządzenia, którego zapisy nie były 

realizowane, to § 73, który zakładał iż, na terenie obszaru narażonego należy prowadzić 

monitoring stanu rolnictwa w zakresie:  

1. poziomu intensywności gospodarstw rolnych;  

2. poziomu i skali produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej;   

3. kierunków rozwoju poszczególnych gospodarstw rolnych;  

4. wielkości stosowanych dawek nawożenia mineralnego i naturalnego.  

Monitoringowi stanu rolnictwa podlegają przede wszystkim istotne źródła emisji 

związków azotu na obszarze objętym Programem.  

Monitoring stanu rolnictwa należy realizować w oparciu o ankietyzację gospodarstw 

rolnych, dokumentacje, do których prowadzenia zobowiązane są gospodarstwa rolne na 

podstawie Programu, wyniki przeprowadzanych kontroli rolniczych źródeł zanieczyszczania 
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oraz inne dostępne dane, będące w posiadaniu jednostek biorących udział przy realizacji 

Programu.  

Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza się poprzez porównanie danych, 

w szczególności poprzez porównanie początkowego okresu obowiązywania Programu 

w stosunku do okresu końcowego. 

Stanowić miał on podstawę do sporządzenia raportu regionalnego z wdrażania 

dyrektywy azotanowej, w tym służyć do oceny skuteczności programu oraz określał zakres 

monitoringu stanu rolnictwa, realizowanego w ramach Programu działań.  

W związku z powyższym, w drugim cyklu realizowania Dyrektywy azotanowej (lata 

2008-2012), na terenie obszaru szczególnie narażonego położonego na terenie RZGW 

w Szczecinie brak jest informacji o stanie rolnictwa. Nie została przeprowadzona ankietyzacja 

gospodarstw, bądź inne działania pozwalające na ocenę zmian zachodzących w rolnictwie na 

obszarze OSN zlewnia rzeki Płoni”. 

W związku w powyższym na obszarze OSN 18 stwierdzono następujące zmiany: 

Głównie zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): b.d. 

Sprzyjające ograniczeniu start powodowanych przez azot: b.d. 

Niesprzyjające im: b.d. 

4.1.13. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski 

Tabela 4.1-10 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 19 i 20 

 

 

Okres 
Jednostka 

Poprzedni 
Bieżący* 

2009 2011  

Ogólna powierzchnia gruntów 2374,1 42,38 42,23 km2 

Grunty rolne 1572,3 39,01 39,25 km2 

Grunty rolne, na których można stosować odchody bd bd bd km2 

Zmiany w praktykach rolniczych     

 Trwałe użytki zielone 228,08 3,91 3,86 km2 

 Uprawy wieloletnie 4,38 0,02 0,01 km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według 

kategorii zwierząt 
  

 
 

 Bydło 8,335 0,155 0,194 kiloton/rocznie 

 Świnie 14,272 0,054 0,060 kiloton/rocznie 

 Drób 1,585 0 0 kiloton/rocznie 

 Inne - 0,003 0,003 kiloton/rocznie 
Źródło danych: na podstawie raportu RZGW Wrocław, GUS – BDR, *w bieżącym okresie sprawozdawczym 

analizę zmian rolniczych przedstawiono na podstawie porównania 5% losowo wybranych ankiet, do których 

odpowiedzi udzieli rolnicy gospodarujący na OSN. 

Zgodnie z raportem RZGW Wrocław: 
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„Głównie zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany):  

W strukturze zasiewów spośród analizowanych gospodarstw w 2009 roku dominowały 

zboża – 47,74% oraz zielonka – 32,53%. W stosunku do pozostałych upraw rośliny oleiste 

stanowią 12,19% natomiast pozostałe zasiewy wynoszą od 0,01% do 7,07%.  

W roku 2011 w przypadku zbóż ich udział procentowy uległ niewielkiemu 

zmniejszeniu i wynosi 44,04%, uprawa roślin na zielonkę wzrosła do 38,95%, rośliny oleiste 

stanowią 8,77% pozostałe uprawy wynoszą od 0,03% do 7,88%.” 

Sprzyjające ograniczeniu start powodowanych przez azot: b.d. 

Niesprzyjające im: b.d.” 

4.1.14. OSN 21 wody podziemne zlewni rz. Mała Panew 

Likwidacja obszaru w 2008 – Dz. Urz. Śląskiego z dnia 16.04.2008 

4.1.15. OSN 22 – zlewnia rz. Tążyna 

Tabela 4.1-11 Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu – OSN 22 

 
Okres  

Poprzedni Bieżący*  

Ogólna powierzchnia gruntów  39,80 km2 

Grunty rolne  38,13 km2 

Grunty rolne, na których można stosować 

odchody 
 38,13 km2 

Zmiany w praktykach rolniczych  3,17  

 Trwałe użytki zielone  0,13 km2 

 Uprawy wieloletnie   km2 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych 

według kategorii zwierząt 
 0,12 

sumarycznie 

zwierzęta 

 Bydło  b.d. kiloton/roczn

ie  Świnie  b.d. kiloton/roczn

ie  Drób  b.d. kiloton/roczn

ie  Inne  b.d. kiloton/roczn

ie Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, BDR, *- na podstawie danych z ankiet RZGW Gdańsk prezentuje 

zmiany zachodzące w okresie 

Zgodnie z raportem RZGW Gdańsk: 

„Głównie zmiany zaobserwowane w zakresie upraw (rodzaje, płodozmiany): b.d. 

Sprzyjające ograniczeniu start powodowanych przez azot: 

 utrzymujący się niższy udział zbóż w strukturze zasiewów na poziomie 55%, 

Niesprzyjające im: 

 znaczny spadek powierzchni upraw poplonów, z średnio na gospodarstwo 8,4 na 5,9 ha, 

 brak upraw roślin strączkowych i motylkowatych wieloletnich.” 
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4.2. Program działań (dla każdej strefy zagrożenia zanieczyszczeniem 

azotanami lub spójnej grupy takich stref)  

4.2.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba 

Tabela 4.2-1 Program działań – OSN 2 

  

Data pierwszej publikacji 26-04-2004 

Data aktualizacji 02-06-2008 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku 

obowiązywania programu 

działań w 2004 roku 

Zmiany w programie działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Warszawie i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 02.06.2008, nr 86, poz. 1588. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. W Programie działań, tak jak i w poprzednim, obowiązuje zakaz stosowania nawozów 

naturalnych i organicznych między 1 grudnia a 28 lutego. Dodatkowo w Programie 

wprowadzono zakaz stosowania nawozów płynnych na pastwiskach przez cały rok, 

płynnych w okresie od 15 września do 28 lutego na trwałych użytkach zielonych, 

płynnych poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na uprawy polowe, stałych 

poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na pastwiska i trwałe użytki zielone, 

stałych poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe. Wprowadzono także zapisy 

zabraniające stosowania nawozów azotowych poza okresem wegetacyjnym na 

pastwiska i trwałe użytki zielone oraz poza okresem wegetacyjnym i w późnym 

okresie wzrostu na uprawy polowe. 

2. Tak jak w poprzednim Programie działań, rolnicy musza zapewnić pojemność 

zbiorników i płyt pozwalającą na gromadzenie przechowanie nawozów naturalnych 

powstałych w gospodarstwie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Program został 

uzupełniony o zapisy mówiące, o tym  w jaki sposób wyliczyć produkcję nawozu 

naturalne w zależności od rodzaju zwierząt inwentarskich oraz powierzchnię płyty 

i objętość zbiornika pozwalającą na przechowanie nawozu przez 6 miesięcy przy 

danej obsadzie zwierząt. Dodatkowo pojawiły się zapisy mówiące o lokalizacji 

urządzeń do przechowywania nawozów – Prawo budowlane. 

3. W bieżącym Programie działań rozszerzony został zapis mówiący o obowiązku 

nawożenia zgodnie z planem nawozowym. W poprzedniej wersji Programu 
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obowiązek ten dotyczył wyłącznie rolników z tzw. Rejestru, zaś w nowej wersji 

obowiązek ten spoczywał na wszystkich rolnikach znajdujących się na OSN. W 

bieżącym programie zapisano, że plany nawozowe oparte są na bilansach azotu 

metodą „na powierzchni pola”. Ponadto załączono do programu tabele pozwalające 

wykonać bilans azotu i plan nawozowy, w tym tabele z pobieranie przez rośliny azotu.  

4. W zakresie stosowania nawozów na gruntach pokrytych śniegiem, zamarzniętych lub 

pokrytych wodą utrzymane zostały obowiązujące w poprzednim programie przepisy 

oraz wprowadzono dodatkowe przepisy. Nie można stosować nawozów naturalnych 

płynnych na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej – 1,2 m poniżej poziomu 

gruntu, na glebach powierzchniowo zamarzniętych można stosować nawóz jedynie 

w przypadku gdy uzasadnione jest to względami agrotechnicznymi lub 

organizacyjnymi, użytkowanie gruntów powinno być dostosowane do warunków 

glebowo-wodnych. 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki na zboczach utrzymano w mocy przepisy 

z poprzedniego Programu działań. Usunięto wyłącznie zapis mówiący, że na glebach 

zagrożonych silna erozją należy prowadzić głęboszowanie. 

6. Przepisy dotyczące stosowania nawozów w pobliżu cieków zostały uzupełnione 

o zakaz nawożenia w odległości 20 metrów o stref ochronnych ujęć wód, ujęć wody 

oraz kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych. Natomiast 

rozsiewaczy nie można myć w pobliżu cieków oraz stref ochronnych ujęć wód. 

7. Przepisy dotyczące procedury rolniczego wykorzystania zarówno nawozu 

chemicznego, jak i odchodów zwierzęcych, 

8. W bieżącym Programie nie ma zapisów mówiących o obowiązku pozostawiania 

okrywy zimowej na polach. Jednakże rolnicy mają zapisany w programie obowiązek 

przestrzegania norm minimalnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, którego zapisy obligują ich do utrzymania okrywy zimowej pól. 

9. Dodatkowo w bieżącym Programie działań wprowadzono nakaz utrzymania gruntów 

zgodnie z normami minimalnymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Poza tym wskazane jest, by rolnicy zakładali i utrzymywali pasy 

ochronne o charakterze zadrzewień i zakrzaczeń w celu przechwytywania i akumulacji 

erodowanych składników. Dodatkowo w mocy utrzymano przepisy mówiące o 
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obowiązku posiadania przez rolnika kart dokumentacyjnych pola, planów nawożenia i 

bilansów azotu. W Programie działań znajdują się też zapisy regulujące prowadzenie 

szkoleń dla rolników na OSN. 

4.2.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże 

Tabela 4.2-2 Program działań – OSN 4 

  

Data pierwszej publikacji 21-05-2004 

Data aktualizacji 13-06-2008 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku 

obowiązywania programu 

działań w 2004 roku 

Zmiany w programie działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Warszawie i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 

z dnia 13.06.2008, nr 73, poz. 2073. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. W Programie działań, tak jak i w poprzednim, obowiązuje zakaz stosowania nawozów 

naturalnych i organicznych między 1 grudnia a 28 lutego. Dodatkowo w Programie 

wprowadzono zakaz stosowania nawozów płynnych na pastwiskach przez cały rok, 

płynnych w okresie od 15 września do 28 lutego na trwałych użytkach zielonych, 

płynnych poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na uprawy polowe, stałych 

poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na pastwiska i trwałe użytki zielone, 

stałych poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe. Wprowadzono także zapisy 

zabraniające stosowania nawozów azotowych poza okresem wegetacyjnym na 

pastwiska i trwałe użytki zielone oraz poza okresem wegetacyjnym i w późnym 

okresie wzrostu na uprawy polowe. 

2. Tak jak w poprzednim Programie działań, rolnicy musza zapewnić pojemność 

zbiorników i płyt pozwalająca na gromadzenie przechowanie nawozów naturalnych 

powstałych w gospodarstwie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Program został 

uzupełniony o zapisy mówiące, o tym  w jaki sposób wyliczyć produkcję nawozu 

naturalne w zależności od rodzaju zwierząt inwentarskich oraz powierzchnię płyty 

i objętość zbiornika pozwalającą na przechowanie nawozu przez 6 miesięcy przy danej 

obsadzie zwierząt. Dodatkowo pojawiły się zapisy mówiące o lokalizacji urządzeń do 

przechowywania nawozów – Prawo budowlane. 
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3. W bieżącym Programie działań rozszerzony został zapis mówiący o obowiązku 

nawożenia zgodnie z planem nawozowym. W poprzedniej wersji Programu obowiązek 

ten dotyczył wyłącznie rolników z tzw. Rejestru, zaś w nowej wersji obowiązek ten 

spoczywał na wszystkich rolnikach znajdujących się na OSN. W bieżącym programie 

zapisano, że plany nawozowe oparte są na bilansach azotu metodą „na powierzchni 

pola”. Ponadto załączono do programu tabele pozwalające wykonać bilans azotu i plan 

nawozowy, w tym tabele z pobierania przez rośliny azotu.  

4. W zakresie stosowania nawozów na gruntach pokrytych śniegiem, zamarzniętych lub 

pokrytych wodą utrzymane zostały obowiązujące w poprzednim programie przepisy 

oraz wprowadzono dodatkowe przepisy. Nie można stosować nawozów naturalnych 

płynnych na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej – 1,2 m poniżej poziomu 

gruntu, na glebach powierzchniowo zamarzniętych można stosować nawóz jedynie 

w przypadku gdy uzasadnione jest to względami agrotechnicznymi lub 

organizacyjnymi, użytkowanie gruntów powinno być dostosowane do warunków 

glebowo-wodnych. 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki na zboczach utrzymano w mocy przepisy 

z poprzedniego Programu działań. Usunięto wyłącznie zapis mówiący, że na glebach 

zagrożonych silna erozją należy prowadzić głęboszowanie. 

6. Przepisy dotyczące stosowania nawozów w pobliżu cieków zostały uzupełnione 

o zakaz nawożenia w odległości 20 metrów o stref ochronnych ujęć wód, ujęć wody 

oraz kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych. Natomiast rozsiewaczy 

nie można myć w pobliżu cieków oraz stref ochronnych ujęć wód. 

7. Przepisy dotyczące procedury rolniczego wykorzystania zarówno nawozu 

chemicznego, jak i odchodów zwierzęcych, 

8. W bieżącym Programie nie ma zapisów mówiących o obowiązku pozostawiania 

okrywy zimowej na polach. Jednakże rolnicy mają zapisany w programie obowiązek 

przestrzegania norm minimalnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, którego zapisy obligują ich do utrzymania okrywy zimowej pól. 

9. Dodatkowo w bieżącym Programie działań wprowadzono nakaz utrzymania gruntów 

zgodnie z normami minimalnymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Poza tym wskazane jest, by rolnicy zakładali i utrzymywali pasy 
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ochronne o charakterze zadrzewień i zakrzaczeń w celu przechwytywania i akumulacji 

erodowanych składników. Dodatkowo w mocy utrzymano przepisy mówiące 

o obowiązku posiadania przez rolnika kart dokumentacyjnych pola, planów nawożenia 

i bilansów azotu. W Programie działań znajdują się też zapisy regulujące prowadzenie 

szkoleń dla rolników na OSN.  

4.2.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa 

Tabela 4.2-3 Program działań – OSN 5 

Data pierwszej publikacji 10-05-2004 

Data aktualizacji 30-04-2008 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku 

obowiązywania programu 

działań w 2004 roku 

Zmiany w programie działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Warszawie i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 

z dnia 30.04.2008, nr 62, poz. 2251. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. W Programie działań, tak jak i w poprzednim, obowiązuje zakaz stosowania nawozów 

naturalnych i organicznych między 1 grudnia a 28 lutego. Dodatkowo w Programie 

wprowadzono zakaz stosowania nawozów płynnych na pastwiskach przez cały rok, 

płynnych w okresie od 15 września do 28 lutego na trwałych użytkach zielonych, 

płynnych poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na uprawy polowe, stałych 

poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na pastwiska i trwałe użytki zielone, 

stałych poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe. Wprowadzono także zapisy 

zabraniające stosowania nawozów azotowych poza okresem wegetacyjnym na 

pastwiska i trwałe użytki zielone oraz poza okresem wegetacyjnym i w późnym 

okresie wzrostu na uprawy polowe. 

2. Tak jak w poprzednim Programie działań, rolnicy musza zapewnić pojemność 

zbiorników i płyt pozwalająca na gromadzenie przechowanie nawozów naturalnych 

powstałych w gospodarstwie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Program został 

uzupełniony o zapisy mówiące, o tym w jaki sposób wyliczyć produkcję nawozu 

naturalne w zależności od rodzaju zwierząt inwentarskich oraz powierzchnię płyty 

i objętość zbiornika pozwalającą na przechowanie nawozu przez 6 miesięcy przy 

danej obsadzie zwierząt. Dodatkowo pojawiły się zapisy mówiące o lokalizacji 

urządzeń do przechowywania nawozów – Prawo budowlane. 
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3. W bieżącym Programie działań rozszerzony został zapis mówiący o obowiązku 

nawożenia zgodnie z planem nawozowym. W poprzedniej wersji Programu obowiązek 

ten dotyczył wyłącznie rolników z tzw. Rejestru, zaś w nowej wersji obowiązek ten 

spoczywał na wszystkich rolnikach znajdujących się na OSN. W bieżącym programie 

zapisano, że plany nawozowe oparte są na bilansach azotu metodą „na powierzchni 

pola”. Ponadto załączono do programu tabele pozwalające wykonać bilans azotu i plan 

nawozowy, w tym tabele z pobieranie przez rośliny azotu.  

4. W zakresie stosowania nawozów na gruntach pokrytych śniegiem, zamarzniętych lub 

pokrytych wodą utrzymane zostały obowiązujące w poprzednim programie przepisy 

oraz wprowadzono dodatkowe przepisy. Nie można stosować nawozów naturalnych 

płynnych na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej – 1,2 m poniżej poziomu 

gruntu, na glebach powierzchniowo zamarzniętych można stosować nawóz jedynie w 

przypadku gdy uzasadnione jest to względami agrotechnicznymi lub organizacyjnymi, 

użytkowanie gruntów powinno być dostosowane do warunków glebowo-wodnych. 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki na zboczach utrzymano w mocy przepisy 

z poprzedniego Programu działań. Usunięto wyłącznie zapis mówiący, że na glebach 

zagrożonych silna erozją należy prowadzić głęboszowanie. 

6. Przepisy dotyczące stosowania nawozów w pobliżu cieków zostały uzupełnione 

o zakaz nawożenia w odległości 20 metrów o stref ochronnych ujęć wód, ujęć wody 

oraz kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych. Natomiast rozsiewaczy 

nie można myć w pobliżu cieków oraz stref ochronnych ujęć wód. 

7. Przepisy dotyczące procedury rolniczego wykorzystania zarówno nawozu 

chemicznego, jak i odchodów zwierzęcych, 

8. W bieżącym Programie nie ma zapisów mówiących o obowiązku pozostawiania 

okrywy zimowej na polach. Jednakże rolnicy mają zapisany w programie obowiązek 

przestrzegania norm minimalnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, którego zapisy obligują ich do utrzymania okrywy zimowej pól. 

