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Wstęp  

 Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EEC) 

zwana również Dyrektywą Azotanową narzuciła na państwa członkowskie Unii Europejskiej 

obowiązek dokonania oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (Raport Ministra Środowiska, 2008). 

 W momencie dostosowywania prawa krajowego (nowelizacja Prawa wodnego z dnia 

18 lipca 2001 roku, z późniejszymi zmianami) do wymogów Unii Europejskiej, postanowiono 

wyznaczyć obszary szczególnie narażone (OSN-y), które określono na podstawie dostępnych 

wyników badań oraz przepisów prawa (Raport Ministra Środowiska, 2008): 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),  

 ocena zanieczyszczenia wód azotanami, dokonana w oparciu o wyniki monitoringu 

wód powierzchniowych i podziemnych, realizowanego zgodnie z programami 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  

 dane statystyczne GUS dotyczące zużycia nawozów oraz stanu pogłowia zwierząt 

gospodarskich,  

 ustalenie zakresu wpływu działalności rolniczej na jakość wód dokonane na 

podstawie rozpoznania i oszacowania wielkości i rodzaju produkcji rolniczej oraz na 

podstawie analizy warunków środowiskowych, obejmujących: klimat, warunki 

hydrogeologiczne, rodzaj i zasobność gleb w składniki pokarmowe (azot i fosfor), 

ukształtowanie terenu, itp. uwarunkowania charakteryzujące zlewnię, z której 

spływają zanieczyszczenia do wód.  

  W Polsce nadal należy realizować wszelkie zadania wynikające z Dyrektywy 

Azotanowej (91/676 EWG). W pierwszym etapie jej wdrażania (przełom lat 2003/2004), na 

podstawie przeprowadzonych analiz, wyznaczono w całym kraju 21 obszarów szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN). Ich celem 

było określenie obszarów, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód wrażliwych 



 6 

należy ograniczyć. Ogólna powierzchnia obszarów wyznaczonych w pierwszym etapie 

wyniosła około 2% powierzchni kraju. Obecnie istnieje 19 OSN, w tym 3 w woj. kuj.-

pomorskim. Granice OSN zostały określone na mocy 11 rozporządzeń dyrektorów 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) i opublikowane w dziennikach 

urzędowych województw. Jedynie na obszarze działania RZGW w Krakowie i w Gliwicach nie 

wyznaczono OSN. Największą powierzchnię OSN wyznaczono w regionie wodnym Środkowej 

Odry (2823,31 km2), a najmniejszą w regionie Górnej Odry (317,14 km2). Dla wszystkich OSN 

opracowano programy działań naprawczych, dotyczących zwłaszcza przywrócenia 

wymaganych prawem standardów jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Celem 

programów jest przede wszystkim zapobieganie popełnianiu błędów przy prowadzeniu 

działalności rolniczej. Dodatkowo Dyrektywa Azotanowa, zgodnie z zapisem w artykule 10, 

nakłada obowiązek przygotowania raportu co 4 lata, zawierającego informacje wymienione 

w Aneksie V. W Polsce pierwszy okres sprawozdawczy obejmował czas od 01.05.2004 do 

30.04.2008 (Raport Ministra Środowiska, 2008). 

 W trakcie realizacji programu stan zanieczyszczenia niektórych wód ulega zmianie. 

Wówczas granice OSN są odpowiednio korygowane i uaktualniane. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami art. 3 ust. 4 oraz art. 5 ust. 7 Dyrektywy Azotanowej, 

przygotowany został i przekazany Komisji Europejskiej raport dotyczący tej sprawy. Na 

podstawie przeprowadzonych ekspertyz dokonano weryfikacji granic obszarów szczególnie 

narażonych na terenach poszczególnych RZGW. Konsekwencją weryfikacji na terenie woj. 

kuj.-pomorskiego było: 

 zniesienie OSN na terenie RZGW Gdańsk, w zlewni jezior: Płużnickie, Wieczno 

Północne i Wieczno Południowe;  

 zmniejszenie powierzchni OSN na terenie RZGW Gdańsk w zlewni Żackiej Strugi, 

Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste (wyłączono obszar gminy Chełmno);  

 zwiększenie powierzchni OSN na terenie RZGW Gdańsk w zlewni rzeki Kotomierzycy 

(dodano część gminy Bukowiec, w ramach dostosowania do granic zlewni);  

 wyznaczenie nowego OSN na terenie RZGW Gdańsk, w zlewni rzeki Tążyna na 

obszarze gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Dąbrowa Biskupia, 

Koneck, Raciążek i Waganiec.  

W wyniku weryfikacji w 2011 roku na terenie RZGW Gdańsk ustanowiono 3 OSN-y. 
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1 Ocena i mapy dotyczące zmian w zakresie jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych dla azotanów i wskaźników eutrofizacji (azot ogólny, fosfor, 

chlorofil a) 
 

1.1 Opis sieci monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych wraz z 

tabelarycznym zestawieniem stanowisk monitoringowych na poszczególnych 

obszarach szczególnie narażonych (OSN) 

Obowiązująca w latach 2008-2012 sieć monitoringu wód powierzchniowych oraz 

podziemnych względem poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa istotnym zmianom. 

OSN nr 3 w zlewni jezior: Płużnickie, Wieczno Północne i Wieczno Południowe określony na 

lata 2004-2008, został zniesiony. W nowym okresie sprawozdawczym ustanowiono OSN nr 3 

w zlewni rzeki Tążyna. OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca oraz OSN nr 2 - w zlewni rzeki 

Żacka Struga, Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste zmieniły się nieznacznie. W latach 

2004-2007 posiadały one większą liczbę stanowisk monitoringowych (OSN nr 1: 14, OSN nr 2: 

17) niż w latach 2008-2012 (OSN nr 1: 12, OSN nr 2: 15). Na OSN nr 1 i OSN nr 2 punkty 

monitoringowe wód podziemnych stanowią zdecydowaną większość. W przypadku OSN w 

zlewni rzeki Żacka Struga, w latach 2004-2008 badano tylko 1 jezioro – Jezioro Kornatowskie. 

W późniejszym okresie sprawozdawczym, liczba ta zwiększyła się do dwóch, ponieważ do 

sieci monitoringu tego ONS-u dodano Jezioro Czyste.  

 OSN nr 1 (lata 2004-2008: 4 stanowiska monitoringowe wód 

powierzchniowych – rzeki, 10 stanowisk monitoringowych wód podziemnych); 

(lata 2008-2012: 4 stanowiska monitoringowe wód powierzchniowych – rzeki, 

8 stanowisk monitoringowych wód podziemnych). 

 OSN nr 2 (lata 2004-2008: 6 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych (5 na rzece i 1 na jeziorze), 11 stanowisk monitoringowych 

wód podziemnych; (lata 2008-2012: 7 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych (5 na rzece i 2 na jeziorach), 8 stanowisk monitoringowych 

wód podziemnych). 

 OSN nr 3 (w latach 2004-2008 nie był wyznaczony; lata 2008-2012: 4 

stanowiska monitoringowe wód powierzchniowych – rzeki). 
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Dokładne zmiany, które zaszły pomiędzy dwoma badanymi ze sobą okresami 

sprawozdawczymi (2004-2008 i 2008-2012), można zaobserwować w przygotowanych w 

opracowaniu tabelach (tab. 1-5). 

Lokalizacja stanowisk monitoringowych względem obszarów szczególnie narażonych 

na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych określona została na 

podstawie dostępnych materiałów dotyczących wyników wód podziemnych, prowadzonych 

przez PIG oraz WIOŚ w Bydgoszczy. Stanowiska te usytuowane są zarówno w obrębie 

poszczególnych OSN, jak również w strefie buforowej, która określona została jako obszar w 

promieniu 5 km od granicy OSN-ów. Lokalizacja stanowisk monitoringowych dotyczy okresu 

sprawozdawczego w latach 2008-2012. 

 W obrębie granic ONS nr 1, zlokalizowanego w zlewni rzeki Kotomierzyca, 

umiejscowionych jest sześć z ośmiu punktów monitoringowych wód podziemnych, do 

których należą:  

 Kotomierz; kod: 1559 – (PL01G03_009),  

 Kotomierz 2; kod: PL_OSN_7_1, 

 P1 – Pruszcz; kod: PL_OSN_7_4, 

 Kotomierz 1; kod: PL_OSN_7_5, 

 Nowy Mostek 1; kod: PL_OSN_7_2, 

 Gołuszyce 1; kod: PL_OSN_7_3. 

 

 Pozostałe punkty monitoringowe, które nie znalazły się wewnątrz granic obszaru OSN 

nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca, znajdują się na terenie, który  określony został jako strefa 

buforowa w promieniu 5 km od OSN. Wśród stanowisk monitoringowych, które zalicza się do 

tej strefy, wymienia się:  

 Studnia „Jagodowo”; kod: 217, 

 Studnia „Nowy Mostek”; kod: 938. 

 

 W obrębie granic OSN nr 2, zlokalizowanego w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego, znajduje się pięć z ośmiu punktów monitoringowych, wśród 

których należy wymienić:  

 Małe Czyste; kod: 2532 – (PL01G039_004),  
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 Wichorze; kod: 2533 – (PL01G039_005),  

 Cepno; kod: 2534 – (PL01G039_006),  

 Kornatowo; kod: 2187 - PL01G039_001),  

 Stolno; kod: 2531 – (PL01G039_003). 

 

 Resztę stanowisk zaliczanych do OSN nr 2 – w zlewni rzeki Żacka Struga, usytuowane 

są w strefie 5 km od granic omawianego OSN. Występują one w liczbie trzech punktów 

monitoringowych, wśród których należy wymienić:  

 Robakowo; kod: 2535 – (PL01G039_007),  

 Robakowo 64; kod: 2536 – (PL01G039_008), a także  

 Chełmno; kod: 2530 – (PL01G031_006). 

 

Dla obecnego okresu sprawozdawczego (2008-2012), na OSN nr 3 zlokalizowanym w 

zlewni rzeki Tążyna, nie prowadzono monitoringu wód podziemnych. W latach 2008-2012 

kontrole obejmowały jedynie badania pod względem zawartości azotanów na stanowiskach 

w studniach poboru wód pitnych, przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

Epidemiologiczna w Bydgoszczy.  

Tabele 1 i 2 przedstawiają stanowiska monitoringu jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych OSN nr 1 -  zlewnia rzeki Kotomierzyca. 
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Tabela 1. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na 
OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca w okresie sprawozdawczym 2004-2008 

Kod OSN Nazwa OSN Numer Rodzaj wód 
Rzeka/studnia/jezior

o 
Stanowisko 

(nazwa lub kod) 
km 

PL_PN_NVZ07S 
OSN nr 1 w 
zlewni rzeki 

Kotomierzyca  

07S.2 rzeka Kotomierzyca Łowin 25,2 

07S.3 rzeka Kotomierzyca Pruszcz 23,5 

07S.4 rzeka Kotomierzyca Kotomierz 16,4 

 rzeka Kotomierzyca Karczemka 12,5 

07S.5 podziemne Pruszcz Pomorski PL01G037_010  

07S.6 podziemne Kotomierz 
1559 

(PL01G037_009) 
 

07S.7 podziemne Kotomierz 2 PL_OSN_7_1  

07S.8 podziemne P 1 - Pruszcz PL_OSN_7_4  

07S.9 podziemne Kotomierz 1 PL_OSN_7_5  

07S.10 podziemne Dobrcz 1 PL_OSN_7_6  

 podziemne Nowy Mostek N1 PL_OSN_7_2  

 podziemne Gołuszyce 1 PL_OSN_7_3  

 podziemne 
Studnia „Nowy 

Mostek” 
938  

 podziemne Studnia „Jagodowo” 217  
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Tabela 2. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na  
OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca w okresie sprawozdawczym 2008-2012 

Kod OSN Nazwa OSN Numer Rodzaj wód 
Rzeka/studnia/jezior

o 
Stanowisko 

(nazwa lub kod) 
km 

PL_PN_NVZ07S 
OSN 1 – w 

zlewni rzeki 
Kotomierzyca  

07S.1 rzeka Kotomierzyca 
Powyżej 

Pruszcza - Łowin 
24,9 

07S.3 rzeka Kotomierzyca Pruszcz 23,5 

07S.4 rzeka Kotomierzyca Kotomierz 16,4 

 rzeka Kotomierzyca Karczemka 12,5 

07S.6 podziemne Kotomierz 
1559 

(PL01G037_009) 
 

07S.7 podziemne Kotomierz 2 PL_OSN_7_1  

07S.8 podziemne P1 - Pruszcz PL_OSN_7_4  

07S.9 podziemne Kotomierz 1 PL_OSN_7_5  

 podziemne Nowy Mostek 1 PL_OSN_7_2  

 podziemne Gołuszyce 1 PL_OSN_7_3  

 podziemne 
Studnia „Nowy 

Mostek” 
938  

 podziemne Studnia „Jagodowo” 217  
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Tabele 3 i 4 przedstawiają stanowiska monitoringu jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych OSN nr 2 - zlewnia rzeki Żacka Struga, Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste.  

 

Tabela 3. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na 
OSN nr 2 - w zlewni rzeki Żacka Struga, Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste w okresie 
sprawozdawczym 2004-2008 

Kod OSN Nazwa OSN Numer 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/studnia/jezioro 

Stanowisko 
(nazwa lub kod) 

km 

PL_PN_NVZ08S 

OSN nr 2 w zlewni 

rz. Żacka Struga,  

Jez. 

Kornatowskiego  

i Jez. Czyste  

08S.2 rzeki Struga Żaki Kornatowo 23,2 

08S.3 rzeki Struga Żaki Wichorze 14 

08S.4 rzeki Struga Żaki Stolno 9,5 

08S.5 rzeki Struga Żaki Dolne Wymiary 0,1 

08S.6 rzeka Struga Sadzka Wabcz 0 

08S.7 podziemne Kornatowo 
2187 

(PL01G039_001) 
 

08S.8 podziemne Stolno 
2531 

(PL01G039_003) 
 

08S.9 podziemne Małe Czyste 
2532 

(PL01G039_004) 
 

08S.10 podziemne Wichorze 
2533 

(PL01G039_005) 
 

08S.11 podziemne Cepno 
2534 

(PL01G039_006) 
 

08S.12 podziemne Robakowo 
2535 

(PL01G039_007) 
 

08S.13 podziemne Robakowo 64 
2536 

(PL01G039_008) 
 

08S.14 podziemne Krusin PL_OSN_8_1  

08S.15 podziemne Klamry PL_OSN_8_2  

08S.16 podziemne Lipienek PL_OSN_8_3  

 podziemne Chełmno 
2530 

(PL01G031_006) 
 

08S.17 jeziora Kornatowskie 20554  
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Tabela 4. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na 
OSN nr 2 - w zlewni rzeki Żacka Struga, Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste w okresie 
sprawozdawczym 2008-2012 

Kod OSN Nazwa OSN Numer 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/studnia/jezioro 

Stanowisko 

(nazwa lub kod) 
km 

PL_PN_NVZ08S 

OSN nr 2 w 

zlewni rz. Żacka 

Struga,  

Jez. 

Kornatowskie  

i Jez. Czyste 

08S.2 rzeki Struga Żaki Kornatowo 23,2 

08S.3 rzeki Struga Żaki Wichorze 14 

08S.4 rzeki Struga Żaki Stolno 9,5 

08S.5 rzeki Struga Żaki Dolne Wymiary 0,1 

 rzeka Dopływ spod Dubielna Lipienek 0 

08S.7 podziemne Kornatowo 
2187 

(PL01G039_001) 
 

08S.8 podziemne Stolno 
2531 

(PL01G039_003) 
 

08S.9 podziemne Małe Czyste 
2532 

(PL01G039_004) 
 

08S.10 podziemne Wichorze 
2533 

(PL01G039_005) 
 

08S.11 podziemne Cepno 
2534 

(PL01G039_006) 
 

08S.12 podziemne Robakowo 
2535 

(PL01G039_007) 
 

08S.13 podziemne Robakowo 64 
2536 

(PL01G039_008) 
 

 podziemne Chełmno 
2530 

(PL01G031_006) 
 

08S.17 jeziora Kornatowskie 20554  

 jeziora Czyste Wielkie Czyste  
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Tabela 5 przedstawia stanowiska monitoringu jakości wód powierzchniowych na OSN 

nr 3 w zlewni rzeki Tążyna. Nie przedstawiono danych za okres 2004-2008, ponieważ 

opisywany OSN został utworzony po tym okresie. 

Tabela 5. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych na OSN nr 3 w 
zlewni rzeki Tążyna w okresie sprawozdawczym 2008-2012  

Kod OSN Nazwa OSN Numer 
Rodzaj 

wód 
Rzeka/studnia/jezioro 

Stanowisko 
(nazwa lub kod) 

km 

OSN nr 3 
OSN nr 3 w 
zlewni rzeki 

Tążyna 

1 rzeki Kanał Parchański Stanomin 29 

2 rzeki Tążyna Przybranowo 20 

3 rzeki Tążyna I Straszewo 3,1 

4 rzeki Mała Tążyna Przybranowo 0,2 

1.2 Tabele podsumowujące informacje na temat jakości wód podziemnych 

1.2.1 Wody podziemne 

 Analizę jakości wód podziemnych, w okresie sprawozdawczym, na który składały się 

następujące lata: 2007, oraz II okres sprawozdawczy od 2008 do 2012 roku, oparto na 

podstawie danych pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska. Analizowane 

wyniki dotyczyły stanowisk monitoringowych, znajdujących się w ramach sieci krajowego 

monitoringu jakości wód, które wchodzą w skład obszarów szczególnie narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych woj. kuj.-pomorskiego. Opracowaniu 

poddano dane, stanowiące podstawę do oceny jakości wód podziemnych w okresie 2008-

2012. Wśród dokumentów, z których korzystano podczas realizacji opracowania, wymienić 

należy: 

 Sprawozdanie WIOŚ w Bydgoszczy, z zakończenia czteroletniego okresu (2008-2012) 

realizacji programu działań, mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia 

rolniczego zlokalizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (obszary: 

Kotomierzyca, Żacka Struga, Tążyna). 



 15 

 Wyniki analiz monitoringu wód podziemnych dla RZGW Gdańsk na lata 2008 i 2011 

oraz sprawozdanie WSSE Bydgoszcz, zawierające informacje o stanie jakości wód 

podziemnych przeznaczonych do spożycia w latach 2008-2012. 

 Przygotowany przez GIOŚ wykaz punktów pomiarowych krajowej sieci Monitoringu 

Wód Podziemnych wykorzystanych do oceny stanu jakości wód podziemnych na 

obszarach narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego w 

2004-2010 r. 

 Sprawozdanie z wdrażania programów działań dla obszarów szczególnie narażonych 

(OSN) na związki azotu ze źródeł rolniczych na obszarze RZGW Gdańsk w okresie 

1.05.2004 – 30.04.2008 r. 

 Średnie wartości stężeń azotanów w wodach podziemnych w latach 2007-2012 

zostały określone na podstawie dostępnych sprawozdań, zawierających wyniki badań WIOŚ 

Bydgoszcz i PIG z dwóch okresów sprawozdawczych (2004-2008 i 2008-2012), oraz RZGW 

Gdańsk, tylko z jednego takiego okresu (2004-2008). Głównym źródłem opracowania 

wyników średnich stężeń azotanów dla dwóch okresów sprawozdawczych był wykaz 

punktów pomiarowych krajowej sieci Monitoringu Wód Podziemnych wykorzystanych do 

oceny stanu jakości wód podziemnych na obszarach narażonych na zanieczyszczenia 

azotanami pochodzenia rolniczego w latach 2004-2011 r. Wykaz ten zawiera obliczone już 

średnie wartości stężenia azotanów dla poszczególnych lat (2004-2011).  

Do przedstawienia średnich stężeń azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla 

celów spożywczych na obszarze OSN nr 1, 2 oraz 3 wykorzystano dane Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy z okresu 2008-2012. W opracowaniu obliczono 

również tendencję stężenia azotanów na podstawie różnicy dwóch średnich arytmetycznych 

średnich wartości azotanów, obliczonych dla obu analizowanych ze sobą okresów 

sprawozdawczych (2004-2008 i 2008-2012).  

Do określenia tendencji stężeń azotanów na podstawie maksymalnych wartości, 

wykorzystano metodykę obliczeń zastosowaną w przypadku określenia tendencji stężeń 

azotanów na podstawie średnich wartości azotanów. Uzyskane wyniki są jednak 

niemiarodajne, ponieważ w/w materiały, które wykorzystano do przygotowania 

opracowania, były niekompletne i w większości przypadków nie zawierały informacji na 

temat maksymalnych stężeń azotanów w wodach podziemnych. 
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1.2.1.1 OSN nr 1 – w  zlewni rzeki Kotomierzyca 

Poniższe tabele przedstawiają stanowiska monitoringowe jakości wód podziemnych 

na obszarze OSN  nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca (tab. 6). 

Tabela 6. Liczba stanowisk monitoringu wód podziemnych badanych na OSN nr 1 – w zlewni 
rzeki Kotomierzyca 

Wyszczególnienie 
Okres sprawozdawczy 

2004-2008 
Okres sprawozdawczy 

2008-2012 
Wspólne stanowiska 

Płytkie wody podziemne (0-
5m) 

6 5 5 

Wody podziemne o 
głębokości (5-15m) 

1 1 1 

Wody podziemne o 
głębokości (15-30m) 

3 2 2 

Wody podziemne o 
głębokości powyżej 30m 

- - - 

Wody podziemne o 
napiętym zwierciadle 

1 1 1 

Wody podziemne o 
swobodnym zwierciadle 

9 7 7 

 

 

Na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca w okresie sprawozdawczym 2004-2008 

było 10 punktów monitoringowych wód podziemnych natomiast w okresie 2008-2012 było 8 

punktów monitoringowych wód podziemnych. Punkty przedstawione w tabeli poniżej były 

stanowiskami wspólnymi dla obu okresów sprawozdawczych (tab. 7). Średnie wartości 

dotyczące stężeń azotanów w wodach podziemnych przedstawiono dla 6 lat (2007-2012). W 

Kotomierzu monitoring średniego stężenia azotanów obejmował okres 5 lat (2007-2011) jak 

również w przypadku dwóch studni w Jagodowie. 
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Tabela 7. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych dla OSN nr 1 – w zlewni rzeki 
Kotomierzyca 

Numer punktu Lokalizacja 

Średnie stężenie azotanów [mg NO3/l] 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

07S.7 Kotomierz 2 127,47 143,23 161,44 200,47 138,0 148,0 

- Nowy Mostek 1 11,33 9,95 4,39 7,93 10,05 1,375 

- Gołuszyce 0,56 0,91 0,79 0,61 1,09 0,465 

07S.8 Pruszcz 0,86 0,88 0,68 0,61 0,565 0,435 

07S.9 Kotomierz 1 129,12 204,73 177,24 492,10 472 391,5 

- 
Studnia 

„Jagodowo” 
217 

0,10 0,11 0,01 0,01 0,095 b.d. 

- 
Studnia „Nowy 
Mostek” 938 

10,88 7,95 31,30 9,25 5,94 b.d. 

07S.6 Kotomierz 0,21 0,16 0,15 0,23 0,16 b.d. 

(źródło: WIOŚ Bydgoszcz, Państwowy Instytut Geologiczny) 

Klasa jakości 

wód 
Kolor 

0–24,99  zielony  

25–39,99  żółty  

40 –50  pomarańczowy  

> 50  czerwony  

 

 Dodatkowo badana była jakość wód podziemnych pod względem zawartości 

azotanów w dwóch studniach, którymi zarządza Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Wyniki tych badań przedstawia poniższa tabela (tab. 8). 
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Tabela 8. Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów 
spożywczych WSSE na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Lokalizacja otworu obserwacyjnego 

Rodzaj 
wód* 

Rok 
badań 

Wyniki – zawartość azotanów 

Nazwa 
wodociągu 

Liczba 
studni 

Miejscowość Gmina 
Współrzędne 
geograficzne 

średnia 

[mg 
NO3/dm

3
]

  

minimalna 

[mg 
NO3/dm

3
] 

maksymalna 

[mg 
NO3/dm

3
] 

wodociąg 
publiczny 
Korytowo  

  

2 

 

Korytowo 

 

Bukowiec 

 

181203.50 

532332. 14 

 

w 

 

2008 0,40 <0,18 0,89 

2009 0,32 0,18 0,45 

2010 0,25 0,16 0,34 

2011 0,26 0,26 0,26 

wodociąg 
publiczny 
Pruszcz  

  

2 

 

Pruszcz 

 

Pruszcz 

 

181201.96 

532017.35 

 

w 

 

2008 1,34 0,57 2,20 

2009 1,61 0,95 2,11 

2010 2,10 2,10 2,10 

2011 1,62 1,62 1,62 

* Rodzaj wód: W - wody wgłębne, G - wody gruntowe (źródło: WSSE Bydgoszcz) 

 

Tabela 9. Odsetek stanowisk na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca w zakresach 
średnich stężeń azotanów 

Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy  

2008-2012 

% stanowisk o stężeniach w [mg NO3/dm
3
] odpowiednio: 

< 24,99 25-39,99 40-49,99 ≥ 50 < 24,99 25-39,99 40-49,99 ≥ 50 

Płytkie wody podziemne (0-
5m) 

50 - - 10 50 - - 12,5 

Wody podziemne o 
głębokości (5-15m) 

10 - - - 12,5 - -  

Wody podziemne o 
głębokości (15-30m) 

20 - - 10 12,5 - - 12,5 

Wody podziemne o 
głębokości powyżej 30m 

- - - - - - - - 

Wody podziemne o 
napiętym zwierciadle 

10 - - - 12,5 - - - 

Wody podziemne o 
swobodnym zwierciadle 

70 - - 20 62,5 - - 25 
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Stanowiska monitoringowe na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca (tab. 9), w 

których w okresie 2004-2008 stwierdzono przekroczenie średnich stężeń azotanów powyżej 

50 mg/l, to studnie ujmujące płytkie wody podziemne (10 % stanowisk) oraz wody 

podziemne o głębokości 15-30 m (10% stanowisk). Na poziomie płytkich wód podziemnych 

50% stanowisk charakteryzowało się zawartością azotanów poniżej 25 mg/l. W strefie o 

głębokości 5-15m i w strefie o głębokości 15-30 m odsetek stanowisk nie przekraczających 

poziomu 25 mg/l wyniósł kolejno 10% i  20%, a dla średnich stężeń azotanów powyżej 50 

mg/l wyniósł 10%. W porównaniu z okresem 2008-2012 tendencja w stosunku do płytkich 

wód podziemnych, których średnie zawartości azotanów nie przekraczają wartość 25 mg/l 

oraz w stosunku do wód podziemnych o głębokości 15-30 m, których średnie zawartości 

azotanów nie przekraczają wartość 25 mg/l i 50mg/l uległa niewielkim zmianom. 

Tabela 10. Odsetek stanowisk na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca w zakresach 
maksymalnych stężeń azotanów 

 Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy  

2008-2012 

% stanowisk o stężeniach w [mg NO3/dm
3
] odpowiednio: 

< 24,99 25-39,99 40-49,99 ≥ 50 < 24,99 25-39,99 40-49,99 ≥ 50 

Woda gruntowa (0-5m) b.d. b.d. b.d. b.d. 40 - - 20 

Woda gruntowa (5-15m) b.d. b.d. b.d. b.d. 20 - - - 

Woda gruntowa głęboka 
(15-30m) 

b.d. b.d. b.d. b.d. - - - 20 

Woda gruntowa (>30m) b.d. b.d. b.d. b.d. - - - - 

Wody podziemne o 
napiętym zwierciadle 

b.d. b.d. b.d. b.d. 40 - - - 

Wody podziemne o 
swobodnym zwierciadle 

b.d. b.d. b.d. b.d. 20 - - 40 

  

 

Na stanowiskach zlokalizowanych na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca (tab. 

10), w okresie sprawozdawczym 2008-2012, w zakresie maksymalnych stężeń azotanów 

wśród wód podziemnych o głębokości 0-5 m, 40% stanowisk znajdowało się w klasie < 24,99, 

a 20% stanowisk znajdowało się w klasie ≥50. Wśród wód podziemnych o głębokości  5-15 m,  
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20% stanowisk wystąpiło w klasie <24,99. Natomiast wśród wód podziemnych o głębokości 

15-30 m, 20% stanowisk wystąpiło w klasie ≥50. Nie przyporządkowano do klas stanowisk  z 

okresu 2004-2008 ze względu na brak danych dotyczących stężeń maksymalnych azotanów 

w tym okresie. 

Tabela 11. Tendencja stężenia azotanów na podstawie średnich wartości na OSN nr 1 – w 
zlewni rzeki Kotomierzyca 

Numer punktu Lokalizacja 

Średnie stężenie azotanów [mg NO3/l] 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

Zmiana Tendencja 

PL_OSN_7_1 Kotomierz 2 114,64 160,76 +46,12 Silny wzrost 

PL_OSN_7_2 Nowy Mostek 1 12,43 7,33 -5,1 Silny spadek 

PL_OSN_7_3 Gołuszyce 1,05 0,85 -0,2 Stabilność 

PL_OSN_7_4 Pruszcz 0,74 0,68 -0,06 Stabilność 

PL_OSN_7_5 Kotomierz 1 110,68 336,5 +225,82 Silny wzrost 

217 
Studnia 

„Jagodowo” 
2,59 0,043 -2,55 Niewielki spadek 

938 
Studnia „Nowy 

Mostek” 
7,3 16,17 +8,87 Silny wzrost 

1559 Kotomierz 0,14 0,18 +0,04 Stabilność 

 

 

 

 

 

 

 Wśród stanowisk monitoringu wód podziemnych na OSN nr 1 - w zlewni rzeki 

Kotomierzyca (tab. 11) pomiędzy okresami sprawozdawczymi 2004-2008 i 2008-2012 

kształtowały się następujące tendencje w odniesieniu do stężeń azotanów: na trzech 

stanowiskach odnotowano tendencję silnego wzrostu stężeń azotanów; na trzech kolejnych 

stanowiskach zaobserwowano tendencje stabilności stężenia azotanów; na jednym 

Tendencja zmian w zakresie 
NO3 

Zmiana x  Kolor  

Wzrost 
Silny > + 5 mg/l czerwony  

Niewielki + 1 do + 5 mg/l 
pomarańcz
owy  

Stabilność – 1 do + 1 mg/l żółty  

Spadek 
Niewielki – 1 do – 5 mg/l zielony  

Silny > – 5 mg/l niebieski  
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stanowisku zaobserwowano niewielką tendencję spadkową, a na kolejnym stanowisku 

zaobserwowano silną tendencję spadkową stężenia azotanów w wodach podziemnych. 

 

Tabela 12. Tendencja stężenia azotanów na podstawie maksymalnych wartości na OSN nr 1 – 
w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Numer punktu Lokalizacja 

Maksymalne stężenie azotanów [mg NO3/l] 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

Zmiana Tendencja 

PL_OSN_7_1 Kotomierz 2 b.d. 186,18 b.d. b.d. 

PL_OSN_7_2 Nowy Mostek 1 b.d. 12,37 b.d. b.d. 

PL_OSN_7_3 Gołuszyce b.d. 1,706 b.d. b.d. 