9. Dodatkowo w bieżącym Programie działań wprowadzono nakaz utrzymania gruntów 

zgodnie z normami minimalnymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Poza tym wskazane jest, by rolnicy zakładali i utrzymywali pasy 

ochronne o charakterze zadrzewień i zakrzaczeń w celu przechwytywania i akumulacji 
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erodowanych składników. Dodatkowo w mocy utrzymano przepisy mówiące 

o obowiązku posiadania przez rolnika kart dokumentacyjnych pola, planów nawożenia 

i bilansów azotu. W Programie działań znajdują się też zapisy regulujące prowadzenie 

szkoleń dla rolników na OSN. 

4.2.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka 

Tabela 4.2-4 Program działań – OSN 6 

  

Data pierwszej publikacji 23-04-2004 

Data aktualizacji 30-04-2008 
Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2004 roku 

Zmiany w programie działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Warszawie i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 

z dnia 30.04.2008, nr 62, poz. 2251. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. W Programie działań, tak jak i w poprzednim, obowiązuje zakaz stosowania nawozów 

naturalnych i organicznych między 1 grudnia a 28 lutego. Dodatkowo w Programie 

wprowadzono zakaz stosowania nawozów płynnych na pastwiskach przez cały rok, 

płynnych w okresie od 15 września do 28 lutego na trwałych użytkach zielonych, 

płynnych poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na uprawy polowe, stałych 

poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na pastwiska i trwałe użytki zielone, 

stałych poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe. Wprowadzono także zapisy 

zabraniające stosowania nawozów azotowych poza okresem wegetacyjnym na 

pastwiska i trwałe użytki zielone oraz poza okresem wegetacyjnym i w późnym 

okresie wzrostu na uprawy polowe. 

2. Tak jak w poprzednim Programie działań, rolnicy musza zapewnić pojemność 

zbiorników i płyt pozwalającą na gromadzenie i przechowanie nawozów naturalnych 

powstałych w gospodarstwie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Program został 

uzupełniony o zapisy mówiące, o tym  w jaki sposób wyliczyć produkcję nawozu 

naturalnego w zależności od rodzaju zwierząt inwentarskich oraz powierzchnię płyty 

i objętość zbiornika pozwalającą na przechowanie nawozu przez 6 miesięcy przy 

danej obsadzie zwierząt. Dodatkowo pojawiły się zapisy mówiące o lokalizacji 

urządzeń do przechowywania nawozów – Prawo budowlane. 
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3. W bieżącym Programie działań rozszerzony został zapis mówiący o obowiązku 

nawożenia zgodnie z planem nawozowym. W poprzedniej wersji Programu 

obowiązek ten dotyczył wyłącznie rolników z tzw. Rejestru, zaś w nowej wersji 

obowiązek ten spoczywał na wszystkich rolnikach znajdujących się na OSN. 

W bieżącym programie zapisano, że plany nawozowe oparte są na bilansach azotu 

metodą „na powierzchni pola”. Ponadto załączono do programu tabele pozwalające 

wykonać bilans azotu i plan nawozowy, w tym tabele z pobieraniem przez rośliny 

azotu.  

4. W zakresie stosowania nawozów na gruntach pokrytych śniegiem, zamarzniętych lub 

pokrytych wodą utrzymane zostały obowiązujące w poprzednim programie przepisy 

oraz wprowadzono dodatkowe. Nie można stosować nawozów naturalnych płynnych 

na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej – 1,2 m poniżej poziomu gruntu, na 

glebach powierzchniowo zamarzniętych można stosować nawóz jedynie w przypadku 

gdy uzasadnione jest to względami agrotechnicznymi lub organizacyjnymi, 

użytkowanie gruntów powinno być dostosowane do warunków glebowo-wodnych. 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki na zboczach utrzymano w mocy przepisy 

z poprzedniego Programu działań. Usunięto wyłącznie zapis mówiący, że na glebach 

zagrożonych silna erozją należy prowadzić głęboszowanie. 

6. Przepisy dotyczące stosowania nawozów w pobliżu cieków zostały uzupełnione 

o zakaz nawożenia w odległości 20 metrów o stref ochronnych ujęć wód, ujęć wody 

oraz kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych. Natomiast 

rozsiewaczy nie można myć w pobliżu cieków oraz stref ochronnych ujęć wód. 

7. Przepisy dotyczące procedury rolniczego wykorzystania zarówno nawozu 

chemicznego, jak i odchodów zwierzęcych. 

8. W bieżącym Programie nie ma zapisów mówiących o obowiązku pozostawiania 

okrywy zimowej na polach. Jednakże rolnicy mają zapisany w programie obowiązek 

przestrzegania norm minimalnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, którego zapisy obligują ich do utrzymania okrywy zimowej pól. 

(Zapisy Rozporządzenia MRiRW dotyczące utrzymania 40 % gruntów ornych pod 

okrywą roślinną dotyczą tylko gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją 

wodną. Na OSN Zgłowiączka takich obszarów nie ma) 

9. Dodatkowo w bieżącym Programie działań wprowadzono nakaz utrzymania gruntów 

zgodnie z normami minimalnymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
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i Rozwoju Wsi. Poza tym wskazane jest, by rolnicy zakładali i utrzymywali pasy 

ochronne o charakterze zadrzewień i zakrzaczeń w celu przechwytywania i akumulacji 

erodowanych składników. Dodatkowo w mocy utrzymano przepisy mówiące 

o obowiązku posiadania przez rolnika kart dokumentacyjnych pola, planów nawożenia 

i bilansów azotu. W Programie działań znajdują się też zapisy regulujące prowadzenie 

szkoleń dla rolników na OSN. 

4.2.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca 

Tabela 4.2-5 Program działań – OSN 7 

  

Data pierwszej publikacji 30-04-2004 

Data aktualizacji 16.09.2012 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2004 roku 

Program działań na tym obszarze kontynuowano poprzez wprowadzenie w życie 

Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku poprzez opublikowanie w Dz. Urz. 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.09.2008, nr 121, poz. 1947. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji (według 

raportu RZGW Gdańsk):  

 Okresy, w których nawożenie jest zakazane: 

W zakresie stosowania nawozów w II okresie wdrażania Programów działań 

wprowadzono nowe elementy. Dawki nawozów naturalnych zalecono ustalać według 

zawartości w nich azotu działającego w oparciu o równoważnik nawozowy, zależny od 

rodzaju nawożenia i terminu stosowania. Dodatkowo przy ustalaniu dawek azotu dla roślin 

uprawianych po przedplonach motylkowych uwzględniono ilość azotu w resztkach 

pożniwnych. 

W II okresie sprawozdawczym uszczegółowiono optymalne terminy i dawki 

stosowania nawozów naturalnych. Zalecany termin stosowania gnojówki i gnojowicy to 

wczesna wiosna (po 1 marca) lub bezpośrednio po żniwach na ścierniskach, szczególnie gdy 

przyorywana jest słoma, a dawka nie powinna przekraczać 45 m3, jak nakazuje również 

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (2002). Dopuszczalne jest stosowanie tych nawozów 

pogłównie na rośliny, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez 

ludzi. Ustanowione terminy stosowania obornika to wczesna wiosna (po 1 marca) i/lub jesień. 

W przypadku wysiewu roślin ozimych obornik powinien być stosowany przedsiewnie. Jeśli 
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nie planowano zasiewów ozimin, obornik powinien być stosowany od 15 października do 30 

listopada pod warunkiem, że będzie natychmiast przyorany. Dawkę obornika określono na 

poziomie 40 t/ha. W II okresie sprawozdawczym dopuszczono również stosowanie obornika 

pogłównie na użytkach zielonych i wieloletnich uprawach polowych. Nawozy naturalne oraz 

organiczne, zalecono przykrywać lub mieszać z glebą za pomocą narzędzi uprawowych nie 

później niż następnego dnia po ich zastosowaniu. 

W Programach działań nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008 zostały szczegółowo określone 

właściwe sposoby rozprowadzania płynnych nawozów naturalnych. Gnojowica i gnojówka 

powinny być wprowadzane do gleby za pomocą specjalnych węży podłączonych to zębów 

kultywatora. Do stosowania pogłównego tego typu nawozów należy używać węży 

rozlewowych. Płytki rozbryzgowe zalecono używać tylko i wyłącznie na trwałych użytkach 

zielonych użytkowanych kośnie, na uprawach wieloletnich bądź na glebę nieobsianą pod 

warunkiem natychmiastowego ich przykrycia. 

 Pojemności zbiorników do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz wymogi 

dotyczące ich budowy i szczelności: 

Zmiany w zakresie przechowywania nawozów naturalnych dotyczą pominięcia 

niektórych wymogów uwzględnianych w I okresie sprawozdawczym. Dotyczą one przede 

wszystkim wymogu: 

 utwardzania powierzchni wybiegów i innych miejsc, na których przebywają 

zwierzęta, z możliwością odprowadzenia wód opadowych z tych miejsc do 

zbiornika na płynne odchody zwierzęce, 

 unikania dłuższego pobytu zwierząt w dużym zagęszczeniu na powierzchni, 

która nie posiada odpowiedniej izolacji, 

 ograniczania powstawania zanieczyszczonych wód opadowych poprzez 

zadaszanie miejsc przebywania zwierząt oraz rozdzielanie wód opadowych 

zanieczyszczonych od czystych (z dachów), które mogą być bezpośrednio 

wprowadzone do wód lub do ziemi. 

Wprowadzono również zakaz odprowadzania substancji pochodzących z domowych 

instalacji sanitarnych do zbiorników na gnojowicę i gnojówkę, systemów melioracyjnych, 

wód stojących i płynących oraz bezpośrednio do gruntu. 
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 Racjonalne nawożenie (w tym zachowanie równowagi pomiędzy ilością azotu 

wprowadzanego do środowiska a odprowadzanego z niego, odpowiedni płodozmian, 

podział stosowania nawozu, analiza gleby itp.), 

Zarówno w I jak i II okresie sprawozdawczym na OSN-ach nr 1, 2 i 3 zalecano aby dla 

zrównoważonego i efektywnego wykorzystania nawozów przez rośliny nawożenie opierało 

się na sporządzanym co roku bilansie azotu, obliczonego metodą na powierzchni pola oraz 

planie  nawozowym wykonywanym przez służby doradcze i/lub kontrolne. Bilans, jako 

element kontrolny gospodarowania azotem w gospodarstwie powinien uwzględniać 

przychody składników ze wszystkich źródeł oraz ich rozchód z plonami zbieranymi z pól. 

 Uwzględnienie warunków pogodowych, stanu gleby i nachylenia terenu: 

Warunki pogodowe (opady, wiatry, okres zimowy), stan gleby (uwilgotnienie, 

zamarzniętych, przykrytych śniegiem) oraz nachylenie terenu (uprawa i nawożenie na 

gruntach nachylonych) w kontekście gospodarki nawozami ujmowane były w Programach 

działań w I i II okresie sprawozdawczym.  

 Ograniczenie całkowitego stosowania nawozów, według rodzajów upraw: 

W Programie działań ustanowionym na lata 2008-2012, w niektórych przypadkach 

wprowadzono zalecenia obejmujące ograniczenia stosowania dawek nawozów. Wskazany jest 

podział całkowitej dawki nawozów azotowych na kilka części, a jednorazowa dawka nawozu 

nie może przekraczać 100 kg azotu w czystym składniku. Dawki azotu należy ustalać na 

podstawie potrzeb nawozowych uprawianych roślin i nie mogą one przekraczać wielkości 

maksymalnych określonych w Załączniku 6 do Programu działań nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008. 

Przy ustalaniu dawek azotu dla roślin uprawianych po przedplonach motylkowych należy 

uwzględnić ilość azotu w resztkach pożniwnych. 

Ograniczenie całkowitej dawki nawozu dotyczy też pastwisk. Ponieważ zwierzęta 

pozostawiają na pastwiskach określoną ilość odchodów, przy ustalaniu poziomu nawożenia 

należy tę dawkę pomniejszyć o ilość składników mineralnych pozostawionych przez 

zwierzęta w formie odchodów. 

 Przepisy dotyczące wykorzystania nawozu na zboczach: 

Zasady dotyczące użycia nawozów na zboczach nie zmieniły się w stosunku do I 

okresu sprawozdawczego w zasadniczych kwestiach, dotyczących techniki ich stosowania. W 
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II okresie sprawozdawczym wdrażania Programów działań pominięto jednak niektóre 

elementy. Należą do nich: 

 utrzymywać gleby w dobrej strukturze, nie dopuszczenie do ich nadmiernego 

zagęszczenia i zaskorupienia, a w przypadku utworzenia się podeszwy płużnej 

wskazane jest wykonanie głęboszowania, 

 ograniczenie wykonywania orki zastępując ją uprawą bezorkową z 

wykorzystaniem grubera i biernych zestawów uprawowych, 

 unikanie na skłonach stosowania nawozów łącznie ze środkami ochrony roślin, 

nawet jeżeli pozwalają na to instrukcje stosowania tych środków, 

 stosowanie wszelkiego nawożenie równomiernie, zmniejszając dawkę 

nawożenia u podnóża zboczy w miejscach nagromadzenia składników. 

 Przepisy dotyczące wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych: 

Zasady dotyczące wykorzystania nawozów w pobliżu cieków wodnych, porównując 

dwa okresy sprawozdawcze – 2004-2008 r. i 2008-2012 r., nie uległy zmianom. 

 Przepisy dotyczące wykorzystania nawozu na gruntach nasyconych wodą, 

zatopionych, przemarzniętych lub pokrytych śniegiem: 

W II okresie sprawozdawczym (2008-2012 r.) zasady stosowania nawozów na 

gruntach nasyconych wodą, zatopionych, przemarzniętych lub pokrytych śniegiem, częściowo 

uegły zmianie. Został wprowadzony nakaz stosowania nawozów w okresach bezpośrednio 

poprzedzających maksymalne zapotrzebowania roślin na ten składnik oraz nakaz dzielenia 

dawek mineralnych nawozów azotowych i potasowych na trwałych użytkach zielonych po 

każdym pokosie lub wypasie. Zmiany dotyczyły również nawożenia na pastwiskach. W 

przypadku ustalania dawki nawożenia pastwisk zalecono dawkę pomniejszyć o ilość 

składników mineralnych pozostawionych przez zwierzęta w formie odchodów. 

 Inne środki zapobiegawcze: 

W przypadku produkcji kiszonek w gospodarstwie w II okresie sprawozdawczym 

przepisy nie uległy znacznym zmianom w stosunku do I okresu.  

Spośród nowo-wprowadzonych środków zaradczych dotyczących użytkowania 

gruntów i organizacji produkcji na użytkach rolnych w II okresie wdrażania Programów 

można wymienić:  
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 utrzymywanie gruntów rolnych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z treści 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 roku 

w sprawie minimalnych norm (Dz. U nr 46 poz. 306 ze zm.), 

 użytkowanie wszystkich trwałych użytków zielonych i co najmniej raz w roku 

ich koszenie – nie dotyczy działek objętych pakietami przyrodniczymi 

„Programu rolnośrodowiskowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 o ile w pakietach tych taki wymóg nie 

obowiązuje, 

 przyorywania rozdrobnionej słomy zbóż, rzepaku i kukurydzy w celu 

zapobieżenia stratom azotu mineralnego z gleby (element zastępczy zielonego 

pola). 

4.2.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki i J. Kornatowskie, J. Czyste 

Tabela 4.2-6 Program działań – OSN 8 

  

Data pierwszej publikacji 30-04-2004 

Data aktualizacji 16.09.2012 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2004 roku 

Program działań na tym obszarze kontynuowano poprzez wprowadzenie w życie 

Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku poprzez opublikowanie w Dz. Urz. 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.09.2008, nr 121, poz. 1948. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: jak w 

punkcie 4.2.5.  

4.2.7. OSN 11-17 i 23 – grupa obszarów na terenie RZGW Poznań 

Tabela 4.2-7 Program działań – OSN 11-17 i 23 

Data pierwszej publikacji 20-04-2004 

Data aktualizacji 21.04.2008 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2004 roku 

Zmiany w programie działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Poznaniu i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21.04.2008, nr 66, poz. 1291-1298. Programy są spójne w programami publikowanymi 

przez RZGW Wrocław w drugim cyklu wdrażania Dyrektywy Azotanowej. Na wszystkich 

obszarach szczególnie narażonych na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, 
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wyznaczonych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu i Dyrektora RZGW w Poznaniu (w 

granicach województwa wielkopolskiego) obowiązywały jednakowe Programy działań 

ukierunkowane w szczególności na eliminowanie błędów występujących podczas 

przechowywania i stosowania nawozów, poprzez wdrożenie określonych środków zaradczych 

do obowiązkowego stosowania przez wszystkich prowadzących działalność rolniczą na 

obszarze szczególnie narażonym. Pozwala to na ścisłą współpracę i zwiększenie efektywności 

w ocenie oddziaływania programów na wyznaczonych OSN-ach. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. okresy, w których nawożenie jest zakazane: (zob. załączony(e) harmonogram(y)), 

 wprowadzono zakaz nawożenia gleb odłogowanych nawozami naturalnymi,  

 w terminie 1 XII - 28 II oraz nawozami mineralnymi od 1 X - 28 II. 

2. pojemności zbiorników do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz wymogi 

dotyczące ich budowy i szczelności, 

 zwiększono wymóg pojemności zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 

umożliwiającej przechowywanie nawozów z 4 do 6 miesięcy, 

 usunięto zapis dotyczący obowiązku stosowania utwardzonych wybiegów dla 

zwierząt i innych miejsc ich przebywania oraz konieczności kontrolowanego 

odprowadzania wód opadowych z tych miejsc. 

3. racjonalne nawożenie (w tym zachowanie równowagi pomiędzy ilością azotu 

wprowadzanego do środowisk a odprowadzanego z niego, odpowiedni płodozmian, 

podział stosowania nawozu, analiza gleby itp.), 

 zmniejszono nieprzekraczalną maksymalną jednorazową dawkę płynnych 

nawozów organicznych o wysokości 50 m
3
/ha do maksymalnej rocznej dawki 

płynnych nawozów organicznych o wysokości 45 m
3
/ha, 

 usunięto zapis o zakazie stosowania nawozów azotowych w późnym okresie 

wzrostu i rozwoju roślin. 

4. uwzględnienie warunków pogodowych, stanu gleby i nachylenia terenu, 

 wprowadzono zapis zabraniający stosowania płynnych nawozów naturalnych na 

glebach bez okrywy roślinnej na polach o nachyleniu większym niż 10%, 
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 wprowadzono zapis zabraniający stosowania nawozów podczas opadów deszczu 

oraz w okresie prognozy ich wystąpienia.  