PL_OSN_7_4 Pruszcz b.d. 0,95 b.d. b.d. 

PL_OSN_7_5 Kotomierz 1 b.d. 451,8 b.d. b.d. 

PL01G037_009 Kotomierz b.d. b.d. b.d. b.d. 

PL01G037_010 
Pruszcz 

Pomorski 
b.d. b.d. b.d. b.d. 

PL_OSN_7_6 Dobrcz 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 

217 
Studnia 

„Jagodowo” 
b.d. b.d. b.d. b.d. 

938 
Studnia „Nowy 

Mostek” 
b.d. b.d. b.d. b.d. 

 

 Ze względu na brak danych dotyczących maksymalnych stężeń azotanów w okresie 

2004-2008 oraz danych niepełnych dotyczących okresu 2008-2012 (tab. 12) nie można 

określić tendencji zmian zachodzących pomiędzy okresami sprawozdawczymi 2004-2008 i 

2008-2012. 

1.2.1.2 OSN nr 2 – w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

 Poniższe tabele przedstawiają stanowiska monitoringowe jakości wód podziemnych 

na obszarze OSN nr 2 – w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego. 

Omawiany obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych, kontrolowany był w latach 2004-2008 na 11 stanowiskach monitoringu jakości 
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wód podziemnych, a w latach 2008-2012 na 8 stanowiskach. Zmianie uległy stanowiska 

Krusin, Klamry oraz Lipienek, które w okresie 2008-2012 nie były brane pod uwagę podczas 

zadań monitoringowych (tab. 13).  

 

Tabela 13. Liczba stanowisk monitoringu wód podziemnych badanych na OSN 2 - w zlewni 
rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Wyszczególnienie 
Okres sprawozdawczy 2004-

2008 
Okres sprawozdawczy 2008-

2012 
Wspólne 

stanowiska 

Woda gruntowa (0-5 m) 
3 3 3 

Woda gruntowa (5-15 m)  1 0 0 

Woda gruntowa głęboka (15-30 m)  1 0 0 

Woda gruntowa (> 30 m)  6 5 5 

Wody podziemne o napiętym 
zwierciadle 

6 5 5 

Wody podziemne o swobodnym 
zwierciadle 

5 3 3 

 

W obecnym okresie sprawozdawczym ilość punktów monitoringowych wód 

podziemnych jest mniejsza od liczby stanowisk monitoringowych w okresie wcześniejszym. 

Najwięcej stanowisk monitoringu wód podziemnych zalicza się do przedziału wód 

podziemnych o głębokości powyżej 30 metrów i napiętym zwierciadle. Dokładne wyniki 

monitoringu jakości wód podziemnych dla omawianego OSN nr 2, przedstawia tabela nr 14, 

w której uwzględniono wyniki badań średnich stężeń azotanów na podstawie dostępnych 

badań. W związku z tym, analizie poddano tylko 9 stanowisk monitoringowych, na 

przestrzeni lat 2007-2012. 

Stanowisko w Klamrach nie było badane w II okresie sprawozdawczym.  Stanowisko 

2531 w Stolnie badano dwukrotnie w latach 2008 i 2010. W punkcie monitoringowym 

zlokalizowanym w Kornatowie próbki pobierane były trzykrotnie – w 2008, 2010 i 2011 r. W 

pozostałych punktach monitoring prowadzony był corocznie.  
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Tabela 14. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych dla OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka 
Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Numer punktu Lokalizacja 

Średnie stężenie azotanów [mg NO3/l] 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PL_OSN_8_2 Klamry 2,66 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

2531 

(PL01G039_003) 
Stolno b.d 30,5 b.d b.d 0,23 b.d. 

2187  

(PL01G039_001) 
Kornatowo 119,50 111,75 b.d. 138,00 197,00 b.d. 

2530  

(PL01G031_006) 
Chełmno 4,75 5,80 1,71 6,01 10,85 b.d. 

2532 

(PL01G039_004) 
Małe Czyste 0,03 0,32 0,05 0,41 0,24 b.d. 

2533 

(PL01G039_005) 
Wichorze 0,02 0,22 0,13 0,46 1,32 b.d. 

2534 

(PL01G039_006) 
Cepno 0,02 0,26 0,19 0,33 0,21 b.d. 

2535 

(PL01G039_007) 
Robakowo 0,03 0,21 0,03 0,20 0,38 b.d. 

2536 

(PL01G039_008) 
Robakowo 64 139,00 146,35 210,00 153,00 115,75 b.d. 

źródło: WIOŚ Bydgoszcz, Państwowy Instytut Geologiczny; b.d. – brak danych. 

Klasa jakości 

wód 
Kolor 

0–24,99 zielony  

25–39,99 żółty  

40 –50 pomarańczowy  

> 50 czerwony  

 

 Analizując dostępne dane dotyczące monitoringu jakości wód podziemnych, 

zaobserwować można, iż badania przez WIOŚ w Bydgoszczy prowadzone były do 2008 roku. 

Badania na stanowiskach zarządzanych przez Państwowy Instytut Geologiczny prowadzone 

były do 2011 roku włącznie. Najniższą klasą jakości wód, charakteryzuje się stanowisko 2187 

(PL01G039_001) - Kornatowo oraz 2536 (PL01G039_008) – Robakowo 64, na których 
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przekroczenia azotanów są bardzo wyraźne. Inne stanowiska monitorowane przez PIG, 

cechują wartościami mieszczącymi się w obowiązujących normach. Ich stan jednak pogorsza 

się. 

 Dodatkowo badana była jakość wód podziemnych pod względem zawartości 

azotanów w studniach, którymi zarządza Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Bydgoszczy. Wyniki tych badań przedstawia poniższa tabela (tab. 15). Czteroletnim okresem 

badań (2008-2011) objęte były punkty w Lisewie, Kajęcinie, Kamlarkach, Jeleńcu, Cepnie, 

Stolnie i Robakowie. Punkty w Wrocławkach, Papowie Biskupim i Zagartowicach badano 

corocznie przez 5 lat (2008-2012). 

Tabela 15. Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów 
spożywczych WSSE na OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. 
Czystego 

Lokalizacja otworu obserwacyjnego 

Rodzaj 
wód* 

Rok 
badań 

Wyniki – zawartość azotanów 

Nazwa 
wodociągu 

Liczba 
studni 

Miejscowość Gmina 
Współrzędne 
geograficzne 

średnia 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

minimalna 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

maksymalna 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

Wodociąg 
publiczny 

Lisewo 
3 Lisewo Lisewo 

184108.41  

531722.41 

W 

2007 1,178 0,9 b.d. 

2008 1,1 1,1 1,1 

2009 1,36 1,28 1,55 

2010 1,5 1,5 1,5 

2011 1,8 1,8 1,8 

2012 b.d. b.d. b.d. 

Wodociąg 
publiczny 
Krajęcin 

3 Krajęcin 

Lisewo 
183440.83 

531844.56 
W 

2007 0,935 0,35 b.d. 

2008 <0,8 <0,8 <0,8 

2009 0,55 0,26 0,82 

2010 <0,8 <0,8 <0,8 

2011 <0,8 <0,8 <0,8 

   2012 b.d. b.d. b.d. 

Wodociąg 
sieciowy 
Kamlarki 

3 Kamlarki Lisewo 
183958.48 

532033.07 
W 

2007 0,96 0,22 b.d. 

2008 1,2 1,2 1,2 

2009 1,23 1,04 1,55 
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Lokalizacja otworu obserwacyjnego 

Rodzaj 
wód* 

Rok 
badań 

Wyniki – zawartość azotanów 

Nazwa 
wodociągu 

Liczba 
studni 

Miejscowość Gmina 
Współrzędne 
geograficzne 

średnia 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

minimalna 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

maksymalna 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

2010 1,1 1,1 1,1 

2011 1,3 1,3 1,3 

2012 b.d. b.d. b.d. 

Wodociąg 
publiczny 

Wrocławki 
2 Wrocławki 

Papow
o 

Biskupi
e 

183610.27 

531502.10 
W 

2007 3,8 3,3 b.d. 

2008 3,03 2,54 b.d. 

2009 2,85 1,68 4,43 

2010 2,89 2,17 3,7 

2011 3,4 3,4 3,4 

2012 3,2 3,2 3,2 

Wodociąg 
sieciowy 
Papowo 
Biskupie 

2 
Papowo 
Biskupie 

Papow
o 

Biskupi
e 

183346.11 

531453.04 
W 

2007 2,08 1,13 b.d. 

2008 1,73 1,42 b.d. 

2009 2,25 2,09 2,48 

2010 2,75 2,7 2,8 

2011 2,8 2,8 2,8 

2012 2,1 2,1 2,1 

Wodociąg 
sieciowy 
Jeleniec 

1 Jeleniec 

Papow
o 

Biskupi
e 

183044.25 

531627.60 
W 

2007 2,88 0,97 b.d. 

2008 1,12 0,69 b.d. 

2009 2,74 0,02 4,56 

2010 2,73 1,5 3,36 

2011 3,9 3,9 3,9 

2012 b.d. b.d. b.d. 

Wodociąg 
sieciowy 

Zegartowice 
2 Zegartowice 

Papow
o 

Biskupi
e 

183131.97 

531440.00 
W 

2007 2,21 1,33 b.d. 

2008 2,03 1,68 b.d. 

2009 1,62 0,26 3,3 

2010 2,75 2,28 3,2 

2011 3,0 3,0 3,0 
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Lokalizacja otworu obserwacyjnego 

Rodzaj 
wód* 

Rok 
badań 

Wyniki – zawartość azotanów 

Nazwa 
wodociągu 

Liczba 
studni 

Miejscowość Gmina 
Współrzędne 
geograficzne 

średnia 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

minimalna 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

maksymalna 

[mg 
NO3/dm

3
]

 

2012 2,4 2,4 2,4 

Wodociąg 
sieciowy 
Cepno 

2 Cepno Stolno 
183154.85 

531826.40 
W 

2007 b.d b.d. b.d. 

2008 0,24 0,24 0,24 

2009 2,24 2,04 2,3 

2010 1,99 1,5 2,67 

2011 2,8 2,8 2,8 

2012 b.d. b.d. b.d. 

Wodociąg 
sieciowy 
Stolno 

2 Stolno Stolno 
183018.00 

531917.86 
W 

2007 2,16 1,68 b.d. 

2008 2,15 2,10 2,17 

2009 1,78 0,8 2,13 

2010 2,145 2,05 2,3 

2011 1,9 1,9 1,9 

2012 b.d. b.d. b.d. 

Wodociąg 
sieciowy 

Robakowo 
2 Robakowo Stolno 

183947.12 

532132.14 
W 

2007 0,48 0,18 b.d. 

2008 0,26 0,26 0,26 

2009 0,75 0,18 2,3 

2010 1,0 1,0 1,0 

2011 1,7 1,7 1,7 

2012 b.d. b.d. b.d. 

* Rodzaj wód: W - wody wgłębne, G - wody gruntowe (źródło: WSSE Bydgoszcz) 

  

Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów spożywczych 

charakteryzują się zróżnicowaniem w zależności od lokalizacji stanowiska poboru wody. 

Zaobserwować również można brak przeprowadzonych kontroli w roku 2012. Na większości 

badanych stanowisk w obecnym okresie sprawozdawczym, odnotować można pogorszenie 

się stanu jakości wód podziemnych w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego.  
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 Odsetek stanowisk analizowanego OSN nr 2 w zakresach średnich stężeń azotanów, 

zrealizowany został na podstawie 7 stanowisk (w obecnym okresie sprawozdawczym) oraz 9 

stanowisk (w okresie sprawozdawczym 2004-2008), pomimo tego, iż zostało wyznaczonych 

11 stanowisk monitoringowych. Powodem takiej sytuacji był brak dostępności istotnych 

danych, niezbędnych do przygotowania opracowania. Odsetek stanowisk dla OSN nr 2, 

przedstawia tabela następna (tab. 16). 

 

Tabela 16. Odsetek stanowisk na OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, 
Jez. Czyste 

Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy  

2008-2012 

Udział stanowisk [%] o stężeniach w przedziałach [mg/l] odpowiednio: 

< 24,99 
25-

39,99 
40-49,99 ≥ 50 < 24,99 25-39,99 40-49,99 ≥ 50 

Woda gruntowa (0-5 m)  9,09 - - 18,18 12,5 - - 25 

Woda gruntowa (5-15 m)  9,09 - - - - - -  

Woda gruntowa głęboka 
(15-30 m)  

9,09 - - - - - - - 

Woda gruntowa (> 30 m)  45,45 9,09 - - 62,5 - - - 

Wody podziemne o napiętym 
zwierciadle 

45,45 9,09 - - 62,5 - - - 

Wody podziemne o 
swobodnym zwierciadle 

27,27 - - 18,18 12,5 - - 25 

 

Stanowiska monitoringowe na OSN  nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego, w których w okresie 2008-2011 stwierdzono przekroczenie 

średnich stężeń azotanów powyżej 50 mg/l, to studnie ujmujące płytkie wody podziemne 0-

5m o swobodnym zwierciadle (25% stanowisk). Najwięcej stanowisk charakteryzuje się 

jednak stężeniami azotu < 24,99 mg/l (około 75%), a wśród nich najwięcej jest tych, które 

zaliczają się do wód podziemnych o głębokości powyżej 30 m o napiętym zwierciadle. 

Podobna tendencja miała miejsce w poprzednim okresie sprawozdawczym. 
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Odsetek stanowisk OSN nr 2 w zakresach maksymalnych stężeń azotanów jest nie 

możliwy do określenia. Powodem tego jest brak danych dotyczących wartości maksymalnych 

azotanów. 

Tabela 17. Tendencja stężenia azotanów na podstawie średnich wartości  azotanów dla OSN 

nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Numer punktu Lokalizacja 

Średnie stężenie azotanów [mg NO3/l] 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

Zmiana Tendencja 

PL_OSN_8_2 Klamry 2,66 b.d. b.d. b.d. 

2531 

(PL01G039_003) 
Stolno b.d. 15,37 b.d. b.d. 

2187 

(PL01G039_001) 
Kornatowo 119,50 115,58 -3,92 Niewielki spadek 

2530 

(PL01G031_006) 
Chełmno 4,75 6.09 1,34 Niewielki wzrost 

2532 

(PL01G039_004) 
Małe Czyste 0,03 0,25 0,22 Stabilność 

2533 

(PL01G039_005) 
Wichorze 0,02 0,53 0,51 Stabilność 

2534 

(PL01G039_006) 
Cepno 0,02 0,25 0,23 Stabilność 

2535 

(PL01G039_007) 
Robakowo 0,03 0,20 0,17 Stabilność 

2536 

(PL01G039_008) 
Robakowo 64 139 156,27 17,27 Silny wzrost 

 

 

 

 

 

 

Tendencja zmian w zakresie 
NO3 

Zmiana x  Kolor  

Wzrost 

Silny > + 5 mg/l czerwony  

Niewielki + 1 do + 5 mg/l 
pomarańcz
owy  

Stabilność – 1 do + 1 mg/l żółty  

Spadek 
Niewielki – 1 do – 5 mg/l zielony  

Silny > – 5 mg/l niebieski  
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Określenie tendencji stężenia azotanów dla OSN nr 2  (tab. 17) na podstawie średnich 

wartości, przeprowadzono na aktualnych oraz dostępnych danych, które określone zostały 

przez PIG do 2010 roku. Badany OSN charakteryzuje się głównie pewną stabilnością oraz 

silnym wzrostem na dwóch stanowiskach (2187 oraz 2536). Tendencji stężenia azotanów na 

podstawie maksymalnych wartości – podobnie jak w przypadku „odsetku stanowisk” – nie 

określono. Powodem, jak wcześniej, był brak dostępnych danych. 

 

1.2.1.3 OSN nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna 

Dla wód podziemnych brak jest w obrębie omawianej zlewni stanowisk 

monitoringowych prowadzonych przez WIOŚ i PIG.  

 W latach 2008-2012 badana była jakość wód podziemnych pod względem zawartości 

azotanów na stanowiskach (studniach do poboru wód podziemnych), którymi zarządza 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Wyniki tych badań 

obejmujących  4 lata (2008-2011) przedstawia poniższa tabela (tab. 18). 

Tabela 18. Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów 
spożywczych WSSE na OSN nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna 

Lokalizacja otworu obserwacyjnego 

Rodzaj 
wód* 

Rok 
badań 

Wyniki – zawartość azotanów 

Nazwa 
wodociągu 

Liczba 
studni 

Miejscowość Gmina 
Współrzędne 
geograficzne 

średnia minimalna maksymalna 

[mg 
NO3/dm

3
] 

[mg 
NO3/dm

3
] 

[mg 
NO3/dm

3
] 

Wodociąg 
publiczny 

Aleksandrów 
Kujawski-

ujęcie 
Grabie 

2 Grabie 
Aleksandrów 

Kujawski 

183422.85 

w 

2008 1,87 1,66 2,19 

2009 1,13 0,68 2,01 

525054.38 
2010 0,82 0,68 2,01 

2011 0,68 0,68 0,68 

Wodociąg 
publiczny 
Raciążek 

3 Raciążek Raciążek 

184855.00 

w 

2008 0,61 0,61 0,61 

2009 0,88 0,73 1,45 

525120.00 
2010 0,75 0,5 1,45 

2011 0,5 0,5 0,5 

Wodociąg 
m. 

Ciechocinek 
i gm. 

Aleksandrów 

6 Kuczek 
Aleksandrów 

Kujawski 

18 46 01 00 
w 

2008 17,76 9,97 23,51 

2009 10,6 4,29 16,45 

52 51 22 00 2010 10,6 4,29 16,45 
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Lokalizacja otworu obserwacyjnego 

Rodzaj 
wód* 

Rok 
badań 

Wyniki – zawartość azotanów 

Nazwa 
wodociągu 

Liczba 
studni 

Miejscowość Gmina 
Współrzędne 
geograficzne 

średnia minimalna maksymalna 

[mg 
NO3/dm

3
] 

[mg 
NO3/dm

3
] 

[mg 
NO3/dm

3
] 

Kujawski 
2011 6,53 6,53 6,53 

Wodociąg 
publiczny 

Aleksandrów 
Kujawski-

ujęcie 
Otłoczyn 

2 Otłoczyn 
Aleksandrów 

Kujawski 

184138.00 

w 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2009 0,86 0,8 0,93 

525451.00 
2010 0,47 0,18 0,93 

2011 0,18 0,18 0,18 

Wodociąg 
publiczny 
Koneck 

3 
Święte, 
Koneck 

Koneck 

184636.00 

w 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2009 1,19 0,96 1,42 

524719.00 
2010 0,78 0,39 1,42 

2011 0,39 0,39 0,39 

Wodociąg 
publiczny 

Aleksandrów 
Kujawski-

ujęcie Ośno 

2 Ośno 
Aleksandrów 

Kujawski 

184143.50 

w 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2009 0,54 0,32 0,69 

525133.42 
2010 0,71 0,32 1,9 

2011 0,63 0,63 0,63 

Wodociąg 
publiczny 
Waganiec 

2 
Stary 

Zbrachlin 
Waganiec 

185120.00 

w 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2009 1,4 0,68 1,99 

524650.00 
2010 0,78 0,68 1,99 

2011 0,68 0,68 0,68 

Wodociąg 
publiczny 

Aleksandrów 
Kujawski-

ujęcie 
Służewo 

2 Służewo 
Aleksandrów 

Kujawski 

183807.86 

w 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2009 3,05 0,48 5,63 

525118.47 
2010 4,73 0,48 5,99 

2011 6 6 6 

Wodociąg 
publiczny  

Zakrzewo i 
Bądkowo 

1 Siniarzewo Zakrzewo 

184059.73 

w 

2008 b.d. b.d. b.d. 

2009 1,87 1,8 1,98 

524405.45 
2010 b.d. b.d. b.d. 

2011 b.d. b.d. b.d. 
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 Z racji braku stanowisk monitoringu wód podziemnych prowadzonych przez WIOŚ i 

PIG, nie dokonano przydziału do odpowiednich przedziałów stężeń azotanów. Sytuacja 

wygląda podobnie w przypadku maksymalnych stężeń azotanów. 

W związku z tym, że w poprzednim okresie sprawozdawczym nie były prowadzone 

badania na omawianym obszarze, brak jest danych o tendencjach zmian. 

1.3 Tabele podsumowujące zawierające informacje na temat jakości wód 

powierzchniowych  

 Średnie wartości wskaźników eutrofizacji dla lat 2007-2011 dla wód zlokalizowanych 

na omawianych OSN-ach zostały określone na podstawie dostępnych materiałów: 

 sprawozdania z wdrażania programów działań dla obszarów szczególnie narażonych 

(OSN) na związki azotu ze źródeł rolniczych na obszarze RZGW Gdańsk w okresie 

1.05.2004 – 30.04.2008r., oraz 

 sprawozdania WIOŚ w Bydgoszczy z zakończenia czteroletniego (2008-2012) okresu 

realizacji działań, mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 

dla ONS zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   

 Dane w tabelach dotyczących monitoringu jakości wód powierzchniowych dla 

azotanów dla trzech OSN-ów (tabele nr 24, 33 i 42) dla roku 2007 zostały wzięte ze 

„Sprawozdania z wdrażania programów działań dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) 

na związki azotu ze źródeł rolniczych na obszarze RZGW Gdańsk w okresie 1.05.2004 – 

30.04.2008r.”, a dla lat 2008-2011 ze „Sprawozdania WIOŚ w Bydgoszczy z zakończenia 

czteroletniego (2008-2012) okresu realizacji działań, mającego na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych dla ONS zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego”. 

Dane w tabelach dotyczących tendencji zmian stężeń azotanów dla OSN nr 1 i OSN nr 2 

(tabele nr 27 i 36) obliczono na podstawie:  

 Dla okresu 2004-2008  
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„Sprawozdania z wdrażania programów działań dla obszarów szczególnie narażonych 

(OSN) na związki azotu ze źródeł rolniczych na obszarze RZGW Gdańsk w okresie 

1.05.2004 – 30.04.2008r.” – do obliczeń wykorzystano wyniki z lat 2004-2008. 

 Dla okresu 2008-2012 

„Sprawozdania WIOŚ w Bydgoszczy z zakończenia czteroletniego (2008-2012) okresu 

realizacji działań, mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 

ONS zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – do obliczeń 

wykorzystano dane z lat 2008-2011.  

 

1.3.1 OSN 1  - w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Na obszarze OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca, w okresie sprawozdawczym maj 

2008 r. - kwiecień 2012 r., analizowano dane z 4 stanowisk monitoringowych wód 

powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami oraz oceny wskaźników 

eutrofizacji. Były to te same stanowiska monitoringowe jak w okresie sprawozdawczym 

2004-2008 (tab. 19). 

Tabela 19.  Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN  nr 
1 – w zlewni  rzeki Kotomierzyca 

Liczba stanowisk 
Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy 

2008-2012 
Wspólne stanowiska 

Rzeka 4 4 4 

 

 Na czterech stanowiskach badawczych OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca, 

oceniono stan wód pod kątem wskaźników eutrofizacji: stężeń azotanów, stężeń fosforu 

ogólnego, stężeń azotu ogólnego i chlorofilu-a. Poniższe tabele przedstawiają wyniki 

średnich stężeń wskaźników dla okresów badań 2004-2008 i 2008-2012 (tab. 20). Wyniki 

przedstawione w tabelach, dla powyższych wskaźników eutroficznych dotyczą 4 lat 2008-

2011.
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Tabela 20.  Średnie wartości wskaźników eutrofizacji w 2007 i okresie badań 2008-2011 na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca  

Lokalizacja Wartości średnie roczne stężeń wskaźników eutrofizacji  

Km 
cieku 

Miejscowość Gmina 
Lata 

prowadz. 
monitoringu 

Azotany     [mg NO3/dm
3
] Fosfor ogólny     [mg P/dm

3
] Azot ogólny     [mg N/dm

3
] Chlorofil „a” [µg/dm

3
] 

25,2 Łowin Pruszcz 

2007 74,16 0,12 23,69 12,13 

2008 151,70 0,15 35,88 2,9 

2009 77,02 0,35 19,23 66,07 

2010 95,15 0,158 23,02 45,85 

2011 66,8 0,22 16,81 38,78 

23,5 Pruszcz Pruszcz 

2007 48,29 0,68 18,35 20,67 

2008 58,67 0,75 20,82 70,74 

2009 39,4 0,49 16,9 13,62 

2010 74,11 0,322 18,91 9,85 

2011 48,75 0,21 12,75 19,6 

16,4 Kotomierz Dobrcz 

2007 32,94 0,32 12,21 5,69 

2008 30,69 0,33 7,73 6,73 

2009 38,08 0,27 9,87 8,25 

2010 59,6 0,253 14,93 16,16 
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Lokalizacja Wartości średnie roczne stężeń wskaźników eutrofizacji  

Km 
cieku 

Miejscowość Gmina 
Lata 

prowadz. 
monitoringu 

Azotany     [mg NO3/dm
3
] Fosfor ogólny     [mg P/dm

3
] Azot ogólny     [mg N/dm

3
] Chlorofil „a” [µg/dm

3
] 

2011 46,57 0,18 11,6 7,99 

12,5 Karczemka Dobrcz 

2007 31,52 0,15 10,31 4,57 

2008 26,46 0,17 7,27 5,72 

2009 31,8 0,13 8,19 7,56 

2010 58,06 0,201 14,53 5,55 

2011 39,75 0,13 10,05 8,06 

kolor czerwony - przekroczone wartości graniczne wskaźników eutrofizacji wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na związki azotu ze 

źródeł rolniczych (Dz.U. Nr241, poz.2093) 
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Badania jakości wód rzeki Kotomierzyca pod względem wskaźników wskazujących na 

zjawisko eutrofizacji zamieszczone w tabeli pochodzą z roku 2007 (porównawczo) i z lat 

okresu sprawozdawczego 2008-2011. Badania monitoringowe wykonane zostały przez WIOŚ 

w Bydgoszczy na czterech stanowiskach zlokalizowanych na rzece Kotomierzyca. Wskaźniki 

eutrofizacji podlegające badaniom to: azotany, fosfor ogólny, azot ogólny i chlorofil „a”. 

Azotany 

 Stężenia średnie roczne azotanów znacznie przekraczają wartości graniczne 

kwalifikujące wody jako eutroficzne. Na przestrzeni lat 2008-2011 nie można dostrzec 

szczególnych zmian. Stężenia azotanów utrzymują się na podobnie wysokim poziomie.  

 Zauważalny jest wzrost stężeń średnich azotanów w latach 2008-2012 na stanowiskach 

Łowin i Pruszcz umiejscowionych w dolnym biegu rzeki.  

Fosfor ogólny 

 Stężenia średnie roczne fosforu ogólnego nie przekraczają wartości granicznych 

wskazujących na zjawisko eutrofizacji na stanowisku zlokalizowanym w Karczemce.  

 Na stanowiskach Pruszcz i Kotomierz wartości graniczne są przekroczone w okresie 

2008-2010. Zauważalne jest obniżenie stężeń fosforu ogólnego na tych stanowiskach w 

latach 2008-2011 do tego stopnia, że w roku 2011 średnie stężenie nie przekraczało 

wartości granicznych.  

 Na stanowisku Łowin średnie stężenia fosforu ogólnego oscylują w pobliżu wartości 

granicznej 0,25 mg P/dm3.  

 Zaobserwować można zwiększenie stężeń średnich fosforu ogólnego w latach 2008-

2011 na stanowisku Łowin.  

 Ogólna tendencja wskazuje na zmniejszenie stężenia fosforu ogólnego w latach 2008-

2011 wodach rzeki Kotomierzycy. 

Azot ogólny 

 Stężenia średnie roczne azotu ogólnego na wszystkich stanowiskach na przestrzeni lat 

2007-2011 przekraczają wartości graniczne kwalifikujące wody jako eutroficzne.  
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 W latach 2008-2010 nastąpił wzrost stężenia azotu ogólnego. Po tym okresie w roku 

2011 zaobserwować można spadek stężeń azotu ogólnego względem lat 

wcześniejszych.  

 Widoczna jest tendencja wzrostu stężenia azotu ogólnego w latach 2008-2010 na 

stanowiskach zlokalizowanych w górnym biegu rzeki Kotomierzyca na stanowiskach: 

Kotomierz i Karczemka.  

 Natomiast tendencja odwrotna spadku stężeń azotu ogólnego w latach 2008-2011 

obserwowana jest na stanowiskach zlokalizowanych w dolnym biegu na stanowiskach 

Pruszcz i Łowin.  

Chlorofil „a” 

 Zauważalna jest tendencja wzrostu stężeń chlorofilu a w latach 2008-2011 prowadząca 

do tego, że na stanowisku Łowin w latach 2009-2011 zostały przekroczone wartości 

graniczne. Stało się tak również w 2008 roku na stanowisku Pruszcz.  

W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji stwierdzono, że zjawisko to występuje 

na wszystkich stanowiskach (tab. 21). 

Tabela 21. Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN nr 1, w których stwierdzono 
eutrofizację 

Liczba stanowisk 
Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy  

2008-2012 
Wspólne stanowiska 

OSN nr 1 w zlewni Kotomierzycy 100 100 4 

 

 Poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód rzeki Kotomierzyca 

przedstawiono w tabeli (tab. 22).  

Tabela 22. Odsetek stanowisk monitoringowych OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca, w 
których określono stan troficzny wód 

Odsetek stanowisk 
Ultra- 

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Poprzedni okres 
sprawozdawczy 

- - - 50 50 

Bieżący okres 
sprawozdawczy 

- - - 50 50 
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Wody rzeki Kotomierzyca w okresie sprawozdawczym 2008-2012 zostały 

zakwalifikowane w 50% stanowisk do wód eutroficznych, a w 50% stanowisk do wód 

hipertroficznych. 

 Określono także tendencje zmian  średnich rocznych wartości wskaźników eutrofizacji 

w wodach rzeki Kotomierzyca (tab. 23). 

Tabela 23. Tendencje zmian średnich wskaźników eutrofizacji wód powierzchniowych w 
latach 2008-2011 względem lat 2004-2008 

Lokalizacja 

 

Wartość średnia roczna 

Nazwa rzeki 
Km 

cieku 
Gmina Miejscowość 

Azotany 

[mg 
NO3/dm

3 
] 

Fosfor 
ogólny 

[mg 

P/dm
3 

] 

Azot 
ogólny 

[mg 
NO3 

/dm
3 

] 

Chlorofil 
„a” 

[μ/dm
3 

] 

Kotomierzyca 25,2 Pruszcz Łowin 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

71,97 0,20 20,27 16,35 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

97,66 0,22 23,74 38,4 

Zmiana +25,69 +0,02 +3,47 +22,05 

Tendencja Silny wzrost - - - 

Kotomierzyca 23,5 Pruszcz Pruszcz 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

53,32 0,58 16,77 22,07 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

55,23 0,44 17,35 28,45 

Zmiana +1,91 -0,14 +0,58 +6,38 

Tendencja 
Niewielki 

wzrost 
- - - 

Kotomierzyca 20 Dobrcz Kotomierz 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

39,76 0,345 11,92 5,13 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

43,74 0,26 11,03 9,78 

Zmiana +3,98 -0,085 -0,89 +4,65 
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Lokalizacja 

 

Wartość średnia roczna 

Nazwa rzeki 
Km 

cieku 
Gmina Miejscowość 

Azotany 

[mg 
NO3/dm

3 
] 

Fosfor 
ogólny 

[mg 

P/dm
3 

] 

Azot 
ogólny 

[mg 
NO3 

/dm
3 

] 

Chlorofil 
„a” 

[μ/dm
3 

] 

Tendencja 
Niewielki 

wzrost 
- - - 

Kotomierzyca 12,5 Dobrcz Karczemka 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

38,16 0,185 10,69 4,24 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

39,08 0,157 10,01 6,72 

Zmiana +0,92 -0,028 -0,68 +2,48 

Tendencja Stabilność - - - 

  

 

 

  

 

 Tendencje zmian średnich stężeń wskaźników eutrofizacji pomiędzy okresami 

sprawozdawczymi 2004-2008, a 2008-2012 wskazują, że: 

 Następują niewielkie zmiany w stężeniach azotanów w górnym biegu cieku, 

natomiast w dolnym biegu zauważalny jest silny wzrost stężenia azotanów. 

 Stężenia fosforanów na całej długości cieku zachowują tendencję do spadków. 

 Stężenia średnie azotu ogólnego zachowują zbliżone wartości, jedynie w dolnym 

biegu cieku zaobserwować można niewielki wzrost stężenia azotu ogólnego. 

 Stężenia średnie chlorofilu a wykazują tendencję do niewielkiego wzrostu na 

stanowiskach zlokalizowanych w górnym biegu cieku, natomiast na stanowiskach w 

dolnym biegu cieku zaobserwować można znaczny wzrost stężeń chlorofilu „a” 

Tendencja zmian w zakresie NO3 
 

Zmiana x  Kolor  

Wzrost  
Silny > + 5 mg/l czerwony  

Niewielki + 1 do + 5 mg/l pomarańczowy  

Stabilność – 1 do + 1 mg/l żółty  

Spadek  
Niewielki – 1 do – 5 mg/l zielony  

Silny > – 5 mg/l niebieski  
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Poniższe tabele przedstawiają wyniki pomiarów stężeń azotanów  w wodach rzeki 

Kotomierzyca (tab. 24, tab. 25). Badania obejmowały 4 lata monitoringu (2008-2011). 

Tabela 24. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód rzeki 
Kotomierzyca w roku 2007 i okresie 2008- 2011. 

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok badań 

azotany 

Nazwa 
rzeki/cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wyników 

[mg NO3/dm
3
] 

X Y Średnia Min Max 

Kotomierzyca 25,2 Pruszcz Łowin 
E 

18.11.06,9 

N 
53.20.97,2 

2007 99,97 86,02 111,5 3 

2008 151,70 151,70 151,70 1 

2009 77,02 5,05 138,90 3 

2010 95,15 52,20 133,0 4 

2011 66,80 27,80 99,40 4 

Kotomierzyca 23,5 Pruszcz Pruszcz 
E 

18.11.06,9 
N 

53.20.97,2 

2007 69,68 7,79 116 7 

2008 58,67 26,20 109,20 3 

2009 39,40 1,60 123,20 6 

2010 74,11 20,40 140,0 8 

2011 48,75 6,65 100,0 5 

Kotomierzyca 20 Dobrcz Kotomierz 
E 

18.06.90,5 
N 

53.17.80,1 

2007 45,45 18,4 99,09 12 

2008 30,69 12,80 74,20 8 

2009 38,08 4,91 105,90 10 

2010 59,60 18,0 133,0 10 

2011 46,57 22,20 98,20 12 

Kotomierzyca 12,5 Dobrcz Karczemka 
E 

18.05.04,5 
N 

53.16.59,6 

2007 40,8 18 87,58 12 

2008 26,46 17,30 44,10 8 

2009 31,80 11,80 82,0 11 

2010 58,06 20,60 127,00 10 

2011 39,75 15,40 94,80 12 

Legenda 

0 – 1,99 granatowy 

2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–50 pomarańczowy 

> 50 czerwony 
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Tabela 25. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód rzeki 
Kotomierzyca okres zimowy: lata 2008-2012 

Legenda 

0 – 1,99 granatowy 

2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–50 pomarańczowy 

> 50 czerwony 

 

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Okres 
badań 

Azotany 

Nazwa 
rzeki/cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość  

[mg NO3/dm
3
] Liczba 

wyników 

X Y Średnia Min Max 

Kotomierzyca 25,2 Pruszcz Łowin 
E 

18.11.0
6,9 

N 
53.20.9

7,2 

X 2008-III 
2009 

145,30 138,90 151,70 2 

X 2009-III 
2010 

- - - - 

X 2010-III 
2011 

112,20 99,40 125,00 4 

X 2011-III 
2012 

50,88 24,05 77,71 2 

 

 

Kotomierzyca 

 

 

23,5 

 

 

Pruszcz 

 

 

Pruszcz 

 

 

E 
18.11.0

6,9 

 

 

N 
53.20.9

7,2 

X 2008-III 
2009 91,00 40,62 123,20 3 

X 2009-III 
2010 

27,85 20,40 35,30 2 

X 2010-III 
2011 

91,12 32,60 134,00 4 

X 2011-III 
2012 

37,53 27,46 47,61 2 

 

Kotomierzyca 

 

20 

 

Dobrcz 

 

Kotomierz 

 

E 
18.06.9

0,5 

 

N 
53.17.8

0,1 

X 2008-III 
2009 

53,22 20,2 105,9 5 

X 2009-III 
2010 

39,54 13,77 89,10 4 

X 2010-III 
2011 

85,10 36,80 133,00 5 

X 2011-III 
2012 

37,09 27,94 43,22 4 

Kotomierzyca 12,5 Dobrcz Karczemka 
E 

18.05.0
4,5 

N 
53.16.5

9,6 

X 2008-III 
2009 

50,60 22,3 82,00 2 

X 2009-III 
2010 

37,30 17,30 69,50 4 

X 2010-III 
2011 

78,14 36,50 127,00 5 

X 2011-III 
2012 

28,52 15,40 77,71 4 
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Badania zawartości azotanów w wodach powierzchniowych wykonano na czterech 

stanowiskach zlokalizowanych na rzece Kotomierzyca. Badania zostały zrealizowane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Punkty poboru prób w latach 

2004-2007 były takie same jak w latach 2008-2012. 

 Badania zawartości azotanów w wodach rzeki Kotomierzycy na przestrzeni lat 2007-

2012 wykazują eutroficzność.  

 Wartości średnich rocznych stężeń azotanów na przestrzeni wszystkich lat znacznie 

przekraczają graniczną wartość 10 mg NO3/dm3 wskazującą na wody, w których 

występuje eutrofizacja na podstawie wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na 

związki azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093) 

 Wraz z biegiem cieku zauważalne jest stopniowe zwiększanie się zawartości 

azotanów w wodach, związane z dopływem zanieczyszczeń.  

 Można zaobserwować, że w górnym biegu cieku średnie roczne zawartości azotanów 

w latach 2008-2012 zmniejszały się .  

 Nie jest zauważalny trend zmniejszenia się zawartości azotanów w wodach rzeki 

Kotomierzyca na przestrzeni lat 2008-2012. 

 Wartości zimowych stężeń azotanów z lat 2008-2012 nie wskazują żadnego trendu.  

 Wartości stężeń azotanów w okresie zimowym zwiększają się wraz z biegiem cieku, 

podobnie jak wartości średnich rocznych stężeń. Taka zależność związana jest z 

dopływem zanieczyszczeń. 

Poniższa tabela przedstawia klasy jakości wód ze względu na stężenie azotanów dla 

stanowisk monitoringu jakości wód powierzchniowych umiejscowionych na rzece 

Kotomierzyca (tab. 26). 
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Tabela 26. Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów dla OSN nr 1 – w zlewni rzeki 
Kotomierzyca [%] 

2008-2012 

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 25 25 50 

Średnia zimowa dla rzek 0 0 0 0 25 75 

Wartość maksymalna dla rzek 0 0 0 0  100 

 

 W latach 2008-2012 wśród średnich wartości 25% stanowisk znalazło się w klasie 25-

39,99 mg NO3/l, 25% w klasie 40-49,99, a 50 % w klasie jakości ≥50 mg NO3/l. 

 W latach 2008-2012 dla wartości maksymalnych 100% stanowisk kwalifikowało się do 

klasy ≥50.   

 W latach 2008-2012 100% stanowisk średnich zimowych dla rzeki Kotomierzyca 

znalazło się w klasie jakości ≥50 mg NO3/l. 

 Zestawienie obrazujące tendencję zmian stężeń azotanów w odniesieniu do lat 2008-

2012 przedstawiono w tabeli nr 27. 

Tabela 27. Tendencja zmian stężeń azotanów OSN nr 1 - w zlewni rzeki Kotomierzyca  

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok badań 

Azotany 

Nazwa 
rzeki/cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

[mg NO3/dm
3
] 

X Y 
Średnia 
roczna 

Średnia 
zimowa 

Max 

roczna 

Kotomierzyca 25,2 Pruszcz Łowin 
E 

18.11.06,9 

N 
53.20.97,2 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

71,32 b.d. 81,74 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

97,66 102,8 130,75 

Zmiana +26,34 b.d. +49,01 

Tendencja 
Silny 

wzrost 
b.d. 

Silny 
wzrost 

Kotomierzyca 23,5 Pruszcz Pruszcz 
E 

18.11.06,9 
N 

53.20.97,2 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

60,14 b.d. 94,26 

Okres 55,23 61,88 118,1 
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Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok badań 

Azotany 

Nazwa 
rzeki/cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

[mg NO3/dm
3
] 

X Y 
Średnia 
roczna 

Średnia 
zimowa 

Max 

roczna 

sprawozdawczy  

2008-2012 

Zmiana -4,91 b.d. +23,84 

Tendencja 
Niewielki 
spadek 

b.d. 
Silny 

wzrost 

Kotomierzyca 20 Dobrcz Kotomierz 
E 

18.06.90,5 
N 

53.17.80,1 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

47,48 b.d. 83,51 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

43,73 53,74 102,82 

Zmiana -3,75 b.d. +19,31 

Tendencja 
Niewielki 
spadek 

b.d. 
Silny 

wzrost 

Kotomierzyca 12,5 Dobrcz Karczemka 
E 

18.05.04,5 
N 

53.16.59,6 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

44,32 b.d. 76,12 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

39,02 48,64 86,97 

Zmiana -5,3 b.d. +10,85 

Tendencja 
Silny 

spadek 
b.d. 

Silny 
wzrost 

  

 

 

 

 

Tendencje zmian średnich stężeń azotanów pomiędzy okresami sprawozdawczymi 

2004-2008, a 2008-2011 wskazują, że: 

 Następują niewielkie zmiany w średnich stężeniach azotanów w górnym biegu cieku, 

natomiast w dolnym biegu zauważalny jest silny wzrost stężenia azotanów. 

Tendencja zmian w zakresie NO3 
 

Zmiana x  Kolor  

Wzrost  
Silny > + 5 mg/l czerwony  

Niewielki + 1 do + 5 mg/l pomarańczowy  

Stabilność – 1 do + 1 mg/l żółty  

Spadek  
Niewielki – 1 do – 5 mg/l zielony  

Silny > – 5 mg/l niebieski  
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 Tendencji w odniesieniu do średniej zimowej stężenia azotanów nie można było 

stwierdzić ze względu na brak danych dotyczących średnich zimowych stężeń 

azotanów dla okresu 2004-2007. 

 Wśród maksymalnych stężeń azotanów zauważalna jest tendencja silnego wzrostu 

stężeń na przestrzeni okresów sprawozdawczych na wszystkich stanowiskach.  

 

1.3.2 OSN nr 2 – w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

 Na obszarze OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste, 

w okresie sprawozdawczym maj 2008 – kwiecień 2012, analizowano dane z 7 stanowisk 

monitoringowych wód powierzchniowych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami oraz 

oceny stężeń wskaźników eutrofizacji (tab. 28). Są to w większości te same stanowiska 

monitoringowe jak w okresie sprawozdawczym 2004-2008, zlokalizowane na rzece Żacka 

Struga (Kornatowo, Wichorze, Dolne Wymiary, Stolno). Różnica polega tylko na zamianie 

stanowiska Wabcz na rzece Struga Sadzka na Lipienek na rzece Dopływ spod Dubielna.  

Dodatkowo obszar OSN nr 2 został powiększony o Jez.  Czyste, które zostało objęte 

monitoringiem wód powierzchniowych w latach 2008-2012. Większość stanowisk 

monitoringowych zlokalizowanych jest na rzece Żacka Struga. Wśród jezior objętych 

monitoringiem, które wyznaczono na OSN nr 2, znajdują Jezioro Kornatowskie (2004-2012) i 

wspomniane wyżej Jezioro Czyste (2008-2012). 

 

Tabela 28.  Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN nr 
2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste 

Charakter 
Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy 

2008-2012 
Wspólne stanowiska 

Rzeka 5 5 4 

Jezioro 1 2 1 
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 Na wyznaczonych stanowiskach badawczych OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, 

Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste oceniono stan wód pod kątem wskaźników eutrofizacji: 

stężeń azotanów, stężeń fosforu ogólnego, stężeń azotu ogólnego i chlorofilu-a. Poniższa 

tabela (tab. 29) przedstawia wyniki średnich stężeń wskaźników dla okresów badań 2004-

2008 i 2008-2012. Warto wspomnieć, iż w latach 2008-2012 zaczęto przeprowadzać analizy 

mające na celu określenie zawartości azotu azotanowego w wodzie [mg NNO3/dm3]. Wyniki 

stężeń azotu azotanowego nie zostały jednak w opracowaniu uwzględnione, ponieważ ich 

analiza z okresem wcześniejszym, ze względu na brak danych, była niemożliwa. Badania 

dotyczące stężeń wskaźników eutroficznych na obszarze OSN nr 2 obejmowały 4 lata 

monitoringu (2008-2011). 
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Tabela 29. Średnie wartości wskaźników eutrofizacji w 2007 i okresie badań 2008-2011 na OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. 
Kornatowskiego i Jez. Czystego  

Lokalizacja Wartości średnie roczne stężeń wskaźników eutrofizacji  

Km 
cieku 

Miejscowość Gmina 
Lata 

prowadz. 
monitoringu 

Azotany      

[mg NO3/dm
3
] 

Fosfor ogólny    

 [mg P/dm
3
] 

Azot ogólny      

[mg N/dm
3
] 

Chlorofil „a”      

 [µg/dm
3
] 

23,2 Kornatowo  Lisewo 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 29,68 0,94 15,86 16,04 

2009 30,83 0,77 17,07 6,9 

2010 32,92 0,73 12,64 7,12 

2011 27,52 0,58 9,36 31,1 

14 Wichorze Stolno 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 13,07 0,71 5,33 7,23 

2009 11,78 0,61 4,66 6,0 

2010 10,68 0,36 4,75 4,93 

2011 17,68 0,25 6,14 6,1 

9,5 Stolno Stolno 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 4,83 1,76 19,59 21,79 

2009 1,70 0,92 5,41 21,5 

2010 7,45 0,64 4,42 20,1 
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Lokalizacja Wartości średnie roczne stężeń wskaźników eutrofizacji  

Km 
cieku 

Miejscowość Gmina 
Lata 

prowadz. 
monitoringu 

Azotany      

[mg NO3/dm
3
] 

Fosfor ogólny    

 [mg P/dm
3
] 

Azot ogólny      

[mg N/dm
3
] 

Chlorofil „a”      

 [µg/dm
3
] 

2011 14,93 0,43 6,22 7,4 

0,1 
Dolne 

Wymiary 
Chełmno 

2007 5,75 0,34 2,75 25,35 

2008 2,65 0,29 2,82 22,43 

2009 0,94 0,32 2,28 12,6 

2010 8,79 0,49 4,17 15,3 

2011 14,83 0,41 5,38 7,6 

   

2007 b.d. b.d. b.d. b.d. 

2008 b.d. b.d. b.d. b.d. 

0,0 Lipienek Lisewo  

   2009 81,48 0,13 19,34 29,7 

   2010 77,19 0,18 18,79 3,45 

   2011 18,97 0,14 20,53 - 

kolor czerwony - przekroczone wartości graniczne wskaźników eutrofizacji wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczenia wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr241, poz.2093) b.d. – brak danych; n.b. – nie badano.
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Azotany 

 Stężenia średnie roczne azotanów znacznie przekraczają wartości graniczne 

kwalifikujące wody jako eutroficzne. Na przestrzeni lat 2004-2007 oraz 2008-2012 nie 

można dostrzec szczególnych zmian. Stężenia azotanów utrzymują się na podobnie 

wysokim poziomie. Dodatkowo, wyraźnemu pogorszeniu ulegają stanowiska w 

miejscowościach Stolno i Dolne Wymiary. 

 Zauważalny jest również spadek stężeń azotanów na stanowisku w miejscowości 

Lipienek w latach 2009-2011.  

 

Fosfor ogólny 

 Stężenia średnie roczne fosforu ogólnego przekraczają wartości graniczne wskazujące 

na zjawisko eutrofizacji na większości stanowisk. Dotyczy to obydwu okresów badań: 

2004-2007 i 2008-2012.  

 Przekroczeń fosforu ogólnego nie zanotowano na stanowisku Lipienek w okresie 2008-

2011. 

 Wartości średnie roczne stężeń fosforu ogólnego na każdym ze stanowisk są niskie i 

zbliżone do końcowej granicy wyznaczonej przez rozporządzenie normy. 

 

Azot ogólny 

 Stężenia średnie roczne azotu ogólnego na wszystkich stanowiskach na przestrzeni lat 

2004-2012 przekraczają wartości graniczne kwalifikujące wody jako eutroficzne.  

 W roku 2011 nastąpił wzrost stężenia azotu ogólnego w wodach względem lat 

wcześniejszych. Nie dotyczy to jednak wszystkich stanowisk, szczególnie w Kornatowie, 

gdzie stężenie tego wskaźnika maleje.  

 

Chlorofil ”a” 

 Stężenia średnie roczne chlorofilu a w latach 2004-2007 trudno porównać z obecnym 

okresem sprawozdawczym, ponieważ brakuje niezbędnych danych. 

 Chlorofil „a” jest wskaźnikiem, który najrzadziej przekraczany jest względem 

dostępnych norm. Jego ilość na większości stanowiskach monitoringowych maleje 

(oprócz Kornatowa). 
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 W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji stwierdzono, że zjawisko to występuje 

na wszystkich stanowiskach badawczych OSN nr 2 (tab. 30). 

Tabela 30. Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN nr 2, w których stwierdzono 
eutrofizację 

Nazwa OSN 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres 
sprawozdawczy  

2008-2012 

Wspólne 
stanowiska 

OSN nr 2 - zlewnia rzeki Żacka Struga, Jez. 
Kornatowskie, Jez. Czyste 

100 100 4 

 

 Poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego przedstawiono w tabeli nr 31. 

Tabela 31. Odsetek stanowisk monitoringowych OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 
Kornatowskiego i Jez. Czystego, w których określono stan troficzny wód 

Odsetek stanowisk 
Ultra- 

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Poprzedni okres 
sprawozdawczy 

- 25% 50% 25% - 

Bieżący okres 
sprawozdawczy 

- 40% 20% 20% 20% 

 

 Określono tendencje zmian średnich rocznych wartości wskaźników eutrofizacji w 

wodach OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Je. Czystego (tab. 32). 

Tendencja zmian określona została dla stężenia azotanów. 

Tabela 32. Tendencje zmian średnich wskaźników eutrofizacji wód powierzchniowych w 
latach 2008-2011 względem lat 2004-2007 - OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. 
Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Lokalizacja 

Okres 
sprawozdawczy 

 

Wartość średnia roczna 

Nazwa 
rzeki 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 
Azotany 

[mg 
NO3/dm

3 
] 

Fosfor 
ogólny 

[mgP/dm
3 

] 

Azot 
ogólny 

[mg NO3 

/dm
3 

] 

Chlorofil 
„a” 

[μ/dm
3 

] 

Żacka 
Struga 

23,2 Lisewo Kornatowo 

2004-2008 25,4 0,615 9,215 43,765 

2008-2012 30,24 0,755 13,74 15,29 

Zmiana +4,84 +0,14 +4,525 -28,48 

Tendencja Niewielki - - - 
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Lokalizacja 

Okres 
sprawozdawczy 

 

Wartość średnia roczna 

Nazwa 
rzeki 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 
Azotany 

[mg 
NO3/dm

3 
] 

Fosfor 
ogólny 

[mgP/dm
3 

] 

Azot 
ogólny 

[mg NO3 

/dm
3 

] 

Chlorofil 
„a” 

[μ/dm
3 

] 

wzrost 

 

Żacka 
Struga 

 

14 

 

Stolno 

 

Wichorze 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

13,46 0,445 5,355 7,735 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

13,30 1,93 5,22 6,07 

Zmiana -0,16 +1,485 -0,135 +1,665 

Tendencja Stabilność - - - 

Żacka 
Struga 

9,5 Stolno Stolno 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

12,225 1,035 6,375 21,7 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

7,23 0,94 8,91 17,70 

Zmiana -4,995 -0,095 +2,535 -4,00 

Tendencja 
Niewielki 
spadek 

- - - 

Żacka 
Struga 

0,1 Chełmno 
Dolne 

Wymiary 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

7,375 0,41 3,375 22,3 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

6,8 0,38 3,66 14,48 

Zmiana -0,575 -0,03 +0,285 -7.82 

Tendencja Stabilność - - - 

Dopływ 
spod 

Dubielna 
0,0 Lisewo Lipienek 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

n.b. n.b. n.b. n.b. 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

59,21 0,15 19,55 16,57 

Zmiana - - - - 

Tendencja - - - - 
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Poniższe tabele przedstawiają wyniki pomiarów stężeń azotanów w wodach OSN nr 2 w 

zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czystego (tab. 33, tab. 34). Skróty 

zastosowane w w/w tabelach, tj.: b.d. oraz n.b. – oznaczają „brak danych” (b.d.), a także „nie 

badano” (n.b.). Wyniki monitoringu stężeń azotanów obejmują 4 lata monitoringu (2008-

2011) Jedynie w przypadku punktu w Lipienku, monitoring prowadzony był w okresie 2009-

2011 (3 lata). 

 

Tabela 33. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód OSN nr 
2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego w roku 2007 i okresie 
2008- 2011 

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok 
badań 

azotany 

Nazwa 

cieku 

Km 

cieku 
Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wyników  

[mg NO3/dm
3
] 

X Y Średnia Min Max 

Żacka 

Struga 
23,2 Lisewo Kornatowo 

E 

18.40.05,0 
N 

53.16.37,6 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 29,68 17,06 42,31 2 

2009 30,83 0,58 64,85 6 

2010 32,92 0,44 63,61 11 

2011 27,52 7,22 64,24 11 

Żacka 

Struga 
14 Stolno Wichorze 

E 

18.32.10,9 
N 

53.17.42,8 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 13,07 1,55 26,40 8 

2009 11,78 3,23 30,8 11 

2010 10,68 0,75 26,93 11 

2011 17,68 5,40 44,74 11 

Tendencja zmian w zakresie NO3 
 

Zmiana x  Kolor  

Wzrost  
Silny > + 5 mg/l czerwony  

Niewielki + 1 do + 5 mg/l pomarańczowy  

Stabilność – 1 do + 1 mg/l żółty  

 
Niewielki – 1 do – 5 mg/l zielony  

Silny > – 5 mg/l niebieski  
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Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok 
badań 

azotany 

Nazwa 

cieku 

Km 

cieku 
Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wyników  

[mg NO3/dm
3
] 

X Y Średnia Min Max 

Żacka 

Struga 
9,5 Stolno Stolno 

E 

18.31.35,9 
N 

53.19.39,3 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 4,83 1,02 8,99 8 

2009 1,70 3,46 13,09 11 

2010 7,45 1,28 24,05 9 

2011 14,93 4,96 46,07 11 

 

 

Żacka 

Struga 

0,1 Chełmno Dolne Wymiary 
E 

18.33.25,7 
N 

53.21.08,6 

2007 5,2 0,44 10,7 12 

2008 4,15 0,44 6,51 8 

2009 0,94 1,24 7,31 12 

2010 8,79 1,99 19,45 11 

2011 14,83 5,36 40,76 11 

Dopływ 

spod 

Dubieln

a 

0,0 Lisewo Lipienek 
E 

18,653035 
N 

53,260738 

2007 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2008 n.b. n.b. n.b. n.b. 

2009 81,48 65,56 87,80 6 

2010 77,19 67,56 89,94 9 

2011 84,02 63,35 101,89 9 

Legenda 

0 – 1,99 granatowy 

2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–50 pomarańczowy 

> 50 czerwony 
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Tabela 34. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód OSN nr 
2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego - okres zimowy 2008-2012 

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Okres 
badań 

Azotany 

Nazwa 
cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość [mg NO3/dm
3
] 

Liczba 
wyników 

X Y Średnia Min Max 

Żacka 
Struga 

23,2 Lisewo Kornatowo 
E 

18.40.05,0 
N 

53.16.37,6 

X 
2008-

III 2009 
16,98 0,58 33,30 3 

X 
2009-

III 2010 
48,46 23,74 64,83 4 

X 
2010-

III 2011 
51,67 24,09 64,21 5 

X 
2011-

III 2012 
31,93 28,21 39,77 4 

 

Żacka 
Struga 

 

14 

 

Stolno 

 

Wichorze 

 

E 
18.32.10,9 

 

N 
53.17.42,8 

X 
2008-

III 2009 12,49 1,55 19,13 5 

X 
2009-

III 2010 
19,21 12,22 30,07 5 

X 
2010-

III 2011 
25,93 7,04 44,73 5 

X 
2011-

III 2012 
11,40 6,69 15,28 4 

 

Żacka 
Struga 

 

9,5 

 

Stolno 

 

Stolno 

 

E 
18.31.35,9 

 

N 
53.19.39,3 

X 
2008-

III 2009 
8,18 4,25 11,56 5 

X 
2009-

III 2010 
8,41 3,45 16,83 5 

X 
2010-

III 2011 
26,31 4,07 46,06 5 

X 
2011-

III 2012 
7,64 3,45 10,76 4 
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Lokalizacja punktu monitoringowego 

Okres 
badań 

Azotany 

Nazwa 
cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość [mg NO3/dm
3
] 

Liczba 
wyników 

X Y Średnia Min Max 

Żacka 
Struga 

0,1 Chełmno 
Dolne 

Wymiary 
E 

18.33.25,7 
N 

53.21.08,6 

X 
2008-

III 2009 
4,19 0,97 6,51 5 

X 
2009-

III 2010 
8,56 4,07 18,02 5 

X 
2010-

III 2011 
21,86 4,12 40,74 5 

X 
2011-

III 2012 
9,0 7,61 10,05 3 

Dopływ 
spod  

Dubielna 
0,0 Lisewo Lipienek 

E 
18,653035 

N 
53,260738 

X 
2008-

III 2009 n.b. n.b. n.b. n.b. 

X 
2009-

III 2010 79,48 67,54 87,77 4 

X 
2010-

III 2011 77,15 73,07 80,60 5 

X 
2011-

III 2012 85,03 85,03 85,03 1 

Legenda 

0 – 1,99 granatowy 

2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–50 pomarańczowy 

> 50 czerwony 

 

Badania zawartości azotanów w wodach powierzchniowych wykonano na czterech 

stanowiskach zlokalizowanych na rzece Żacka Struga oraz na jednym stanowisku 

zlokalizowanym w miejscowości Lipienek. Badania zostały zrealizowane przez Wojewódzki 
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Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Punkty poboru prób w latach 2004-2008 były 

w większości takie same jak w latach 2008-2012, poza stanowiskiem Dopływ spod Dubielna. 

 Badania zawartości azotanów w wodach rzeki Żacka Struga na przestrzeni lat 2007-

2012 wykazują tendencje zmierzające do eutrofizacji. Najbardziej zagrożone zjawiskiem 

eutrofizacji jest stanowisko Dopływ spod Dubielna. 

 Wartości średnich rocznych stężeń azotanów na przestrzeni wszystkich lat znacznie 

przekraczają graniczną wartość 10 mg NO3/dm3  wskazującą na wody, w których 

występuje eutrofizacja na podstawie wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na związki 

azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr241, poz. 2093). Stolno oraz Dolne Wymiary to 

stanowiska, które na tle innych prezentują się najlepiej. 

 Wraz z biegiem cieku zauważalne jest stopniowe zwiększanie się zawartości azotanów 

w wodach związane z dopływem zanieczyszczeń.  

 Można zaobserwować, że w górnym biegu cieku średnie roczne zawartości azotanów w 

latach 2008-2012 zwiększały się .  

 Nie jest zauważalny trend zmniejszenia się zawartości azotanów w wodach stanowisk 

badawczych na OSN nr 2 na przestrzeni lat 2008-2012. 

 Wartości zimowych stężeń azotanów z lat 2008-2012 nie wskazują żadnego trendu.  

 Wartości stężeń azotanów w okresie zimowym zwiększają się wraz z biegiem cieku, 

podobnie jak wartości średnich rocznych stężeń. Taka zależność związana jest z 

dopływem zanieczyszczeń. 

 

Poniższa tabela przedstawia klasy jakości wód ze względu na stężenie azotanów dla 

stanowisk monitoringu jakości wód powierzchniowych OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, 

Jez. Kornatowskie, Jez. Czyste (tab. 35). 

 

 

 

 



 56 

 
Tabela 35. Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów dla OSN nr  2 w zlewni rzeki  Żacka 
Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste [%] 

2008-2012 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 40 20 20 0 20 

Średnia zimowa dla rzek 0 0 60 20 0 20 

Wartość maksymalna dla rzek 0 0 40 20 0 40 

 

 W latach 2008-2012 wśród średnich wartości 20% stanowisk znalazło się w klasie 25-

39,99, 20% w klasie 10-24,99, 40% w klasie 2-9,99, a 20 % w klasie jakości ≥50. 

 W latach 2008-2012 dla wartości maksymalnych 20% stanowisk kwalifikowało się do 

klasy ≥50, 20% w klasie 25-39,99, a 40% stanowisk trafiło do klasy 10-24,99.   

 W latach 2008-2012 40% stanowisk średnich zimowych dla OSN-2 znalazło się w 

klasie jakości ≥50, 40% w klasie 10-24,99, oraz 20% w klasie 25-39,99. 

 

 Wykonano również zestawienie obrazujące tendencję zmian stężeń azotanów w 

odniesieniu do lat 2008-2012 (tab. 36). Skróty zastosowane w tabeli, tj.: b.d. oraz n.b. – 

oznaczają „brak danych” (b.d.), a także „nie badano” (n.b.). 