5. przepisy dotyczące wykorzystania nawozu na gruntach nasyconych wodą, 

zatopionych, przemarzniętych lub pokrytych śniegiem, 

 wprowadzono zapis zabraniający stosowania nawozów na glebach zamarzniętych 

do głębokości 30 cm, zalanych wodą, podmokłych oraz przykrytych śniegiem  

6. inne środki zapobiegawcze. 

 uchylono nakaz stosowania międzyplonów w ogniwie zmianowania rośliny 

ozime/rośliny jare 

 uchylono nakaz prowadzenia zmiennej uprawy 3-4 gatunków roślin na glebach 

lekkich i 4-5 gatunków na glebach cięższych 

 wprowadzono zalecenie uprawy roślin o dużym zapotrzebowaniu na azot na 

stanowiskach po uprawie roślin strączkowych 

 wprowadzono zalecenie stosowania płodozmianu z uprawą gatunków zbożowych 

nie dłuższą niż 3 lata na tej samej działce 

 rozszerzono zalecenie utrzymywania gleb w dobrej strukturze oraz zapobiegania 

ich zagęszczeniu i zaskorupieniu na wszystkie grunty uprawne 

4.2.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia 

Tabela 4.2-8 Program działań – OSN 18 

Data pierwszej publikacji 26-04-2004 

Data aktualizacji 15-05-2008 
Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2004 roku 

Zmiany w programie działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem 

Dyrektora RZGW w Szczecinie i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Zachodnio-

Pomorskiego z dnia 15.05.2008, nr 48, poz. 1025. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. okresy, w których nawożenie jest zakazane: (zob. załączony(e) harmonogram(y)), 

 wprowadzono zakaz nawożenia pastwisk i trwałych użytków zielonych stałymi 

nawozami naturalnymi w terminie 1.05 – 30.09; 
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 usunięto zapis dotyczący zakazu stosowania nawozów na glebach nie uprawianych; 

 wprowadzono zakaz nawożenia gleb obornikiem, gnojówką i gnojowicą przed 

1 marca; 

 dopuszczono stosowanie obornika od 15.10 do 30.11 pod warunkiem 

natychmiastowego przeorania; 

2. racjonalne nawożenie (w tym zachowanie równowagi pomiędzy ilością azotu 

wprowadzanego do środowisk a odprowadzanego z niego, odpowiedni płodozmian, 

podział stosowania nawozu, analiza gleby itp.), 

 usunięto zapis o zakazie stosowania nawozów azotowych w późnym okresie wzrostu i 

rozwoju roślin; 

 uchylono nakaz prowadzenia zmiennej uprawy 3-4 gatunków roślin na glebach 

lekkich i 4-5 gatunków na glebach cięższych; 

 wprowadzono zalecenie stosowania płodozmianu z uprawą gatunków zbożowych nie 

dłuższą niż 3 lata na tej samej działce; 

 wprowadzono zalecenie stosowania mineralnych nawozów azotowych w okresach 

bezpośrednio poprzedzających maksymalne zapotrzebowanie roślin i dawkowania ich 

w zależności od stanu i wyglądu łanu; 

3. przepisy dotyczące wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, 

 wprowadzono zapis zabraniający stosowania nawozów mineralnych w postaci stałej w 

odległości do 20 m od wód płynących, kąpielisk, stref ochronnych ujęć wód lub 

ogrodzonych terenów ujęć wody, w miejsce nakazu stosowania ręcznego rozsiewania 

nawozów mineralnych; 

4. przepisy dotyczące wykorzystania nawozu na gruntach nasyconych wodą, zatopionych, 

przemarzniętych lub pokrytych śniegiem, 

 wprowadzono zapis zabraniający stosowania nawozów na glebach zalanych wodą i 

nadmiernie uwilgotnionych; 

5. inne środki zapobiegawcze: 

 uchylono nakaz stosowania międzyplonów w ogniwie zmianowania rośliny 

ozime/rośliny jare; 
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 wprowadzono zalecenie stosowania płodozmianu z uprawą gatunków zbożowych nie 

dłuższą niż 3 lata na tej samej działce; 

 usunięto zapis zakazujący utrzymania na terenach równinnych 60% powierzchni 

gruntów ornych pod okrywą roślinną przez cały rok; 

 usunięto zapis o konieczności stosowania okrywy roślinnej na gruntach ugorowanych; 

 usunięto zapis o konieczności odnawiania trwałych użytków zielonych 

o zdegradowanej runi; 

 usunięto zakaz przeorywania darni i ponownym obsiewie użytków zielonych na 

glebach hydrogenicznych (torfowych) oraz zakaz przekształcania trwałych użytków 

zielonych na grunty orne; 

 ograniczono nakaz opracowywania planów nawożenia i prowadzenia kart 

dokumentacyjnych do gospodarstw znajdujących się w rejestrze istotnych źródeł 

emisji azotu. 

4.2.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski 

Tabela 4.2-9 Program działań – OSN 19 i 20 

Data pierwszej publikacji 
30-04-2004 

05-05-2004 

Data aktualizacji 

23.04.2008 

21.04.2008 

17.04.2008 
Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2004 roku 

Programy działań na tym obszarze wprowadzono Rozporządzeniem Dyrektora RZGW 

we Wrocławiu i opublikowano w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.04.2008, 

nr 115, poz. 1373 i 1374, Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.04.2008, nr 66, 

poz. 1299 i 1300 oraz Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 35 poz. 733 z dnia 17 kwietnia 

2008 r. Programy są spójne w programami publikowanymi przez RZGW Poznań w drugim 

cyklu wdrażania Dyrektywy Azotanowej. Na wszystkich obszarach szczególnie narażonych 

na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, wyznaczonych przez Dyrektora 

RZGW we Wrocławiu i Dyrektora RZGW w Poznaniu (w granicach województwa 

wielkopolskiego) obowiązywały jednakowe Programy działań ukierunkowane 

w szczególności na eliminowanie błędów występujących podczas przechowywania 

i stosowania nawozów, poprzez wdrożenie określonych środków zaradczych do 
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obowiązkowego stosowania przez wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarze 

szczególnie narażonym. Pozwala to na ścisłą współpracę i zwiększenie efektywności w 

ocenie oddziaływania programów na wyznaczonych OSN-ach. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. okresy, w których nawożenie jest zakazane: (zob. załączony(e) harmonogram(y)) 

Utrzymano zakaz stosowania nawozów naturalnych i azotowych mineralnych przez cały rok 

na glebach nieuprawianych. Na glebach odłogowanych oraz na glebach uprawianych bez 

względu na przebieg pogody i stan gleby wprowadzono zakaz stosowania nawozów 

naturalnych w terminie od 1 grudnia do 28 lutego oraz nawozów azotowych mineralnych od 

1 października do 28 lutego.  

2. pojemności zbiorników do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz wymogi 

dotyczące ich budowy i szczelności 

Wprowadzono wymóg zapewnienia pojemności zbiorników do przechowywania gnojówki 

i gnojowicy umożliwiający gromadzenie co najmniej 6 –miesięcznej produkcji tych 

nawozów. Utrzymano wymóg dotyczący wielkości płyty, która ma zapewnić możliwość 

przechowywania obornika przez okres kiedy nie jest on wykorzystywany, czyli przez 

6 miesięcy.  

W zakresie wymogów lokalizacyjnych wskazano na konieczność wypełnienia przepisów 

ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych. Podano wytyczne w zakresie 

wymaganej wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych. 

3. racjonalne nawożenie (w tym zachowanie równowagi pomiędzy ilością azotu 

wprowadzanego do środowiska a odprowadzanego z niego, odpowiedni płodozmian, podział 

stosowania nawozu, analiza gleby itp.), 

Wszyscy prowadzący działalność rolniczą na OSN, a nie tylko rolnicy objęci rejestrem, 

zostali zobowiązani do sporządzania bilansu azotu w gospodarstwie w każdym roku 

obowiązywania Programu działań, opracowywania planu nawozowego oraz prowadzenia 

rejestrów wykonywanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów. Wprowadzono obowiązek stosowania nawożenia w optymalnych terminach i 

dawkach dostosowanych do stadium rozwoju roślin. Utrzymano obowiązek stosowania 

nawozów równomiernie na powierzchni pól z uwzględnieniem możliwości dzielenia dawek 

oraz obowiązek wprowadzania, po uprawie roślin strączkowych, upraw o dużym 

zapotrzebowaniu na azot. Przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiskach zobowiązano do 

uwzględnienia ilości składników pozostawionych przez zwierzęta w formie odchodów. 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  172 

Podano również sposób obliczania rocznej zawartości azotu w nawozach naturalnych 

wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym. Utrzymano dopuszczalną dawkę nawozów 

naturalnych zastosowanych w ciągu roku na poziomie do 170 kg azotu całkowitego na 1 ha 

użytków rolnych.  

4. uwzględnienie warunków pogodowych, stanu gleby i nachylenia terenu, 

Utrzymano zakaz stosowania nawozów podczas opadów oraz rozszerzono o sytuację, gdy 

prognozowane jest wystąpienie opadów. Usunięto zapis mówiący, że na glebach zagrożonych 

silna erozją należy prowadzić głęboszowanie. 

5. ograniczenie całkowitego stosowania nawozów, według rodzajów upraw, 

6. przepisy dotyczące wykorzystania nawozu na zboczach, 

Utrzymano zakaz stosowania płynnych nawozów naturalnych na glebach bez okrywy 

roślinnej na polach o nachyleniu większym niż 10% oraz zalecono niestosowanie nawozów 

łącznie ze środkami ochrony roślin. Uszczegółowiono, że zabiegi uprawowe należy 

wykonywać w kierunku poprzecznym w przypadku nachylenia stoków powyżej 10%. 

7. przepisy dotyczące wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, 

Nakazano wykonywanie zabiegów nawożenia przy sprzyjającym kierunku wiatru, 

zapobiegającym znoszeniu nawozu do wód. Utrzymano nakaz ograniczenia wypasu zwierząt 

w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej cieku i zbiorników wód. 

8. przepisy dotyczące wykorzystania nawozu na gruntach nasyconych wodą, 

zatopionych, przemarzniętych lub pokrytych śniegiem, 

Uszczegółowiono zapis dotyczący zakazu nawożenia gleb zamarzniętych podając głębokość 

zamarznięcia wynoszącą 30 cm. 

9. przepisy dotyczące procedury rolniczego wykorzystania zarówno nawozu 

chemicznego, jak i odchodów zwierzęcych, 

10. okrycie gleby w okresie zimowym, 

Dopuszczono możliwość okresowego ugorowania lub odłogowania części gruntów 

w gospodarstwie, ale pod stałą okrywą roślinną.  

11. inne środki zapobiegawcze. 

Zobowiązano rolników do utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z wymogami 

rozporządzenia MRiRW w sprawie minimalnych norm. 

Dopuszczono składowanie kiszonek w odległości większej niż 20 m od wód 

powierzchniowych i stref ochronnych źródeł i ujęć wody, na utwardzonym 

nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczonym przed wyciekami do gruntu. 
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Wprowadzono zakaz wykorzystywania użytków zielonych położonych w pobliżu zabudowań 

inwentarskich jako stałych wybiegów dla zwierząt.  

Zobowiązano rolników do utrzymywania gleb w dobrej strukturze oraz zapobiegania  

zagęszczeniu i zaskorupieniu gleb. 

4.2.10. OSN 22 zlewnia rz. Tążyny 

Tabela 4.2-10 Program działań – OSN 22 

Data pierwszej publikacji 16.09.2008 

Data aktualizacji nie aktualizowany 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2008 roku 

Program działań na tym obszarze wprowadzono poprzez Rozporządzenia Dyrektora 

RZGW w Gdańsku, opublikowanie w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

16.09.2008, nr 121, poz. 1949. 

 Najważniejsze elementy programu obejmują następujące zagadnienia dotyczące 

poprawa praktyki rolniczej w odniesieniu do: nie dotyczy 

4.2.11. OSN 24 wody podziemne na terenie gminy Korytnica 

Tabela 4.2-11 Program działań – OSN 24 

Data pierwszej publikacji 30.04.2008 

Data aktualizacji nie aktualizowany 

Termin wyznaczony dla 

limitu 170kg N/ha w 

odchodach zwierzęcych 

Od początku realizacji 

programu w 2008 roku 

Program działań na tym obszarze wprowadzono poprzez Rozporządzenia Dyrektora 

RZGW w Warszawie, opublikowanie w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 

30.04.2008, nr 62, poz. 2552. Jest to kontynuacja programu dla uchylonego OSN nr 1 - 

zlewnia studni nr 17, Pniewnik. 

Elementy nowo wprowadzone lub zmienione dotyczące następujących pozycji: 

1. W Programie działań, tak jak i w poprzednim, obowiązuje zakaz stosowania nawozów 

naturalnych i organicznych między 1 grudnia a 28 lutego. Dodatkowo w Programie 

wprowadzono zakaz stosowania nawozów płynnych na pastwiskach przez cały rok, 

płynnych w okresie od 15 września do 28 lutego na trwałych użytkach zielonych, 

płynnych poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na uprawy polowe, stałych poza 

okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na pastwiska i trwałe użytki zielone, stałych 

poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe. Wprowadzono także zapisy 

zabraniające stosowania nawozów azotowych poza okresem wegetacyjnym na pastwiska 
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i trwałe użytki zielone oraz poza okresem wegetacyjnym i w późnym okresie wzrostu na 

uprawy polowe. 

2. Tak jak w poprzednim Programie działań, rolnicy musza zapewnić pojemność 

zbiorników i płyt pozwalająca na gromadzenie przechowanie nawozów naturalnych 

powstałych w gospodarstwie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Program został 

uzupełniony o zapisy mówiące, o tym  w jaki sposób wyliczyć produkcję nawozu 

naturalne w zależności od rodzaju zwierząt inwentarskich oraz powierzchnię płyty 

i objętość zbiornika pozwalającą na przechowanie nawozu przez 6 miesięcy przy danej 

obsadzie zwierząt. Dodatkowo pojawiły się zapisy mówiące o lokalizacji urządzeń do 

przechowywania nawozów – Prawo budowlane. 

3. W bieżącym Programie działań rozszerzony został zapis mówiący o obowiązku 

nawożenia zgodnie z planem nawozowym. W poprzedniej wersji Programu obowiązek 

ten dotyczył wyłącznie rolników z tzw. Rejestru, zaś w nowej wersji obowiązek ten 

spoczywał na wszystkich rolnikach znajdujących się na OSN. W bieżącym programie 

zapisano, że plany nawozowe oparte są na bilansach azotu metodą „na powierzchni 

pola”. Ponadto załączono do programu tabele pozwalające wykonać bilans azotu i plan 

nawozowy, w tym tabele z pobieranie przez rośliny azotu.  

4. W zakresie stosowania nawozów na gruntach pokrytych śniegiem, zamarzniętych lub 

pokrytych wodą utrzymane zostały obowiązujące w poprzednim programie przepisy oraz 

wprowadzono dodatkowe przepisy. Nie można stosować nawozów naturalnych płynnych 

na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej – 1,2 m poniżej poziomu gruntu, na 

glebach powierzchniowo zamarzniętych można stosować nawóz jedynie w przypadku 

gdy uzasadnione jest to względami agrotechnicznymi lub organizacyjnymi, użytkowanie 

gruntów powinno być dostosowane do warunków glebowo-wodnych. 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki na zboczach utrzymano w mocy przepisy 

z poprzedniego Programu działań. Usunięto wyłącznie zapis mówiący, że na glebach 

zagrożonych silna erozją należy prowadzić głęboszowanie. 

6. Przepisy dotyczące stosowania nawozów w pobliżu cieków zostały uzupełnione o zakaz 

nawożenia w odległości 20 metrów o stref ochronnych ujęć wód, ujęć wody oraz 

kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych. Natomiast rozsiewaczy nie 

można myć w pobliżu cieków oraz stref ochronnych ujęć wód. 
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7. przepisy dotyczące procedury rolniczego wykorzystania zarówno nawozu chemicznego, 

jak i odchodów zwierzęcych, 

8. W bieżącym Programie nie ma zapisów mówiących o obowiązku pozostawiania okrywy 

zimowej na polach. Jednakże rolnicy mają zapisany w programie obowiązek 

przestrzegania norm minimalnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, którego zapisy obligują ich do utrzymania okrywy zimowej pól. 

9. Dodatkowo w bieżącym Programie działań wprowadzono nakaz utrzymania gruntów 

zgodnie z normami minimalnymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Poza tym wskazane jest, by rolnicy zakładali i utrzymywali pasy 

ochronne o charakterze zadrzewień i zakrzaczeń w celu przechwytywania i akumulacji 

erodowanych składników. Dodatkowo w mocy utrzymano przepisy mówiące 

o obowiązku posiadania przez rolnika kart dokumentacyjnych pola, planów nawożenia 

i bilansów azotu. W Programie działań znajdują się też zapisy regulujące prowadzenie 

szkoleń dla rolników na OSN. 
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5. Ocena realizacji oraz skuteczności środków podejmowanych 

w ramach programów działań  

5.1. Ocena realizacji stosowanych praktyk  

Poniżej w punktach 5.1.1 do 5.1.20 zamieszczono dla każdego OSN informacje 

dotyczące oceny realizacji programów działań oraz skuteczności środków podejmowanych 

w ramach programów działań. Dla każdego OSN podano: główne trudności napotykane 

podczas stosowania środków, powody ich wystąpienia, planowane zmiany, propozycje 

(lokalne lub ogólne).  

5.1.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba 

Tabela 5.1-1 Ocena realizacji programów działań – OSN 2 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych rolników 1 1 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
1 1 

Odsetek rolników zwizytowanych w 

ciągu każdego roku5 w danej strefie 

lub grupie stref 

100 % WIOŚ, 100% ODR 100 % 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 

 

Tabela 5.1-2 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 2 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

okresy rozprowadzania nawozu 100 100 
zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

100 100 

racjonalne wykorzystanie nawozu 100 100 

warunki fizyczne i klimatyczne bd bd 
ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
100 100 

bliskość cieków wodnych 100 100 
płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
100  

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
100 100 

kontrola systemów nawadniających bd bd 
gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd 100 

inne - posiadanie planu nawożenia i 

bilansu azotu 
bd 100 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa  

                                                 
5  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia (np. trudności w zrozumieniu, złożoność pod względem 

praktycznym lub analitycznym, koszt ekonomiczny, prognozy i utrudnienia klimatyczne): 

 Trudności w pozyskaniu środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych 

w ramach funduszu PROW przez rolników zamieszkałych na terenie OSN. Trudności 

wynikają z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambuły oraz art. 39 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. gdzie wskazuje się, 

iż zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" płatności udzielane w ramach Programu 

Rolnośrodowiskowego powinny pokrywać jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

poza właściwe normy obowiązkowe, co oznacza, że płatność rolnośrodowiskowa nie 

przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 

ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub 

wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu; 

 Finansowanie zadań należących do rolnika związanych z wykonaniem badań 

glebowych, bilansów azotu oraz planów nawożenia; 

 Brak danych dotyczących intensywności rolnictwa zbieranych w skali miejscowości, 

a nawet gminy. Przy braku dokładnych danych dotyczących intensywności 

i kosztochłonności produkcji rolniczej trudno określać efektywność programu działań 

oraz jego koszt. 

 Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: 

 W wyniku przeprowadzonej weryfikacji OSN Doba w kolejnym okresie nadal będzie 

objęty programem działań, nastąpi jednak zwiększenie powierzchni OSN. Wyniki 

badań monitoringowych wskazują na znaczne przekroczenia wartości granicznej 

50mgNO3/l w wodach podziemnych obszaru zasilania studni na OSN. 

 W skali całego kraju w wyniku weryfikacji zostanie wyznaczonych więcej OSN. 

 Granice obszaru OSN zostają rozszerzone do zasięgu obrębu geodezyjnego, w 

granicach którego zlokalizowany jest OSN obowiązujący w latach 2008-2011, zgodnie 

z przyjętym podejściem wskazania do objęcia OSN w latach 2012-2016 obrębów 

geodezyjnych, wobec czego powierzchnia OSN wzrasta 10-krotnie.  
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5.1.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże 

Tabela 5.1-3 Ocena realizacji programów działań – OSN 4 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych rolników 41 42 (rejestr*), 470 (OSN) 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
39(rejestr*), 391(OSN) bd 

Odsetek rolników zwizytowanych 

w ciągu każdego roku6 w danej 

strefie lub grupie stref 

25 % WIOŚ bd 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, * rolnicy wpisani do rejestru 

 

Tabela 5.1-4 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 4 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

okresy rozprowadzania nawozu 100 100% 
zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

73,2 77% 

racjonalne wykorzystanie nawozu 100 50% 

warunki fizyczne i klimatyczne 100 b.d. 
ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
100 95% 

bliskość cieków wodnych 100 100% 
płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
36,6 85% 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
44,8 90% 

kontrola systemów nawadniających bd bd 
gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
100 100% 

inne: Prowadzenie kart 

dokumentacyjnych pól 
bd 75% 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 

 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia (np. trudności w zrozumieniu, złożoność pod względem 

praktycznym lub analitycznym, koszt ekonomiczny, prognozy i utrudnienia klimatyczne): 

 Trudności w pozyskaniu środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych 

w ramach funduszu PROW przez rolników zamieszkałych na terenie OSN. Trudności 

wynikają z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambuły oraz art. 39 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. gdzie wskazuje się, 

iż zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" płatności udzielane w ramach Programu 

Rolnośrodowiskowego powinny pokrywać jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

poza właściwe normy obowiązkowe, co oznacza, że płatność rolnośrodowiskowa nie 

                                                 
6  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 

ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub 

wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu. 

 Drugim problemem było finansowanie zadań należących do rolnika związanych 

z wykonaniem badań glebowych, bilansów azotu oraz planów nawożenia. 

 Kolejnym problemem jest brak danych dotyczących intensywności rolnictwa 

zbieranych w skali miejscowości, a nawet gminy. Przy braku dokładnych danych 

dotyczących intensywności i kosztochłonności produkcji rolniczej trudno określać 

efektywność programu działań oraz jego koszt. 

 Niska frekwencja rolników na szkoleniach z zakresu realizacji Programu działań. 

 Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: 

 Zalecane kontynuowanie programu działań w związku z niepełną realizacją jego 

założeń (wciąż znaczna część gospodarstw rolnych na OSN nie spełnia wymagań w 

zakresie zdolności przechowywania i gromadzenia odchodów zwierzęcych) oraz 

utrzymującymi się znaczącymi przekroczeniami stężeń azotanów w wodach 

podziemnych monitorowanych w czterech punktach pomiarowo - kontrolnych na 

OSN. 

 Granice obszaru OSN zostają rozszerzone do zasięgu obrębów geodezyjnych, w 

granicach których zlokalizowany jest OSN obowiązujący w latach 2008-2011, zgodnie 

z przyjętym podejściem wskazania do objęcia OSN w latach 2012-2016 obrębów 

geodezyjnych, wobec czego powierzchnia OSN wzrasta o 57,25%.  

5.1.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa 

Tabela 5.1-5 Ocena realizacji programów działań – OSN 5 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych rolników 564(rejestr*) 4100(OSN) 
505 (rejestr*) 

4056 (OSN) 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
1765**(OSN) Brak danych 
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Odsetek rolników zwizytowanych 

w ciągu każdego roku7 w danej 

strefie lub grupie stref 

7,7 % WIOŚ 
101 kontroli WIOŚ - 20% 

(rejestr*) 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, *rolnicy wpisani do rejestru, **wartość obliczona wg BDR 

 

Tabela 5.1-6 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolnicze – OSN 5 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 
1
 

okresy rozprowadzania nawozu 97 100 % 2 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

45 80 % 

racjonalne wykorzystanie nawozu 82 85 % 

warunki fizyczne i klimatyczne bd bd 

ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
95 100 % 2 

bliskość cieków wodnych bd bd 

płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
100 100 % 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
100 85 % 

kontrola systemów nawadniających bd bd 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd bd 

inne   

Posiadanie planu nawożenia i 

bilansu azotu 
- 63,3 % 2 

Prowadzenie kart 

dokumentacyjnych pól 
- 39,6 % 2 

Wyposażenie w płytę obornikową - 80,2 % 2 

Nawożenie obornikiem, gnojówką i 

gnojowicą 
96 % 92 % 

Zadarnienie wzdłuż brzegów rzek i 

jezior 
97 % 98 % 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, 1 dotyczy gospodarstw wpisanych do rejestru, 2 dane WIOŚ 

 

 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia (np. trudności w zrozumieniu, złożoność pod względem 

praktycznym lub analitycznym, koszt ekonomiczny, prognozy i utrudnienia klimatyczne): 

 Trudności w pozyskaniu środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych 

w ramach funduszu PROW przez rolników zamieszkałych na terenie OSN. Trudności 

wynikają z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambuły oraz art. 39 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. gdzie wskazuje się, 

iż zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" płatności udzielane w ramach Programu 

Rolnośrodowiskowego powinny pokrywać jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

                                                 
7  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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poza właściwe normy obowiązkowe, co oznacza, że płatność rolnośrodowiskowa nie 

przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 

ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub 

wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu. 

 Problem finansowania zadań należących do rolnika związanych z wykonaniem badań 

glebowych, bilansów azotu oraz planów nawożenia.  

 Brak danych dotyczących intensywności rolnictwa zbieranych w skali miejscowości, 

a nawet gminy. Przy braku dokładnych danych dotyczących intensywności 

i kosztochłonności produkcji rolniczej trudno określać efektywność programu działań 

oraz jego koszt. 

 Zbyt złożony zakres informacyjny do prowadzenia karty dokumentacyjnej pola.  

 Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: 

 Zalecane kontynuowanie programu działań w związku z niepełną realizacją jego 

założeń (m.in. nie wszystkie gospodarstwa rolne spełniają wymagania w zakresie 

zdolności przechowywania i gromadzenia odchodów zwierzęcych). 

 Obszar OSN zostaje włączony w granice nowo wyznaczonego dla przywrócenia 

standardów jakości wód powierzchniowych płynących OSN w zlewni Wkry, tym 

samym powierzchnia OSN wzrasta o około 80 %.  

5.1.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka 

Tabela 5.1-7 Ocena realizacji programów działań – OSN 6 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych rolników 179(rejestr*) 1355 (198 rejestr*) 
Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
159(rejestr*),710 (OSN) 151(rejestr *) 

Odsetek rolników zwizytowanych 

w ciągu każdego roku8 w danej 

strefie lub grupie stref 

24,3 % (WIOŚ), 133,6 %(ODR) 
47 kontroli WIOŚ - 20 

% (123 % rejestr*) 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, *rolnicy wpisani do rejestru 

 

Tabela 5.1-8 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 6 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 1 

okresy rozprowadzania nawozu 88 91,5% 
2
 

zdolności przechowywania i 40,3 72,3% 
2 

                                                 
8  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 1 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

racjonalne wykorzystanie nawozu 99,4 100 % 
3*

 

warunki fizyczne i klimatyczne bd b.d. 
ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
100 100 % 

3*
 

bliskość cieków wodnych bd b.d. 
płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
80,1 75 %. * 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
99,4 51,04% * 

kontrola systemów nawadniających bd b.d. 
gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd b.d. 

Inne:   
Posiadanie planu nawożenia - 100 % 

3*
 

Prowadzenie kart 

dokumentacyjnych pól 
- 91,5 % 

2
 

Źródło danych: Raport RZGW Warszawa. (dane Urzędów Gmin, WIOS i ODR); 1 dotyczy gospodarstw 

wpisanych do rejestru 2 
 dane WIOŚ (dotyczą gospodarstw skontrolowanych) 3 *  dane ODR (dotyczy rolników 

ujętych w rejestrze gminnym) 

 

 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia (np. trudności w zrozumieniu, złożoność pod względem 

praktycznym lub analitycznym, koszt ekonomiczny, prognozy i utrudnienia klimatyczne): 

 Trudności w pozyskaniu środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych 

w ramach funduszu PROW przez rolników zamieszkałych na terenie OSN. Trudności 

wynikają z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambuły oraz art. 39 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. gdzie wskazuje się, 

iż zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" płatności udzielane w ramach Programu 

Rolnośrodowiskowego powinny pokrywać jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

poza właściwe normy obowiązkowe, co oznacza, że płatność rolnośrodowiskowa nie 

przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 

ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub 

wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu.  

 Brak środków na finansowanie zadań należących do rolnika wymienionych 

w programach działań, takich jak wykonanie zbiorników do przechowywania 

nawozów oraz związanych z wykonaniem badań glebowych, bilansów azotu oraz 

planów nawożenia. 
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 Brak danych dotyczących intensywności rolnictwa zbieranych w skali miejscowości, 

a nawet gminy. Przy braku dokładnych danych dotyczących intensywności 

i kosztochłonności produkcji rolniczej trudno określać efektywność programu działań 

oraz jego koszt. 

 Niska motywacja rolników do uczestniczenia w szkoleniach związana z brakiem 

bodźców ekonomicznych zachęcających do różnicowania struktury zasiewów. 

 Utrudnione lub uniemożliwione stosowanie poplonów w okresie jesiennym w związku 

z występującymi suszami, konieczność dokonywania przesiewów w związku 

z przymrozkami wiosennymi.  

 Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: 

 W związku z prowadzoną weryfikacją OSN Zgłowiączka w następnym okresie nadal 

będzie objęty programem działań. Nastąpi jednak zwiększenie jego powierzchni. 

W skali całego kraju w wyniku weryfikacji zostanie wyznaczonych więcej OSN. 

 

5.1.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca 

Tabela 5.1-9 Ocena realizacji programów działań – OSN 7 

 Poprzedni Bieżący 
Liczba zainteresowanych 

rolników 
72(rejestr*) 43 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
996(w OSN) 42 

Odsetek rolników 

zwizytowanych w ciągu 

każdego roku9 w danej strefie 

lub grupie stref 

28 % (WIOŚ) 92 

Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, *rolnicy wpisani do rejestru, * - w stosunku do całkowitej liczby 

gospodarstw w danej strefie 

 

Tabela 5.1-10 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej –OSN 7 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

okresy rozprowadzania 

nawozu 
99 94,4 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

75,5 70/73 

racjonalne wykorzystanie 

nawozu 
33 42,4 

warunki fizyczne i 

klimatyczne 
bd b.d. 

ograniczenie stosowania N 100 98,1 

                                                 
9  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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organicznego (170kg/ha) 

bliskość cieków wodnych 100 337,8 
płodozmian, utrzymanie 

trwałych użytków 

zielonych* 

66 89,3/4,1 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym** 
90 84,4 

kontrola systemów 

nawadniających 
bd b.d. 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd b.d. 

nawożenie obornikiem, 

gnojówką i gnojowicą 
98 92,4/91,1 

przechowywanie pasz 

soczystych w szczelnych 

silosach 

bd 11,8 

zadarnienie wzdłuż brzegów 

rzek i jezior 
100 68,7 

Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, * - odsetek rolników stosujących zmianowanie / udział użytków 

zielonych w ogólnej powierzchni gruntów, ** - odsetek rolników stosujących zielone pola 

Urzędy gminy informowały o naruszeniach zarejestrowanych w gospodarstwach 

rolnych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami z rolnictwa 

(OSN) w regionie wodnym Dolnej Wisły. Do najczęstszych uwag związanych z wdrażaniem 

Programów działań zgłaszanych przez urzędy gmin było naruszenie przepisów ochrony 

środowiska: 

 brak umowy na zbycie obornika,   

 brak bilansu azotu i aktualnego planu nawożenia, 

 brak umowy wywozu nieczystości ciekłych szamba oraz faktur potwierdzających  

korzystanie z takich usług, 

 brak umowy odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz faktur 

potwierdzających korzystanie z takich usług, 

 brak płyty obornikowej, 

 powierzchnia płyty obornikowej nie zapewnia możliwości gromadzenia 

i przechowywania obornika przez co najmniej 6 miesięcy, 

 karty dokumentacyjne poszczególnych pól nie są prowadzone, 

 brak zbiornika (silosu) lub szczelnej płyty do przechowywania wszystkich 

produkowanych w gospodarstwie pasz soczystych (za wyjątkiem bel sianokiszonek). 

Często z uwagi na trudną sytuację finansową rolnicy nie byli w stanie spełnić 

wszystkich obowiązków należących do podmiotów objętych rejestrem gospodarstw 

mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych 
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zanieczyszczeniem (np. budowa płyty obornikowej, zbiornika na gnojowicę, silosów na 

kiszonkę itd.). Problemem, który był zgłaszany przez zainteresowane urzędy gmin była 

niespójność przepisów uniemożliwiająca w pełni realizację zakładanych planów np. budowy 

zbiorników i płyt obornikowych. Program działań postrzegany jest przez niektóre gminy jako 

dodatkowe obciążenie finansowe, ponieważ nie wnosi żadnych dodatkowych środków do 

gospodarstw. 

Pomimo trudności pojawiających się przy wdrażaniu Programów działań zauważalne 

są również pozytywne aspekty podejmowanych działań. Poprzez organizowane szkolenia 

oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (Obowiązkowe wymagania dla 

prowadzących gospodarstwa rolne na OSN, ustanowione przez Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2008-2012), jak i fachowe doradztwo 

rolnicze, zauważalny jest wzrost świadomości ekologicznej i z zakresu ochrony środowiska 

rolników oraz stopniowe wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej. Znaczna część rolników 

wykorzystuje również dostępne środki i dotacje do budowy płyt obornikowych i zbiorników 

na płynne nawozy naturalne. Analiza chemiczna zasobności gleb oraz sporządzanie planów 

nawozowych, pozwalają na poprawę efektywności stosowania nawozów mineralnych, 

naturalnych i organicznych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Zdecydowana 

większość gmin uważa iż programy działań zostały przyswojone przez rolników w stopniu 

zadowalającym. 

Jeżeli prowadzący działalność rolniczą na OSN posiada nadmierną ilość nawozów 

naturalnych w stosunku do rzeczywistej pojemności ich przechowywania, musi on 

udokumentować, że nawozy usuwa w sposób nieszkodliwy dla środowiska. 

1) Przechowywania nawozów naturalnych – zaleca się składowanie w odległości większej niż 

15 m od studni, od linii brzegu cieków i zbiorników wodnych, jeżeli obowiązujące 

przepisy nie stanowią inaczej. 

W zakresie stosowanie nawozów w pobliżu cieków planuje się: 

 Uwzględnienie braku możliwości mycia rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy oraz 

rozlewania wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 20 m od brzegu zbiorników 

oraz cieków wodnych. 

 Lokalizuję się wodopoje poza zbiornikami i ciekami wodnymi. 

W zakresie dawek i sposobów nawożenia proponuje się: 
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1) Gospodarka azotem w gospodarstwie opiera się na jego bilansach, uwzględniających 

przychody składników ze wszystkich źródeł oraz ich rozchód z plonami zbieranymi z 

pól zgodnie z załącznikiem nr 5 do Programu działań. 

2) Bilans azotu należy przechowywać przez okres obowiązywania Programu i rok po 

jego zakończeniu. 

3) Do opracowania planu nawożenia zobowiązani są wszyscy prowadzący działalność 

rolniczą na OSN, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha 

użytków rolnych. 

4) Dawka azotu w nawozach mineralnych i organicznych, w przeliczeniu na 

równoważniki nawozowe dla upraw w plonie głównym nie może przekraczać 

wielkości maksymalnych określonych w załączniku nr 7 do Programu. 

5) W gospodarstwach, o których mowa w § 41 nie można stosować wyższych dawek 

nawożenia, niż dawki wynikające z planu nawożenia, nawet jeżeli dawki określone w 

załączniku nr 7 do Programu są wyższe. 

5.1.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego 

Tabela 5.1-11 Ocena realizacji programów działań – OSN 8 

 Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych 

rolników 
124 (w rejestrze*) 50 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
1255 (w OSN) 36 

Odsetek rolników 

zwizytowanych w ciągu 

każdego roku10 w danej strefie 

lub grupie stref 

21,6 (WIOŚ) 100 

                 Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, *rolnicy wpisani do rejestru 

 

Tabela 5.1-12 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki  

rolniczej – OSN 8 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Obecny 

okresy rozprowadzania 

nawozu 
91,5 97,0 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

73 98/92 

racjonalne wykorzystanie 

nawozu 
83 88,8 

warunki fizyczne i 

klimatyczne 
bd b.d. 

ograniczenie stosowania N 87 98,3 

                                                 
10  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie osiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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Okres sprawozdawczy Poprzedni Obecny 

organicznego (170kg/ha) 

bliskość cieków wodnych bd 240,3 
płodozmian, utrzymanie 

trwałych użytków zielonych* 
80,6 83,3/0,7 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym** 
83 50,0 

kontrola systemów 

nawadniających 
bd b.d. 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd b.d. 

nawożenie obornikiem, 

gnojówką i gnojowicą 
bd 77,3/68,9 

przechowywanie pasz 

soczystych w szczelnych 

silosach 

bd 35 

zadarnienie wzdłuż brzegów 

rzek i jezior 
81 b.d. 

Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, * - odsetek rolników stosujących zmianowanie / udział użytków 

zielonych w ogólnej powierzchni gruntów, ** - odsetek rolników stosujących zielone pola  

Trudności i zmiany omówiono w punkcie 5.1.5 

5.1.7. OSN 11 - 17 i 23– obszary zgrupowane na terenie RZGW Poznań 

Tabela 5.1-13 Ocena realizacji programów działań – OSN 11-17 i 23 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych rolników 1775 (wg  rejestru gospodarstw) 1580 (wg WIOŚ) 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
698 

488 (pow. 1DJP/ha – wg 

ankietyzacji gospodarstw, o 

łącznej liczbie 1580) 

Odsetek rolników zwizytowanych w 

ciągu każdego roku11 w danej strefie 

lub grupie stref 

7,22%  

(wg WIOŚ gosp. z rejestru) 
3,1% (wg WIOŚ) 

Źródło danych: Raport RZGW Poznań 

 

Tabela 5.1-14 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 11-17 

i OSN 23 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

okresy rozprowadzania nawozu 97 % 99,2% 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

40,5 % 80,8% 

racjonalne wykorzystanie nawozu 94,3 % 76,6% 

warunki fizyczne i klimatyczne b.d. 

11,9% (dotyczy 

gospodarstw, w których 

występują pola ze spadkami 

większymi niż 10%) 

ograniczenie stosowania N 87,4 % 93,7% 

                                                 
11  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie osiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  188 

organicznego (170kg/ha) 

bliskość cieków wodnych b.d. 40,3% 

płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
80,9 % 93,9% 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
53,3 % 91,4% 

kontrola systemów nawadniających bd bd 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd bd 

Inne (składowanie obornika i 

kiszonek  bezpośrednio na gruncie 

niezabezpieczonym przed odciekami) 
67,4 % 35% 

Źródło danych: Raport RZGW Poznań 

 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia (np. trudności w zrozumieniu, złożoność pod względem 

praktycznym lub analitycznym, koszt ekonomiczny, prognozy i utrudnienia klimatyczne): 

 niechęć ponoszenia kosztów związanych z wdrażaniem Programu działań na OSN (na 

podstawie sprawozdań WIOŚ i WODR) 

 trudności z pozyskaniem funduszy na zwiększenie pojemności posiadanych 

zbiorników oraz na budowę płyt obornikowych oraz brak informacji o możliwości 

uzyskania dofinansowania tych inwestycji (na podstawie sprawozdań WIOŚ i WODR) 

Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: b.d. 