Tabela 36. Tendencja zmian stężeń azotanów w odniesieniu do lat 2008-2012 dla OSN nr 2 w 
zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste 

Lokalizacja 

 

Wartość średnia roczna azotany [mg 
NO3/dm

3 
] 

Nazwa rzeki 
Km 

cieku 
Gmina Miejscowość 

Średnia 
roczna 

Średnia 
zimowa 

Max roczna 

Żacka Struga 23,2 Lisewo Kornatowo 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

27,7 b.d. 50,3 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

30,24 6,325 58,75 

Zmiana +2,54 b.d. +8,45 

Tendencja 
Niewielki 

wzrost 
b.d. Silny wzrost 
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Lokalizacja 

 

Wartość średnia roczna azotany [mg 
NO3/dm

3 
] 

Nazwa rzeki 
Km 

cieku 
Gmina Miejscowość 

Średnia 
roczna 

Średnia 
zimowa 

Max roczna 

 

Żacka Struga 

 

14 

 

Stolno 

 

Wichorze 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

13,73 b.d. 34,56 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

13,30 2,736 32,22 

Zmiana -0,43 b.d. -2,34 

Tendencja Stabilność b.d. 
Niewielki 
spadek 

Żacka Struga 9,5 Stolno Stolno 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

12,26 b.d. 22,2 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

7,23 2,68 23,05 

Zmiana -5,03 b.d. +0,85 

Tendencja Silny spadek b.d. Stabilność 

Żacka Struga 0,1 Chełmno 
Dolne 

Wymiary 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

7,375 b.d. 16,15 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

6,78 1,89 16,95 

Zmiana -0,595 b.d. +0,8 

Tendencja Stabilność b.d. Stabilność 

Dopływ spod 
Dubielna 

0,0 Lisewo Lipienek 

Okres 
sprawozdawczy 

2004-2008 

n.b. n.b. n.b. 

Okres 
sprawozdawczy 

2008-2012 

80,90 65,49 93,21 

Zmiana b.d. b.d. b.d. 

Tendencja b.d. b.d. b.d. 
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 Jezioro Kornatowskie (lokalizacja GPS: E 18,661725; N 53,278692) na przestrzeni lat 

1998-2011, podczas wszystkich przeprowadzonych badań wykazywało charakter zbiornika 

eutroficznego. Dostępne wyniki wyraźnie wskazują na jego eutroficzny charakter. Uzyskane 

wartości wskaźników eutrofizacji przekraczają wartości graniczne określone wg 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczenia wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr241, poz. 2093). 

Stan jakości Jeziora Kornatowskiego się poprawia, wyraźnie zaobserwować można to 

poprzez obniżenie się zawartości fosforu ogólnego, azotu ogólnego oraz chlorofilu-a w 

wodzie. Tylko przeźroczystość wody uległa ciągłemu pogorszeniu. Warto wspomnieć, iż w 

roku 2011 zmieniono miejsce badań z Lisewa na Kornatowo. 

 W związku ze zmianą wielkości OSN-ów w roku 2008, OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka 

Struga, zyskała dodatkowe stanowisko monitoringowe, którym jest Jezioro Czyste (lokalizacja 

GPS: E 18,497699; N 53,298611). Dostępne wyniki badań, które przeprowadzono na w/w 

jeziorze w roku 2011, wskazują, iż jest to zbiornik zeutrofizowany. Wskaźniki eutrofizacji, 

które poddano badaniom, są zbliżone do tych, które uzyskano na Jeziorze Kornatowskim. 

Dokładna ocena zanieczyszczenia azotanami oraz eutrofizacji śródlądowych wód 

powierzchniowych dla regionu hydrologicznego Dolna Wisła – OSN nr 2 w zlewni rzeki Struga 

Żacka, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego dla lat 1998–2011, przedstawiona została w tabeli 

(tab. 37). 

Tendencja 
zmian w 
zakresie NO3 

 
Zmiana x  Kolor  

Wzrost  
Silny > + 5 mg/l czerwony  

Niewielki + 1 do + 5 mg/l pomarańczowy  

Stabilność  – 1 do + 1 mg/l żółty  

Spadek  
Niewielki – 1 do – 5 mg/l zielony  

Silny > – 5 mg/l niebieski  
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Tabela 37. OSN nr 2. Wskaźniki eutrofizacji dla Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego. Lata 1998, 2005, 2007 oraz 2011 

Nazwa jeziora gmina miejscowość rok badań 
liczba 
prób 

stężenie azotanów [mg/dm
3
] wskaźniki eutrofizacji 

średnie max min 
fosfor 
ogólny   

[mg/dm
3
] 

azot 
ogólny      

[mg/dm
3
] 

chlorofil a 
[µg/dm

3
] 

przezroczystość    
[m] 

Kornatowskie Lisewo Lisewo 1998* - - - - 1,098 6,43 222,8 0,4 

Kornatowskie Lisewo Lisewo 2005 - - - - 0,16 4,30 168,8 0,4 

Kornatowskie Lisewo Lisewo 2007 8 1,81 0,44 10,31 1,17 4,91 132,44 0,33 

Kornatowskie Lisewo Kornatowo 2011 6 3,61 0,22 18,98 0,176 3,89 85,45 0,8 

Czyste Stolno Wielkie Czyste 2011 6 6,12 0,22 22,48 0,218 4,69 78,25 0,6 

*  podstawa do wyznaczenia wód wrażliwych w 2003r. kolor czerwony - przekroczone wartości graniczne wskaźników eutrofizacji wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczenia wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr241, poz.2093) 
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1.3.3 OSN nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna 

Na obszarze OSN nr 3 – w zlewni rzeki  Tążyna, w okresie sprawozdawczym maj 2008 

- kwiecień 2012, analizowano dane z 4 stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do oceny stanu zanieczyszczenia azotanami oraz oceny wskaźników 

eutrofizacji. W związku z tym, iż OSN nr 3 nie istniał we wcześniejszym okresie 

sprawozdawczym (2004-2008), nie można odnieść się do zachodzących tu tendencji (tab. 

38). 

 

Tabela 38. Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN nr 3 
– w zlewni rzeki Tążyna 

Charakter 
Okres sprawozdawczy 

2004-2008 

Okres sprawozdawczy 

2008-2012 
Wspólne stanowiska 

Rzeka b.d. 4 0 

Jezioro 0 0 0 

b.d. – brak danych 

 

 Na wyznaczonych stanowiskach badawczych OSN nr 3 oceniono stan wód pod kątem 

wskaźników eutrofizacji: stężeń azotanów, stężeń fosforu ogólnego, stężeń azotu ogólnego i 

chlorofilu-a. Poniższe tabele (tab. 39) przedstawiają wyniki średnich stężeń wskaźników dla 

okresu badań 2008-2012. Wszystkie wskaźniki eutroficzne w wyznaczonych punktach 

monitoringowych na  OSN nr 3 badane były corocznie w okresie 2008-2011 (4-krotnie). 
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Tabela 39. Średnie wartości wskaźników eutrofizacji w okresie badań 2008-2011 na OSN nr 3 – w zlewni rzeki  Tążyna 

 

Lokalizacja 
Wartości średnie roczne stężeń wskaźników 

eutrofizacji 

Nazwa 
rzeki/cieku 

Km cieku Miejscowość Gmina 
Lata, 

prowadz. 
monitoringu 

Azotany 
Fosfor 
ogólny 

Azot ogólny Chlorofil „a” 

[mg 
NO3/dm

3
] 

[mg P/dm
3
] [mg N/dm

3
] [µg/dm

2
] 

Kanał 
Parchański 

29,0 Stanomin 
Dąbrowa 
Biskupia 

2008 12,19 0,38 4,21 16,13 

2009 46,39 0,32 12,07 11,54 

2010 62,19 0,36 15,64 4,46 

2011 32,57 0,37 8,88 2,47 

Tążyna 20,0 Przybranowo 
Aleksandrów 

Kujawski 

2008 10,83 0,15 3,69 4,62 

2009 22,68 0,18 6,41 3,99 

2010 44 0,29 11,58 6,79 

2011 23 0,25 6,61 2,4 

Tążyna I 3,1 Straszewo Koneck 

2008 3,24 1,89 7,72 34,6 

2009 23,33 0,6 7,64 4,41 

2010 37,53 0,41 10,81 7,88 

2011 17,92 0,89 7,32 4,1 

Mała 
Tążyna 

0,2 Przybranowo 
Aleksandrów 

Kujawski 

2008 11,14 0,12 4,38 6,6 

2009 23,69 0,22 6,94 4,39 

2010 44,16 0,2 11,62 4,84 

2011 18,61 0,21 5,63 3,55 

kolor czerwony - przekroczone wartości graniczne wskaźników eutrofizacji wg rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 241, poz.2093)
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Azotany 

 Stężenia średnie roczne azotanów znacznie przekraczają wartości graniczne 

kwalifikujące wody jako eutroficzne. Na przestrzeni lat 2008-2011 można dostrzec w 

niektórych przypadkach pogorszenie się stopnia eutrofizacji.  

Fosfor ogólny 

 Stężenia średnie roczne fosforu ogólnego przekraczają wartości graniczne wskazujące 

na zjawisko eutrofizacji na większości stanowisk.  

Azot ogólny 

 Stężenia średnie roczne azotu ogólnego na niemal wszystkich stanowiskach na 

przestrzeni lat 2008-2011 przekraczają wartości graniczne kwalifikujące wody jako 

eutroficzne.  

Chlorofil „a” 

 Chlorofil „a” jest wskaźnikiem, który najrzadziej przekraczany jest względem 

dostępnych norm. Jego ilość na wszystkich stanowiskach monitoringowych 

systematycznie maleje. 

 

 W wyniku przeprowadzonej oceny eutrofizacji stwierdzono, że zjawisko to występuje 

na wszystkich stanowiskach OSN nr 3 (tab. 40). 

 

Tabela 40. Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN nr 3, w których stwierdzono 
eutrofizację 

Nazwa OSN 
Okres sprawozdawczy 

2004-2007 

Okres sprawozdawczy  

2008-2011 
Wspólne stanowiska 

OSN nr 3 - zlewnia rzeki Tążyna b.d. 100 0 

b.d. – brak danych 

Poziom eutrofizacji i zestawienie stanu troficznego wód rzeki Tążyna przedstawiono 

w tabeli poniżej (tab. 41). 

 



 63 

Tabela 41. Odsetek stanowisk monitoringowych OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna, w których 
określono stan troficzny wód 

Odsetek stanowisk 
Ultra- 

Oligotroficzny 
Oligotroficzny Mezotroficzny Eutroficzny Hipertroficzny 

Poprzedni okres 
sprawozdawczy 

- - - - - 

Bieżący okres 
sprawozdawczy 

- 10% 20% 50% 20% 

 

 

Wody rzeki Tążyna w okresie sprawozdawczym 2008-2011 zostały zakwalifikowane w 

50% stanowisk do wód eutroficznych, w 20% stanowisk do wód hipertroficznych i 

mezotroficznych a w 10% stanowisk do wód oligotroficznych. 

Poniższe tabele przedstawiają wyniki pomiarów stężeń azotanów w wodach OSN nr 3  

- zlewnia rzeki Tążyna (tab. 42, tab. 43). 

 

Tabela 42. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów na terenie OSN 
nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna  (2008- 2011) 

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok 
bada

ń 

Azotany 

Nazwa 
rzeki/ 
cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wynikó

w 

 [mg NO3/dm
3
] 

X Y Średnia Min Max 

Kanał 
Parchański 

29 
Dąbrowa 
Biskupia 

Stanomin 
E  

18.52.92,01 

N 
52.79.62.,9

1 

2008 12,19 5,5 23,8 8 

2009 46,39 11,35 104,6 10 

2010 62,19 11 120 11 

2011 32,57 19 53,6 11 

Tążyna 20 
Aleksandrów 

Kujawski 
Przybranowo 

E  
18.61.15,61 

N 
52.83.08,72 

2008 10,83 2,4 23 8 

2009 22,68 5,6 54,3 12 

2010 44 6,3 85,7 10 

2011 23 8,6 42,3 11 

Tążyna I 3,1 Koneck Straszewo 
E  

18.61.93,21 
N 

52.80.90,40 

2008 3,24 0,5 6,2 5 

2009 23,33 3,9 44,2 10 

2010 37,53 3,77 86,56 9 

2011 17,92 1 54 11 

Mała 
Tążyna 

0,2 
Aleksandrów 

Kujawski 
Przybranowo 

E  
18.61.49,70 

N 
52.82.92,90 

2008 11,14 1 32,6 8 

2009 23,69 2,3 59 11 
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Lokalizacja punktu monitoringowego 

Rok 
bada

ń 

Azotany 

Nazwa 
rzeki/ 
cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wynikó

w 

 [mg NO3/dm
3
] 

X Y Średnia Min Max 

2010 44,16 1,82 103,7 10 

2011 18,61 2,8 58 11 

Legenda dotycząca kolorystyki dla 
tabel związanych ze stężeniami 

azotanów 

0 – 1,99 granatowy 

2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–50 pomarańczowy 

> 50 czerwony 

 
 

Tabela 43. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów na terenie OSN 
nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna okres zimowy (2008-2012) 

Lokalizacja punktu monitoringowego 

Okres 
badań 

azotany 

Nazwa 
cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wyników [mg NO3/dm

3
] 

X Y Średnia Min Max 

Kanał 
Parchański 

29 
Dąbrowa 
Biskupia 

Stanomin 
E 

18.52.92,01 
N 

52.79.62.,91 

X 2008-
III 2009 

33,67 5,89 105 6 

X 2009-
III 2010 

69,08 39 120 4 

X 2010-
III 2011 

65,26 49,8 93,7 5 

X 2011-
III 2012 

32,63 25,2 38,1 3 

Tążyna 20 
Aleksandrów 

Kujawski 
Przybranowo 

E 
18.61.15,61 

N 
52.83.08,72 

X 2008-
III 2009 

20,39 8,01 49,5 6 

X 2009-
III 2010 

44,41 10,9 85,7 4 

X 2010-
III 2011 

44,75 31,3 74,1 5 

X 2011-
III 2012 

18,9 11,4 25,7 3 

Tążyna I 3,1 Koneck Straszewo 
E 

18.61.93,21 
N 

52.80.90,40 
X 2008-
III 2009 

10,57 0,45 35,7 4 
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Lokalizacja punktu monitoringowego 

Okres 
badań 

azotany 

Nazwa 
cieku 

Km 
cieku 

Gmina Miejscowość 

Współrzędne 
geograficzne 

Zawartość 

Liczba 
wyników [mg NO3/dm

3
] 

X Y Średnia Min Max 

X 2009-
III 2010 

42,67 15,6 86,6 4 

X 2010-
III 2011 

42,4 31,9 54 4 

X 2011-
III 2012 

12,29 0,97 19 3 

Mała 
Tążyna 

0,2 
Aleksandrów 

Kujawski 
Przybranowo 

E 
18.61.49,70 

N 
52.82.92,90 

X 2008-
III 2009 

26,86 3,07 59 5 

X 2009-
III 2010 

44,2 5,24 104 4 

X 2010-
III 2011 

48,83 35,8 60,5 5 

X 2011-
III 2012 

13,33 10,4 18,1 3 

Legenda dotycząca kolorystyki dla tabel 
związanych ze stężeniami azotanów 

0 – 1,99 granatowy 

2 – 9,99 błękitny 

10–24,99 zielony 

25–39,99 żółty 

40–50 pomarańczowy 

> 50 czerwony 

 

Badania zawartości azotanów w wodach powierzchniowych wykonano na 2 

stanowiskach zlokalizowanych na rzece Tążyna oraz na jednym stanowisku zlokalizowanym 

na Kanale Parchańskim i Małej Tążynie. Badania zostały zrealizowane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 2008-2012.  

 Badania zawartości azotanów w wodach rzeki/cieku: Tążyna, Tążyna I, Mała Tążyna i 

Kanał Parchański na przestrzeni lat 2008-2012 wykazują tendencje zmierzające do 

eutrofizacji.  

 Wartości średnich rocznych stężeń azotanów na przestrzeni wszystkich lat znacznie 

przekraczają graniczną wartość 10 mg NO3/dm3 wskazującą na wody, w których 

występuje eutrofizacja na podstawie wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska 
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z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na 

związki azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz.2093).  

 Nie jest zauważalny trend zmniejszenia się zawartości azotanów w wodach stanowisk 

badawczych OSN nr 3 na przestrzeni lat 2008-2012. 

 Wartości zimowych stężeń azotanów z lat 2008-2012 wskazują na gwałtowne 

zwiększenie się zawartości azotanów w okresach badawczych: 2009-2010 i 2010-

2011.  

Poniższa tabela przedstawia klasy jakości wód ze względu na stężenie azotanów dla 

stanowisk monitoringu jakości wód powierzchniowych OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna (tab. 

44). 

Tabela 44. Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów dla OSN nr 3 – w zlewni rzeki 
Tążyna [%] 

2008-2012 

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 -  - 75 - 25 

Wartość maksymalna dla rzek - - - - 25 75 

 

 W latach 2008-2012 wśród średnich wartości 50% stanowisk znalazło się w klasie 10-

24,99 i 50% w klasie 25-39,99. 

 W latach 2008-2012 dla wartości maksymalnych 75% stanowisk kwalifikowało się do 

klasy ≥50, a 25% stanowisk trafiło do klasy 40-49,99. 

 W latach 2008-2012 25% stanowisk średnich zimowych dla OSN nr 3 znalazło się w 

klasie jakości ≥50, a 75% w klasie jakości 25-39,99. 
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1.4. Mapy przedstawiające zmiany w jakości wody wraz z krótkim opisem każdej z nich 

Wizualizację monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych 

przedstawiono na rysunkach od 1 do 23. Tendencje zmian jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych w II okresie sprawozdawczym względem I przedstawiono na rysunkach od 24 

do 29.  W przypadku OSN nr 1 do wizualizacji jakości wód powierzchniowych ze względu na 

poszczególne wskaźniki eutrofizacji: azotany, azot ogólny, fosfor ogólny, chlorofil „a”, 

wykorzystano uśrednione wartości z 4 lat (2008-2011) dla punktów Karczemka (km 12,5), 

Kotomierz (km 16,4), Pruszcz (km 23,5), Łowin (km 25,2). Dla średnich wartości zimowych i 

maksymalnych dla punktów Karczemka, Kotomierz i Pruszcz wykorzystano uśrednione 

wartości z miesięcy zimowych za cztery okresy X.2008-III.2009, X.2009-III.2010, X.2010-

III.2011, X.2011-III.2012. W przypadku punktu w Łowinie ze względu na brak danych z okresu 

X.2009-III.2010 przedstawiono uśrednione wartości z trzech okresów.  

Wizualizację danych dla wyników monitoringu wód podziemnych na terenie OSN nr 1 

przedstawiono dla wartości stężeń średnich dla 8 punktów (Kotomierz - 07S.6, Kotomierz 1 - 

07S.9, Kotomierz 2 - 07S.7, Nowy Mostek, Nowy Mostek 1 - 938, Jagodowo - 217, Pruszcz - 

07S.8, Gołuszyce). W przypadku punktów 07S5-07S9 wykorzystano uśrednione wartości z lat 

2008-2012 (5 sezonów). W przypadku punktów Jagodowo, Kotomierz i Nowy Mostek 1 

wykorzystano dostępne dane monitoringu z 3 sezonów, za lata 2008-2010.  

Wyniki monitoringu wód powierzchniowych na OSN nr 2, ze względu na parametry 

eutroficzne przedstawiono na mapach wykorzystując uśrednione wyniki dla 5 punktów 

(Lipieniek – km 0, Dolne Wymiary - km 0,1, Stolno – km 9,5, Wichorze – km 14, Kornatowo – 

km 23,2). Wyniki obejmowały lata 2008-2011. Tylko w przypadku punktu zlokalizowanego w 

Lipieńku do przedstawienia obciążeń na mapach wykorzystano dostępne wyniki z trzech lat 

2009-2011. W przypadku średnich i maksymalnych stężeń azotanów w okresie zimowym 

wykorzystano wyniki monitoringu z następujących sezonów: X.2008-III.2009, X.2009-III.2010, 

X.2010-III.2011, X.2011-III.2012. Tylko w przypadku punktu w Lipieńku wyniki wzięte pod 

uwagę dotyczyły trzech dostępnych sezonów (X.2009-III.2010, X.2010-III.2011, X.2011-

III.2012). Dodatkowo przedstawiono wyniki monitoringu Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego. 

Ponieważ Jez. Kornatowskie nie było badane co roku, dlatego dla przedstawienia danych 

dotyczących średnich i maksymalnych stężeń azotanów wykorzystano uśrednione wartości z 

lat 2007 i 2011, a dla pozostałych parametrów eutroficznych z trzech lat – 2005, 2007 i 2011. 

Badanie Jez. Czystego dotyczyło jednego roku (2011), gdyż wcześniej monitoring nie 
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obejmował tego jeziora. Przedstawienie wyników na mapie wykonano więc na podstawie 

średnich stężeń dla azotanów i pozostałych wskaźników eutrofizacji jakie wystąpiły w 2011 r. 

Mapy prezentujące wyniki monitoringu wód powierzchniowych w obrębie OSN nr 3 

obejmują 4 punkty badawcze: Przybranowo (Mała Tążyna, km 0,2), Straszewo (Tążyna I, km 

3,2), Przybranowo (Tążyna, km 19,7), Stanomin (Kanał Parchański, km 29). Wszystkie wyniki 

monitoringu wód prezentowane na mapach obejmowały pełne 4 lata badań (2008-2012) dla 

każdego wskaźnika. Wyniki dla średnich i maksymalnych stężeń azotanów dotyczyły 

okresów: X.2008-III.2009, X.2009-III.2010, X.2010-III.2011, X.2011-III.2012.  

Wizualizację tendencji zmian w zakresie stężeń średnich i maksymalnych wód 

powierzchniowych w średniorocznie i w okresie zimowym opracowano dla OSN nr 1 i OSN nr 

2. Ze względu na wyznaczenie OSN nr 3 w 2008 nie było możliwości porównania wyników dla 

tego obszaru z wynikami z lat poprzednich (2004-2008). Zmiany w stężeniach azotanów w 

wodach podziemnych przedstawiono tylko dla stężeń średnich.  
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1.4.1. Mapy prezentujące wyniki monitoringu jakości wód z lat 2008-2011 dla 

azotanów i poszczególnych wskaźników eutrofizacji dla każdego z OSN-ów 

 

 

Wody podziemne 

 

 

Rys. 1.  Średnie stężenie azotanów w wodach podziemnych na OSN nr 1 
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Rys. 2.  Średnie stężenie azotanów w wodach podziemnych na OSN nr 2 

 

Wody powierzchniowe 

 

Rys. 3. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 
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Rys. 4. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 
 

 

 Rys. 5. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 w okresie zimowym 
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Rys. 6. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 w okresie 
zimowym 
 
 

 

Rys. 7. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń azotu ogólnego w wodach 
powierzchniowych OSN nr 1  
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Rys. 8. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń fosforu ogólnego w wodach 
powierzchniowych OSN nr 1 
 
 

 

Rys. 9. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych 
OSN nr 1 
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Rys. 10. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 
 
 

 

Rys. 11. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 
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Rys. 12. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 w okresie zimowym 
 

 

Rys. 13. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 w okresie 
zimowym 
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Rys. 14. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń azotu ogólnego w wodach 
powierzchniowych OSN nr 2 
 

 

Rys. 15. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń fosforu ogólnego w wodach 
powierzchniowych OSN nr 2 
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Rys. 16. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń chlorofilu „a” w wodach 
powierzchniowych OSN nr 2 
 

 

Rys. 17. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 
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Rys. 18. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 
 

 

Rys. 19. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 w okresie zimowym  
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Rys. 20. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 w okresie 
zimowym 

 

Rys. 21. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń azotu ogólnego w wodach 
powierzchniowych OSN nr 3 
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Rys. 22. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń fosforu ogólnego w wodach 
powierzchniowych OSN nr 3 

 

 

Rys. 23. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń chlorofilu „a” w wodach 
powierzchniowych OSN nr 3 
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1.4.2. Mapy przedstawiające tendencje średnich, maksymalnych i średnich zimowych 
stężeń azotanów w wodach powierzchniowych dla każdego z OSN-ów, na podstawie 
wyników badan z lat 2008-2011, w stosunku do wyników badan z okresu wziętego pod 
uwagę przy wyznaczaniu wód wrażliwych w 2007 r. 
 

 

Rys. 24. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach powierzchniowych 
w II okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) – OSN nr 1 
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Rys. 25. Tendencje zmian w zakresie maksymalnego stężenia azotanów w wodach 
powierzchniowych w II okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-
2008) – OSN nr 1 
 

 

Rys. 26. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach powierzchniowych 
w II okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) – OSN nr 2 
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Rys. 27. Tendencje zmian w zakresie maksymalnego stężenia azotanów w wodach 
powierzchniowych w II okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-
2008) – OSN nr 2 

 
 
 
 

 
 

1.4.3.Mapy przedstawiające tendencje średnich i maksymalnych stężeń azotanów w 
wodach podziemnych dla każdego z OSN-ów, na podstawie wyników badan z lat 2008-
2011, w stosunku do wyników badan z okresu wziętego pod uwagę przy wyznaczaniu 
wód wrażliwych w 2007 r. 
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Rys. 28. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach podziemnych w II 
okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) na OSN nr 1 

 

 

Rys. 29. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach podziemnych w II 
okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) na OSN nr 2 
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2 Przegląd OSN-ów wraz z informacjami o weryfikacji wód wrażliwych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych po 4 latach od ich 

wyznaczenia w 2008 r. 

2.1  Opis zmian i uzasadnienie weryfikacji w roku 2011 wód wrażliwych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 

szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych 

wód należy ograniczyć (OSN) w stosunku do wyznaczonych w 2008 r. 

 Na podstawie Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2008 r. [Dz. U. Woj. Kuj-Pom. Nr 77, poz. 1277, z poźn. zm. 

2008] w regionie wodnym Dolnej Wisły wyznaczono wody wrażliwe na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych w zlewniach: 

 rzeki Kotomierzyca, 

 Żackiej Strugi oraz jez. Kornatowskiego i Czystego, 

 rzeki Tążyna, 

Szczegółową charakterystykę poszczególnych OSN-ów z II okresu sprawozdawczego 

(2008-2012) oraz planowanych OSN-ów przedstawiono w tabelach nr 45-50 i na rysunkach 

nr 30-40. 

Powodem uznania ww. wód za wrażliwe były przekroczone wskaźniki eutrofizacji. 

Należy tu podkreślić, że nie planowano i nie planuje się wykorzystania ww. wód na cele 

spożywcze. Gminy wchodzące w skład OSN-ów z okresu 2008-2012 przedstawiono w tabeli 

nr 48. Wszystkie trzy obszary OSN w analizowanym okresie wdrażania Programów Działań 

znajdowały się w granicach administracyjnych woj. kuj.-pomorskiego. Rozporządzeniem 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr 2/2008 z dnia 29 

kwietnia 2008r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. woj. Kuj.-Pom. nr 77, poz. 1277), w 2008 

roku wyznaczono 3 obszary OSN (tab. 48).   

W 2011 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
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poz. 2019 ze zm.) przystąpił do ponownego przeglądu wód powierzchniowych i podziemnych 

w obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk i dokonał weryfikacji wód wrażliwych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie 

narażonych, z których odpływ azotu do tych wód należy ograniczyć. Weryfikacja ta była 

podyktowana wystąpieniami Komisji Europejskiej, skierowanymi do Rzeczpospolitej Polskiej 

na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wskazującymi na 

uchybienia zobowiązań naszego kraju, względem implementacji w Polsce Dyrektywy Rady 

91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych.  

Podstawą weryfikacji wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych w regionie 

wodnym Dolnej Wisły w 2011 roku była ekspertyza Instytutu Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach,  pt. „Ocena presji 

rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego”, która 

dostarcza naukowe dowody presji rolnictwa na wody powierzchniowe i podziemne. 

Wyznaczanie wód wrażliwych i OSN-ów podzielono na etapy. Wstępnie, na podstawie 

modelu wydzielono obszary opierając się na jednostkach administracyjnych (obrębach 

geodezyjnych), w których powierzchnia użytków rolnych, na których model przewidywał 

stężenia azotu azotanowego w odpływie większe od 10 mg NO3/l oraz powierzchni użytków 

rolnych w zlewniach jezior zeutrofizowanych, była większa od 50% powierzchni użytków 

rolnych w danym obrębie geodezyjnym. Wydzielenia te poddano weryfikacji w oparciu o 

wyniki państwowego monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, czego wynikiem 

było wyłączenie obrębów w zlewniach jednolitych części wód rzek, w których nie stwierdza 

się ponadnormatywnego zanieczyszczenia azotanami (>10 mg NO3/l). Wyłączono również 

obręby w granicach administracyjnych miast oraz położone na terenach leśnych. Na końcu 

wyłączono obręby, w których powierzchnia użytków rolnych ze stwierdzoną presją rolniczą 

jest mniejsza od 100 ha. Wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych wyznaczono zgodnie z kryteriami z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093). 
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Zgodnie z projektem Rozporządzenia nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dn. 15 czerwca 2012 r. za wody wrażliwe na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Dolnej Wisły w 

granicach administracyjnych woj. Pomorskiego uznaje się wody powierzchniowe rzek: 

1. Drybok - na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie tczewskim; 

2. Janki - na terenie gmin wiejskich: Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim oraz 

gmin wiejskich: Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim; 

3. Dopływ spod Piaseczna - na terenie gminy wiejskiej Gniew w powiecie tczewskim; 

4. Młynówka Malborska i jeziora Dąbrówka - na terenie gmin wiejskich: Stary Targ i 

Sztum w powiecie sztumskim. 

Za obszary szczególnie narażone w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach 

województwa pomorskiego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 

ograniczyć uznaje się obszary w zlewniach (tab. 50, rys. 30-40): 

1. rzeki Drybok na terenie gmin wiejskich: Subkowy, Pelplin w powiecie tczewskim; 

2. rzek Janka i Dopływ spod Piaseczna na terenie gmin wiejskich: Bobowo, Skórcz i 

Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim oraz gmin wiejskich Morzeszczyn i 

Gniew w powiecie tczewskim; 

3. rzeki Młynówka Malborska na terenie gmin wiejskich: Stary Targ i Sztum w powiecie 

sztumskim; 

Obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do 

wód należy ograniczyć, zlokalizowane w granicach województwa pomorskiego obejmują 

łącznie powierzchnię 383,2 km², co stanowi 1,1% powierzchni regionu wodnego Dolnej 

Wisły. 