5.1.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia 

Tabela 5.1-15 Ocena realizacji programów działań – OSN 18 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych rolników 548* b.d. 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
368 b.d. 

Odsetek rolników zwizytowanych w 

ciągu każdego roku12 w danej strefie 

lub grupie stref 

0 b.d. 

Źródło danych: Raport RZGW Szczecin, *rolnicy wpisani do rejestru 

Wyjaśnienie dot. braku danych znajduje się w punkcie: 4.1.12. 

Tabela 5.1-16 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 18 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

okresy rozprowadzania nawozu 51 b.d. 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

55 b.d. 

                                                 
12  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie osiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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racjonalne wykorzystanie nawozu 40 b.d. 

warunki fizyczne i klimatyczne bd b.d. 

ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
92 b.d. 

bliskość cieków wodnych bd b.d. 

płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
86 b.d. 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
73 b.d. 

kontrola systemów nawadniających bd b.d. 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd b.d. 

inne bd b.d. 

Źródło danych: Raport RZGW Szczecin (dane na podstawie ankietyzacji z 2007 roku) 
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5.1.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski 

Tabela 5.1-17 Ocena realizacji programów działań – OSN 19 i 20 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych 

rolników 
3419 2633* 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
1812 1)  

Odsetek rolników 

zwizytowanych w ciągu 

każdego roku13 w danej 

strefie lub grupie stref 

6-OSChR 

1,5-WIOŚ 

14- gminy 

2,6** 

Źródło danych: Raport RZGW Wrocław 1) oszacowano na podstawie danych ze spisu rolnego 2002 (53% 

ogółu), *liczba gospodarstw w gminnych rejestrach, **% skontrolowanych rolników z gminnych rejestrów 

gospodarstw 

Tabela 5.1-18 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 19 i 20 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący * 

okresy rozprowadzania nawozu 93  

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

55 61 

racjonalne wykorzystanie nawozu 53 73 

warunki fizyczne i klimatyczne bd bd 

ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
96 98 

bliskość cieków wodnych bd bd 

płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
90 1) 98 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
94 95 

kontrola systemów nawadniających bd bd 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd bd 

zadarnienie wzdłuż brzegów rzek i 

jezior 
bd 78 

przechowywanie pasz soczystych w 

szczelnych silosach 
 41 

Źródło danych: Raport RZGW Wrocław(dane z kontroli WIOŚ); 1) dane z ankiet, ** na podstawie wyników 

ankietyzacji dla 5% losowo wybranych ankiet  

 

 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia: 

 brak kadry i środków finansowych na realizację zadań przez instytucje wdrażające 

postanowienia Programów działań,  

 brak wsparcia finansowego dla rolników w szczególności na kosztowne działania 

inwestycyjne,  

                                                 
13  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie osiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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 niemożność korzystania przez rolników z pakietu Programu Rolnośrodowiskowego 

Rolnictwo zrównoważone z uwagi na wymóg opracowania planów nawozowych 

wynikający zarówno z pakietu Rolnictwo zrównoważone jak i z Programów działań. 

 brak wytycznych regulujących współpracę między instytucjami, w szczególności 

pomiędzy instytucjami podlegającymi różnym resortom. 

 Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: 

 zasięg OSN w zlewni rzeki Orli i Rowu Polskiego zostanie utrzymany w obecnym 

zasięgu na trzeci cykl wdrażania Dyrektywy Azotanowej. Nastąpi wyznaczenie OSN 

na terenach, które dotąd nie były wskazane jako OSN. 

 

 

5.1.10. OSN 22- zlewnia rzeki Tążyna 

Tabela 5.1-19 Ocena realizacji programów działań – OSN 22 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba zainteresowanych 

rolników 
nie dotyczy 113 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
nie dotyczy 88 

Odsetek rolników 

zwizytowanych w ciągu 

każdego roku14 w danej 

strefie lub grupie stref 

nie dotyczy 78 

1 -Wszyscy rolnicy, łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, 

zwizytowani przez instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 

 

Tabela 5.1-20 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 22 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący * 

okresy rozprowadzania nawozu nie dotyczy 91,4 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 
nie dotyczy 81/93 

racjonalne wykorzystanie nawozu nie dotyczy 72,5 

warunki fizyczne i klimatyczne nie dotyczy b.d. 

ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
nie dotyczy 95,9 

bliskość cieków wodnych nie dotyczy 123,4 

płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych* 
nie dotyczy 87,3/8,0 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym** 
nie dotyczy 91,8 

kontrola systemów nawadniających nie dotyczy b.d. 

gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
nie dotyczy b.d. 

                                                 
14  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie osiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący * 

nawożenie obornikiem nie dotyczy 79,5/57,6 

zadarnienie wzdłuż brzegów rzek i 

jezior 
nie dotyczy 66,2 

przechowywanie pasz soczystych w 

szczelnych silosach 
nie dotyczy 31,3 

* - odsetek rolników stosujących zmianowanie / udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni gruntów, ** - odsetek rolników 

stosujących zielone pola,  

 

5.1.11. OSN 24- wody podziemne w gminie Korytnica 

 Poniżej porównano dane dla OSN 24. 

Tabela 5.1-21 Ocena realizacji programów działań – OSN 24 

Okres sprawozdawczy Poprzedni1 Bieżący 

Liczba zainteresowanych 

rolników 
19 

7 (rejestr*), 239 

(OSN) 

Rolnicy hodujący zwierzęta 

gospodarskie 
17(rejestr*), 225(OSN)  

Odsetek rolników 

zwizytowanych w ciągu 

każdego roku15 w danej 

strefie lub grupie stref 

25 % WIOŚ 
7 kontroli WIOŚ - 

100%  

  Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, 1 dla OSN 1, * rolnicy wpisani do rejestru 

Tabela 5.1-22 Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej – OSN 24 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

okresy rozprowadzania nawozu 100 % b.d. 

zdolności przechowywania i 

gromadzenia odchodów 

zwierzęcych 

70 % 

b.d. 

racjonalne wykorzystanie nawozu 100 % b.d. 
warunki fizyczne i klimatyczne bd b.d. 
ograniczenie stosowania N 

organicznego (170kg/ha) 
100 % 

b.d. 

bliskość cieków wodnych b.d. b.d. 
płodozmian, utrzymanie trwałych 

użytków zielonych 
100 % 

b.d. 

okrywa roślinna w okresie 

zimowym 
100 % 

b.d. 

kontrola systemów nawadniających bd b.d. 
gleby nasiąknięte wodą lub 

przemarznięte 
bd 

b.d. 

inne  b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 

 

                                                 
15  Wszyscy rolnicy łącznie z tymi, którzy nie osiadają żywego inwentarza, zwizytowanymi przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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 Główne trudności napotkane podczas stosowania środków, wraz z podaniem 

powodów ich wystąpienia (np. trudności w zrozumieniu, złożoność pod względem 

praktycznym lub analitycznym, koszt ekonomiczny, prognozy i utrudnienia klimatyczne): 

 Trudności w pozyskaniu środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych 

w ramach funduszu PROW przez rolników zamieszkałych na terenie OSN. Trudności 

wynikają z przepisów wspólnotowych pkt. 35 preambuły oraz art. 39 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. gdzie wskazuje się, 

iż zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" płatności udzielane w ramach Programu 

Rolnośrodowiskowego powinny pokrywać jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

poza właściwe normy obowiązkowe, co oznacza, że płatność rolnośrodowiskowa nie 

przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 

ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub 

wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu. 

 Drugim problemem było finansowanie zadań należących do rolnika związanych 

z wykonaniem badań glebowych, bilansów azotu oraz planów nawożenia.  

 Kolejnym problemem jest brak danych dotyczących intensywności rolnictwa 

zbieranych w skali miejscowości, a nawet gminy. Przy braku dokładnych danych 

dotyczących intensywności i kosztochłonności produkcji rolniczej trudno określać 

efektywność programu działań oraz jego koszt. 

 Niska bądź brak motywacji rolników do aktywnego uczestniczenia w programie 

i prowadzenia wymaganej dokumentacji spowodowane systematycznie pogarszającą 

się sytuacją ekonomiczną gospodarstw. Większość gospodarstw ograniczyło lub 

całkowicie zaniechało prowadzenia produkcji zwierzęcej i pozostało przy produkcji 

roślinnej, zaprzestali rozwijać swoje gospodarstwa.   

Planowane zmiany oraz propozycje w ujęciu lokalnym lub ogólnym: 

 Zalecane kontynuowanie programu działań w związku z niepełną realizacją założeń 

Programu działań (wciąż znaczna część gospodarstw rolnych na OSN nie spełnia 

wymagań w zakresie zdolności przechowywania i gromadzenia odchodów 

zwierzęcych) oraz w celu monitorowania trendu zmiany stanu jakości wód 

podziemnych w obszarze zasilania studni na OSN (stan jakości wód ulega poprawie, 
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jednak nadal występują lata, w których średnie stężenie azotanów przekracza wartość 

dopuszczalną 50 mg/l).  

 Granice obszaru OSN zostają rozszerzone do zasięgu obrębów geodezyjnych, w 

granicach których zlokalizowany jest OSN obowiązujący w latach 2008-2011, 

zgodnie z przyjętym podejściem wskazania do objęcia OSN w latach 2012-2016 

obrębów geodezyjnych, wobec czego powierzchnia OSN wzrasta o 63,5 %. 
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5.2. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk  

Metoda obliczenia procentu terenów rolnych leżących w odległości do 20 metrów od 

rzeki przyjęta w raporcie z 2008 roku: 

 Z warstwy CorineLandCover wybrano tereny rolne na obszarze azotanowym. 

 Z warstwy rzek wybrano rzeki leżące na obszarach azotanowych i utworzono 20 

metrowy bufor wokół tych rzek. 

 Z warstwy CorineLandCover wybrano tereny leżące na obszarze 20 metrowych 

buforów wokół rzek. 

 Dla każdego obszaru azotanowego wyliczono procent powierzchni terenów rolnych w 

buforze 20 metrowym wokół rzek. 

Przyjęto: 

 Średnią odległość upraw od cieków wodnych (w metrach) <20m, jeżeli procent 

powierzchni terenów rolnych w buforze 20 metrowym wokół rzek wynosi 70-100%. 

 Średnią odległość upraw od cieków wodnych (w metrach) >20m, jeżeli procent 

powierzchni terenów rolnych w buforze 20 metrowym wokół rzek wynosi 0-69%. 

 

„Odsetek pustych gruntów uprawnych w okresie zimowym” został podany jako różnica  

100 % - % ankietowanych rolników stosujących okrywę roślinną w okresie zimowym. 

5.2.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba 

Tabela 5.2-1 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 2 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 100 

hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
0 b.d. 

Średnia odległość upraw od cieków 

(w metrach) 
20,2% - większa od 20 20,2% - większa od 20 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 
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5.2.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże 

Tabela 5.2-2 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 4 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 100 

hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
55,2 b.d. 

Średnia odległość upraw od cieków 

(w metrach) 
98,9% - mniejsza od 20 98,9% - mniejsza od 20 

Inne bd b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 

5.2.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa 

Tabela 5.2-3 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 5 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 100 

hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
0 15 

Średnia odległość upraw od cieków 

(w metrach) 
94,6% - mniejsza od 20 90 % - mniejsza od 20 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 

5.2.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka 

Tabela 5.2-4 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 6 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 100 

hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
0,6 b.d. 

Średnia odległość upraw od cieków 

(w metrach) 
99,2% - mniejsza od 20 99,2% - mniejsza od 20 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 

5.2.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca 

Tabela 5.2-5 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 7 

 

Okres sprawozdawczy 

Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości 

azotu w ściekach, w ujęciu 

rocznym, na 100 hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie 

zimowym  

10 15,7 
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Okres sprawozdawczy 

Poprzedni Bieżący 

Średnia odległość upraw od 

cieków (w metrach) 
84,6% - mniejsza od 20 337,8 

Inne b.d. b.d. 
                 Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk 

5.2.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i Jezioro Czystego 

Tabela 5.2-6 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 8 

 
Okres sprawozdawczy 

Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości 

azotu w ściekach, w ujęciu 

rocznym, na 100 hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie 

zimowym  

17 50,0 

Średnia odległość upraw od 

cieków (w metrach) 
84,4%-mniejsza od 20 240,3 

Inne b.d. b.d. 
                 Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk 

5.2.7. OSN 11-17 i 23 – grupa obszarów na terenie RZGW Poznań 

Tabela 5.2-7 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 11-17 i 23 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący * 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 100 

hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
śr. 34 8,6 

Średnia odległość upraw od cieków 

(w metrach) 
mniejsza od 20 b.d. 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Poznań, * na podstawie ankiet 

5.2.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia 

Tabela 5.2-8 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 18 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 

100 hodowców 

8(badania SChR w fermach 

hodowlanych) 
b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
27 b.d. 

Średnia odległość upraw od 

cieków (w metrach) 
70,69% – mniejsza od 20 70,69% – mniejsza od 20 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Szczecin 

Brak danych wyjaśniony w punkcie 4.1.12 
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5.2.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewnia rz. Rów Polski 

Tabela 5.2-9 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 19 i 20 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości azotu w 

ściekach, w ujęciu rocznym, na 

100 hodowców 

0,1(badania WIOŚ w fermach 

hodowlanych) 
b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie zimowym  
6 5* 

Średnia odległość upraw od 

cieków (w metrach) 
80% – mniejsza od 20 80% – mniejsza od 20 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Wrocław, *na podstawie 5% ankiet  

 

5.2.10. OSN 22 zlewnia rz. Tążyna 

Tabela 5.2-10 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 22 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości 

azotu w ściekach, w ujęciu 

rocznym, na 100 hodowców 

Nie dotyczy b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie 

zimowym  

Nie dotyczy 8,3 

Średnia odległość upraw od 

cieków (w metrach) 
Nie dotyczy 123,4 

Inne Nie dotyczy b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk 

 

5.2.11. OSN 24 wody podziemne w gminie Korytnica 

Tabela 5.2-11 Wymierne kryteria oceny stosowanych praktyk – OSN 24 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący 

Liczba analiz zawartości 

azotu w ściekach, w ujęciu 

rocznym, na 100 hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów 

uprawnych w okresie 

zimowym  

0 b.d. 

Średnia odległość upraw od 

cieków (w metrach) 
100%- mniejsza od 20 b.d. 

Inne b.d. b.d. 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa 
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5.3. Różnice w zakresie ilości azotu (mineralnego i organicznego) 

wprowadzanych do środowiska i odprowadzanych ze środowiska w odniesieniu 

do gospodarstw rolnych w obrębie strefy  

W raporcie z poprzedniego okresu korzystano z metod przybliżonych w celu 

określenia ilości azotu. Różnice w zakresie ilości azotu (mineralnego i organicznego) 

wprowadzanych do środowiska i odprowadzanych ze środowiska w odniesieniu do 

gospodarstw rolnych w obrębie strefy liczone były w zależności od dostępnych danych. W 

punktach 5.10 i 5.18 saldo azotu obliczono korzystając z informacji, że ilość azotu 

odprowadzonego stanowi 70% wprowadzonego dla województwa opolskiego, 50,7% dla 

województwa zachodnio-pomorskiego według artykułu Nitrogen and phosphorus budgets in 

Poland as a tool for sustainable nutrients management J. Kopiński, A. Tujak, J. Igras Acta 

agriculturae Slovenica, 87 - 1, april 2006. W pozostałych punktach różnice w zakresie ilości 

azotu (mineralnego i organicznego) wprowadzanych do środowiska i odprowadzanych ze 

środowiska w odniesieniu do gospodarstw rolnych w obrębie strefy obliczono wykorzystując 

saldo kg N/ha użytków rolnych podane w raportach RZGW. Dalej procedura była 

następująca:  

- A = nadwyżka azotu na 1 gospodarstwo = saldo kg N/ha * pow. średniego 

gospodarstwa w ha użytków rolnych,  

- nadwyżka azotu z hodowlą zwierząt dla strefy = A*liczba gospodarstw hodujących 

zwierzęta gospodarskie,  

- nadwyżka azotu (gospodarstwa z uprawą) dla strefy = A*liczba gospodarstw 

(uprawy). 

W bieżącym raporcie oparto się na danych z RZGW, gdyż przeprowadzały one 

szczegółową ankietyzację gospodarstw w obrębie OSN-ów. 