Na podstawie Rozporządzenia nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku z dn. 27 lipca 2012 r. za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach administracyjnych 

województwa kujawsko-pomorskiego uznaje się wody powierzchniowe rzek: 

1. Kotomierzyca - na terenie gmin wiejskich: Pruszcz i Bukowiec w powiecie 

świeckim oraz gminy wiejskiej Dobrcz w powiecie bydgoskim; 
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2. Struga Graniczna - na terenie gmin wiejskich: Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec 

w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz i Koronowo w powiecie 

bydgoskim; 

3. Bacha - na terenie gmin wiejskich: Lubicz, Łysomice i Chełmża w powiecie 

toruńskim, gminy wiejskiej Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-

dobrzyńskim, gmin wiejskich Wąbrzeźno i Płużnica w powiecie wąbrzeskim 

oraz gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim; 

4. Żacka Struga wraz z Jeziorem Kornatowskim i Jeziorem Czystym - na terenie 

gmin wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

5. Dopływ z Przeczna i Dopływ spod Kowroza w zlewni rzeki Struga Łysomicka - 

na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża i Łubianka w powiecie 

toruńskim oraz gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 

6. Tążyna - na obszarze gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, 

Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo i Raciążek w powiecie aleksandrowskim oraz 

gmin wiejskich: Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim; 

7. Kanał Parchański - na terenie gmin wiejskich: Rojewo, Gniewkowo, 

Inowrocław i Dąbrowa Biskupia w powiecie inowrocławskim; 

8. Dopływ z Marszałkowa - na terenie gmin wiejskich: Bądkowo i Waganiec w 

powiecie aleksandrowskim oraz gminy wiejskiej Lubanie w powiecie 

włocławskim, woj. kuj.-pomorskie; 

oraz jezior: 

9. Steklińskiego - na terenie gmin wiejskich: Czernikowo w powiecie toruńskim 

oraz Kikół w powiecie lipnowskim; 

10. Świętego - na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie grudziądzkim; 

11. Nogat - na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie grudziądzkim; 

Za obszary szczególnie narażone w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach 

województwa kujawsko-pomorskiego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych 

wód należy ograniczyć , zgodnie z Rozporządzeniem nr 2/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. uznaje 

się: 



 89 

1. obszar w zlewniach rzek Kotomierzyca i Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: 

Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz i 

Koronowo w powiecie bydgoskim; 

2. obszar w zlewni rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica w 

powiecie wąbrzeskim, gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin 

wiejskich Chełmża, Lubicz, Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej 

Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

3. obszar w zlewni rzeki Żacka Struga na terenie gmin wiejskich: Lisewo, Papowo 

Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

4. obszar w zlewni rzeki Struga Łysomicka na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża 

i Łubianka w powiecie toruńskim i gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 

5. obszar w zlewniach rzek Tążyna, Kanał Parchański i Dopływ z Marszałkowa na terenie 

gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo i 

Raciążek w powiecie aleksandrowskim oraz gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, 

Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim i Lubanie w powiecie 

włocławskim; 

6. obszar w zlewni jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich Czernikowo w 

powiecie toruńskim i Kikół w powiecie lipnowskim; 

7. obszar w zlewni jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie 

grudziądzkim;  

8. obszar w zlewni jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie 

grudziądzkim; 

Łączna powierzchnia  obszarów szczególnie narażonych (OSN) , z których odpływ azotu ze 

źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć, wyznaczonych w granicach województwa 

kujawsko-pomorskiego wynosi 1426,6 km², co stanowi 4,1% powierzchni regionu wodnego 

Dolnej Wisły. 

W wyniku weryfikacji wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych w 

2012r, w porównaniu z rokiem 2008:  

A. Ustanowiono nowe wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone w granicach 

województwa pomorskiego w zlewniach rzek: 

 Drybok - na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie tczewskim; 
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 Janki - na terenie gmin wiejskich: Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim oraz 

gmin wiejskich: Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim; 

 Dopływ spod Piaseczna - na terenie gminy wiejskiej Gniew w powiecie tczewskim; 

 Młynówka Malborska i jeziora Dąbrówka - na terenie gmin wiejskich: Stary Targ i 

Sztum w powiecie sztumskim. 

B. Utrzymano wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone w granicach województwa 

kujawsko-pomorskim w zlewniach rzek: 

 Żacka Struga wraz z Jeziorem Kornatowskim i Jeziorem Czystym - na terenie gmin 

wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

C. Rozszerzono obszary szczególnie narażone w granicach administracyjnych województwa 

kujawsko-pomorskiego w zlewniach rzeki: 

 Kotomierzyca - obejmująca dotychczas gminy wiejskie: Pruszcz i Bukowiec w 

powiecie świeckim oraz gminy wiejskiej Dobrcz w powiecie bydgoskim; w obręb wód 

wrażliwych włączono gminy wiejskie Świekatowo w powiecie świeckim i Koronowo w 

powiecie bydgoskim w zlewni rzeki Struga Graniczna. 

 Tążyna – obejmująca dotychczas gminy wiejskie: Aleksandrów Kujawski, Koneck, 

Bądkowo, Waganiec, Raciążek w powiecie aleksandrowskim oraz Dąbrowa Biskupia w 

powiecie inowrocławskim; w obręb wód wrażliwych włączono gminy wiejskie 

Zakrzewo w powiecie aleksandrowskim i  Gniewkowo w powiecie inowrocławskim w 

zlewni rzek Kanał Parchański i Dopływ z Marszałkowa. 

D. Ustanowiono nowe obszary szczególnie narażone w granicach województwa kujawsko-

pomorskiego w zlewniach rzek: 

 Bacha - na terenie gmin wiejskich: Lubicz, Łysomice i Chełmża w powiecie toruńskim, 

gminy wiejskiej Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gmin 

wiejskich Wąbrzeźno i Płużnica w powiecie wąbrzeskim oraz gminy wiejskiej Lisewo w 

powiecie chełmińskim; 

 Struga Łysomicka (Dopływ z Przeczna i Dopływ spod Kowroza) w zlewni rzeki Struga 

Łysomicka - na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża i Łubianka w powiecie 

toruńskim oraz gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 

E. Ustanowiono nowe obszary szczególnie narażone w granicach województwa kujawsko-

pomorskiego w zlewniach jezior: 
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 Steklińskiego na terenie gmin wiejskich Czernikowo w powiecie toruńskim i Kikół w 

powiecie lipnowskim; 

 Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie grudziądzkim;  

 Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie grudziądzkim; 

 

Łączna powierzchnia OSN-ów w obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku po 

weryfikacji w 2012 r. wynosi 1809,8 km2 (5,2% regionu Dolnej Wisły). 
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2.2 Mapy przedstawiające lokalizację OSN-ów – wyznaczonych w 2012 r. oraz 

wyznaczonych w poprzednim okresie wdrażania Dyrektywy azotanowej w 

2008 r. 

 

 

Rys. 30. OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca  

 

 

 

Rys. 31. OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 
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Rys. 32. OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

 

 

 

Rys. 33. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni jeziora Steklińskiego 
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Rys. 34. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Bacha 

  

 

 

 

 

Rys. 35. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Struga Łysomicka  
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Rys. 36. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni jeziora Nogat  

 

 

 

 

Rys. 37. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni jeziora Świętego  
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Rys. 38. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewniach rzek Janka i Dopływ spod Piaseczna  

 

 

 

 

Rys. 39. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Drybok  
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Rys. 40. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Młynówka Malborska  
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2.3  Tabelaryczne porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w 

stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

Porównanie powierzchni obszarów szczególnie narażonych z I (2004-2008) i II (2008-

2012) okresu wdrażania Dyrektywy azotanowej oraz planowanych przedstawiono w tabelach 

45-47. 

Tabela 45. Porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego – OSN nr 1 w zlewni rz. Kotomierzyca 

Okres sprawozdawczy 

Obszar strefy 
zagrożenia 
zanieczyszczeniem 
azotanami [km

2
] 

2004-2008 272,37 

2008-2012 141,73 

2012-2016 195,16 

 

Tabela 46. Porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego – OSN nr 2 w zlewni rz. Żacka Struga Jez. 

Kornatowskie i Jez. Czyste 

Okres sprawozdawczy 

Obszar strefy 
zagrożenia 
zanieczyszczeniem 
azotanami [km

2
] 

2004-2008 339,12 

2008-2012 171,20 

2012-2016 134,8 

 

Tabela 47. Porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego – OSN nr 3 w zlewni rz. Tążyna 

Okres sprawozdawczy 

Obszar strefy 
zagrożenia 
zanieczyszczeniem 
azotanami [km

2
] 

2004-2008 - 

2008-2012 307,63 

2012-2016 497,23 
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Tabela 48. Wody wrażliwe oraz obszary OSN na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku w okresie 2008-2012 

L. p. 
Wody wrażliwe w 

zlewni 
ND_ZoneID 

Powierzchnia 

OSN  

Średni udział gruntów 

ornych  Gmina  wchodząca w 

skład OSN 

Pow. gminy 
Udział 

UR 
Lasy 

Powiat 

[km
2
] [%] [ha] % % 

1 Kotomierzyca NVZ 07S 141,73 44,7 

Dobrcz 13041 80,4 7,0 Bydgoski 

Pruszcz 14196 87,0 2,8 
Świecki 

Bukowiec 11100 78,8 12,6 

2 

Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskie, Jez. 

Czyste 

NVZ 08S 171,20 46,3 

Papowo Biskupie 7044 91,4 0,5 

Chełmiński Stolno 9843 78,6 13,0 

Lisewo 8620 88,0 0,3 

3 Tążyna NVZ 22S 307,63 45,3 

Aleksandrów Kujawski 13160 72,5 16,9 

Aleksandrowski 

Koneck 6813 85,5 6,9 

Bądkowo 7970 94,0 1,0 

Waganiec 5456 88,0 2,0 

Raciążek 3286 84,0 4,0 

Dąbrowa Biskupia 14744 73,1 19,0 Inowrocławski 

Łączna powierzchnia OSN 620,56 45,4 Średnio 9606,1 83,4 7,2 X 

Źródło: Dokumenty RZGW w Gdańsku, Bank Danych Lokalnych, Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 2/2008 z dnia 29 

kwietnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2008r. Nr 77, poz. 1277) 
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Tabela 49. Planowane obszary szczególnie narażone (OSN) na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku na obszarze woj. pomorskiego 

po weryfikacji w 2012 r. 

L. p. OSN 

Powierzchnia 

OSN 

Gmina  

wchodząca w 

skład OSN 

Pow. 

całkowita 

gminy 

Udział UR Lasy 
Powiat 

[km
2
] [ha] % % 

1 w zlewni rzeki Drybok 66,86 
Subkowy 7822 80 11 

Tczewski 
Pelpin 14045 80 10 

2 
w zlewniach rzek Janka i 

Dopływu spod Piaseczna 
255,27 

Bobowo 19650 63 12 

Starogardzki 
Skórcz 9663 76 16 

Smętowo 

Graniczne 
8612 73 18 

Morzeszczyn 9122 72 18 
Tczewski 

Gniew 19478 66 20 

3 
w zlewni rzeki Młynówka 

Malborska 
61,09 

Stary Targ 14104 81 10 
Sztumski 

Sztum 18084 61 26 

Łączna powierzchnia OSN 383,2 Średnio 13398 72 16 X 

Źródło: Dokumenty RZGW w Gdańsku, Bank Danych Lokalnych, Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 

1/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz.2180) 
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Tabela 50. Planowane obszary szczególnie narażone (OSN) na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku na obszarze woj. kuj.-

pomorskiego po weryfikacji w 2012 r. 

L.p. OSN 

Powierzchnia 

OSN 

Gmina  wchodząca 

w skład OSN 

Pow. 

całkowita 

gminy 

Udział UR Lasy 
Powiat 

[km
2
] [ha] % % 

1 

w zlewni rzek 

Kotomierzyca i Struga 

graniczna 

195,16 

Świekatowo 6383 80 8 

Świecki Pruszcz 14196 87 3 

Bukowiec 11100 79 13 

Dobrcz 13041 80 7 
Bydgoski 

Koronowo 41153 56 31 

2 w zlewni rzeki Bacha 284,76 

Wąbrzeźno 853 54 1 
Wąbrzeski 

Płużnica 11933 86 3 

Lisewo 8620 88 0 Chełmiński 

Chełmża 17872 89 2 

Toruński Lubicz 10603 69 19 

Łysomice 12734 69 22 

Kowalewo 

Pomorskie 
14139 85 6 

Golubsko-

dobrzyński 

3 
w zlewni rzeki Żacka 

Struga 
134,8 

Lisewo 8620 88 0 

Chełmiński Papowo Biskupie 7044 91 1 

Stolno 9843 79 13 
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L.p. OSN 

Powierzchnia 

OSN 

Gmina  wchodząca 

w skład OSN 
Pow. Gminy Udział UR Lasy 

Powiat 

[km
2
] [ha] % % 

4 
w zlewni rzeki Struga 

Łysomicka 
180,39 

Łysomice 12734 69 22 

Toruński Chełmża 17872 89 2 

Łubianka 8464 87 5 

Unisław 7245 14 9 Chełmiński 

5 

w zlewniach rzek Tążyna, 

Kanał Parchański i 

Dopływ z Marszałkowa 

497,23 

Aleksandrów 

Kujawski 
13160 73 17 

Aleksandrowski 

Koneck 6813 85 7 

Bądkowo 7970 94 1 

Waganiec 5456 88 2 

Zakrzewo 7608 91 3 

Raciążek 3286 84 4 

Inowrocław 17105 85 0 

Inowrocławski 
Rojewo 12021 76 20 

Dąbrowa Biskupia 14744 73 19 

Gniewkowo 17944 63 25 

Lubanie 4794 55 21 Włocławski 

6 
w zlewni jeziora 

Stelkińskiego 
69,88 

Czernikowo 16937 46 45 Toruński 

Kikół 9820 84 2 Lipnowski 

7 w zlewni jeziora Święte 17,28 Łasin 13658 83 5 Grudziądzki 

8 w zlewni jeziora Nogat 47,1 
Rogoźno 11574 61 34 

Grudziądzki 
Łasin 13658 83 5 

Łączna powierzchnia OSN 1426,6 Średnio 11743 76 11 X 

Źródło: Dokumenty RZGW w Gdańsku, Bank Danych Lokalnych, Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 

2/2012 z dnia 27 lipca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz.1683
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3 Opracowanie, promowanie i stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej 

3.1 Wyszczególnienie głównych środków zaradczych opartych na zasadach dobrej 

praktyki rolniczej wraz z opisem 

Dla poprawy dobrej praktyki rolniczej w regionie wodnym Dolnej Wisły ustalono 

następujące środki zaradcze oparte na zasadach dobrej praktyki rolniczej: 

1. Okresy, w których stosowanie nawozów jest zabronione. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, 

poz. 1016). Nie zaleca się stosowania nawozów: 

a) w warunkach, gdy zawarte w nawozach naturalnych i mineralnych składniki, a 

przede wszystkim azot, narażone są na wymycie do wód gruntowych i 

powierzchniowych. Sytuacja taka może mieć miejsce podczas obfitych deszczy i 

wczesno wiosennych roztopów, 

b) naturalnych i mineralnych na glebach nieuprawianych lub w okresie jesiennym oraz 

wczesnowiosennym na glebę zamarzniętą lub pokrytą śniegiem, 

c) naturalnych i organicznych od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego w roku 

następnym, 

d) na uprawy roślin do bezpośredniego spożycia w całym okresie wegetacyjnym, 

e) płynnych naturalnych przez cały rok na pastwiskach, 

f) mineralnych azotowych poza okresem wegetacyjnym na łąkach i pastwiskach, 

g) mineralnych azotowych poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe oraz 

wczesną jesienią po zejściu plonu głównego, jeśli nie przewiduje się siewu ozimin, 

poplonu lub przyorania słomy. 

2. Nawożenie pól na zboczach.  

Nie zaleca się: 

a) stosowania nawozów na polach położonych na zboczach o nachyleniu większym 

niż 10% jeśli pola nie mają okrywy roślinnej, 
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b) niszczyć istniejących skarp oraz istniejących pasów ochronnych o charakterze 

zakrzaczeń lub zadrzewień, które przechwytują i akumulują składniki mineralne 

zmywane z erodowanych zboczy. 

Zaleca się: 

a) zwrócenie szczególnej uwagi polegającej na precyzyjnym dawkowaniu nawożenia 

mineralnego i naturalnego tak, aby uniknąć przypadkowego zwiększenia dawki 

nawozu na polach położonych na zboczach o nachyleniu większym niż 10%. 

b) na gruntach ornych położonych na stokach, wykonywać zabiegi uprawowe w 

kierunku poprzecznym do nachylenia stoku. Zalecane jest wykonywanie orki 

pługiem obracalnym lub uchylnym, obracając skibę w górę stoku. 

c) zadarniać drogi spływu wód opadowych na terenach nieużytkowanych rolniczo a 

ruń trawiastą kosić co najmniej jeden raz w okresie wegetacji. 

d) dla równomiernego rozmieszczenia nawozów stosować dobrze wyregulowane 

rozsiewacze i rozrzutniki nawozów. 

3. Stosowanie nawozów na glebach podmokłych, zalanych wodą, zamarzniętych i 

pokrytych śniegiem.  

Niedopuszczalne jest: 

a) stosowanie wszelkich nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub 

zamarzniętych. Nawozy te można stosować wyjątkowo wczesną wiosną po zejściu wód 

pośniegowych – na glebach powierzchniowo zamarzniętych; można stosować 

wiosenne dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych, 

b) stosowanie nawozów naturalnych płynnych na glebach o wysokim poziomie wody 

gruntowej (pow. 1,2 m), 

c) stosowanie ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych, na których poziom wody 

gruntowej wynosi powyżej 1,2 m i użytków zielonych powyżej 1,0 m. 

Zaleca się: 

a) stosować nawozy azotowe w okresach bezpośrednio poprzedzających maksymalne 

zapotrzebowania roślin na ten składnik, 
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b) stosowanie mineralnych nawozów azotowych i potasowych na trwałych użytkach 

zielonych w sposób dawkowany, po każdym pokosie (przepasieniu), 

c) przy ustalaniu dawki nawożenia pastwisk należy zmniejszyć poziom nawożenia o ilość 

składników mineralnych pozostawionych przez zwierzęta w formie odchodów. 

4. Nawożenie pól w pobliżu cieków i stref ochrony wód. 

Zaleca się:  

a) zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu nawozów na obszarach 

położonych w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (cieki naturalne, 

jeziora, kanały i zbiorniki wodne) oraz źródeł wody pitnej (strefy ochronne ujęć 

wód). Zachowanie ostrożności obejmuje wielkość dawki, rodzaju i postaci 

nawozów. 

Nie zaleca się: 

b) stosowania nawozów naturalnych w odległości do 20 m od granic wód 

powierzchniowych oraz stref ochrony ujęć wody, a nawozy mineralne mogą być 

tam rozsiewane wyłącznie ręcznie, 

c) mycia rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy w pobliżu jakichkolwiek wód 

powierzchniowych, czy stref ochrony ujęć wód. Wodę z mycia sprzętu należy 

równomiernie rozlać po powierzchni przeznaczonej do nawożenia, oddalonej co 

najmniej 20 m od brzegu wód powierzchniowych, 

d) lokalizować wodopojów, bezpośrednio w cieku naturalnym, jeziorze, kanale lub 

zbiorniku wodnym, 

e) przeciążać i wykorzystywać do stałego pobytu zwierząt na pastwiskach 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej cieków naturalnych, 

brzegów kanałów, jezior i innych zbiorników wód. 

5. Pojemność zbiorników lub płyt do składowania i przechowywania nawozów 

naturalnych i pasz soczystych.  

Zaleca się aby: 
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a) wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne odchody zwierzęce należy 

przechowywać w specjalnych, szczelnych zbiornikach ze szczelną pokrywą i 

otworem wejściowym i wentylacyjnym, 

b) stałe odchody zwierzęce produkowane w gospodarstwie powinny być 

przechowywane na płytach gnojowych zabezpieczonych przed przenikaniem 

wycieków do gruntu i zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do 

zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. Dopuszcza się gromadzenie obornika w 

oborach głębokich. Podłogi pomieszczeń inwentarskich powinny być 

zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu,  

c) usytuowanie zbiorników i płyt obornikowych powinno być zgodne z Załącznikiem 

nr 3 Rozporządzeń nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 

4 września 2008 r. (Dz. U. woj.  kujawsko-pomorskiego nr 121, poz. 1947, z 2008 r., 

Dz. U. woj. kujawsko-pomorskiego nr 121, poz. 1949 z 2008 r., Dz. U. woj. 

kujawsko-pomorskiego, nr 121, poz. 1949, z 2008 r.); wymagania dotyczące 

budowy zbiorników zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

(Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm., z 2006 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr 132, poz. 877),  

d) pojemność zbiorników na płynne nawozy naturalne oraz powierzchnia płyt 

obornikowych była ściśle ustalona i powinna wystarczyć na przechowywanie 

odchodów przez 6 miesięcy. Wymaganą wielkość tych budowli w przeliczeniu na 

DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) podaje Załącznik 4 Rozporządzeń nr 4/2008, 

5/2008 i 6/2008 Dyrektora RZGW w Gdańsku, 

e) produkowane w gospodarstwie pasze soczyste (z wyjątkiem bel sianokiszonek) 

powinny być przechowywane w specjalnych zbiornikach (silosach) lub na 

szczelnych płytach,  

f) soki kiszonkowe były gromadzone w studzienkach zbiorczych stanowiących 

integralną część silosów. 
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Nie zaleca się: 

a) przechowywania obornika na pryzmach polowych bezpośrednio na gruncie. W 

wyjątkowych przypadkach wynikających z przyczyn organizacyjno-technicznych 

możliwe jest krótkotrwałe złożenie obornika na pryzmie przed nawożeniem pola, 

pod warunkiem wykonania warstwy izolacyjnej zapobiegającej przenikaniu wody 

gnojowej do gruntu, 

b) odprowadzania substancji pochodzących z domowych instalacji sanitarnych do 

zbiorników na gnojowicę i gnojówkę, systemów melioracyjnych, wód stojących i 

płynących ani bezpośrednio do gruntu, 

c) sporządzania pryzm kiszonkowych bezpośrednio na gruncie. 

6. Dawki i sposoby nawożenia. 

Zaleca się: 

a) ustalanie dawki azotu na podstawie potrzeb nawozowych uprawianych roślin, 

b) dzielenie całkowitej dawki azotu na kilka części a jednorazowa dawka nie powinna 

przekraczać 100 kg azotu w czystym składniku, 

c) równomierne rozmieszczenie nawozów na powierzchni pola lub użytku zielonego, 

na które są przeznaczone, 

d) przestrzeganie limitów dotyczących całkowitej dawki nawożenia azotem (Załącznik 

nr 6 do Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008), 

e) nieprzekraczania dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg N/ha 

UR. Dawki nawozów naturalnych należy ustalać wg zawartości w nich azotu 

działającego w oparciu o równoważnik nawozowy, zależny od rodzaju nawożenia i 

terminu stosowania (Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Dyrektora RZGW w 

Gdańsku nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008), 

f) uwzględnić ilość azotu w resztkach pożniwnych przy ustalaniu dawek azotu dla 

roślin, 

g) stosować gnojówkę i gnojowicę na nieobsianą glebę, najlepiej w okresie wczesnej 

wiosny (nie wcześniej niż 1 marca), lub bezpośrednio po żniwach na ścierniskach, 
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szczególnie, gdy przyorywana jest słoma. Dozwolone jest stosowanie pogłówne na 

rośliny tych nawozów, z wyjątkiem roślin do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 

Roczna dawka gnojowicy nie może przekraczać 45 m3/ha = 170 kg N/ha. 

h) nawozić obornikiem wczesną wiosną, nie wcześniej niż od 1 marca. Obornik może 

być również wywożony w okresie jesiennym (bezpośrednio przed wysiewem roślin 

ozimych lub poplonu) lub od 15 października do 30 listopada bez wysiewu roślin 

pod warunkiem, że będzie natychmiast przyorany. Roczna dawka obornika nie 

powinna przekraczać 40 t/ha = 170 kg N/ha.  

i) nie stosować obornika pogłównie, z wyjątkiem użytków zielonych i upraw 

polowych wieloletnich,  

j) przykrywać lub mieszać z glebą nawozy naturalne (z wyłączeniem użytków 

zielonych i upraw wieloletnich) za pomocą narzędzi uprawowych, nie później niż 

następnego dnia po ich zastosowaniu, 

k) wprowadzać płynne nawozy naturalne bezpośrednio do gleby przy użyciu węży 

połączonych z zębami kultywatora. Stosowanie pogłówne tych nawozów powinno 

odbywać się przy użyciu węży rozlewowych. Płytki rozbryzgowe można stosować 

tylko na użytkach zielonych, użytkowanych wyłącznie kośnie i trwałych użytkach 

polowych oraz na polach nieobsianych pod warunkiem natychmiastowego ich 

przykrycia. 

7. Użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych. 

Zaleca się: 

a) użytkowanie gruntów dostosowane do naturalnych warunków glebowo-wodnych. 

Podstawą organizacji produkcji rolnej powinno być prowadzenie na nich uprawy 

roślin lub ugorowanie, przy czym dla pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa ten sam 

gatunek rośliny może być uprawiany na danej działce rolnej nie dłużej niż 3 lata, 

b) utrzymywanie gruntów rolnych zgodnie z wymogami wynikającymi z treści 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 marca 2007 r. w 

sprawie minimalnych norm (Dz. U. nr 46, poz. 306 ze zm.), 
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c) użytkowanie wszystkich trwałych użytków zielonych i koszenie ich przynajmniej 

raz w roku, z wyjątkiem działek objętych pakietami przyrodniczymi „Programu 

rolnośrodowiskowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, o ile w pakietach taki wymóg nie obowiązuje, 

d) przyorywanie rozdrobnionej słomy zbóż, rzepaku i kukurydzy w celu zapobieżenia 

stratom azotu mineralnego z gleby jako elementu zastępującego zielone pola, 

e) gospodarowanie azotem w gospodarstwie na podstawie wykonywanych bilansów, 

uwzględniających przychody składnika ze wszystkich źródeł oraz jego rozchody z 

plonami zbieranymi z pól (Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Dyrektora RZGW w 

Gdańsku nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008), 

f) wykonywanie nawożenia opartego na bilansie azotu metoda „na powierzchni 

pola” przez służby doradcze lub/i kontrolne za rok poprzedni. W bilansie azotu po 

stronie przychodów uwzględnia się azot z nawozów (naturalnych, mineralnych, 

organicznych, organiczno-mineralnych), azot przyoranych produktów ubocznych 

roślin (słoma, liście, łęty), azot wiązany biologicznie przez rośliny motylkowe i azot 

w opadzie atmosferycznym. Po stronie rozchodów uwzględniany jest azot zbierany 

z pola z plonem roślin (plon główny i uboczny). 

3.2 Informacje dotyczące tych elementów zasad dobrej praktyki rolniczej przyjętych 

do programów działań, które zostały uznane jako najistotniejsze dla ochrony 

wód na podstawie wyników analiz ankietowych przygotowanych przez 

Kujawsko- Pomorski ODR w Minikowie 

Obowiązki programowe oceniane w przygotowanych przez Kujawsko-Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ankietach obejmowały następujące kwestie: 

 Przestrzeganie zakazu stosowania nawozów w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II.  

 Przestrzeganie prawidłowych okresów nawożenia. 

 Przestrzeganie prawidłowych okresów nawożenia mineralnego azotem. 

 Prowadzenie racjonalnego nawożenia w oparciu o plan nawożenia na bazie analiz 

zasobności gleb. 
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 Stosowania nawożenia obornikiem, gnojówką, gnojowicą nie większe niż 170 kg N w 

nich zawartego. 

 Przestrzegania zmianowania upraw. 

 Przestrzegania zasad jak największej powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 

zimie. 

 Utrzymywania zadarnienia (trawą) brzegów cieków wodnych na terenie 

gospodarstwa lub przylegających. 

 Przestrzegania zasad uprawy i nawożenia gleb na skłonach. 

 Prawidłowego dostosowania nawożenia do uprawy w warunkach nawadniania. 

 Prowadzenia rejestru działań agrotechnicznych. 

 Posiadania opracowanego planu nawożenia. 

Dodatkowo analizowane były takie elementy praktyki rolniczej zależne od rolnika jak: 

 Uprawianie poplonów (ozimych, ścierniskowych i międzyplonów), 

 Produkcja nawozów naturalnych i zwartość w nich azotu, 

 Posiadanie oraz wielkość budowli do przechowywania obornika oraz gnojówki i 
gnojowicy. 

a także elementy pozaprodukcyjne takie jak: 

 Ilość gospodarstw wyposażonych w konieczną infrastrukturę:   

a) podłączonych do wodociągu,  

b) podłączonych do kanalizacji,  

c) posiadających zadaszone i utwardzone wybiegi dla zwierząt, 

d) rozdział wód opadowych od brudnych technologicznych.  

Monitorowanie zanieczyszczeń punktowych i obszarowych na terenie gospodarstw 

rolnych na obszarach szczególnie narażonych nr 1, 2 i 3 zostało przeprowadzone na 

jednakowych zasadach. 

W ramach propagowania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz uświadamiania rolników 

w zakresie zasad ochrony środowiska w zakresie ochrony wód na obszarach szczególnie 

narażonych w regionie wodnym Dolnej Wisły przeprowadzono ogółem w ciągu 4 lat drugiego 

okresu wdrażania Dyrektywy azotanowej 68 szkolenia, w których uczestniczyło 2302 rolników 

(tab. 51).  
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Tabela 51. Szkolenia w ramach Programu działań przeprowadzone na obszarach szczególnie 

narażonych w regionie wodnym Dolnej Wisły  

Wyszczególnienie 
Rok 

2008 2009 2010 2011 

Liczba szkoleń 11 15 19 23 

Ilość rolników 249 345 303 1405 

Źródło: Sprawozdanie K-PODR 

W ramach kampanii informacyjnej rozdano 1000 broszur informujących o 

gospodarowaniu rolniczym na obszarach szczególnie narażonych, napisano 6 artykułów oraz 

odbyła się jedna audycja RTV na temat realizacji Programów działań na OSN-ach w woj. kuj.-

pomorskim (tab. 52).  

Tabela 52. Materiały informacyjne 

Lp. Nazwa materiału informacyjnego. Czego dotyczy 
Uwagi 

(sposób przekazania) 

1. 
broszura (1000 rozpowszechnionych na 

terenie OSN) 
„Co rolnik gospodarujący na OSN 

powinien wiedzieć?” 

w trakcie szkoleń, 

placówki terenowe 

2. artykuł „OSN – nowe rozdanie” 
Prenumerata, 

Placówki terenowe 

3. artykuł 
„OSN Łążyna – nowe obowiązki dla 

rolników” 

Prenumerata, 

Placówki terenowe 

4. artykuł 
„O zanieczyszczeniu wody kilka 

przypomnień” 

Prenumerata, 

Placówki terenowe 

5. artykuł „Efekty prac na OSN” 
Prenumerata, 

Placówki terenowe 

6. artykuł 
„Ramowa Dyrektywa Wodna w 

Polsce” 

Prenumerata, 

Placówki terenowe 

7. artykuł 
„Gospodarstwo na OSN – 

przypomnienia” 

Prenumerata, 

Placówki terenowe 

8. Audycja RTV 
Efekty realizacji Programów działań 
na OSN w województwie kujawsko-

pomorskim 

Prenumerata, 

Placówki terenowe 

Źródło: Sprawozdanie K-PODR 

 

Na terenie analizowanych OSN prowadzono również intensywne doradztwo rolnicze  

(tab. 53). W drugim okresie wdrażania Dyrektywy azotanowej przeprowadzono 1405 wizyt w 

gospodarstwach rolnych z czego 918 w gospodarstwach objętych Programem działań. 
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Sumaryczna ilość wykonanych planów nawozowych oraz bilansów azotu na trzech obszarach 

szczególnie narażonych wyniosła 588. 

Tabela 53. Działania związane z doradztwem rolniczym na poszczególnych OSN-ach  

Nazwa 

obszaru 

Ilość 

doradców 

Ogólna 

liczba 

wizyt w 

gospodars

twach 

Ilość wizyt w 

gospodarst

wach 

objętych 

rejestrem 

Ilość 

opracow

anych 

planów 

nawoże

nia 

Ilość 

sporządzon

ych 

bilansów 

azotu 

Ilość 

wykonanych 

ankiet w 

gospodarstwac

h 

(dotyczy roku 

ankietyzacji) 

Ilość wyk. 

Planów 

rolno-

środowisk

owych w 

OSN 

Ilość 

opracowa

nych 

innych 

wniosków 

o wsparcie 

w OSN 

OSN nr 1 2 186 100 80 80 b.d. 2 25 

OSN nr 2 3 256 169 152 152 b.d. b.d. b.d. 

OSN nr 3 5 963 649 356 356 220 39 251 

Sprawozdanie K-PODR 

 

3.3 Wskazanie, jakie elementy zasad dobrej praktyki rolniczej powinny być 

kontynuowane, jakie wzmocnione, a jakie mogą zostać pominięte 

Analiza wyników ankietyzacji prowadzonej przez K-PODR w 2008 i 2011 r. wykazała 

powtarzające się niewłaściwe praktyki rolnicze w dużej części gospodarstw rolnych, objętych 

Programem działań. Dotyczyły one przede wszystkim: 

 Nieprzestrzegania zakazu stosowania nawozów naturalnych w okresie od 01.XII do 

28.II. 

 Nieprzestrzegania prawidłowych okresów nawożenia nawozami naturalnymi. 

 Braku wykonanego planu nawozowego. 

 Nieprowadzenia nawożenia zgodnego z planem nawożenia na bazie analiz 

zasobności gleb. 

 Braku odpowiedniej wielkości budowli do przechowywania nawozów naturalnych 

(płyt obornikowych oraz zbiorników na płynne nawozy naturalne – gnojówka, 

gnojowica). 

 Braku rejestru działań agrotechnicznych. 
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 Braku zadarnienia brzegów cieków wodnych na terenie gospodarstwa lub 

przylegających do gospodarstwa.  

Bardzo ważnym aspektem jest posiadanie odpowiednich budowli do przechowywania 

nawozów naturalnych. Jak wykazują badania niektórych autorów (Kupiec, Zbierska 2006; 

Kupiec, Zbierska 2009) posiadanie płyty nie świadczy o wyeliminowaniu zagrożenia jakości 

wód. Rolnicy, którzy posiadają płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę czy gnojowicę nie 

zawsze dysponują odpowiednimi wielkościami tych budowli w stosunku do posiadanych 

zwierząt. Bardzo często parametry techniczne tych konstrukcji nie odpowiadają normom. Brak 

budowli bądź niemożność ich przebudowy wynika często z przyczyn ekonomicznych. 

Niepokojący był również fakt zmniejszającej się ilość rolników w niektórych gminach, 

posiadających plan nawozowy i prowadzących nawożenie wg planu nawozowego. 

Ankietyzacja przeprowadzona w gospodarstwach objętych Programem działań w 

regionie wodnym Dolnej Wisły wykazała, że zdecydowana większość rolników przestrzegała 

ograniczenia w stosunku do ilości azotu z nawozów naturalnych i nie przekraczała dozwolonej 

przez Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (Kodeks… 2002) normy 170 kg N/ha. Przekroczenia 

notowano jedynie w gospodarstwach małoobszarowych, prowadzących wielkoprzemysłowy 

chów zwierząt. Ci rolnicy, których ten obowiązek dotyczył, przestrzegali również zasad uprawy 

i nawożenia na skłonach, nawożenia w warunkach nawadniania oraz zmianowania upraw. 

Na podstawie przeanalizowanych informacji z K-PODR w Minikowie oraz raportu WIOŚ 

w Bydgoszczy można dojść do następujących wniosków: 

Elementy zasad dobrej praktyki rolniczej, które powinny być kontynuowane: 

a) zdolność do przechowywania i gromadzenia stałych i płynnych odchodów zwierzęcych, 

b) okres rozprowadzania nawozu: 

 przestrzeganie zakazu stosowania nawozów w okresie zimowym od 1.XI do 28.II, 

 przestrzeganie prawidłowych okresów nawożenia nawozami naturalnymi, 

 przestrzeganie prawidłowych okresów nawożenia mineralnego azotem, 

c) ograniczenie stosowania N organicznego (do 170 kg/ha), 

d) przestrzeganie zmianowania upraw, 
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e) przestrzeganie zasady jak największej powierzchni gruntów z okrywą roślinną w zimie. 

 

Elementy zasad dobrej praktyki rolniczej, które powinny być wzmocnione: 

a) racjonalne wykorzystanie nawozu, 

b) przechowywanie pasz soczystych, 

c) zadarnienia wzdłuż brzegów rzek i jezior, 

d) prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych, 

e) posiadanie planu nawozowego, 

f) prowadzenie racjonalnego nawożenia na bazie zasobności gleb. 

Elementy zasad dobrej praktyki rolniczej, które mogą być pominięte: 

a) dostosowanie nawożenia do warunków nawadniania, 

b) przestrzeganie zasad nawożenia na skłonach. 

4 Opis najważniejszych środków stosowanych w programach działań 

4.1 Działalność rolnicza, rozwój i ocena zawartości azotu 

4.1.1 Opis działalności rolniczej na każdym OSN-ie na podstawie danych wg GUS - dane ze 

spisu rolnego w 2002 r. i 2010 r., danych wg opracowania „Ocena presji rolniczej na 

stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego” IUNG Puławy z 

2011r. oraz wyników ankietyzacji prowadzonej przez K-PODR w Minikowie 

Rolnictwo w woj. kuj-pomorskim 

Województwo kuj.-pomorskie, na którym zlokalizowane są OSN-y nr 1, 2 i 3, należy do 

województw charakteryzujących się dużą intensyfikacją produkcji rolniczej, co potencjalnie 

stwarza ryzyko dużego zagrożenia jakości wód ze strony rolnictwa. Ogólna liczba gospodarstw 

w woj. kuj.-pomorskim wynosi 89 tys., z czego 33,7% stanowią gospodarstwa wyłącznie z 

produkcją roślinną. Struktura ta nie odbiega znacznie od struktury gospodarstw w Polsce. 

Udział gospodarstw tylko i wyłącznie z produkcją roślinną w kraju wynosi 37,1% (Spis Rolny … 
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2010). Średnia powierzchnia gospodarstwa w woj. kuj.-pomorskim należy do najwyższych w 

kraju i wynosi 12,3 ha. Na większych powierzchniach prowadzą działalność rolniczą jedynie 

gospodarstwa w woj. zachodniopomorskim (19,5 ha), warmińsko-mazurskim (16,0 ha) i 

pomorskim (14,9 ha). Średnia powierzchnia gospodarstw w kraju wynosi mniej niż w regionie 

(8,9 ha).  

Wg badań prowadzonych przez IUNG-PIB w Puławach udział gleb kwaśnych i bardzo 

kwaśnych w woj. kuj. pomorskim waha się w granicach 20-40%. We wszystkich pozostałych 

województwach udział takich gleb jest znacznie wyższy (Ocena presji… 2011). Odczyn gleby 

decyduje przede wszystkim o przyswajalności niektórych składników, np. fosforu, dlatego 

wskaźnik ten jest dość istotny w produkcji rolnej. Województwo kuj.-pomorskie 

charakteryzuje się również najwyższym zużyciem nawozów mineralnych. Poziom nawożenia 

NPK w 2008/2009 r. wyniósł tu 175,5 kg/ha i należał do najwyższych w kraju (Ocena presji… 

2011). Wg danych z Państwowego Spisu Rolnego (2010) zużycie nawozów mineralnych w woj. 

kuj-pomorskim w sezonie 2009/2010 kształtowało się na poziomie 90,0 kg N/ha, 30,5 kg P/ha i 

34,3 kg K/ha. Proporcje zużycia nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik 

wyniosły 1:0,3:0,4 (N:P:K). 

Struktura gruntów w gospodarstwach woj. kuj.-pomorskiego wskazuje na 

zdecydowaną przewagę gruntów ornych (71,2%). Trwałe użytki zielone stanowiły 11,1% 

udziału (rys 41.).  

 
Źródło: PSR 2010 

Rys. 41. Struktura użytkowania gruntów rolnych w gospodarstwach woj. kuj.-pomorskiego 
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Struktura zasiewów w woj. kuj.-pomorskim wyraźnie wskazuje na dominację gruntów z 

uprawami roślin zbożowych, prawie 70% udziału (rys. 42).  

 

Źródło: PSR 2010 

Rys. 42. Struktura zasiewów w woj. kuj.-pomorskim  

Poziom plonowania zbóż w woj. kuj.-pomorskim należy do najwyższych w kraju, co 

świadczy o dużej intensywności produkcji rolniczej (Ocena presji… 2011). 

Struktura gatunkowa inwentarza w gospodarstwach wskazuje na dwukierunkowość 

produkcji zwierzęcej. W niemal równych ilościach utrzymywano bydło i trzodę chlewną, które 

łącznie stanowiły 94,2% (rys. 43).   

 

Źródło: PSR 2010 

Rys. 43. Struktura gatunkowa zwierząt w woj. kuj.-pomorskim w przeliczeniu na DJP 
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Rolnictwo na obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Ogólna liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w gminach 

zlokalizowanych na terenie OSN nr 1, wg Powszechnego Spisu Rolnego (2010) wyniosła 2700,  

z czego w 2011 r. rejestrem objętych było 43 gospodarstw rolnych (tab. 67). Zdecydowana 

większość ankietowanych gospodarstw, na wszystkich trzech OSN-ach regionu wodnego 

Dolnej Wisły, prowadziła, oprócz produkcji roślinnej również chów zwierząt (tab. 57). Udział 

gospodarstw wyłącznie z produkcją roślinną na OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca wyniósł 

10%. Średnia powierzchnia gospodarstw w tym regionie kształtowała na poziomie 46,9 ha, 

czyli więcej niż wynosi średnia dla kraju i województwa. W przypadku OSN nr 1 zużycie 

mineralnych nawozów azotowych w przeliczeniu na 1 ha UR (84,0 kg/ha) nie odbiegało 

znacznie od średniej dla województwa. Zużycie azotu, pochodzącego z wytworzonych w 

gospodarstwach objętych Programem działań nawozach naturalnych, wyniosło 51,8 kg/ha. Nie 

przekroczyło więc 170 kg/ha określonych przez Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (Kodeks… 

2002). 

W strukturze użytków rolnych gospodarstw objętych Programem działań, z niewielkim 

udziałem pozostałych użytków, TUZ stanowił niecałe 3% (rys. 44). Powierzchnie obsiewane 

zbożami w poszczególnych gospodarstwach objętych rejestrem, zlokalizowanych na OSN-ach 

regionu wodnego Dolnej Wisły były mniejsze niż wynosi średnia dla regionu. Na OSN nr 1 

rolnicy obsiewali ok. 61% gruntów ornych roślinami zbożowymi. Na dwóch pozostałych OSN-

ach było ich jeszcze mniej (OSN nr 2 - 46% i OSN nr 3 - 55%). Mniejsze areały roślin zbożowych 

na analizowanych obszarach szczególnie narażonych mogą wynikać jednak z tego, iż GUS 

uwzględniał oprócz zbóż podstawowych również kukurydzę na ziarno. Ze względu na brak 

szczegółowych danych w ankietach K-PODR, dotyczących rozdziału kukurydzy na ziarno i na 

zielonkę, nie wliczono tej rośliny do zbóż, wyodrębniając osobną kategorię – kukurydza (rys. 

45). Oprócz roślin zbożowych ankietowani rolnicy chętnie uprawiali również rzepak (14,2%) 

oraz kukurydzę (10,8%). 
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Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 44. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN  nr 1 w 

zlewni rzeki Kotomierzyca (2011 r.) 

 

Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 45. Struktura zasiewów w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca (2011 r.) 

Struktura gatunkowa inwentarza w gospodarstwach objętych Programem działań na 

obszarze szczególnie narażonym nr 1 wskazywała na wyraźną dominację trzody chlewnej, 

która stanowiła prawie 2/3 udziału. Niecałą 1/3 udziału w inwentarzu utrzymywanym przez 

rolnikow stanowiło bydło.  
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Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 46. Struktura gatunkowa zwierząt na obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Kotomierzyca 

(2011 r.) 

Rolnictwo na obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Sumaryczna liczba gospodarstw na obszarze szczególnie narażonym nr 2 wg 

Powszechnego Spisu Rolnego (2010) wyniosła 1577, z czego rejestrem objętych było 50 

gospodarstw (tab. 68). Udział gospodarstw prowadzących wyłącznie produkcję roślinną na 

terenie OSN nr 2 w zlewni Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego kształtował się na 

poziomie 28%. Powierzchnia gospodarstw na obszarze szczególnie narażonym nr 2 wyniosła 

129,7 ha. Na terenie OSN nr 2 na zawyżenie średniej wielkości gospodarstw wpłynęło 

gospodarstwo wielkoobszarowe Zegart Farms sp. z o.o.  o powierzchni 2726,3 ha. Wyłączając 

to gospodarstwo, średnia wielkość gospodarstwa dla OSN nr 2 wyniosła 77,7 ha. Poziom 

zużycia mineralnych nawozów azotowych na terenie OSN nr 2 nie został ustalony ze względu 

na brak danych. Szacunkowo, na podstawie danych lokalnych z Państwowego Spisu Rolnego 

(2010) średnie zużycie nawozów azotowych w trzech gminach zlokalizowanych w obrębie OSN 

nr 2 wyniosło 88,5 kg/ha. Azot z nawozów naturalnych wytworzonych w gospodarstwach 

objętych Programem działań, nie przekroczył 43 kg/ha.  

W strukturze użytków rolnych dominowały grunty orne. Pozostałe użytki stanowiły 

marginalny udział (rys. 47).  
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Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 47. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 2 w zlewni  

rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego (2011 r.) 

W strukturze zasiewów na OSN-ie nr 2 dominowały zboża choć ich udział był mniejszy niż na 

OSN nr 1 i nr 3 i wyniósł 46%. Podobnie jak w przypadku OSN nr 1 rolnicy tego regionu uprawiali na 

większych powierzchniach kukurydzę (11,4%) i rzepak (28,5%). 

 

Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 48. Struktura zasiewów w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN w zlewni rzeki 

Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego (2011 r.) 
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Struktura gatunkowa inwentarza przedstawiała się bardzo podobnie jak w przypadku 

gospodarstw na OSN nr 1 zlewni rzeki Kotomierzyca (rys. 49).  

 

Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 49. Struktura gatunkowa inwentarza w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 2 w 

zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego (2011 r.) 

W gospodarstwach objętych Programem działań najwięcej utrzymywano trzody 

chlewnej. Bydło stanowiło 1/3 utrzymywanego inwentarza. Pozostałe zwierzęta stanowiły 

marginalny udział. 

Rolnictwo na obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Tążyna 

Najwięcej rolników gospodarowało w obrębie OSN-u nr 3. Ogólna liczba gospodarstw 

podawana przez Powszechny Spis Rolny (2010) wyniosła 4498. 113 gospodarstw objęto 

rejestrem (tab. 69). Na obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Tążyna udział 

gospodarstw prowadzących tylko produkcję roślinną wyniósł 13%. Średnia powierzchnia 

gospodarstw na obszarze szczególnie narażonym nr 3 wyniosła 37,0 ha i była ona, podobnie 

jak na pozostałych dwóch obszarach, większa niż średnia dla kraju i regionu. 

Na obszarze szczególnie narażonym nr 3 zużycie nawozów mineralnych było wyższe o 

13,2 kg/ha niż wynosi średnia dla województwa. Rolnicy tego regionu wprowadzali do gleby  

133,9 kg N/ha, pochodzącego z wytworzonych przez inwentarz nawozów naturalnych. Na 

wysokie nawożenie naturalne, które nie przekraczało jednak zalecanej normy (170 kg/ha) 
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miały wpływ 4 fermy z intensywną produkcją zwierzęcą (z drobiem). Po wyłączeniu ferm 

średnie zużycie azotu z nawozów naturalnych kształtuje się na poziomie 27,2 kg/ha.  

W strukturze użytków rolnych zdecydowanie przeważały grunty orne (rys. 50).  

 
Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 50. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 3 w zlewni 

rzeki Tążyna (2011 r.) 

Udział użytków zielonych stanowił 5% i był największy spośród trzech OSN-ów regionu 

wodnego Dolnej Wisły. Wpłynęło na to przede wszystkim utrzymywanie przez rolników 

dużych ilości bydła w tym regionie. W strukturze zasiewów zdecydowanie przeważały uprawy 

roślin zbożowych (54,9%). Oprócz roślin zbożowych rolnicy tego regionu chętnie uprawiali 

buraki cukrowe z pastewnymi (12%) oraz kukurydzę (13,7%). 
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Źródło: Ankiety K-PODR 

Rys. 51. Struktura zasiewów w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki 

Tążyna (2011 r.) 

Proporcje utrzymywanych zwierząt w gospodarstwach objętych Programem działań na 

obszarze szczególnie narażonym zlewni rzeki Tążyna przedstawiały się odmiennie w 

porównaniu do dwóch pozostałych OSN-ów. W strukturze gatunkowej inwentarza przeważało 

bydło (44,1%). Rolnicy utrzymywali również duże ilości drobiu. Spośród trzech utrzymywanych 

gatunków najmniejszy udział stanowiła trzoda chlewna – ok. 20% (rys. 52).   

 

Źródło: Ankiety K-PODR 
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Rys. 52. Struktura gatunkowa inwentarza w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 3 w 

zlewni rzeki Tążyna (2011 r.) 

 

4.1.2 Opis zmiany w praktykach rolnych od czasu wyznaczenia OSN-ów w 2008 r. do czasu 

ich weryfikacji w 2011 r., wraz z określeniem, które z tych zmian sprzyjają, a które nie 

sprzyjają ograniczeniu strat powodowanych przez azot 

Zmiany w uprawach rolniczych sprzyjające ograniczeniu strat powodowanych przez 

azot w 2011 r. względem 2008 r. na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca dotyczyły 

przede wszystkim:  

 zmniejszenia powierzchni upraw roślin zbożowych, 

 zwiększenia powierzchni roślin strączkowych, 

 zwiększenia powierzchni zasiewów rzepaku, 

 wzrostu powierzchni poplonów ścierniskowych, 

 wzrostu ilości rolników stosujących zmianowanie, 

 zmniejszenie się pogłowia zwierząt inwentarskich. 

niesprzyjające im: 

 mały udział motylkowatych wieloletnich, 

 nadal utrzymujący się duży udział zbóż w strukturze zasiewów. 

Zaobserwowane zmiany sprzyjające ograniczeniu strat azotu na terenie OSN nr 2 w 

zlewni Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego obejmowały: 

 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. 

 

Na obszarze OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna z korzystnych zmian sprzyjających 

ograniczeniu strat azotu można wymienić: 

 utrzymujący się niższy udział zbóż w strukturze zasiewów na poziomie 55%, 
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 zmniejszenie się pogłowia zwierząt inwentarskich. 

niesprzyjające im: 

 znaczny spadek powierzchni upraw poplonów, z średnio na gospodarstwo 8,4 na 5,9 ha, 

 brak upraw roślin strączkowych i motylkowatych wieloletnich. 

 

Zmiany w strukturze zasiewów na OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca dotyczą 

przede wszystkim zmniejszenia się areału upraw roślin zbożowych. O 820,1 ha zmalała 

powierzchnia zbóż jarych i o 143,1 ha powierzchnia uprawy kukurydzy. Wzrosła natomiast 

powierzchnia upraw roślin strączkowych o 251,6 ha ze stanu 9,1 ha w 2008 r. Powierzchnie 

pozostałych roślin utrzymywały się na niezmienionym poziomie lub zmieniały się w niewielkim 

zakresie. W produkcji zwierzęcej zanotowano znaczne zmniejszenie się stad bydła i trzody 

chlewnej. O 287 szt. zmniejszyło się pogłowie krów mlecznych i o 393 szt. opasów. W 

przypadku trzody chlewnej zmalało pogłowie tuczników o 3019 szt.  

Struktura zasiewów na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego na koniec drugiego okresu wdrażania Dyrektywy azotanowej w 

porównaniu z rokiem 2008 również uległa zmianie. Zmalały powierzchnie zasiewów zbóż 

ozimych o 242,0 ha.  Zmniejszeniu uległy również areały zasiewów rzepaku ozimego o 158,1 

ha. W 2011 r. rolnicy obsiewali większe powierzchnie pól kukurydzą. Areał tej rośliny zwiększył 

się w porównaniu do roku 2008 o ok. 386 ha. Powierzchnie zasiewów pozostałych upraw 

zmieniały się w bardzo niewielkim zakresie. Pogłowie trzody chlewnej w gospodarstwach 

objętych Programem działań uległo zmniejszeniu o ponad połowę (3695 szt.). Podobnie w 

przypadku drobiu, ilość sztuk tych zwierząt zmniejszyła się o 1960. 

Zmiany w strukturze zasiewów na terenie OSN nr 3 w zlewni Tążyna były niewielkie. 

Rolnicy tej strefy obsiewali podobne powierzchnie poszczególnymi roślinami w latach 2008 i 

2011. Większe zmiany dotyczyły jedynie zbóż ozimych, których powierzchnia wzrosła 

względem roku 2008 o 123,4 ha. W gospodarstwach objętych Programem działań 

zlokalizowanych w OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 4 gospodarstwa prowadziły intensywny 

chów drobiu, stąd też duży udział tych zwierząt w strukturze gatunkowej inwentarza. W 2011 

roku zanotowano o 187865 szt. mniej tych zwierząt w porównaniu z rokiem 2008. Zmalało 

również pogłowie trzody chlewnej, głównie tuczników o 369 szt. i macior 131 szt. Pogłowie 
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bydła w 2011 r. zmniejszyło się w porównaniu z rokiem 2008. Zmiany te dotyczyły głównie 

opasów, których ilość zmalała o 162 szt. 

Zmiany w praktykach rolniczych dotyczących struktury gruntów oraz nawożenia 

opisano w kontekście działań rolniczych, rozwoju i ocenie zawartości azotu w punkcie 4.1.3. 

 

4.1.3 Tabela przedstawiająca działania rolnicze, rozwój i ocenę zawartości azotu w 

stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

Działania rolnicze, rozwój i ocenę zawartości azotu na poszczególnych obszarach 

szczególnie narażonych przedstawiono w tabelach 54-56. Dane obejmowały wartości z 

ankietyzacji wykonanej przez K-PODR w roku 2011. Ze względu na brak szczegółowych danych 

dotyczących ankietowanych gospodarstw na OSN nr 1 i 2 w I okresie sprawozdawczym, 

niemożliwym było przedstawienie wyników za ten okres. W tabelach nr 57-59 przedstawiono 

sytuację w poszczególnych gminach zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych w 

regionie wodnym Dolnej Wisły. Wyniki przedstawione w tabelach opracowano na podstawie 

danych z I (2008 r.) i II (2011 r.) ankietyzacji drugiego okresu sprawozdawczego.  

Strukturę gruntów (pow. gospodarstwa, użytki rolne, trwałe użytki zielone, uprawy 

wieloletnie) obliczono sumując poszczególne użytki w ankietowanych gospodarstwach 

poszczególnych stref. Roczne zużycie azotu z odchodów zwierzęcych, sumarycznie dla 

wszystkich gospodarstw danej strefy, obliczono na podstawie wyników ankietyzacji 

przeprowadzonej przez K-PODR w Minikowie. Braki danych uzupełniono własnymi 

obliczeniami na podstawie ilości zwierząt gospodarskich utrzymywanych w gospodarstwach 

rolnych objętych rejestrem. Ilość wytworzonych nawozów naturalnych obliczono na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 93, poz.780) 

wg stanu średniorocznego zwierząt gospodarskich. Zawartość azotu w odchodach zwierząt 

została obliczona według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002r. (Dz. U. 

2003 Nr 4, poz. 44). Zużycia azotu organicznego ze źródeł innych niż odchody zwierząt nie 

podano ze względu na brak danych. Roczne zużycie azotu mineralnego obliczono z nawozów 

mineralnych. Ilości zużytych nawozów mineralnych podawano w ww. ankietach. Ilość rolników 

oraz ilości poszczególnych gatunków zwierząt inwentarskich obliczono sumarycznie dla każdej 

gminy we wszystkich OSN-ach regionu wodnego Dolnej Wisły (nr 1, 2 i 3). 
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Tabela 54. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w OSN nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca 

OSN nr 1 
Okres 

 

 

2004-2008 2008-2012  

Ogólna powierzchnia gruntów b.d. 32,38 km² 

Grunty rolne b.d. 36,08 km² 

Grunty rolne, na których można 
stosować odchody b.d. 36,08 

km² 

Zmiany w praktykach rolniczych  

 Trwałe użytki zielone b.d. 1,01 km² 

 Uprawy trwałe b.d. 0,09 km² 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według kategorii zwierząt   

 Bydło b.d. b.d. kilotona/rok 

 Trzoda chlewna b.d. b.d. kilotona/rok 

 Drób b.d. b.d. kilotona/rok 

 Inne b.d. b.d. kilotona/rok 

Sumarycznie zwierzęta b.d. 0,12 kilotona/rok 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w roku 2011 

Powierzchnie gospodarstw objętych Programem działań w II okresie sprawozdawczym 

wahały się w poszczególnych OSN-ach województwa kujawsko-pomorskiego pomiędzy 38,28 a 

66,13 km2. W gospodarstwach objętych rejestrem na uwagę zasługuje niewielki areał użytków 

zielonych (0,80-3,23 km2). Powierzchnie zajmowane przez plantacje trwałe stanowiły margines 

uprawianych gruntów (od 0,09 do 0,24 km2). Ze względu na brak informacji dotyczącej ilości 

wytwarzanego azotu przez poszczególne gatunki zwierząt inwentarskich podano sumaryczną 

ilość dla wszystkich zwierząt. Brak danych na ten temat za I okres sprawozdawczy. Ilość azotu 

pochodzącego z nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych w II 

okresie sprawozdawczym wahała się w poszczególnych OSN-ach w granicach 0,08-0,12 

kilotony na rok. 

Tabela 55. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka 

Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

OSN nr 2 
Okres 

 

 

2004-2008 2008-2012  

Ogólna powierzchnia gruntów b.d. 66,13 km² 

Grunty rolne b.d. 64,69 km² 

Grunty rolne, na których można 
stosować odchody b.d. 64,69 

km² 

Zmiany w praktykach rolniczych  

 Trwałe użytki zielone b.d. 0,80 km² 

 Uprawy trwałe b.d. 0,24 km² 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według kategorii zwierząt   

 Bydło b.d. b.d. kilotona/rok 
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 Trzoda chlewna b.d. b.d. kilotona/rok 

 Drób b.d. b.d. kilotona/rok 

 Inne b.d. b.d. kilotona/rok 

Sumarycznie zwierzęta b.d. 0,08 kilotona/rok 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w roku 2011 

Tabela 56. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w OSN nr 3 w zlewni rzeki 

Tążyna 

OSN nr 3 
Okres 

 

 

2004-2008 2008-2012  

Ogólna powierzchnia gruntów - 40,21 km² 

Grunty rolne - 38,88 km² 

Grunty rolne, na których można 
stosować odchody - 38,88 

km² 

Zmiany w praktykach rolniczych  

 Trwałe użytki zielone - 3,23 km² 

 Uprawy trwałe - 0,20 km² 

Azot wydalony w odchodach zwierzęcych według kategorii zwierząt   

 Bydło - b.d. kilotona/rok 

 Trzoda chlewna - b.d. kilotona/rok 

 Drób - b.d. kilotona/rok 

 Inne - b.d. kilotona/rok 

Sumarycznie zwierzęta - 0,12 kilotona/rok 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w roku 2011 

Powierzchnie użytków rolnych oraz ich udział w gospodarstwach objętych ankietyzacją 

przez K-PODR w Minikowie, na obszarze szczególnie narażonym nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca nie zmieniły się, porównując początek i koniec drugiego okresu wdrażania 

Dyrektywy azotanowej (tab. 57). Mniejsze powierzchnie gruntów rolnych, użytków zielonych 

czy plantacji trwałych w gminie Dobrcz wynikały z mniejszej liczby ankietowanych 

gospodarstw w roku 2011. W przeliczeniu na hektar użytków rolnych zużycie azotu z 

wytworzonych w gospodarstwach nawozów naturalnych wahało się w poszczególnych 

gminach 28,28 do 61,9 kg/ha w 2008 r. i 28,8 do 47,2 kg/ha w 2011 r. Największe zużycie 

azotu z nawozów naturalnych zanotowano w gminie Bukowiec. W przypadku nawozów 

mineralnych zanotowano zużycie na niemal niezmienionym poziomie (średnio dla trzech gmin: 

87,4 (2008 r.) i 88,5 kg/ha (2011 r.). W gminie Bukowiec i gminie Dobrcz zanotowano wzrost 

zużycia nawozów mineralnych. W gminie Bukowiec był on największy i wyniósł ok. 8 kg/ha. 

Liczba zwierząt w przeliczeniu na jedno gospodarstwo wzrosła ze 102 do 111 sztuk 

fizycznych/gospodarstwo. Największy spadek ilości inwentarza w 2011 r. w stosunku do 2008 

r. zanotowano w gminie Bukowiec i było to o ponad połowę mniej.  
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Użytki rolne na obszarze szczególnie narażonym nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego również nie ulegały zmianom (tab. 58). W przeciągu 4 lat w 

ankietowanych gospodarstwach zlokalizowanych w gminie Stolno zarejestrowano wzrost 

powierzchni trwałych użytków zielonych o 27,9 ha oraz plantacji wieloletnich o niecałe 3 ha. 

W gminach Papowo Biskupie i Lisewo powierzchnie użytków zielonych zmalały w sumie o 25 

ha. Zużycie azotu z nawozów naturalnych na obszarze użytków rolnych w gospodarstwach 

objętych ankietyzacją w poszczególnych gminach tego regionu wahało się od 7,0 do 14,9 

kg/ha w I okresie sprawozdawczym i od 7,3 do 30,9 kg/ha w II okresie. W gminie Lisewo 

zużycie azotu z nawozów naturalnych wzrosło ponad 4-krotnie. Ze względu na brak danych 

dotyczących zużycia nawozów mineralnych w roku 2008 i 2011 niemożliwym było ustalenie 

zmian w tym zakresie. Inwentarz w przeliczeniu sztuk fizycznych na gospodarstwo wykazywał 

spadek ilości inwentarza w gminach Papowo Biskupie i Lisewo. W rzeczywistości nastąpiły 

jednak przeklasowania w stadzie, bo w przeliczeniu na DJP w ankietowanych gospodarstwach 

gminy Lisewo liczba zwierząt wzrosła ze 134,5 do 487,6 DJP/gospodarstwo. W 

gospodarstwach gmin Stolno i Papowo Biskupie ogólna masa zwierząt zmalała o kolejno 190 i 

31 DJP. 

Gospodarowanie na użytkach rolnych w ankietowanych gospodarstwach 

zlokalizowanych na OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna zmieniało się w latach ankietyzacji 2008 i 

2011 w niewielkim zakresie (tab. 59). Wzrosła, co prawda ogólna powierzchnia trwałych 

użytków zielonych o 4,1%, ale wzrost dotyczył niewielkich powierzchni (13,1 ha).  