5.3.1. OSN 2 – zlewnia studni nr 848, Doba 

Tabela 5.3-1 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 2 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
15,82 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,01582 b.d. kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
- b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy - b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR 
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5.3.2. OSN 4 – zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże 
 

Tabela 5.3-2 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 4 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,804 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,119 b.d. kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,804 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,086 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR, 0,207 kiloton/rocznie- wartość dla strefy (hodowla zwierząt 

i uprawy) podana przez RZGW Warszawa 

 

5.3.3. OSN 5 – zlewnia rz. Sona i dopływ Przedwojewa 
 

Tabela 5.3-3 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 5 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,913 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 1,612 b.d. kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,812 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,926 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR, 2,38 kiloton/rocznie- wartość dla strefy (hodowla zwierząt 

i uprawy) podana przez RZGW Warszawa 

 

5.3.4. OSN 6 – zlewnia rz. Zgłowiączka 
 

Tabela 5.3-4 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 6 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
1,349 0,026 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,958 0,003924 kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
1,321 0,029 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,476 0,000899 kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, BDR, 1,465 kiloton/rocznie- wartość dla strefy (hodowla zwierząt 

i uprawy) podana przez RZGW Warszawa 
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5.3.5. OSN 7 – zlewnia rz. Kotomierzyca 
 

Tabela 5.3-5 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 7 

Okres sprawozdawczy 
Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt 

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,661 1,7 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,658 0,14 kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,659 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,814 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, BDR 

 

5.3.6. OSN 8 – zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego 
 

Tabela 5.3-6 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 8 

Okres sprawozdawczy 
Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowla zwierząt 

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,714 1,3 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,896 0,08 kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,684 b.d. ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,73 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Gdańsk, BDR 

 

5.3.7. OSN 11 i 17 i 23– grupa obszarów na terenie RZGW Poznań 
 

Tabela 5.3-7 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 11-17 i 23 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący* Jednostka 

Z hodowla zwierząt    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
1,31 0,49 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,91 0,24 kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,51 0,42 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,55 0,46 kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Poznań, BDR, *na podstawie ankietyzacji 1580 gospodarstw 
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5.3.8. OSN 18 – zlewnia rz. Płonia 
 

Tabela 5.3-8 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 18 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowla zwierząt    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 

3,33 b.d. 
ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 1,225 b.d. kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 

3,33 b.d. 
ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,416 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: ilość azotu wprowadzanego Raport RZGW Szczecin; ilość azotu odprowadzonego 50,7% 

wprowadzonego wg. artykułu Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable nutrients 

management Jerzy KOPIŃSKI, Arkadiusz TUJAKA, Janusz IGRAS Acta agriculturae Slovenica, 87 - 1, april 

2006 

 

5.3.9. OSN 19 i 20 zlewnia rz. Orla i zlewania rz. Rów Polski 
 

Tabela 5.3-9 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 19 i 20 

Okres sprawozdawczy Poprzedni Bieżący* Jednostka 

Z hodowlą zwierząt  2009 2011  

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 

0,985 2,31 2,21 
ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 1,674 0,19 0,07 kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy     

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 

0,985 b.d. b.d. 
ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 1,689 b.d. b.d. kiloton/rocznie 

Źródło danych: Raport RZGW Wrocław, * na podstawie 5%wybranych ankiet 

 

 

5.3.10. OSN 22 – w zlewni rz. Tążyna 

Tabela 5.3-10 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 22 

Okres sprawozdawczy 
Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt 

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
Nie dotyczy 1,1 ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy Nie dotyczy 0,12 kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
Nie dotyczy 

b.d ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy Nie dotyczy b.d kiloton/rocznie 
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5.3.11. OSN 24 – wody podziemne w gminie Korytnica 
 

Tabela 5.3-11 Różnice w zakresie ilości azotu wprowadzanego i odprowadzanego ze środowiska 

w gospodarstwie rolnym – OSN 24 

Okres sprawozdawczy 
Poprzedni Bieżący Jednostka 

Z hodowlą zwierząt 

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,576 

b.d. 
ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,024 b.d. kiloton/rocznie 

Wyłącznie uprawy    

 
Średnio na jedno 

gospodarstwo 
0,576 

b.d. 
ton/rocznie 

 Łącznie dla strefy 0,0097 b.d. kiloton/rocznie 
Źródło danych: Raport RZGW Warszawa, 0,035 kiloton/rocznie- wartość dla strefy (hodowla zwierząt i uprawy) 

podana przez RZGW Warszawa 
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5.4. Poszczególne badania wybranych praktyk pod względem efektywności 

pod względem kosztów (poza minimalnymi zasadami)  

Z uwagi na brak danych odnośnie wybranych praktyk rolniczych i oceny ich 

efektywności tabelę opracowano jedynie w zakresie analizy szczątkowych ilości azotu 

w okresie jesiennym. Szczątkowe ilości azotu w okresie jesiennym to zawartość azotanów 

w profilu 0-90 cm gleby, które stanowi potencjalne źródło zanieczyszczeń gleb i w dalszej 

konsekwencji wód glebowych. Zawartości azotanów w profilu glebowym na głębokości 

30, 60, 90 cm mierzone są przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą. Wyniki pomiarów 

zawarte są w Bazie danych KSCH-R za lata 2008-2012 - zanieczyszczenia azotanami wód 

w profilu glebowym do 90 cm ppt., - zasobności gleb w azot mineralny”. Jesienią (po okresie 

wegetacji) niezwiązany i niewykorzystany przez rośliny azot może stosunkowo szybko 

przemieszczać się w dół profilu glebowego do wód gruntowych. Ryzyko wymywania 

azotanów z gleby do wód jest największe w okresie jesieni ze względu na występujące w tym 

okresie opady atmosferyczne, powodujące przemywanie profilu glebowego. W tabeli 5.4-1 

przedstawiono jedynie dane przekazane z RZGW Gdańsk dla OSN 7, 8, 22. 

Tabela 5.4-1 Analiza szczątkowych ilości azotu w okresie jesiennym - efektywność 

RZGW Gdańsk OSN 7 OSN 8 OSN 22 

Częstość 

poboru 

prób oraz 

liczba 

punktów 

2008 
Wiosna 10 8 18 

Jesień 10 8 18 

2009 
Wiosna 10 8 18 

Jesień 10 8 18 

2010 
Wiosna 10 8 18 

Jesień 10 8 18 

2011 
Wiosna 10 8 18 

Jesień 10 8 18 

Koszt  € na 1 ha 12/próbę 12/próbę 12/próbę 

Siła 

robocza  
Ilość h/rok b.d. b.d. b.d. 

Oszczędności w zakresie substancji 

odżywczych (N, P które zostaną 

odjęte)* 

Brak* 0,81% 4,7% 

Łączny koszt dla każdej strefy 

zagrożenia zanieczyszczeniem 

azotami lub spójnej grupy stref (1000 

€)  

0,96 0,77 1,73 

 

 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  205 

 

6. Prognoza dotycząca przyszłych zmian jakości wód na obszarach 

szczególnie narażonych 

Prognozę czasu stabilizacji i przywracania dobrego stanu określono dla wód 

zagrożonych i zanieczyszczonych tj. dla których średnie stężenie w bieżącym okresie 

sprawozdawczym przekraczało wartość 40 mgNO3/l. W tym celu posłużono się ekstrapolacją 

tendencji zmian jakości wody na podstawie bieżącego monitoringu. Określenie 

przewidywanego czasu na stabilizację obecnego poziomu zanieczyszczenia lub pełnego 

przywrócenia jakości wody niewrażliwej na zanieczyszczenie związkami azotu określono w 

okresie 2004-2011, w przypadku stwierdzenia trendu malejącego.  

Przyjęto następujące kategorie czasowe: 

Kategoria czasowa Liczba lat Kolor 

I 2–4 niebieski 

II 5–8 zielony 

III 9–15 pomarańczowy 

IV >=15 czerwony 

Podobną prognozę wykonano dla wód powierzchniowych w grupie wskaźników 

eutrofizacji, pod warunkiem wykonania badań w obydwu okresach raportowania oraz 

wyraźnej tendencji malejącej wszystkich wskaźników charakteryzujących to zjawisko, przy 

stężeniach występujących powyżej wartości granicznych. Powyższym założeniom, po 

analizie 81 stanowisk dla wód powierzchniowych, odpowiadało tylko siedem stanowisk, w 

których wystąpił trend malejący pozwalający na określenie klasy przesunięcia według 

kategorii czasowych.  

6.1. OSN Zlewnia studni nr 848, Doba  

Analiza zmian jakości wód podziemnych wykazała, że w analizowanym okresie 

następuje stopniowa poprawa jakości wód z wyraźną stabilizacja, stanu w latach 2006-2007 i 

2008 i 2009, a do roku 2018 średnie stężenie azotanów może osiągnąć wartość poniżej 40 mg 

NO3/l, a więc prognozowany czas osiągnięcia celu środowiskowego wynosi siedem lat, co 

odpowiada II kategorii czasowej (rysunek 6.2-1).  
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Rysunek 6.1-6.1-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w studni Doba, 

na OSN zlewnia studni nr 848  

Na obszarze nie wykonano analizy zmian jakości wód powierzchniowych według 

wskaźników eutrofizacji ponieważ w obecnym okresie jedynie stężenia fosforu ogólnego 

nieznacznie przekraczały wartości graniczne dla tego wskaźnika wykazując trend rosnący.  

6.2. OSN Zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże  

Na wyznaczonym obszarze przekroczenie wartości azotanów dla wód zagrożonych 

wystąpiło w czterech studniach. W dwóch badanych studniach zaobserwowano tendencje 

wzrostową (Przegaliny Duże nr 137 i 48) i dla nich nie można było wyznaczyć prognozy 

osiągnięcia celu środowiskowego.  

Natomiast w stanowisku monitoringowym Brzeziny 6 zaobserwowano silny trend 

malejący z możliwością osiągnięcia stężeń poniżej 40 mg NO3/l w 2016 roku (rysunek 6.2-1).  
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Podobna tendencja wystąpiła dla wód w studni Derewiczna, a założony cel 

środowiskowy w tym przypadku 25 mgNO3/l może być osiągnięty w 2013 roku, więc 

prognozowany czas przywrócenia dobrego stanu wód wynosi jeden rok, co odpowiada I 

kategorii czasowej (rysunek 6.4-2). 

 

 

Na obszarze nie występowały stanowiska monitoringowe dla wód powierzchniowych, 

więc nie analizowano występowania azotanów oraz zjawiska eutrofizacji. 

6.3. OSN Zlewnia rz. Sony i Dopływu z Przedwojewa  

Analiza wartości średniorocznych dla kontrolowanych stanowisk monitoringowych 

zarówno dla wód powierzchniowych i podziemnych nie wykazała podstawy do wyznaczania 

prognozy zmian dla osiągnięcia celów środowiskowych. Średnie stężenia azotanów w wodach 

powierzchniowych nie przekraczały wartości 40 mg NO3/l, a dla wód podziemnych – 

25mg NO3/l.  

W przypadku zjawiska eutrofizacji nie wyznaczono czasu osiągnięcia celu 

środowiskowego z powodu tendencji rosnącej niektórych wskaźników.  

6.4. OSN Zlewnia rz. Zgłowiączki  

Analiza średnich koncentracji azotanów w przekrojach monitoringowych rzeki 

Zgłowiączki wykazała, dalszy wzrost stężeń azotanów W związku z tym nie można było 

wyznaczyć prognozy osiągnięcia celów środowiskowych. Z powodu powyżej opisanej 

Rysunek 6.2-2 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w studni Derewicza 163, 

na OSN zlewni studni Przegaliny Duże 

Rysunek 6.2-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w studni Brzeziny 

6, na OSN zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże  
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tendencji rosnącej, nie było możliwe wyznaczenie klas przesunięcia dla parametrów 

limitujących występowanie zjawiska eutrofizacji. W analizowanym okresie nie badano wód 

podziemnych na OSN. 

6.5. OSN Zlewnia rz. Kotomierzyca 

W wodach rzeki Kotomierzycy zarówno w km 23,5 i 12,5 (wspólnych dla obu 

okresów) stwierdzono stopniowy wzrost stężeń azotanów  

 W przypadku wskaźników eutrofizacji nie wyznaczono czasu osiągnięcia celów 

środowiskowych z powodu tendencji rosnących tych parametrów. 

W wodach podziemnych, stężenia azotanów nie przekraczały stężenia 25 mgNO3/l w 

stanowisku PL_OSN_7.3 (Głubczyce) i PL_OSN_7-4 (P1 Pruszcz); natomiast w stanowisku 

PL_OSN_7-1 (Kotomierz 2) i PL_OSN_7-5 (Kotomierz 1) wystąpił wzrost stężeń azotanów 

w omawianym okresie. Z tego też względu nie wyznaczono kategorii czasowej osiągnięcia 

celów środowiskowych.  

6.6. OSN Zlewnia rz. Struga Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego  

W zlewni Strugi Żaki średnie stężenia azotanów nie przekraczały wartości 40 mg 

NO3/l. Dla jeziora Kornatowskiego, ze względu na specyfikę prowadzenia badań nie można 

przeanalizować zmian – w rozpatrywanym okresie wody jeziora badane były tylko w 2011 

roku i stężenia nie przekraczały 10 mg/l. Analiza badań Strugi Żackiej wykazała że tylko w 

km 9,5 można było określić kategorię czasową jako II dla osiągnięcia celów ze względu na 

wskaźniki eutrofizacji (Rys.6.6-1) 

W wodach podziemnych stężenia azotanów nie przekraczały 25 mg/l w stanowiskach 

PL01G039_004, PL01G039_005 i PI01G039_006 jedynie w stanowisku PL01G039_001 

stężenia azotanów przekraczały wartość 50 mgNO3/l, wykazując trend rosnący, w związku z 

tym, nie analizowano kategorii czasowych osiągnięcia celów środowiskowych. 
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Rysunek 6.6-1 Tendencja zmian jakości wód Strugi Żaki, km 9,5 na obszarze OSN Zlewni rz. Struga 

Żaki, J. Kornatowskiego i J. Czystego 
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6.7. OSN Zlewnia rz. Kopel 

Dla zlewni rzeki Kopel nie określono tendencji zmian, ponieważ w omawianym 

okresie azotany i wskaźniki eutrofizacji wykazywały tendencje rosnące i nie można było 

określić kategorii czasowej.  

Wyniki badań wód podziemnych mieściły się w granicach stężeń azotanów poniżej 

25 mg NO3/l.  

6.8. OSN Zlewnia rz. Pogona i Dąbrówka  

Dotychczasowe działania wprowadzone na obszarze okazały się niewystarczające dla 

uporządkowania gospodarki wodnej. W związku z tym stwierdzona tendencja wzrostowa 

azotanów w rzece Pogonie i Dąbrówce nie dała podstaw do wyznaczenia prognozy 

osiągnięcia celów środowiskowych. Trendy zmian wskaźników eutrofizacji wykazały, 

również tendencję wzrostową. Natomiast wody podziemne charakteryzowały się stężeniami 

azotanów poniżej 25 mg/l.  

6.9. OSN Zlewnia rz. Olszynka 

Dostępne wyniki badań wód podziemnych nie wykazały stężeń azotanów powyżej 25 

mg NO3/l, dlatego zgodnie z przyjętym założeniem nie wyznaczano prognozy osiągnięcia 

celów środowiskowych. W obecnym okresie na terenie OSN nie badano wód 

powierzchniowych.  

6.10. OSN Zlewnia rz. Samica Stęszewska i Mogilnica 

W wodach powierzchniowych i podziemnych badanych w omawianym okresie, nie 

wystąpiły stężenia azotanów wyższe niż 40 mg/l. 

Na podstawie analizy zmian wskaźników eutrofizacji można było określić kategorie 

czasową –II, tylko dla stanowiska Mogilnicy w km 4,5, ponieważ był to jedyny wspólny 

punkt na obszarze (rysunek 6.10-1).Należy zaznaczyć w stanowisku tym azotany nie 

przekraczają poziomu 40 mg/l, ale wykazują tendencję wzrostową, która może ulec zmianie 

przy intensyfikacji wdrażania programów działań. 

W badaniach wód podziemnych koncentracje azotanów nie przekraczały wartości 25 

mg NO3/l.  

Jezioro Niepruszewskie kontrolowane było dwukrotnie w omawianym okresie, a jego 

wody wykazały znaczną podatność na eutrofizację. Średnie stężenia azotanów nie 
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przekraczały poziomu 25 mg NO3/l. Ze względu na małą liczebność badań nie wykonano 

prognozy osiągnięcia celów środowiskowych.  
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Rysunek 6.10-1 Tendencja zmian jakości wód powierzchniowych w stanowisku Mogilnica km 4,5, 

na OSN w zlewnia rz. Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy 
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6.11. OSN Zlewnia Rowu Racockiego 

Stężenia azotanów w wodach stojących nie przekraczały poziomu 25 mgNO3/l. 

Wskaźniki eutrofizacji w analizowanym okresie nie przekraczały norm 

dopuszczalnych stosowanych przy ocenie eutrofizacji za wyjątkiem chlorofilu, ale ze względu 

na to, iż badania prowadzone były tylko w roku 2009 i 2010 nie wyznaczano prognozy 

osiągnięcia celów środowiskowych.  

W wodach gruntowych zanotowano przekroczenia azotanów powyżej 50 mg/l, ale ze 

względu na trend rosnący nie było możliwe wyznaczenie prognozy zmian i okresu, w którym 

może być osiągnięty założony cel środowiskowy.  

6.12. OSN Zlewnia rz. Oszczynica 

Średnie stężenia azotanów, w wodach rzeki Oszczynicy, jeziora Radziszewskiego 

i Chrzypsko Wielkie nie przekraczały poziomu 25 mgNO3/l. W związku z tym nie 

wyznaczono tendencji zmian. Jeziora badane były dwukrotnie, co uniemożliwiło określenie 

prognozy dla osiągnięcia celów środowiskowych dla parametrów eutrofizacji.  

6.13. OSN Zlewnia rz. Sama  

Na wyznaczonym obszarze wystąpiły stężenia azotanów w wodach podziemnych 

poniżej 25 mg/l i w powierzchniowych nieprzekraczające poziom 40 mgNO3/l, co pozwala na 

odstąpienie od wyznaczania trendów zmian.  

Nie wykonano również trendów zmian dla zjawiska eutrofizacji, ze względu na 

rosnącą tendencję wskaźników.  

6.14. OSN Zlewni rz. Płoni 

W zlewni rzeki Płoni, na wyznaczonym obszarze, średnie stężenia azotanów nie 

przekraczały wartości dla wód zagrożonych, za wyjątkiem wartości w Rowie Kunowskich o 

tendencji rosnącej.  

Z  powodu tendencji wzrostowej, głównie azotanów, na omawianym obszarze nie 

wyznaczono kategorii czasowej dla wskaźników eutrofizacji. 

W badanych stanowiskach wód podziemnych jedynie w jednej studni stwierdzono 

malejące stężenia azotanów, dla których określono prognozę osiągnięcia celów 

środowiskowych w drugiej kategorii czasowej (Rys.6.14-1).  
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Rysunek 6.14-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w stanowisku PL_OSN_18_4, na OSN 

w zlewnia rz. Płoni. 

Wody siedmiu jezior zlokalizowanych na OSN nie wykazywały stężeń wyższych niż 

wartości zalecane dla wody ujmowanej do celów wodociągowych.  

6.15. OSN Zlewni rz. Orli 

W wodach powierzchniowych przekroczenie średnie stężenia azotanów nie 

przekroczyło 50 mg/l, jednak przy rosnącym ich trendzie nie było możliwe określenie celów 

środowiskowych i kategorii czasowej. Z tego też powodu nie określono zmian wskaźników 

eutrofizacji.  

W badaniach studni w ramach monitoringu wód podziemnych nie stwierdzono 

przekroczeń średnich stężeń azotanów, które utrzymywały się na poziomie poniżej 25 mg/l. 

6.16. OSN zlewnia rzeki. Rów Polski 

Na wyznaczonym obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia rolnicze, 

w wodach zlewni Rowu Polskiego nie wystąpiły stężenia azotanów powyżej przyjętej 

wartości.  

Nie określono kategorii czasowej dla wskaźników eutrofizacji z powodu rosnących 

wartości azotanów i chlorofilu w stosunku do wartości dopuszczalnych.  

W wodach podziemnych nie stwierdzono przekroczenia średnich stężeń azotanów, 

które utrzymywały się poniżej 25mg/l. Jedynie lokalnie, w okolicy stanowiska 

PL_OSN_20_8 wykazują stężenia wyższe od 50mgNO3/l.  

6.17. OSN zlewnia rzeki Tążyna 
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Średnie wartości azotanów nie przekraczają wartości 50mg/l, ale wykazują tendencje 

wzrostu dlatego nie określano kategorii czasowej osiągnięcia celu środowiskowego. W OSN 

nie wyznaczono wód podziemnych ze względu na zagrożenie azotanami.  

6.18. OSN zlewnia rzeki Giszki i Ciemnej 

Na wyznaczony OSN stwierdzono przekroczenie wartości 50 mg/l dla stężenia 

średniego azotanów, wykazującego tendencje wzrostową. Z tego też powodu nie można było 

określić kategorii czasowej osiągnięcia celu środowiskowego również dla wskaźników 

eutrofizacji.  