Tabela 57. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w poszczególnych gminach OSN 

nr 1 w zlewni rz. Kotomierzyca 

Wyszczególnienie 

Jednostka 

Okres 

2008 2011 

Gminy Dobrcz Pruszcz Bukowiec Dobrcz Pruszcz Bukowiec 

Ogólna powierzchnia gruntów [ha] 3187,4 1101,9  128,6  1992,2 1101,9  144,35  

Grunty rolne [ha] 2973,7 1072,7  121,1   1909,7 1072,7  140,08  

Grunty rolne, na których można 
stosować odchody 

[ha] 2973,7 1072,7  121,1    1909,7 1072,7  140,08  
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Trwałe użytki zielone [ha] 177,3 20,6  5,0   75,3 20,6  5,0  

Uprawy wieloletnie [ha] 35,4 0  0  8,8 0  0  

Roczne zużycie N organicznego 
pochodzącego z odchodów 
zwierzęcych 

[kg] 109039,4 30904,5 7498,0  83087,1  30904,5 6618,1  

Roczne zużycie N organicznego ze 
źródeł innych niż odchody 
zwierzęce 

[kg] b.d. b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  

Roczne zużycie N mineralnego [kg] 237064,5  117180,1  8869,9  156539,4  109710,0 11362,6  

Liczba rolników l. gosp. 99  15  5 49   15  5 

Liczba rolników hodujących 
zwierzęta gospodarskie 

l. gosp.  90  14  0 47   14  0 

Bydło szt. fiz.  1085 43  58  464   61  17 

Trzoda chlewna szt. fiz.  6972 1752    390  4466 1581  175 

Drób szt. fiz.  922  0  0  210 0   0 

Inne szt. fiz.  929 0   0  401 265   0 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 

 

Zanotowano również wzrost areałów plantacji wieloletnich (ok. 75%), ale również 

dotyczył on niewielkich powierzchni (14,9 ha) i dotyczył on głównie gminy Koneck. 

Intensywność nawożenia nawozami naturalnymi wyrażona azotem w nich zawartym 

kształtowała się na podobnym poziomie w roku 2008 i 2011, na poziomie 33 kg/ha i wahała 

się dla poszczególnych gmin w zakresie 15,2 do 40,7 kg/ha w 2008 r. i od 13,2 do 41,7 kg/ha, 

przy czym najniższe nawożenie występowało w gospodarstwach objętych ankietyzacją gminy 

Waganiec. W pozostałych gminach oprócz gminy Koneck, poziom nawożenia był na podobnym 

poziomie, przekraczającym 33 kg/ha. Poziom nawożenia mineralnego wykazał tendencję 

spadkową. Ankietowani rolnicy tego regionu zużyli w 2011 r. o 77990 kg azotu mniej niż w 

roku 2008. 
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Tabela 58. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w gminach OSN nr 2 w zlewni 

rzeki Żacka Struga oraz Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Wyszczególnienie Jednostka 

Okres 

2008  2011  

Papowo 

Biskupie 
Stolno Lisewo 

Papowo 

Biskupie 
Stolno Lisewo 

Ogólna powierzchnia gruntów [ha] 3641,2  1752,7 1283,5  3709,3  1821,1 1082,51  

Grunty rolne [ha] 3525,3  1669,7 1244,1  3622,8   1821,1 1025,2  

Grunty rolne, na których można 

stosować odchody 
[ha] 3525,3  1669,7 1244,1 3622,8   1821,1 1025,2  

Trwałe użytki zielone [ha] 18,6 23,5 30,02  3,46  51,4 25,02  

Uprawy wieloletnie [ha] 1,4 18  1,62  4,3   17,9 1,62  

Roczne zużycie N organicznego 

pochodzącego z odchodów 

zwierzęcych 

[kg] 33398,3  24960,0  8742,5  31369,0  13338,0  31694  

Roczne zużycie N organicznego ze 

źródeł innych niż odchody 

zwierzęce 

[kg] b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  

Roczne zużycie N mineralnego [kg] b.d.  b.d  b.d  b.d.  b.d.  b.d.  

Liczba rolników l. gosp.  26  21  20  20  10  20 

Liczba rolników hodujących 

zwierzęta gospodarskie 
l. gosp.  20  16  17  14  7  15 

Bydło szt. fiz. 135  133  199  113  61  175  

Trzoda chlewna szt. fiz.  2069  1339  3331  1219  851  912 

Drób szt. fiz.  315  265  2410  0  0  1030 

Inne szt. fiz.  70  158  30 0   106  10 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 
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Tabela 59. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w gminach OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

Wyszczególnienie Jednostka 

Okres 

2008 2011 

Aleksandrów 
Kujawski 

Koneck Bądkowo Waganiec Raciążek 
Dąbrowa 
Biskupia 

Aleksandrów 
Kujawski 

Koneck Bądkowo Waganiec Raciążek 
Dąbrowa 
Biskupia 

Ogólna powierzchnia 
gruntów 

[ha] 1279,9  514,3  585,3 619,4  204,9 734,4  1291,5  540,7   656,9 610,5  204,9  716,3  

Grunty rolne [ha] 1274,7  511,4  557,3 611,0 200,3  582,7  1243,3 515,6    639,7 590,9  200,3  698,1  

Grunty rolne, na których 
można stosować odchody 

[ha] 1274,7  511,4  557,3 611,0 200,3  582,7  1243,3  515,6     639,7 590,9  200,3  698,1  

Trwałe użytki zielone [ha] 103,1  22,8  2,6 7,8  152,4  21,1  77,6  18,5   48,4 7,9  149,4  21,1  

Uprawy wieloletnie [ha] 1,8  2,0  0  1,2  0  0  0,2  18,5  0 1,2  0  0  

Roczne zużycie N 
organicznego 
pochodzącego z odchodów 
zwierzęcych 

[kg] 46408,3  11593  22660,0 9277  6663,1  20544  43248,6  11858  21947,0  7804  6746  29114 

Roczne zużycie N 
organicznego ze źródeł 
innych niż odchody 
zwierzęce 

[kg] b.d. b.d.  b.d. b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d. b.d.  b.d.  b.d.  

Roczne zużycie N 
mineralnego 

[kg] 119211,8 46925,5  56692,0   26715  16687,0  65950 1217,6  53763,0  61370,0   72480  14571,0  50790  

Liczba rolników l. gosp.  40  18  15  14  8  14  40  18  15  14  8  14 

Liczba rolników hodujących 
zwierzęta gospodarskie 

l. gosp.  39  14  14  13  7  8  39  14  14  13  7  8 

Bydło szt. fiz. 591,0  284  329,0  289  252  54  538,0  310  276,0  246  230  47  

Trzoda chlewna szt. fiz. 1420,0 728   2307,0 827  314  46   1020,0 701  295,0 638  310 178  

Drób szt. fiz.  297200,0 3027  8724,0 180000  0  166023   221217,1 41033   38824,0 30000  0  166035  

Inne szt. fiz.  30,0 0   0 0   0 0   30,0 0  0 0  0  0  

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011
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4.1.4 Tabele z podsumowaniem danych dotyczących tendencji zmian zachodzących w 

strukturze zasiewów, na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej przez K-PODR w 

Minikowie 

Tendencje zmian w strukturze zasiewów oraz strukturze inwentarza oparto o dwa 

okresy – początek (2008 r.) i koniec (2011 r.) drugiego okresu sprawozdawczego wdrażania 

Dyrektywy azotanowej (91/676/EWG) w Polsce. Porównania dokonano wykorzystując dane 

ankietowe oraz dane ze sprawozdań z urzędów gmin na poszczególnych OSN-ach. Wyniki 

przedstawiono w tabelach 60-62. 

 

Tabela 60. Tendencje zmian w strukturze zasiewów w obrębie OSN nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca 

R
o

k 
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e
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cj
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p
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p
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(b
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TU
Z)

 1
)  

W
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w
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p
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ko

w
e

 

P
o
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ał
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[ha] 

2008 

Dobrcz 2749,5 1168,8 909,7 316,8 63,5 189,6 55,2 42,7 30,6 9,1 20,0 

Pruszcz 1034,7 131,49 502,25 81,88 0 290,11 0,26 10,42 0 0 18,29 

Bukowiec 116,1 8,1 86,8 0,0 0,0 16,7 1,7 4,3 0,0 0,0 5,0 

razem 3900,3 1308,4 1498,8 398,7 63,5 496,4 57,2 57,4 30,6 9,1 43,3 

2011 

Dobrcz 1714,2 701,0 435,3 205,4 43,7 313,4 66,1 38,7 21,5 0 9,8 

Pruszcz 1536,6 542,6 192,2 256,5 10,75 23,1 1,91 6,4 0 260,6 0,61 

Bukowiec 135,1 58,4 51,2 2,3 1,2 16,8 3,2 1,9 0,0 0,1 4,7 

razem 3385,9 1302,0 678,7 464,2 55,7 353,3 71,2 47,0 21,5 260,7 15,1 

Różnica 514,4 6,4 820,1 65,5 7,8 143,1 14,1 10,4 9,1 251,6 28,2 

1) 
łącznie z motylkowymi, źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 
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Tabela 61. Tendencje zmian w strukturze zasiewów na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka 

Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 
R
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[ha] 

2008 

Papowo 

Biskupie 
3505,3 1565,2 100,7 1045 54,4 140 577,0 9,5 0 0 13 

Stolno 
1627,0 

 
661,2 58,5 551,5 128,7 186,0 16,5 18,4 0,0 0,0 19,0 

Lisewo 1212,5 658,6 97,8 378,0 47,9 14,2 1,6 17,5 0,0 0,0 0,7 

razem 6220,7 2885 257 1974,5 231 340,2 595,1 45,4 0 0 32,7 

2011 

Papowo 

Biskupie 
3615,0 1627,4 84,0 1050,7 36,8 198,5 579,0 12,0 7,9 18,0 0,5 

Stolno 1749,1 621,0 43,0 392,1 153,6 509,1 11,7 10,3 5,5 0 3 

Lisewo 998,6 394,6 163,3 373,6 44,9 18,2 1,2 17,1 0,0 0,0 0,0 

razem 6362,7 2643 290,3 1816,4 235,3 725,8 591,9 39,4 13,4 18 3,5 

Różnica 142,0 242,0 33,3 158,1 4,3 385,6 3,2 6,0 13,4 18,0 29,2 

1) 
łącznie z motylkowymi, źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 

Tabela 62. Tendencje zmian w strukturze zasiewów na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 
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[ha] 

2008 

Aleksandrów 

Kujawski 
1160,5 473,8 212,0 105,8 121,8 85,0 17,1 10,4 69,5 9,9 37,3 

Koneck 471,0 195,9 72,8 44,5 37,6 52,4 3,5 5,5 0,5 1,8 23,2 

Bądkowo 554,5 222,6 105,5 83,2 73,9 64,3 0,3 1,6 2,0 0,0 3,4 

Waganiec 602,0 90,5 73,2 41,1 27,5 61,3 5,2 4,0 4,9 6,1 16,3 

Raciążek 152,4 49,7 24,1 11,4 9,6 37,7 0,5 1,5 0,0 2,0 44,8 

Dąbrowa 

Biskupia 
560,1 208,9 86,7 0,0 73,7 132,5 0,2 0,0 103,0 46,0 5,4 

razem 3496,8 1241,4 574,3 286 344,1 433,2 26,8 23 179,9 65,8 130,4 

2011 

Aleksandrów 

Kujawski 
1134,8 471,2 204,7 104,9 149,3 111,9 12,5 10,1 58,4 24,9 16,7 

Koneck 480,4 227,8 52,9 46,0 50,6 62,4 1,0 10,5 0,5 0,0 20,5 

Bądkowo 591,2 235,1 96,6 76,4 94,5 82,6 0,2 2,6 1,0 4,0 9,8 

Waganiec 581,8 102,6 66,8 35,7 32,9 63,6 0,1 9,0 2,0 4,4 17,8 

Raciążek 149,4 44,7 14,3 13,0 10,5 48,7 0,0 1,5 0,0 2,0 41,8 

Dąbrowa 

Biskupia 
675,8 283,4 77,3 3,0 71,2 100,5 1,0 0,0 90,0 40,0 5,0 

razem 3613,4 1364,8 512,6 279 409 469,7 14,8 33,7 151,9 75,3 111,6 

Różnica 116,6 123,4 61,7 7,0 64,9 36,5 12,0 10,7 28,0 9,5 18,8 

1) łącznie z motylkowymi, źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 
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4.1.5 Tabele z podsumowaniem danych dotyczących tendencji zmian zachodzących w 

produkcji zwierzęcej na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej przez K-PODR w 

Minikowie 

Tendencje zmian w praktykach rolniczych dotyczących produkcji zwierzęcej 

przedstawiono w tabelach 63-65. 

Tabela 63. Tendencje zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w obrębie OSN nr 1 w 

zlewni rzeki Kotomierzyca 

Rok ankietyzacji Gmina 

Krowy 

mleczne 
Opasy Maciory Tuczniki Drób 

Inne 

zwierzęta 
Suma 

Sztuki fizyczne [DJP] 

2008 

Dobrcz 580 523 1097 6228 922 929 2030,8 

Pruszcz 19 24 257 1495 0 0 337,6 

Bukowiec 8 50 100 290 0 0 128,1 

razem 607 615 1511 7788 922 1194 2665,5 

2011 

Dobrcz 293 171 1161 3305 210 401 1404,3 

Pruszcz 19 42 314 1270 0 265 365,6 

Bukowiec 8 9 81 194 0 0 103,0 

razem 320 222 1556 4769 210 666 2013,9 

Różnica 287 393 45 3019 712 528 651,6 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 

Tabela 64. Tendencje zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w obrębie OSN nr 2 w 

zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskie, Jez. Czyste 

Rok ankietyzacji Gmina 

Krowy 

mleczne 
Opasy Maciory Tuczniki Drób 

Inne 

zwierzęta 
Suma 

Sztuki fizyczne [DJP] 

2008 

Papowo 

Biskupie 
37 98 250 1819 315 70 513,8 

Stolno 55 78 116 1223 265 158 384 

Lisewo 98 101 263 3068 2410 30 720,2 

razem 190 277 629 6110 2990 258 1618,0 

2011 

Papowo 

Biskupie 
45 68 264 955 0 0 482,6 

Stolno 21 40 51 800 0 106 205,2 

Lisewo 98 77 252 660 1030 10 347,7 

razem 164 185 567 2415 1030 116 1035,5 

Różnica 26 92 62 3695 1960 142 582,5 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 
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Tabela 65. Tendencje zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w obrębie OSN nr 3 w 

zlewni rzeki Tążyna 

Rok ankietyzacji Gmina 

Krowy 

mleczne 
Opasy Maciory Tuczniki Drób 

Inne 

zwierzęta 
Suma 

Sztuki fizyczne [DJP] 

2008 

Aleksandrów 

Kujawski 
141 450 278 1142 297200 30 425,7 

Koneck 172 112 83 645 3027 0 298,1 

Bądkowo 4,0 325,0 450,0 1857,0 38724,0 0,0 569,9 

Waganiec 143 146 33 794 180000 0 284,3 

Raciążek 96 156 71 243 0 0 222,1 

Dąbrowa 

Biskupia 
34 20 9 37 166023 0 233,6 

razem 590 1209 924 4718 684974 30 2033,7 

2011 

Aleksandrów 

Kujawski 
129 409 230 790 221217 30 297,4 

Koneck 201 109 74 627 41033 0 378,6 

Bądkowo 3,0 273,0 375,0 1920,0 38824,0 0,0 635,1 

Waganiec 139 107 19 619 30000 0 213,4 

Raciążek 94 136 70 240 0 0 150,3 

Dąbrowa 

Biskupia 
34 13 25 153 166035 0 292,4 

razem 600 1047 793 4349 497109 30 1967,2 

Różnica 10 162 131 369 187865 0 66,5 

Źródło: Ankietyzacja przeprowadzona przez K-PODR w latach 2008 i 2011 

 

 

4.2 Program działań dla OSN-ów ustanowionych w regionie wodnym Dolnej Wisły 

na lata 2008-2012 

W regionie wodnym Dolnej Wisły administrowanym przez RZGW w Gdańsku 

ustanowiono trzy Pogramy działań dla poszczególnych obszarów szczególnie narażonych na 

mocy następujących rozporządzeń: 

 Rozporządzenie nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań 

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru 

szczególnie narażonego nr 1 w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 Rozporządzenie nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań 
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mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru 

szczególnie narażonego nr 2 w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 Rozporządzenie nr 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań 

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru 

szczególnie narażonego nr 3 w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Wszystkie trzy Programy działań ustanowione na lata 2008-2012 są jednobrzmiące. W 

przypadku I okresu sprawozdawczego, tekst wszystkich trzech Programów działań był również 

jednakowy.  

Tabela  66. Aktualizacja poszczególnych środków zapobiegawczych  zawartych w Programach działań 

Wyszczególnienie Data 

Data pierwszej publikacji 15.04.2004 r. 

Data aktualizacji 16.09.2008 r. 

Termin wyznaczony dla limitu 
170 kg N/ha w odchodach 
zwierzęcych 

Od początku realizacji programu 

 
 

Poniżej przedstawiono elementy nowo wprowadzone lub zmienione w Programach 

działań ustanowionych na lata 2008-2012 w porównaniu z Programami realizowanymi w 

I okresie sprawozdawczym. Obejmują one następujące pozycje: 

1. 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 
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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 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. 

2. 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. 



 139 

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. 

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.) 

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, obliczonym 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. 

4. 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.  

5. 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. 
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6. 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 II 

okresie sprawozdawczym wdrażania Programów działań pominięto jednak niektóre elementy. 

Należą do nich: 

 utrzymywanie 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 nawożenia równomiernie, zmniejszając dawkę nawożenia u 

podnóża zboczy w miejscach nagromadzenia składników. 

7. 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. 

8. 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 uległy 

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. 

 

 



 141 

9. Inne środki zapobiegawcze 

W przypadku produkcji kiszonek w gospodarstwie w II okresie sprawozdawczym 

przepisy nie uległy znacznym zmianom w stosunku do I okresu.  

Spośród nowowprowadzonych środków zaradczych dotyczących użytkowania gruntów 

i organizacji produkcji na użytkach rolnych w II okresie wdrażania Programów można 

wymienić:  

 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). 

 

4.2.1 Opis podstawowych kierunków działań niezbędnych dla poprawy jakości wód 

Dla osiągnięcia celu, jakim jest poprawa jakości wód w programach działań określa się 

4 podstawowe kierunki prac: 

1) Edukacja i doradztwo – obejmuje szkolenia dla doradców przeprowadzających 

szkolenia dla rolników niezbędne dla prawidłowego wdrażania i uzyskania 

odpowiednich wyników programu; w zakres ww. kierunku wchodzi również 

prowadzenie akcji informacyjnej przede wszystkim dla rolników objętych rejestrem, 

ale także dla instytucji wspierających realizację programu, sołtysów i przedstawicieli 

organizacji rolniczych.  

2) Kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczeń – dotyczy gospodarstw i ferm 

wielkoprzemysłowych w zakresie warunków prowadzenia działalności rolniczej, 

gospodarowania i przechowywania nawozów naturalnych, instalacji mogących 



 142 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub 

środowiska jako całości. Kontrola obejmuje: 

 sprawdzanie kart dokumentacji pól, bilansów azotu, posiadania dowodów 

zakupu nawozów, 

 danych o stanach zwierząt, 

 kontrolę stosowania nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica), 

 kontrolę realizacji obowiązków związanych z przechowywaniem i 

zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych – powierzchnie płyt, pojemność 

zbiorników, 

 przestrzeganie dopuszczalnej normy (170 kg N) nawożenia nawozami 

naturalnymi i nie przekraczanie dopuszczalnych całkowitych dawek nawożenia 

azotem określonych w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia nr 4/2008, 5/2008 i 

6/2008 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. 

 uczestnictwo w zadaniach edukacyjnych (uczestnictwo w szkoleniach). 

3) Monitoring stanu środowiska (głównie wód) - pozwoli na oszacowanie efektów 

zastosowanych środków zaradczych w okresie czteroletnim i podjęcie decyzji, co do 

dalszych działań na terenie wyznaczonego obszaru szczególnie narażonego. 

4) Monitoring skuteczności programu – prowadzony na terenie gmin wchodzących w 

skład poszczególnych OSN-ów w celu identyfikacji gospodarstw rolnych mogących 

stanowić istotne źródło emisji związków azotu na obszarze objętym Programem 

działań oraz oceny dla stanu rolnictwa w okresie 2008-2011. 

 

4.2.2 Opis działań określonych w celu realizacji w/w kierunków działań 

Działania zawarte w Dziale III, Rozdziału II, wszystkich ww. programów działań są 

jednakowe. Do podstawowych kierunków działań przewidzianych do realizacji w celu 

przywracania standardów jakości środowiska w regionie wodnym Dolnej Wisły zaliczono: 

 poprawę praktyki rolniczej, obejmującą środki zaradcze związane z gospodarką 

gruntami oraz ze zmianą gospodarowania nawozami w zakresie magazynowania, 

 składowanie, stosowanie nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych w 

gospodarstwach rolnych, 
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 podejmowanie działań edukacyjnych i doradczych dla gospodarstw rolnych w zakresie 

dobrych praktyk rolniczych, 

 kontrolę wypełniania przez rolników obowiązków wynikających z programu, 

 monitoring skuteczności programu: 

1) monitoring stanu rolnictwa, 

2) monitoring wód, 

 pomoc rolnikom w realizacji obowiązkowych środków zaradczych. 

 

4.2.3 Opis działań dla rolników w zakresie poprawy praktyki rolniczej 

Działania przewidziane dla rolników w zakresie poprawy praktyki rolniczej dotyczą 

następujących elementów: 

 Okresów, w których stosowanie nawozów jest zabronione. 

 Nawożenia pól na zboczach. 

 Stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych wodą, zamarzniętych i 

pokrytych śniegiem. 

 Nawożenia pól w pobliżu cieków i stref ochrony wód. 

 Pojemności zbiorników lub płyt do składowania i przechowywania nawozów 

naturalnych i pasz soczystych. 

 Dawek i sposobów nawożenia.  

 Użytkowania gruntów i organizacji produkcji na użytkach rolnych. 

 

4.2.4 Informacja na temat uchybień zobowiązań względem Dyrektywy Rady 91/676/EWG 

skierowanych do Polski przez Komisje Europejska na mocy art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w czasie obowiązywania programu działań. 

Dnia 24 listopada 2011 r. Komisja Europejska poprzez Sekretariat Generalny Komisji 

Europejskiej wystąpiła z kolejnym pismem, w którym skierowała do Rzeczpospolitej Polskiej 

„Uzasadnioną opinię – Naruszenie nr 2010/2063” w związku z uchybieniem zobowiązań 

wynikających z art. 3 wraz z załącznikiem I oraz art. 5, w związku z załącznikiem II pkt. A(2), 

A(3), A(4), oraz załącznikiem III pkt.1(1) – (3), pkt. 2(1) Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 

grudnia 1991 r. Komisja Europejska wskazuje w dokumencie, że mimo wezwania w 2010 r. do 
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usunięcia naruszenia, Polska dotąd nie usunęła uchybień wynikających z niewłaściwego 

wdrożenia Dyrektywy Azotanowej. Uchybienia te dotyczą przede wszystkim statusu 

wyznaczania wód wrażliwych i OSN-ów. Komisja uważa, że nie jest on wystarczający, 

albowiem nie uwzględnia zasady przezorności. Wg Komisji, oprócz wód, w których poziom 

azotanów przekracza 50 mg NO3/l, istnieją na obszarze naszego kraju również wody poza 

wyznaczonymi dotychczas obszarami szczególnie narażonymi, które w przypadku, gdy nie 

zostaną podjęte działania na mocy art. 5 Dyrektywy Azotanowej, mogą przekroczyć to 

stężenie. Przyczyną zwiększonej zawartości azotanów w wodach są bardzo często źródła 

komunalne, w tym m.in. ścieki bytowe z obszarów niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej lub 

objętych turystyką i rekreacją. Komisja jednak nie przyjmuje tych argumentów uważając, że w 

miejscach gdzie jedną z potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia wód azotanami są źródła 

rolnicze, to niezależnie od istnienia innych źródeł, należy w tych miejscach wyznaczyć obszary 

szczególnie narażone i podejmować działania na mocy art. 5 Dyrektywy Azotanowej stanowiąc 

programy działań.  
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5 Ocena realizacji podejmowanych działań oraz skuteczności środków 

podejmowanych w ramach programów działań na podstawie danych ze 

sprawozdań podmiotów zaangażowanych w realizacje programów działań, 

tj. organów samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, K-PODR, 

OSChR i WIOŚ 

Udział gospodarstw objętych rejestrem oraz utrzymujących zwierzęta ustalono na 

podstawie informacji zawartej w sprawozdaniach sporządzanych przez urzędy gmin 

zlokalizowane na obszarach szczególnie narażonych oraz w sprawozdaniu z zakończenia 

czteroletniego okresu (2008-2012) realizacji programu działań sporządzonym przez WIOŚ w 

Bydgoszczy. W przypadku OSN nr 2 dla II okresu sprawozdawczego, ze względu na brak  

danych o ilości gospodarstw z inwentarzem, wykorzystano ankiety K-PODR w Minikowie. 

Odsetek gospodarstw kontrolowanych przez WIOŚ obliczono odnosząc gospodarstwa objęte 

monitoringiem do ogólnej ilości gospodarstw z rejestru w danej strefie. Dane z I okresu 

wdrażania Programów działań zostały zaczerpnięte z Raportu krajowego do Komisji 

Europejskiej za okres 2004-2008. 

 

5.1 Tabela przedstawiająca ocenę realizacji programu działań dla każdego z OSN-

ów 

Ilość rolników objętych rejestrem, posiadających inwentarz oraz objętych kontrolą 

przez WIOŚ została przedstawiona w tabelach 67-69. Udział gospodarstw kontrolowanych 

przez WIOŚ w Bydgoszczy w stosunku do całkowitej ilości gospodarstw objętych rejestrem w 

danej strefie, w I okresie wdrażania Programu działań nie przekroczył 28%. W II okresie 

wdrażania Programu działań skontrolowano znacznie więcej gospodarstw a ich udział nie był 

mniejszy niż 78% w grupie gospodarstw objętych rejestrem (tab. 67, 68 i 69). W stosunku do 

całkowitej liczby gospodarstw w strefie udział kontrolowanych przez WIOŚ w Bydgoszczy 

gospodarstw wzrósł, w przypadku OSN nr 1 z 0,75 do 1,56% i na OSN nr 2 z 1,73 do 3,17. Na 

obszarze szczególnie narażonym nr 3, udział kontrolowanych gospodarstw w stosunku do 

całkowitej liczby gospodarstw w strefie wyniosła 1,96%. 
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Tabela 67. Ocena realizacji Programu działań w OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 

Liczba zainteresowanych rolników 72 43 

Rolnicy hodujący zwierzęta gospodarskie b.d. 42 

Odsetek rolników, u których przeprowadzono 
wizytację w ciągu każdego roku w danej strefie lub 
grupie stref 

1
 

28 98 

1 - Wszyscy rolnicy, łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowani przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 

 

 

Tabela 68. Ocena realizacji Programu działań w OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga oraz Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 

Liczba zainteresowanych rolników 124 50 

Rolnicy hodujący zwierzęta gospodarskie b.d. 36 

Odsetek rolników, u których przeprowadzono 
wizytację w ciągu każdego roku w danej strefie lub 
grupie stref

1
 

22 100 

1 - Wszyscy rolnicy, łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowani przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 

 

 

Tabela 69. Ocena realizacji Programu działań w OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 

Liczba zainteresowanych rolników - 113 

Rolnicy hodujący zwierzęta gospodarskie - 88 

Odsetek rolników, u których przeprowadzono 
wizytację w ciągu każdego roku w danej strefie lub 
grupie stref

1
 

- 78 

1 
- Wszyscy rolnicy, łącznie z tymi, którzy nie posiadają żywego inwentarza, zwizytowani przez 

instytucje nadzorujące lub ich przedstawicieli 
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5.2 Tabela przedstawiająca odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej 

praktyki rolniczej dla każdego z OSN-ów 

Dane dotyczące udziału rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki 

rolniczej w I okresie wdrażania Programu działań dla OSN nr 1 zaczerpnięto ze sprawozdania 

sporządzonego przez RZGW w Gdańsku za I okres sprawozdawczy. Dane dla OSN nr 2 

pochodzą z raportu końcowego sporządzonego do Komisji Europejskiej za I okres 

sprawozdawczy. Udział rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej w II 

okresie sprawozdawczym, obliczono na podstawie danych ankietowych K-PODR w Minikowie 

z 2011.  

Poszczególne elementy obliczono w następujący sposób: 

 Okresy rozprowadzania nawozów obliczono na podstawie informacji o ilości 

rolników przestrzegających odpowiednie terminy stosowania nawozów 

naturalnych (III-XI).   

 Zdolność przechowywania i gromadzenia odchodów zwierzęcych obliczono na 

podstawie istniejącej w gospodarstwach infrastruktury (płyty, zbiorniki na 

gnojówkę i gnojowicę) w stosunku do grupy rolników posiadających zwierzęta.  

 Racjonalne wykorzystanie azotu obliczono uwzględniając informacje o stosowaniu 

nawożenia zgodnie z planem nawozowym.   

 W analizach pominięto warunki fizyczne i klimatyczne oraz kontrolę systemów 

nawadniających i gleby nasiąknięte wodą lub przemarznięte ze względu na brak 

danych. 

 Ograniczenie stosowania azotu organicznego (do 170 kg/ha) obliczono na 

podstawie ilości azotu zawartego w wytworzonych przez inwentarz nawozach 

naturalnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych w przeliczeniu na 1 ha UR. 

 Bliskość cieków wodnych obliczono na podstawie uśrednionej wartości odległości 

pól od cieków wodnych a poszczególnych gospodarstwach. 

 Płodozmian, utrzymywanie trwałych użytków zielonych – odsetek rolników 

stosujących się do zasad zmianowania określono na podstawie informacji 

zawartych w ankietach K-PODR w Minikowie. Udział użytków zielonych określono 

odnosząc powierzchnię użytków zielonych do całkowitej powierzchni gospodarstw. 
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 Okrywa roślinna w okresie zimowym – element ten obliczono na podstawie ilości 

rolników zwracających uwagę na pokrywę roślinną w okresie zimy i stosujących się 

do zasady zielonych pól.   

 Nawożenie obornikiem oraz gnojówką i gnojowicą obliczono wykorzystując dane 

ankietowe K-PODR w Minikowie, podając odsetek rolników nawożących stałymi i 

płynnymi nawozami naturalnymi w stosunku do całkowitej ilości gospodarstw w 

danym OSN. 

 Przechowywanie pasz soczystych oraz zadarnienie wzdłuż brzegów i jezior 

obliczono na podobnej zasadzie jak w przypadku nawożenia nawozami 

naturalnymi (obornikiem, gnojówka i gnojowicą). 