6.19. OSN wody podziemne na terenie gminy Korytnica 

Na wyznaczonym obszarze średnie wartości azotanów nie przekraczają wartości 50 

mg/l, ale w poszczególnych latach wykazują tendencje wzrostową w stanowisku o kodzie 

PL_OSN_1, natomiast w stanowisku o kodzie PL01G053_001 zaobserwowano tendencję 

malejącą, która pozwala na osiągnięcie celu środowiskowego o kategorii czasowej II dla 

stężenia 25mg/l, bowiem założone stężenie 40mg/l zostało osiągnięte obecnie (Rys.6.19-1) 

 

Rysunek 6.19-1 Tendencja zmian jakości wód podziemnych w stanowisku, PL01G053_001 na OSN 

wody podziemne na terenie gminy Korytnica.  
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7. Podsumowanie i wnioski  

Zrealizowana praca stanowi raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy 

Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) w Polsce, zgodnie 

z zapisem Artykułu 10 tej dyrektywy. 

Założenia metodyczne są zgodne z treścią podręcznika do raportowania „Dyrektywa 

Azotanowa (91/676/EWG), stan i tendencje zmian w środowisku wodnym i praktykach 

rolniczych”.  

Wyniki pracy upoważniają do sformowania następujących wniosków: 

o w okresie sprawozdawczym przeanalizowano 1258 stanowisk monitoringu 

wód podziemnych oraz 2934 stanowisk wód powierzchniowych, w tym: 2286 

stanowisk powierzchniowych wód płynących, 602 stanowiska zlokalizowane 

na jeziorach oraz 46 stanowisk dla wód przejściowych, przybrzeżnych i 

morskich; 

o zjawisko eutrofizacji wystąpiło w 34% wszystkich stanowisk dla wód 

płynących, w 58% na wodach stojących i 85% dla wód przejściowych, 

przybrzeżnych i morskich; 

o stanowiska wód powierzchniowych, w których stwierdzono przekroczenie 

stężenia azotanów dla wód zagrożonych stanowiły od 2,1% dla stężeń średnich 

do 17% dla stężeń maksymalnych, analiza stężeń azotanów w stanowiskach 

monitoringowych wód podziemnych zlokalizowanych w wodach gruntowych 

wykazała, że w odniesieniu do całkowitej liczby analizowanych stanowisk, 

zarówno dla wartości średnich i maksymalnych przekroczenie wartości 

granicznej 40 mgNO3/l wystąpiło maksymalnie w 10% stanowisk; 

o na wyznaczonych obszarach najwięcej stanowisk charakteryzujących wody 

zanieczyszczone wystąpiło na poziomie wód płytkich, stanowiąc 30%-35% 

w odniesieniu do ogólnej liczby stanowisk wód podziemnych na OSN-ach;  

o dla wszystkich analizowanych stanowisk wód powierzchniowych 

przekroczenie wartości 50 mg NO3/l wystąpiło w 11% stanowisk dla wartości 

maksymalnej i poniżej 1,1% dla wartości średnich, natomiast średnie wartości 

stężeń azotanów poniżej 25 mgNO3/l wystąpiły w 94,6% stanowisk;  
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o zawartość azotanów w wodach powierzchniowych na wyznaczonych OSN 

wykazała, że dla wartości średnich tylko w 12,9% stanowisk stężenia 

przekraczały wartość 50 mgNO3/l, a dla wartości maksymalnych przekroczenie 

wystąpiło w 64,5% stanowisk;  

o ocena stanu troficznego na OSN-ach pozwoliła zakwalifikować 26% stanowisk 

w wodach płynących i 79% stanowisk wód stojących do klasy V 

odpowiadającej stanowi hipertroficznemu;  

o analiza przywracania stanu jakości wód niewrażliwych, pod względem 

stężenia azotanów wykazała, że kategoria czasowa dla analizowanych 

stanowisk wynosiła od I dla studni Brzeziny i Derewiczna – OSN zlewni 

studni Przegaliny Duże, do II dla studni Doba 848 – OSN studni doba i dla 

stanowiska na rzece Mogilnicy w km 4,5 – OSN zlewni rz. Samicy 

Stęszewskiej i Mogilnicy; 

o w odniesieniu do poprzedniego okresu, dla wspólnych stanowisk wód 

podziemnych odnotowano stan stabilny w 69,2% punktów, znaczny wzrost 

stężeń w 8,3% a znaczny spadek w 6,4% punktów; 

o w porównaniu do poprzedniego okresu dla wspólnych stanowisk wód 

powierzchniowych stan stabilny wystąpił 48% punktów, znaczny wzrost stężeń 

w 61%, a znaczny spadek 4,5 % stanowisk; 

o saldo bilansu azotu uległo niewielkiemu wzrostowi w odniesieniu do 

poprzedniego okresu raportowania, co może być spowodowane również 

ekstremalnymi zdarzeniami klimatycznymi, gdyż wpływa to na wysokość 

plonów, a co za tym idzie na ilość azotu odebranego ze środowiska; 

o konsekwentne wdrażanie programów działań i kontrola gospodarstw poprzez 

odpowiednie służby pozwala na weryfikację granic obszarów szczególnie 

narażonych zarówno poprzez ograniczenie lub zwiększenie obszaru; 

o współpraca pomiędzy Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej przy 

ujednolicaniu programów działań w III okresie raportowania 20012-2015 

pozwoli na efektywniejsze wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce 

o  



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  218 

Spis danych źródłowych 

1.  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód 

wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U. Nr 

241, poz. 2093, 2002.  

2. Ustawa prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 2001 (z późn. zm.) 

3. DYREKTYWA RADY z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych 

91/676/EWG (tzw. Dyrektywa Azotanowa). 

4. DYREKTYWA RADY z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości 

wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach 

Członkowskich (75/440/EWG) 

5. Komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski – wersja elektroniczna. 

6. Państwowy rejestr granic – wersja elektroniczna. 

7. Pliki w formacie shape: JCWP – „poligonowe”, SCWP – „poligonowe”; JCWPd – 

„liniowe”. 

8. Baza danych GUS – BDL.  

9. Ochrona Środowiska, GUS, 2011 

10. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, 2004  

11. ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, GUS 2011  

12. Rolnictwo w 2011, GUS 2012. 

13. J. Wilkin, I. Nurzyńska: Polska wieś 2012 - raport o stanie wsi. Wydawnictwo 

naukowe SCHOLAR 2012. 

14. Rocznik statystyczny rolnictwa. GUS 2011. 

15. Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010. GUS 2011 

16. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy produkcji zwierzęcej. Powszechny spis 

rolny 2010. GUS 2011. 

17. Uprawy rolne i wybrane elementy produkcji roślinnej. Powszechny spis rolny 2010. 

GUS 2011. 

18. Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny spis rolny 2010. GUS 2011. 

19. Obszary wiejskie w Polsce. GUS 2011. 

20. Materiały przekazane przez KZGW. 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  219 

21. Dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w wyniku realizacji Państwowego 

Monitoringu Środowiska z lat 2008-2011.  

22. Stan i tendencje zmian w środowisku wodnym i praktykach rolniczych, Wytyczne w 

zakresie sporządzania sprawozdań przez państwa członkowskie, 2011. 

23. Stan i tendencje zmian w środowisku wodnym i praktykach rolniczych, poradnik 

rozwojowy w zakresie sprawozdań państw członkowskich – Załącznik 2011 

24. Sprawozdania z wdrażania „Programów działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych na OSN” na terenach działania poszczególnych 

RZGW dostarczone przez Zamawiającego.  

25. Informacje zawarte w Raportach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony 

Środowiska – wersja elektroniczna. 

26. Palak D., Opracowanie wyników badań i ocena stopnia zanieczyszczenia wód 

podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego według danych z 2010 roku, 

PIG PIB, Warszawa lipiec 2011 

27.  Praca zbiorowa, Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania 

Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) W Polsce, IMGW oddz. Wrocław, wrzesień 

2008. 

28. Ocena wpływu rolnictwa w Polsce na zanieczyszczenie wód azotanami ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów potencjalnie narażonych w rozumieniu 

Dyrektywy Rady 91/676/EWG, streszczenie IUNG Puławy, czerwiec 2001; 

29. Pietrzak S., Metoda inwentaryzacji amoniaku ze źródeł rolniczych w Polsce i jej 

praktyczne zastosowanie, Woda Środowisko Obszary Wiejskie 2006 t.6.2 1(16) 

s.319-334 

30. Wyznaczanie obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia 

rolniczego, IMGW, Warszawa 2000 

31. Syntetyczna ocena wpływu azotanów pochodzenia rolniczego na stan wód w Polsce 

dla potrzeb wdrażania Dyrektywy Rady 91/676/EWG, PZiTS, Warszawa 2001. 

32. Jerzy Kopaliński Arkadiusz Tujaka, Janusz Igras, Acta agriculturae Slovenica, 87 - 

1, april 2006 - Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable 

nutrients management. 

33.  Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr hab. Janusza Igrasa „Ocena stanu 

zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych, narażonych bezpośrednio na zrzuty 

składników biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości 



Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania DYREKTYWY AZOTANOWEJ 

(91/676/EWG) w Polsce. 
 

  220 

potencjalnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na 

środowisko”, Puławy 2008. 

34. Igras J., 2000: Skład chemiczny wód glebowo-gruntowych w Polsce. Nawozy 

i Nawożenie. nr 3a: 38-49. 

35. Michna W.: „Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki 

żywnościowej do 2015 roku”, IERiGŻ, Warszawa, 1998. 

36. Bogacka T.: Strategia i działania ograniczające ładunki azotu i fosforu 

odprowadzane do wód powierzchniowych ze źródeł obszarowych. w. Podstawy 

naukowe strategii ochrony wód w Polsce w świetle przystąpienia do Unii 

Europejskiej. Red. M.J. Gromiec XVIII Sympozjum Naukowe, Warszawa: 221- 

237, 1999. 

37. H. Behrendt, D. Opitz, A. Kolanek, R. Korol, M. Strońska: Changes of the nutrient 

loads of Odra River during last century - their causes and consequences. J. Water 

and Land Dev. No 12, 2008: 127-144. 

38. A. Kolanek, R. Korol, M. Strońska, U. Szyjkowska: Assesment of water pollution 

by nitrates in the Middle Odra Basin. J. Water and Land Dev. No 11, 2007: 91-102. 

39. M. Krysztoforski: Rolnictwo zrównoważone. Biblioteczka programu 

rolnośrodowiskowego 2007-2013. 

40. M. Korsak-Adamowicz, D. Dopka, B. Płotczyk: Prowadzenie gospodarstw rolnych 

w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze. Fragm. Agron. 29(2) 

2012, 77-86. 

41. J. Kupiec, J. Zbierska: praktyki rolnicze zastosowane w produkcji zwierzęcej jako 

element wpływający na jakość wód powierzchniowych. Nauka Przyr. Technol. 3, 3, 

#91, 2009. 

42. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez 

gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów zwalczania chorób zakaźnych - Poradnik dla rolników, 2010. 

 

 

                                                 

 

 



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

ZAKŁAD BADAŃ REGIONALNYCH  

 

Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG 
(azotanowej) w okresie 2008-2011. 

Praca wykonana na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej według umowy 

dwustronnej nr KZGW/DPZW-pgw/2012/1/ar z dnia 21.06.2012r  

Summary 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy:           Dyrektor Oddziału IMGW-PIB 

Zakład Badań Regionalnych      dr inż. Ryszard Kosierb 

dr inż. Agnieszka Kolanek – kierownik tematu 

mgr Marzenna Strońska 

dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas 

dr Iwona Zdralewicz 

Zakład Ekologii 

mgr inż. Anna Bożek 

mgr inż. Ewa Liana 

Zespół Współpracy Międzynarodowej 

mgr Barbara Tyburska  

 

Wrocław, wrzesień 2012 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej 

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

2 

 

 

Contents 

1. Basis .................................................................................................................................... 4 

2. Sensitive waters and agricultural nitrate vulnerable zones (NVZ) in Poland ..................... 4 

3. Results of analysis of nitrogen compounds contamination in Poland in the current 

reporting period ................................................................................................................... 6 

References ................................................................................................................................ 25 

Table 

 

Table 1 Areas of NVZ in Poland in the years 2004-2012 ......................................................................... 5 

Table 2 Number of monitoring points ..................................................................................................... 6 

Table 3 Percentage of groundwater stations with maximum and average value of nitrates over 40 

mg/l (%) in Poland ........................................................................................................................... 7 

Table 4 Trends of change of nitrate compound concentration in groundwater .................................... 7 

Table 5 Quality classes for average nitrate concentrations (mg NO3/L) in groundwater (% of sampling 

points) .............................................................................................................................................. 8 

Table 6 Quality classes for maximum nitrate concentrations (mg NO3/L) in groundwater (% of 

sampling points) .............................................................................................................................. 8 

Table 7 Percentage of stations (located within the NVZs) within individual concentration ranges for 

average values of nitrates (mgNO3/l) in groundwater ................................................................... 8 

Table 8 Percentage of stations (located within the NVZs) within individual concentration ranges for 

maximum values of nitrates (mgNO3/l) in groundwater ................................................................ 9 

Table 9 Percentage of monitoring stations in individual quality classes on account of nitrate 

concentration (mg NO3/l) in rivers (altogether) ............................................................................ 13 

Table 10 Percentage of monitoring stations in the NVZs, in individual quality classes on account of 

nitrate concentration (mg NO3/l) in rivers ................................................................................... 13 

Table 11 Percentage of monitoring stations in the NVZs, in individual quality classes on account of 

their trophic condition .................................................................................................................. 20 

 

Map 

Map 1 Average concentrations of nitrate in groundwater monitoring stations in Poland in period 

2008-2011 ..................................................................................................................................... 10 

Map 2 Maximum concentrations of nitrate in groundwater monitoring stations in Poland in period 

2008-2011 ..................................................................................................................................... 11 

file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756629
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756629
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756630
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756630


Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

3 

 

Map 3 Trends of change of average nitrate compound concentration in groundwater observed 

between previous and current reporting period .......................................................................... 12 

Map 4 Average concentrations of nitrate in surface water monitoring stations in Poland in period 

2008-2011 ..................................................................................................................................... 15 

Map 5 Average winter concentrations of nitrate in surface water monitoring stations in Poland in 

period 2008-2011 .......................................................................................................................... 16 

Map 6 Maximum concentrations of nitrate in surface water monitoring stations in Poland in period 

2008-2011 ..................................................................................................................................... 17 

Map 7 Trends of change of average nitrate compound concentration in surface water observed 

between previous and current reporting period .......................................................................... 18 

Map 8 Trends of change of average winter nitrate compound concentration in surface water 

observed between previous and current reporting period .......................................................... 19 

 

file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756631
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756631
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756632
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756632
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756633
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756633
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756634
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756634
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756635
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756635
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756636
file:///F:/Raport%20DA%20IX_2012%20summary.doc%23_Toc337756636


Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

4 

 

 

1. Basis 

The study was on the basis of bilateral contract No. KZGW/DPZW-pgw/2012/1/ar, 

dated 21.06.2012, concluded among the National Water Management Authority in Warsaw, 

(the Client), the Institute of Meteorology and Water Management and the National Research 

Institute, Branch of Wrocław, (the Contractor). 

The aim of this paper "The Report on the implementation of Directive 91/676/EEC 

(Nitrates) in the period 2008-2011" is to prepare the material for the National Water 

Management Authority, which is the basis for reporting the status of implementation of the 

above mentioned Directive in Poland in the period 01.05.2008- 30.04.2012, based on the 

analyses data of calendar period namely 2008-2011. 

The methodological assumptions comply with the content of a reporting handbook on 

2011, “NITRATES’ DIRECTIVE (91/676/CEE) Status and trends of aquatic environment and 

agricultural practice. Development guide for Member States’ reports”.  

2. Sensitive waters and agricultural nitrate vulnerable zones (NVZ) in 

Poland  

On the day of our accession to the European Union, i.e. on 01.05.2004, Poland, as a 

member state, undertook the implementation of EU directives, including those connected with 

water management and quality, among others the Council’s Directive of 12 December 

1991 concerning the protection of waters against contamination caused by nitrates from 

agricultural sources (91/676/EWG). 

The first report was presented to the European Commission in October 2008. It shows 

data on the quality of sensitive waters on contamination with nitrogen compounds from 

agricultural sources in 21 zones located in catchments of surface waters and groundwater of 

a total area of 6263.25 km
2
. 

The works showed that the fact that permissible values of nitrates and eutrophication 

parameters for surface waters were exceeded, it resulted in designation of 18 NVZs and 

3 NVZs on account of contamination of groundwater with nitrates. 

The assessment of water quality and the state of soil-water environment carried out 

after the first reporting period enabled a verification of vulnerable areas. A comparison of the 

area of NVZ in the current and previous reporting period is presented in Table 1. 
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Table 1 Areas of NVZ in Poland in the years 2004-2012 

RZGW Nitrate Vulnerability Zone NVZ 

Region 
area km

2
 

(=100%) 

May, 2004 – April 2008 May 2008 – April 2012 

km
2
 % area km

2
 % area 

Gdańsk 33100 721.00 2.18 613.23 1.87 

Gliwice 8390 317.14 3.78 0.00 0.00 

Kraków 43767 0.00 0.00 0.00 0.00 

Poznań 55098 728.70 1.32 911.05 1.65 

Szczecin 20402 1098.70 5.38 925.42 4.53 

Warszawa 111160 575.50 0.50 573.24 0.50 

Wrocław 39212 2823.31 7.20 1600.20 4.08 

Polska 311129 6264.35 2.00 4623.14 1.49 

In case of 5 NVZs, in the territory of RZGW Warszawa (Regional Water Management 

Board), the zone boundaries of the following catchments of wells have not been changed: the 

catchment of the Pniewnik well, the catchment of the Doba well, the catchment of the 

Przegaliny Duże well in addition to catchment areas of the Sona River and the Zgłowiączka 

River. It was decided to waive 4 NVZs in case of the following: zone designated in the 

catchment of Ludwin well –in the territory of RZGW Warszawa, in the catchment area of 

Płużynickie Lake, Wieczno Północne Lake, Wieczno Południowe Lake - in the territory of 

RZGW Gdańsk; in the catchment area of groundwaters in the catchment of the Troja River, 

the Pisna River and the Cisek River – in the territory of RZGW Gliwice as well as in the 

catchment area of the groundwaters in the catchment area of the Mała Panew River – in the 

territory of RZGW Wrocław. The area of 7 NVZs was reduced for the following zones: the 

catchment area of the Żacka Struga River, Kornatowski Lake, Czyste Lake – in the territory 

of RZGW Gdańsk, in the catchment area of the following rivers: the Samica Stęszewska 

River, the Mogilnica River, the Oszczynica River, the Sama River- in the territory of RZGW 

Poznań, in the catchment area of the Płonia River – in the territory RZGW Szczecin as well as 

in the catchment area of the following rivers: the Orla River, the Rów Polski River – in the 

territory of RZGW Wrocław. Furthermore, the area of 5 NVZs was increased: in the 

catchment area of the Kotomierzyca River – in the territory of RZGW Gdańsk, in the 

catchment area of the following rivers: the Kopel River, the Pogona River, the Olszynka 

River, the Rów Racocki River – in the territory of RZGW Poznań. Two new zones were 

designated namely in the territory of RZGW Gdańsk, in the catchment area of the Tążyna 

River in the rural communities: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Badkowo, Waganiec, 

Raciążek, Dąbrowa Biskupia and in the territory of RZGW Poznań, in the catchment area of 
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the following rivers: the Giszka River and the Ciemna River, in the territory of these gminas: 

Gołochów, Pleszew, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wilekopolski and Raszków. 

 The current reporting period covers the results of the analysis of water quality in 19 

vulnerable zones whose area is in total 4623.14 km
2
 and comprises 1.49%. 

3. Results of analysis of nitrogen compounds contamination in Poland 

in the current reporting period 

In the present reporting period from 01.05.2008 to 30.04.2012, the analysis of the 

water and soil environment was based on the results of monitoring from the years 2008-2011, 

on the basis of the average and maximum value of nitrate concentration during the period and 

eutrophication parameters, also taking into account the Polish legislation and guidelines 

provided in the handbook. The assessment also covered the condition of agriculture and 

changes within individual NVZs. 

The analysis of the quality of groundwater was conducted on the basis of results of the 

State Monitoring of the Environment with the use of results of state monitoring commissioned 

by the Chief Inspector of the Environment Protection and conducted by the Polish Geological 

Institute, and of regional monitoring commissioned by the Voivodeship Inspectorate of the 

Environment Protection (within the designated nitrate vulnerable zones). During the reporting 

period, the state monitoring covered: 1258 groundwater monitoring stations with 1125 

common points in relation to the previous reporting period, 2286 surface waters monitoring 

stations with 1585 common points, 602 monitoring stations on lakes with 15 common points 

and 46 transitional/ coastal/ marine waters monitoring stations with 41 common points (table 

2).  

Table 2 Number of monitoring points 

 
previous 

reporting period 

current 

reporting period 

common 

points 

Groundwaters 1158 1258 1125 

Rivers 3386 2286 1585 

Lakes & waterbodies   368   602   15 

Transitional / coastal / marine 

waters 
   86    46   41 
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Table No. 3 presents the evolution between the two monitoring reports - the 

percentage of stations with threatened and contaminated waters with reference to average and 

maximum values.  

Table 3 Percentage of groundwater stations with maximum and average value of nitrates over 40 mg/l 

(%) in Poland 

Percentage of points   previous 

reporting period 

current 

reporting period 

exceeding  > 50 mg/l   

     on max. values NO3 6,6 % 7,3 % 

     on avg. values NO3 5,4 % 5,2 % 

exceeding  > 40 mg/l   

     on max. values NO3 2,8 % 2,7% 

     on avg. values NO3 2,9 % 2,9% 

In the current reporting period, as a result of the assessment it was stated that the 

maximum nitrate concentrations were exceeded in 7.3 % of groundwater stations and the 

average values for contaminated waters were exceeded in 5.2% of stations. The range of 

nitrate concentrations characteristic for vulnerable waters covered still only around 3% of 

stations. 

Stable state in 69.2% of stations, strongly increasing in 8.3% of stations and strongly 

decreasing in 6.4% of stations was recorded for common points in comparison to the previous 

reporting period (tab. 4). 

Table 4 Trends of change of nitrate compound concentration in groundwater 

Percentage of common points   on max. NO3 on annual 

average 

  increasing   

       strongly 10.5% 8.3% 

       weakly 10.4% 8.1% 

  Stable
1 64.6% 69.2% 

  decreasing   

       strongly 7.2% 6.4% 

       weakly 7.3% 8% 

The analysis of the content of nitrates in individual aquifers indicated that the highest 

percentage of stations at which concentrations did not exceed 25 mgNO3/l occurred at the 

captive groundwater level, while concentrations exceeding 50 mgNO3/l occurred in 14 % of 

                                                 
1 ‘ Stable’ = a fluctuation less than 5 % (which corresponds to < 2.5 mg/l, for an initial value of 

40-50 mg/l) 
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stations maximum in shallow groundwater (table 5 and 6), which may indicate the existence 

of a hazard from nitrogen compounds from agricultural sources.  

Table 5 Quality classes for average nitrate concentrations (mg NO3/L) in groundwater (% of sampling 

points) 

 % of points mg nitrate / L 

 < 25 25-39.99 40-50 ≥50 

Phreatic groundwater (0-5m) 80.1% 5.9% 3.6% 10.4% 

Phreatic groundwater (5-15 m) 75.9% 10.2% 3.8% 10.1% 

Phreatic groundwater deep (15-30 m) 72.0% 12.0% 14.0% 2.0% 

Phreatic groundwater > 30m 73.5% 11.8% 5.9% 8.8% 

Captive groundwater  94.1% 2.7% 1.4% 1.8% 

Karstic groundwater 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Table 6 Quality classes for maximum nitrate concentrations (mg NO3/L) in groundwater (% of 

sampling points) 

 % of points mg nitrate / L 

 < 25 25-39.99 40-50 ≥50 

Phreatic groundwater (0-5m) 76.5% 7.2% 2.3% 14.0% 

Phreatic groundwater (5-15 m) 70.9% 12.0% 4.4% 12.7% 

Phreatic groundwater deep (15-30 m) 72.0% 6.0% 14.0% 8.0% 

Phreatic groundwater > 30m 67.7% 17.6% 2.9% 11.8% 

Captive groundwater  92.6% 2.8% 1.4% 3.2% 

Karstic groundwater 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

The analysis of nitrate concentrations at the monitoring stations within designated 

zones showed that in relation to the total number of analysed stations in NVZ territory, in the 

case of both the average and maximum values, the boundary values of 40 mgNO3/l were 

exceeded maximum in 34.9% of stations located in shallow waters – table 7, 8. 

Table 7 Percentage of stations (located within the NVZs) within individual concentration ranges for 

average values of nitrates (mgNO3/l) in groundwater 

 % of points mg nitrate / L 

 < 25 25-39.99 40-50 ≥50 

Phreatic groundwater (0-5m) 68.2 2.3 4.7 30.2 

Phreatic groundwater (5-15 m) 45.5 4.5 50.0 - 

Phreatic groundwater deep (15-30 m) - - - - 

Phreatic groundwater > 30m - - - - 
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 % of points mg nitrate / L 

 < 25 25-39.99 40-50 ≥50 

Captive groundwater  97.8 - - 2.2 

Karstic groundwater - - - - 

 

Table 8 Percentage of stations (located within the NVZs) within individual concentration ranges for 

maximum values of nitrates (mgNO3/l) in groundwater 

 % of points mg nitrate / L 

 < 25 25-39.99 40-50 ≥50 

Phreatic groundwater (0-5m) 62.8 - 2.3 34.9 

Phreatic groundwater (5-15 m) 40.9 9.1 50.0 - 

Phreatic groundwater deep (15-30 m) - - - - 

Phreatic groundwater > 30m - - - - 

Captive groundwater  95.6 - 2.2 2.2 

Karstic groundwater - - - - 

The analysis of the nitrate concentration at stations located within the designated 

NVZs in relation to the total number of analysed stations within the zones showed that the 

value of nitrate concentration exceeded 50 mg/l in 2.2-34,9% of all the stations. The vast 

majority of stations characterizing the contaminated water occurred at the shallow water level 

and they accounted for 30.2-34.9% of the total number of groundwater stations. 

The results of the assessment of groundwater quality for the average and maximum 

concentrations of nitrate are presented in map No. 1, 2 and 3. 

 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

10 

 

 

Map 1 Average concentrations of nitrate in groundwater monitoring stations in Poland in period 2008-2011 
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Map 2 Maximum concentrations of nitrate in groundwater monitoring stations in Poland in period 2008-2011 



Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011 

 

12 

 

 

Map 3 Trends of change of average nitrate compound concentration in groundwater observed between previous and current reporting period 
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The quality of surface waters was analysed on the basis of results of the State 

Monitoring of the Environment with the use of results of the state and regional monitoring 

conducted by the Voivodeship Inspectorate of the Environment Protection. 

In the case of flow’s surface waters, the value of 50 mgNO3/l was exceeded in 11.4% 

of stations for the maximum value and in less than 1.1% for average values, whereas the 

average values of nitrate concentrations below 25 mgNO3/l occurred in 94.6% of stations. 

Table 9 Percentage of monitoring stations in individual quality classes on account of nitrate 

concentration (mg NO3/l) in rivers (altogether) 

Period: 2008-2011 
Quality classes (mg NO3/l)  

0- 1.99  2- 9.99  10-24.99  25-39.99  40-49.99  ≥ 50  

Average value for rivers 9.3% 59.7% 25.6% 3.3% 1.0% 1.1% 

Average winter for rivers 7.0% 52.7% 31.2% 5.4% 1.4% 2.3% 

Maximum value for rivers 2.5% 30.4% 37.4% 12.7% 5.6% 11.4% 

Average value for lakes 80,7% 17,3% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0% 

Average winter for lakes 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Maximum value for lakes 61,7% 27,5% 8,8% 1,5% 0,0% 0,5% 

A similar analysis conducted on a global scale for all NVZs designated on account of 

the content of nitrates in surface waters indicated that for average values the concentrations 

exceeded 50 mgNO3/l only in 12.9% of stations, and for the maximum values – in 64.5% of 

stations. Waters in which the concentrations did not exceed 25 mg NO3/l occurred in 64.5% of 

stations – for the average value, and for the maximum value in 16.1% - table No. 10. 

Table 10 Percentage of monitoring stations in the NVZs, in individual quality classes on account of 

nitrate concentration (mg NO3/l) in rivers 

Period: 2008-2011 
Quality classes (mg NO3/l)  

0- 1.99  2- 9.99  10-24.99  25-39.99  40-49.99  ≥ 50  

Average value for rivers 4.8% 17.7% 29.0% 22.7% 12.9% 12.9% 

Average winter for rivers 4.8% 12.9% 19.4% 25.8% 12.9% 24.2% 

Maximum value for rivers 1.6% 4.8% 9.7% 6.5% 12.9% 64.5% 

The results of the assessment of water quality for the average, winter’s average and 

maximum concentrations of nitrate are presented in map No. 4, 5, 6, 7 and 8. 

Stable state in 48% of stations, strongly increasing in 6.1% of stations and strongly 

decreasing in 4.5% of stations was recorded for common points in comparison to the previous 

reporting period.  
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The degree of eutrophication of surface waters  was also assessed in the country, as a 

result of which it was found that: eutrophication occurred in 34% of the assessed monitoring 

stations on rivers, on lakes eutrophication included 57.8% of monitoring stations, while on  

marine, transitional and coastal waters this phenomenon occurred in 85% of monitoring 

stations. 

A decrease of 18% of stations on the rivers and 10% of stations on the lakes with 

eutrophication, and an increase of 58% of stations for transitional, coastal and marine waters 

with eutrophication was recorded in comparison to the previous reporting period. 
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Map 4 Average concentrations of nitrate in surface water monitoring stations in Poland in period 2008-2011 
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Map 5 Average winter concentrations of nitrate in surface water monitoring stations in Poland in period 2008-2011 
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Map 6 Maximum concentrations of nitrate in surface water monitoring stations in Poland in period 2008-2011 
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Map 7 Trends of change of average nitrate compound concentration in surface water observed between previous and current reporting period 
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Map 8 Trends of change of average winter nitrate compound concentration in surface water observed between previous and current reporting period 
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Moreover, the trophic condition of rivers and lakes was determined. Table No. 11 

shows a number of stations located within the designated NVZs taking into account the 

trophic condition. In flowing waters – 26.2 % of stations were categorised as the 5th class 

corresponding to the hypertrophic condition, and in lakes 78.9 % of stations were categorised 

as this class.  

Table 11 Percentage of monitoring stations in the NVZs, in individual quality classes on account of 

their trophic condition 

 % of stations 

Ultra- 

oligotrophic 
Oligotrophic Mesotrophic Eutrophic Hypertrophic 

Rivers - 4.9 36.1 32.8 26.2 

Lakes - - 10.5 10.6 78.9 

Besides, an analysis was included regarding the restoration of the purity of waters (at 

common stations and with a decreasing trend) in terms of nitrate concentration and 

eutrophication. The time category for the stations analysed ranged from the 1st - for the 

Brzeziny and Derewicza well – the NVZ of the catchment of the Przegaliny Duże well, to the 

2nd for the Doba well – the NVZ of the catchment of the Doba well and a station on 

Mogilnicas river (km 4.5) in the catchment of the Samica Stęszewska & Mogilnica river. 

The analysis also covered the condition of agriculture and changes in agricultural 

practices within the NVZs. 

In compliance with the recommendations of the handbook, information concerning 

Polish agriculture was compared within the scope of balance of changes in the consumption 

of mineral and natural fertilisers in the country and for individual nitrate vulnerable zones 

(NVZs). The data, due to their availability, were analysed with reference to individual 

voivodeships during the years 2008-2010. The results of  the National Agricultural Census 

2010 were also taken into account. 

The pressure of Polish agriculture on the environment is much smaller than in other 

EU member states. However, in administrative units, there may occur the so-called “hot 

spots” where the pressure of agriculture put on the environment is bigger than the average for 

the country, as it is presented in the results of analyses of drainage water. 

Due to wide dispersion of settlement in rural areas and a high number of small farms, 

losses in fertiliser components from agriculture to the environment are in fact dispersed and 

not point. 
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The amount of nitrogen washed depends on the type of soil, total precipitation during 

the autumn and winter period, the occurrence of extreme weather events as well as balance 

surplus of this component. The variability of these factors in the country results in the 

diversity of nitrogen losses in individual regions of Poland. 

In the years 2005-2007 the balance of nitrogen in Poland on average amounted to 54 

kg N / ha. In the current reporting period (2008-2011) the value of the balance remained at a 

similar level and was about 59 kg N / ha. However, the spatial variation of the balance took 

place. The assessment of the current reporting period shows that there are high nitrogen 

surpluses in the Midwest region, especially in the Voivodships: kujawsko-pomorskie, lodzkie 

and in Wielkopolska (more than 70 kg N ha-1 UR). A significant amount of nitrogen is 

entered on farmlands in both natural and mineral fertilizers and despite the high intensity of 

crop production it may be underutilized. The smallest excess of nitrogen, not exceeding 25 kg 

N ha-1 UR, occures in the Voivodeships: malopolskie and podkarpackie. 

The quality of drainage waters taken up in autumn during the years 2003-2006 and 

2008-2011 presented on maps was analysed within the scope of the average content of nitrate 

nitrogen. Tests conducted by IUNG-PIB indicated that the chemical composition of drainage 

waters is very similar to deep ground-soil waters, which can be subject to the highest 

anthropogenic impact. 

The quality of these waters may indicate the quantity of the area contamination in a 

catchment. It was found that: 

 during the period 2008-2011, nitrate concentration in groundwater in autumn significantly 

decreased as compared to the previous period 2003-2006; 

 in drainage waters taken up in autumn, nitrate concentrations did not exceed the standard 

for potable water. The conclusion is that in Poland waters from agricultural area sources 

are not threatened. It may occur only locally. 

In compliance with the recommendations included in the handbook, nitrogen 

discharge into the environment was presented from the following sources: agriculture, 

industry and municipal sewage. 

The level of nitrogen used in agriculture per hectare of agricultural land was 

respectively: in the previous reporting period - 94.1 kg N / ha, in the current period - 107.0 kg 

N / ha, indicating a significant increase in the consumption. The amount of nitrogen released 

into the environment from urban wastewater decreased, but a significant increase (over 10%) 

of nitrogen consumption can be observed in the case of nitrogen used in agriculture and 

coming from industry. 
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A summary has been presented including the results of cross-compliance checks 

carried out by inspectors of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in 

households applying for direct payments, located on NVZs. It was found that in the current 

reporting period there was a significant decrease in the percentage of households in the OSNs 

in which deficiencies were identifies, which may indicate an increase in the level of 

ecological awareness of farmers. 

There have been presented data concerning 19 NVZs designated in Poland within the 

scope of farming for two periods: the previous period and the present one. There was also 

provided information concerning the main changes in cultivation both those in favour and 

against limitation of losses caused by nitrogen. An analysis of reports of the Regional Water 

Management Boards shows that the most frequent favourable changes include: 

 maintaining a lower share of cereals in the crop structure, 

 reduction of root crops, 

 significant increase in the area of aftercrops, mostly stubble, 

 increase in the number of farmers using crop rotation, 

 reducing the number of pigs and poultry, 

 increasing the acreage of papilionaceous and grass legume, 

 increase in the surface area of legumes, 

 increase in the area sown with oilseed rape, 

 increase in the share of winter cereals in crop structure; 

Unfavourable changes: 

 significant decline in area of planted aftercrops, 

 an increase in maize for grain and silage crops at the expense of fodder beet, potatoes 

and spring cereals, 

 simplification of crop rotations, 

 increasing the acreage of aftercrop papilionaceous plants, 

 lack of leguminous crops and leguminous perennial, 

 a continuing large share of cereals in the crop structure. 

There has been prepared a list of changes in action programmes for each nitrate 

vulnerability zone as compared to the previous reporting period. The important role of 

cooperation between the Regional Water Management Board in Poznań and Wroclaw has 

been emphasized, which allows for efficient evaluation of changes in vulnerable areas. 
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There has been prepared a list of information concerning the assessment of 

implementation of action programmes and efficiency of measures taken as part of the 

programmes for each NVZ, including promoting the rules of good agricultural practice. 

The analysis of reports of the Regional Water Management Boards shows that the 

difficulties mentioned most frequently as far as the second cycle of implementation of the 

Nitrates Directive is concerned are similar as in first reporting period:  

 difficulties connected with gaining financial resources from agri-environment 

programmes as part of the PROW fund by farmers living within NVZs,  

 difficulties connected with financing tasks resting with a farmer related to soil testing, 

nitrogen balances and fertiliser application plans, 

 no data on the intensity agriculture collected in the locality scale, and even the 

community. In the absence of accurate data on the intensity and financial absorption it is 

too difficult to determine the agricultural production activities and the effectiveness of the 

cost of the program, 

 the low turnout of farmers at training in the implementation of the Programme of Action, 

 too difficulties range of information to conduct field fiche, 

 difficulties in obtaining funds to increase the capacity of the tanks and to construct manure 

plates, and lack of information about funding opportunities of investment. 

For each NVZ, based on RZGW’s reports, there has been prepared a table including 

information about changes within the scope of the amount of (mineral and organic) nitrogen 

introduced to the environment and carried away from the environment in relation to farms. 

The values for each NVZs are not comparable, since they relate to variations in the 

assessment of the changes carried out on the basis of questionnaires. 

The development of cost effectiveness of selected agricultural practices was limited 

(due to lack of data) only to an analysis of residual amounts of nitrogen in autumn. On the 

basis of a report of RZGW Gdańsk, it was found that the scope of costs of analyses was 

12€/sample. The total estimated cost of testing within the NVZs in Lower Vistula region, 

during the second cycle of implementation of the Nitrates Directive amounted to 

€ 0,865 thousand/ year. 

To summarise, the analysis of RZGW reports shows that the planned changes in NVZs 

and proposals for the third cycle of implementing the Nitrates Directive will include, after the 

release of all the arrangements and regulations connected with NVZ, 14 237.13 km2, i.e. 

4.55% of Poland, i.e. 7.52% of agricultural land in the country. 
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As of 14/09/2012, according to data from the National Water Management Authority, 

the process of issuing regulations has been completed in RZGW of: Gdańsk, Poznań, 

Szczecin and Wrocław, while at Warsaw RZGW it is still ongoing. At the present state, the 

area of NVZ is 4.10% of the country, i.e. 6.76% of agricultural land in the country. 
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