W tabeli nr 70 przedstawiono wybrane praktyki rolnicze realizowane na 

poszczególnych obszarach szczególnie narażonych regionu wodnego Dolnej Wisły i w dwóch 

okresach, w których objęto ankietyzacją gospodarstwa rolne zlokalizowane w zlewniach wód 

wrażliwych. Szczegółowe dane dla poszczególnych gmin wchodzących w skład OSN-ów zostały 

przedstawione w tabelach od 71 do 82. Analizując okresy rozprowadzania nawozów można 

zauważyć, że zdecydowana większość rolników przestrzegała właściwych okresów nawożenia 

w obu okresach sprawozdawczych. Odsetek rolników stosujących prawidłowe okresy 

rozprowadzania nawozu nie spadał poniżej 90%. Zdolność do przechowywania nawozów 

naturalnych w odpowiednich budowlach (płyty, zbiorniki) deklarowała większa część rolników. 

W porównaniu do I okresu sprawozdawczego widać też wyraźny wzrost liczby rolników 

posiadających takie budowle. Racjonalne wykorzystanie nawozu oparte na informacjach o 

wykorzystaniu nawozu zgodnie z planem nawozowym wykazywało tendencje wzrostowe na 

OSN-ach nr 1 i 2. Rośnie świadomość rolników w tym zakresie, co jest zasługą m.in. dobrze 

działających służb doradczych. Bardzo niewielki odsetek rolników stosował nawożenie 

naturalne przekraczające normę 170 kg/ha. Najczęściej były to indywidualne fermy drobiu o 

powierzchniach niewystarczających do rozprowadzenia zwiększonych ilości odchodów 

zwierzęcych. Na OSN-ie nr 1 w I okresie sprawozdawczym 13% rolników nie stosowało się do 

zalecanych norm. W II okresie sprawozdawczym udział takich rolników dochodził maksymalnie 

do ok. 4% na poszczególnych OSN-ach. 

Odsetek rolników stosujących zmianowanie w swoim gospodarstwie wahał się 

pomiędzy 60,5 a 80,6% w I okresie i od 86,0 do 92,8% w II okresie sprawozdawczym. Widać 
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więc poprawę sytuacji w tym zakresie co jest szczególnie widoczne na OSN nr 1 gdzie udział 

rolników stosujących zmianowanie wzrósł o 32,3%. Powierzchnie trwałych użytków zielonych 

w analizowanych OSN-ach były niewielkie. Podyktowane to było głównie specjalizacją 

produkcji zwierzęcej, w której dominował chów trzody chlewnej. W II okresie 

sprawozdawczym łąki i pastwiska stanowiły w sumie od 0,8 do 8,0% udziału w strukturze 

gruntów i ich powierzchnia nie zmieniała się znacznie w czasie trwania tego okresu. 

Tabela 70. Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej  

Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy 

2004-2008 2008-2012 

OSN nr 1 OSN nr 2 OSN nr 3 OSN nr 1 OSN nr 2 OSN nr 3 

Okresy rozprowadzania nawozu 
99,5 91,5 - 97,1 100,0 90,0 

Zdolności przechowywania i 
gromadzenia stałych odchodów 
zwierzęcych (obornika) 

42 73 - 68 100 80 

Zdolności przechowywania i 
gromadzenia płynnych odchodów 
zwierzęcych (gnojówki/gnojowicy) 

60 73 - 73 89 93 

Racjonalne wykorzystanie nawozu 
16,5 83 - 37,7 100,0 93,6 

Warunki fizyczne i klimatyczne b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Ograniczenie stosowania N 
organicznego (170 kg/ha) 

100 87 - 98,6 98,0 96,4 

Bliskość cieków wodnych b.d. b.d. - 219,3 216,4 123,4 

Płodozmian, utrzymanie trwałych 
użytków zielonych * 

60,5/b.d. 80,6/b.d. - 92,8/3,8 86,0/0,8 87,3/8,0 

Okrywa roślinna w okresie 
zimowym ** 

83,5 b.d. - 85,5 50,0 93,6 

Kontrola systemów 
nawadniających 

b.d. b.d. - b.d. b.d. b.d. 

Gleby nasiąknięte wodą lub 
przemarznięte 

b.d. b.d. - b.d. b.d. b.d. 

Nawożenie obornikiem b.d. b.d.  95,7 80,0 80,0 

Nawożenie gnojówką i gnojowicą  b.d. b.d. - 91,3 72,0 56,4 

Przechowywanie pasz soczystych 
w szczelnych silosach  

b.d. b.d. - 8,2 41,7 31,6 

Zadarnienie wzdłuż brzegów rzek i 
jezior  

100 81 - 76,8 b.d. 69,1 

* - odsetek rolników stosujących zmianowanie / udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni gruntów, ** - odsetek rolników 

stosujących zielone pola,  

Nawożenie nawozami naturalnymi (obornikiem, gnojówką i gnojowicą) deklarowała 

zdecydowana większość rolników. Wynika to z dużego udziału gospodarstw posiadających 

produkcję zwierzęcą. Inwentarz wytwarza odchody, które najczęściej wykorzystywane są jako 
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nawóz w gospodarstwach, rzadko sprzedawane są na zewnątrz. Z kolei w gospodarstwach 

tylko z produkcją roślinną rzadko notuje się zakup nawozów naturalnych mimo braku własnej 

produkcji (Kupiec, Zbierska 2008).  

Niewielki odsetek rolników przechowuje pasze w szczelnych silosach. Ilość ta w 

analizowanych strefach wahała się w II okresie sprawozdawczym od 8,2 do 41,7%.  Część 

rolników jednak rezygnuje z tego sposobu przechowywania pasz soczystych na rzecz 

przechowywania tychże pasz w foliowych rękawach. 

Zadarnienie pomiędzy gruntami intensywnie użytkowanymi a wodami 

powierzchniowymi, mające na celu ograniczenie wymywania składników pokarmowych do 

wód powierzchniowych stosowała większość rolników w I i II okresie sprawozdawczym. Na 

OSN-ie nr 1 w porównaniu z I okresem sprawozdawczym duży odsetek rolników zrezygnował 

jednak z tego typu praktyki (31,3%). 

 

5.3 Opis głównych trudności napotkanych podczas stosowania środków, wraz z 

podaniem powodów ich wystąpienia oraz planowanych zmian i propozycji 

działań 

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, 
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 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 

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. 

W projekcie Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych, który na lata 2012-2016 jest jednolity dla wszystkich RZGW w 

Polsce, wprowadzono szereg zmian względem Programów działań obowiązujących w 
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poprzednim cyklu wdrażania Dyrektywy azotanowej. Podstawowe zapisy zawarte w projekcie 

Programu działań na lata 2012-2016 przedstawiono poniżej: 

W zakresie nawożenia: 

Ogólne zasady dotyczące nawożenia zostały określone w § 2 ust. 4 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 

80, poz. 479). Ponadto dla OSN zaleca się dodatkowo w zakresie stosowania nawozów 

naturalnych: 

1) Nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w 

nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymywane do wód 

gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym 

zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie. 

2) Nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie od dnia 

1 marca do dnia 15 listopada.  

3) Nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się od dnia 

1 marca  

do dnia 15 sierpnia. 

4) Nawozy stałe naturalne stosuje się: 

- na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada; 

- na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od dnia 
15 października  
do dnia 30 listopada. 

5) Nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym na 

ugorach. 

W zakresie stosowania nawozów mineralnych: 

1) Na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 listopada. 

2) Na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. 
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W zakresie warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z 

odciekami:  

1) Płynne nawozy naturalne należy przechowywać w taki sposób, aby wycieki nie 

przedostawały się do gruntu i wód. 

2) Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy, 

przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadającą co 

najmniej 6 miesięcznej produkcji tych nawozów. 

3) Obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed przenikaniem 

odcieków do wód lub do gruntu, lub w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej 

ściółce, w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. 

4) Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres, 

kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy. 

5) 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. 

6) Nawozy naturalne przechowuje się w odległości większej niż 20 m od studni, od linii 

brzegu cieków i zbiorników wodnych, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią 

inaczej. 

7) W okresie od dnia 1 marca do 31 października, jednak nie dłużej niż przez 12 tygodni, 

dopuszcza się złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie, przy zachowaniu 

następujących wymagań: 

- pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie,  
o dopuszczalnym spadku do 3%, na terenie niepiaszczystym i niepodmokłym, w 
odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych; 

- w przypadku potrzeby ponownego złożenia obornika na pryzmie w kolejnym 
sezonie wegetacyjnym, pryzmy muszą być lokalizowane w innym miejscu; 

- lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce 
prowadzący działalność rolniczą na OSN zaznacza na mapie lub szkicu działki, 
które przechowuje przez okres obowiązywania Programu i rok po jego 
zakończeniu.  
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Przechowywanie pasz soczystych 

1) Pasze soczyste przechowuje się na zabezpieczonym gruncie w taki sposób, aby wycieki 

nie przedostawały się do gruntu i wód, w szczególności w silosach, na płytach lub na 

podkładzie z foli i sieczki oraz pod przykryciem foliowym.  

2) Kiszonki składuje się w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód 

powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody. 

W zakresie ograniczenia nawożenia na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych lub 

pokrytych śniegiem: 

1) Nawozy stosuje się oraz rolniczo wykorzystuje ścieki na glebach nie zamarzniętych 

powierzchniowo. 

2) Zapis powyżej nie dotyczy pierwszej wiosennej dawki nawozów azotowych  

na uprawach roślin ozimych na glebach zamarzniętych powierzchniowo (nocne 

przymrozki i odwilże w dzień) jeżeli uzasadniają to względy agrotechniczne. 

W zakresie stosowanie nawozów w pobliżu cieków: 

1) Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje się oraz wodę z ich mycia rozlewa w 

odległości większej niż 20 m od brzegu zbiorników oraz cieków wodnych. 

2) Wodopoje lokalizuje się poza zbiornikami i ciekami wodnymi. 

 

W zakresie dawek i sposobów nawożenia: 

1) Ilość zastosowanych w ciągu roku nawozów naturalnych w każdym gospodarstwie nie 

może przekroczyć dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 

2) Do opracowania planu nawożenia zobowiązani są wszyscy prowadzący działalność 

rolniczą.  

na OSN gospodarujący na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN 

(stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą na OSN, dzierżawionych 

przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym). 

3) Bilans azotu wykonywany na potrzeby opracowania planu nawożenia sporządza się 

metodą „na powierzchni pola”. 
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4) Po sporządzeniu bilansu składników, należy opracować plan nawożenia, w którym 

dokonuje się prawidłowego rozdziału składników nawozowych pod poszczególne 

rośliny płodozmianu, przy uwzględnieniu ich zapotrzebowania na azot oraz zasobność 

gleb w azot. 

5) Prowadzący działalność rolniczą na OSN gospodarujący na powierzchni do 100 ha 

użytków rolnych na OSN (stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą na 

OSN, dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu 

wieczystym) stosują dawki nieprzekraczające maksymalnych dawek nawożenia azotem 

dla upraw w plonie głównym, o których mowa w załączniku do Programu. 

6) Ilość dostępnego dla roślin azotu zawartego w nawozach naturalnych ustala  się 

według zawartości w nich tzw. azotu działającego, który wylicza się w oparciu o 

równoważnik nawozowy określony w załączniku do Programu. 

7) Jeśli w gospodarstwie powstają nawozy naturalne (obornik, gnojówka lub gnojowica) w 

ilości przekraczającej możliwości ich zastosowania na użytkach rolnych danego 

gospodarstwa (stanowiących własność prowadzącego działalność rolniczą na OSN, 

dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu 

wieczystym) tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 170 kg azotu w 

czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, należy znaleźć odbiorcę tych nadwyżek. 

8) Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji 

wszystkich zabiegów agrotechnicznych oraz uzyskiwanych plonów i zbiorów. 

9) Dokumentację należy przechowywać przez okres obowiązywania Programu i rok po 

jego zakończeniu. 

 

Edukacja prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie dobrej praktyki rolniczej 

oraz prowadzenie dla nich specjalistycznego doradztwa: 

1) Zadania w zakresie edukacji rolników prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 

2507, z późn. zm.), zgodnie, z którymi Ośrodki Doradztwa Rolniczego uczestniczą w 

realizacji zadań wynikających z Programów w zakresie upowszechniania wśród 

rolników wymogów obowiązujących na OSN, a także współpracują z regionalnymi 

zarządami gospodarki wodnej przy realizacji zadań wynikających z Programów z 

zakresu doradztwa rolniczego. 
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2) Ośrodki Doradztwa Rolniczego w okresie trwania Programu zapewniają obsługę 

merytoryczną szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą na OSN, organizowanych 

we współpracy z właściwym wójtem gminy albo burmistrzem albo prezydentem 

miasta. 

3) W zależności od potrzeb i możliwości, szkolenia mogą być w całości poświęcone 

dyrektywie Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

(91/676/EWG) (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 68), lub wymogom Programu i Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej lub też stanowić element szkolenia w postaci jednego z bloków 

tematycznych. 

4) Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej przekaże właściwemu wójtowi 

gminy albo burmistrzowi albo prezydentowi miasta w terminie 2 miesięcy od dnia 

ogłoszenia Programu, materiały informacje o objęciu gminy zasięgiem OSN oraz 

postanowieniach Programu działań w celu ich rozpowszechnienia w sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym terytorium. 

Sposób monitorowania oraz dokumentowania realizacji Programu i jego efektów: 

1) W celu zgromadzenia danych na potrzeby opracowania raportu prowadzi się 

następującą sprawozdawczość: 

- sprawozdania dotyczące monitoringu wód; 

- sprawozdania dotyczące monitoringu gleb i płytkich wód gruntowych; 

- sprawozdania dotyczące doradztwa i szkoleń dla rolników. 

2) Dla potrzeb sporządzenia raportu czteroletniego wykorzystuje się dane statystyczne, 

które stanowią materiał do rozpoznania i oszacowania wielkości i rodzaju produkcji 

rolnej oraz ustalenia zakresu wpływu działalności rolniczej, na jakość wód. 

3) Sporządza się opis warunków środowiskowych, obejmujących w szczególności klimat, 

warunki hydrogeologiczne, ukształtowanie terenu i inne uwarunkowania 

charakteryzujące obszar kraju. 

4) Harmonogram planowanych działań określonych w Programie zawiera załącznik nr 9 

do Programu. 
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5.4 Tabele zawierające zestawienie, wraz z określeniem udziału procentowego, 

ilości gospodarstw na poszczególnych OSN-ach, spełniających obowiązki 

wynikające z programów działań na lata 2008-2012, z podziałam na gminy, w 

których te gospodarstwa są położone i lata realizacji określonych w programach 

obowiązków 

W tabelach od 71 do 82 przedstawiono odsetek rolników przestrzegających, uznanych 

za istotne, zasad dobrej praktyki rolniczej, w dwóch latach drugiego okresu wdrażania 

Dyrektywy azotanowej.  

Zestawienia z określeniem udziału gospodarstw spełniających obowiązki wynikające z 

programów działań na lata 2008-2012 w poszczególnych gminach zlokalizowanych na 

obszarach szczególnie narażonych (OSN) sporządzono na podstawie materiałów przekazanych 

przez RZGW w Gdańsku, sprawozdań z zainteresowanych urzędów gmin oraz danych 

ankietowych na bazie wyników ankietyzacji prowadzonej przez K-PODR w Minikowie.  

W zestawieniu uwzględniono dane z dwóch okresów początku (2008 r.) i końca okresu 

sprawozdawczego (2011 r.). Odsetek rolników spełniających obowiązki w zakresie 

poszczególnych praktyk obliczono odnosząc liczbę rolników wskazujących twierdząco (TAK) w 

ankietach w stosunku do całości ankietowanych rolników.  
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Tabela 71. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca w gminie Dobrcz 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak Nie 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 

w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 
89 89,9 47 95,9 42 6,0 6,0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 

nawożenia nawozami naturalnymi 
90 90,9 43 87,8 47 3,2 0 3,2 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 

nawożenia mineralnego azotem 
89 89,9 46 93,9 43 4,0 4,0 0 

4. 

Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 

o plan nawożenia na bazie analiz 

zasobności gleb 

38 38,4 13 26,5 25 11,9 0 11,9 

5. 

Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 

gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 

zaw. 

97 98,0 48 98,0 49 0,0 0 0 

6. 

Posiada wystarczającą pojemność 

magazynowania nawozów naturalnych 

stałych (obornika)  

56 56,6 22 44,9 34 11,7 0 11,7 

7. 

Posiada wystarczającą pojemność 

magazynowania gnojówki, gnojowicy 

(zbiorniki) 

74 74,7 35 71,4 39 3,3 0 3,3 

8. Przestrzega zmianowania upraw 85 85,9 47 95,9 38 10,1 
 

10,1 
 

0 

9. 

Przestrzega zasady jak największej 

powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 

zimie 

89 89,9 39 79,6 50 10,3 0 10,3 

10. 

Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 

cieków wodnych na terenie gosp. lub 

przylegających 

52 52,5 33 67,3 19 14,8 14,8 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 

gleb na skłonach 
28 28,3 28 57,1 0 28,9 28,9 0 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 

uprawy w warunkach nawadniania 
2 2,0 1 2,0 1 0,0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 32 32,3 11 22,4 21 9,9 0 9,9 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  38 38,4 13 26,5 25 11,9 0 11,9 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 72. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
 programów działań na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca w gminie Pruszcz 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak Nie 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

14 93,3 15 100 1 6,7 0 6,7 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

14 93,3 15 100 1 6,7 0 6,7 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

15 100 15 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

12 80 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

14 93,3 15 100 1 6,7 0 6,7 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

14 93,3 10 100 4 6,7 0 6,7 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

14 93,3 10 100 4 6,7 0 6,7 

8. Przestrzega zmianowania upraw 12 80 12 80 0 0 0 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

15 100 15 100 0 0 0 0 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

15 100 15 100 0 0 0 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

11 73,3 15 100 3 26,7 0 26,7 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 12 80 13 86,7 1 6,7 0 6,7 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  12 80 15 100 0 20 0 20 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR 
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Tabela 73. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 

programów działań na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca w gminie Bukowiec 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak Nie 

1. Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

5 100 5 100 0 0 0 0 

2. Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

5 100 5 100 0 0 0 0 

3. Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

5 100 5 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

5 100 0 0 5 100 0 100 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

5 100 5 100 0 0 0 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

4 80 4 80 0 0 0 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

5 100 4 80 0 20 0 0 

8. 
Przestrzega zmianowania upraw 5 100 5 100 0 0 0 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

5 100 5 100 0 0 0 0 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

5 100 5 100 0 0 0 0 

11. Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

5 80 5 100 0 20 20 0 

12. Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

Nie dotyczy 

13. 
Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 2 40 3 60 1 20 0 20 

14. 
Posiada opracowany plan nawożenia  5 100 5 100 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 74. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 

programów działań na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga z Jez. Kornatowskim i 

Jez. Czystym w gminie Papowo Biskupie 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak Nie 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

20 100,0 20 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

14 70,0 20 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

20 100,0 20 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

20 100,0 20 100 0 0 0 0 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

14 70,0 19 95 5 26 26 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

14 70,0 14 70 0 0 0 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

14 70,0 14 70 0 0 0 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 20 100,0 19 95 1 5 5 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

20 100,0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

11 55,0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

11 55,0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

2 10,0 2 10,0 0 0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 20 100,0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  20 100,0 20 100 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 75. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 

programów działań na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga z Jez. Kornatowskim i 

Jez. Czystym w gminie Stolno 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak Nie 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

17 85 10 50 7 35 0 35 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

17 
85 

 
10 

50 
 

7 
 

35 
 

0 
35 

 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

17 85 10 50 7 35 0 35 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

15 75 10 50 5 25 0 25 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

20 100 20 100 0 0 0 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

11 55 4 20 7 35 0 35 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

12 60 5 25 7 35 0 35 

8. Przestrzega zmianowania upraw 16 80 8 40 8 40 0 40 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

8 40 5 25 3 15 0 15 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających Brak danych 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

5 25 1 5 4 20 0 20 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych Brak danych 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  14 60 10 50 4 20 0 20 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 76. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 

programów działań na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga z Jez. Kornatowskim i 

Jez. Czystym w gminie Lisewo 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak [%] 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 

w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 
20 100 20 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 

nawożenia nawozami naturalnymi 
20 100 20 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 

nawożenia mineralnego azotem 
20 100 20 100 0 0 0 0 

4. 

Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 

o plan nawożenia na bazie analiz 

zasobności gleb 

20 100 20 100 0 0 0 0 

5. 

Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 

gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 

zaw. 

20 100 20 100 0 0 0 0 

6. 

Posiada wystarczającą pojemność 

magazynowania nawozów naturalnych 

stałych (obornika)  

20 100 20 100 0 0 0 0 

7. 

Posiada wystarczającą pojemność 

magazynowania gnojówki, gnojowicy 

(zbiorniki) 

20 100 20 100 0 0 0 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 20 100 20 100 0 0 0 0 

9. 

Przestrzega zasady jak największej 

powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 

zimie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

10. 

Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 

cieków wodnych na terenie gosp. lub 

przylegających 

20 100 20 100 0 0 0 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 

gleb na skłonach 
20 100 20 100 0 0 0 0 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 

uprawy w warunkach nawadniania 
Nie dotyczy 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 20 100 20 100 0 0 0 0 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  20 100 20 100 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 77. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Aleksandrów 

Kujawski 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak [%] 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

41 100 40 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

41 100 40 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

41 100 40 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

25 60,97 37 92,5 12 31,53 31,53 0 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

13 31,7 12 30 1 1,7 0 1,7 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

21 52,5 21 52,5 0 0 0 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy  
(zbiorniki) 

22 53,65 23 57,5 1 3,85 3,85 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 41 100 40 100 0 0 0 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

38 92,68 39 97,5 1 4,82 4,82 0 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

32 78,04 33 82,5 1 4,46 4,46 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

41 100 40 100 0 0 0 0 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

38 92,68 38 95 0 0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 27 65,85 36 90 9 24,15 24,15 0 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  22 53,65 34 85 12 31,35 31,35 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 78. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Koneck 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak [%] 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

18 100 19 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

18 100 19 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

18 100 19 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

9 50 18 95 9 50 50 0 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

18 100 19 100 0 0 0 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

12 67 13 68 1 5 5 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

12 67 13 68 1 5 5 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 18 100 19 100 0 0 0 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

17 94 19 100 2 11 11 0 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

12 67 14 74 2 11 11 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

12 67 18 95 6 32 32 0 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

1 6 1 5 0 0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 13 72 16 84 3 16 16 0 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  8 44 18 95 10 53 53 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 79. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Bądkowo 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak [%] 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

15 100 15 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

15 100 15 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

15 100 15 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

5 33 15 100 10 67 67 0 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

15 100 15 100 0 0 0 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

10 67 15 100 5 33 33 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

10 67 15 100 5 33 33 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 15 100 15 100 0 0 0 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

15 100 15 100 0 0 0 0 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

9 60 9 60 0 0 0 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

Nie dotyczy ( brak skłonów) 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

Nie dotyczy (brak deszczowni) 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 10 67 15 100 5 33 33 0 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  12 80 15 100 3 20 20 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 80. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Waganiec 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak [%] 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

14 100 14 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

14 100 14 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

14 100 14 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

4 28,6 9 64,29 5 35,7 35,7 0 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

3 21,4 3 21,4 0 0 0 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

11 78,6 11 78,6 0 0 0 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

12 85,7 12 85,7 0 0 0 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 13 92,9 13 92,9 0 0 0 0 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

12 85,7 12 85,7 0 0 0 0 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

5 35,7 6 42,86 1 7,16 7,16 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

6 42,9 11 78,57 5 35,7 35,7 0 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

1 7,1 1 7,1 0 0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 6 42,9 9 64,3 3 21,4 21,4 0 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  3 21,4 9 64,3 6 42,9 42,9 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  

 

 
 
 
 
 
 



 168 

Tabela 81. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Raciążek 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak Nie 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 

w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 
8 100 8 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 

nawożenia nawozami naturalnymi 
8 100 8 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 

nawożenia mineralnego azotem 
8 100 8 100 0 0 0 0 

4. 

Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 

o plan nawożenia na bazie analiz 

zasobności gleb 

2 25 8 100 6 75 75 0 

5. 

Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 

gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 

zaw. 

8 100 8 100 0 0 0 0 

6. 

Posiada wystarczającą pojemność 

magazynowania nawozów naturalnych 

stałych (obornika)  

6 75 6 75 0 0 0 0 

7. 

Posiada wystarczającą pojemność 

magazynowania gnojówki, gnojowicy 

(zbiorniki) 

7 87,5 8 100 1 13 13 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 8 100 6 75 2 25 0 25 

9. 

Przestrzega zasady jak największej 

powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 

zimie 

7 87,5 7 87,5 0 0 0 0 

10. 

Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 

cieków wodnych na terenie gosp. lub 

przylegających 

5 62,5 6 75 1 13 13 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 

gleb na skłonach 
5 62,5 7 88 2 25 25 0 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 

uprawy w warunkach nawadniania 
Nie dotyczy 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 5 62,5 8 100 3 38 38 0 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  2 25 8 100 6 75 75 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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Tabela 82. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z 
programów działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Dąbrowa Biskupia 

L. p. 
Obowiązki programowe oceniane w 

ankietach 

2008 2011 Różnica Przyrost [%] 

Tak [%] Tak [%] Tak [%] Tak [%] 

1. 
Przestrzega zakazu stosowania nawozów 
w okresie zimowym – od 1.XI do 28. II. 

14 100 14 100 0 0 0 0 

2. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia nawozami naturalnymi 

14 100 14 100 0 0 0 0 

3. 
Przestrzega prawidłowych okresów 
nawożenia mineralnego azotem 

14 100 14 100 0 0 0 0 

4. 
Prowadzi racjonalne nawożenie w oparciu 
o plan nawożenia na bazie analiz 
zasobności gleb 

13 92 12 86 1 8 0 8 

5. 
Stosuje nawożenie obornikiem, gnojówką, 
gnojowicą nie większe niż 170 kg N w nich 
zaw. 

12 86 12 86 0 0 0 0 

6. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania nawozów naturalnych 
stałych (obornika)  

7 50 7 50 0 0 0 0 

7. 
Posiada wystarczającą pojemność 
magazynowania gnojówki, gnojowicy 
(zbiorniki) 

7 50 7 50 0 0 0 0 

8. Przestrzega zmianowania upraw 10 71 9 64 1 8 0 8 

9. 
Przestrzega zasady jak największej 
powierzchni gruntów z okrywą roślinną w 
zimie 

11 79 10 71 1 8 0 8 

10. 
Utrzymuje zadarnienie (trawą) brzegów 
cieków wodnych na terenie gosp. lub 
przylegających 

5 36 6 43 1 8 8 0 

11. 
Przestrzega zasad uprawy i nawożenia 
gleb na skłonach 

4 29 2 14 2 14 0 14 

12. 
Prawidłowo dostosowuje nawożenie do 
uprawy w warunkach nawadniania 

7 50 7 50 0 0 0 0 

13. Prowadzi rejestr działań agrotechnicznych 10 71 9 64 1 8 0 8 

14. Posiada opracowany plan nawożenia  13 92 13 92 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdania z urzędów gmin oraz K-PODR  
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5.5 Tabela przedstawiająca wymierne kryteria oceny skutków programów dla 

stosowanych praktyk 

Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk przedstawiono 

bazując na danych z ankiet sporządzonych przez gminy zlokalizowane na terenie 

poszczególnych OSN sporządzanych w celu monitorowania zanieczyszczeń punktowych i 

obszarowych na terenie gospodarstwa rolnego oraz wynikach ankietyzacji prowadzonej przez 

K-PODR w Minikowie. Odsetek pustych gruntów uprawnych w okresie zimowym został 

obliczony jako różnica pomiędzy całkowitą liczbą gospodarstw objętych Programem działań a 

gospodarstwami przestrzegającymi zasady „zielonych pól”. Odległość upraw od cieków 

wodnych i innych wód powierzchniowych została obliczona jako średnia długość dla 

gospodarstw gdzie zarejestrowano pola w bliskim sąsiedztwie wód powierzchniowych. Ze 

względu na brak danych dotyczących liczby analiz zawartości azotu w ściekach nie 

przedstawiono ich w tabeli. 

W tabelach od 83 do 85 przedstawiono odsetek rolników przestrzegających zasady 

„zielonych pól”, czyli takiego płodozmianu, który pozwala utrzymywać okrywę roślinną w 

okresie zimowym, ale także zachowanie ciągłości upraw, które zapobiegają erozji wodnej i 

wietrznej. Najmniej rolników przestrzega zasady zielonych pól na obszarze szczególnie 

narażonym nr 2 i było to 50% ankietowanych. Najkorzystniej sytuacja wyglądała na obszarze 

szczególnie narażonym nr 3, gdzie ilość rolników nieprzestrzegających zasady zielonych pól 

wyniosła maksymalnie ok. 10%.  

Średnia odległość pól od cieków wodnych wahała się w poszczególnych latach w badanych 

regionach od 124,3 do 456,2 m. 

Tabela 83. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk na 
terenie OSN nr 1 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 

Liczba analiz zawartości azotu w ściekach, w ujęciu 
rocznym, na 100 hodowców 

b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów uprawnych w okresie zimowym b.d. 15,7 

Średnia odległość upraw od cieków (w metrach) b.d. 337,8 

Źródło: Ankiety sporządzone przez K-PODR  
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Tabela 84. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk na 
terenie OSN nr 2 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 

Liczba analiz zawartości azotu w ściekach, w ujęciu 

rocznym, na 100 hodowców 
b.d. b.d. 

Odsetek pustych gruntów uprawnych w okresie zimowym b.d. 50,0 

Średnia odległość upraw od cieków (w metrach) b.d. 240,3 

Źródło: Ankiety sporządzone przez K-PODR 

 

 

Tabela 85. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk na 
terenie OSN nr 3 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 

Liczba analiz zawartości azotu w ściekach, w ujęciu 

rocznym, na 100 hodowców 
- b.d. 

Odsetek pustych gruntów uprawnych w okresie 

zimowym 
- 8,3 

Średnia odległość upraw od cieków (w metrach) - 123,4 

Źródło: Ankiety sporządzone przez K-PODR 

 

5.6 Tabela przedstawiająca różnice w zakresie ilości azotu (mineralnego i 

organicznego) wprowadzanych do środowiska i odprowadzanych ze środowiska 

w odniesieniu do gospodarstw rolnych w obrębie każdego OSN 

Tabela 86. Różnice w ilości azotu wprowadzanego do środowiska w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych w obrębie OSN nr 1 w zlewni rz. Kotomierzyca 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 
 

Z hodowlą zwierząt    
 Średnio na jedno 

gospodarstwo 
b.d. 1,7 tony/rok 

 Łącznie dla strefy b.d. 0,14 kilotona/rok 
Wyłącznie uprawy    
 Średnio na jedno 

gospodarstwo 
b.d. b.d. 

tony/rok 

 Łącznie dla strefy b.d. b.d. kilotona/rok 
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Tabela 87. Różnice w ilości azotu wprowadzanego do środowiska w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych w obrębie OSN nr 2 w zlewni rz. Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego 
i Jez. Czystego 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 
 

Z hodowlą zwierząt    
 Średnio na jedno 

gospodarstwo 
b.d. 1,3 tony/rok 

 Łącznie dla strefy b.d. 0,08 kilotona/rok 
Wyłącznie uprawy    
 Średnio na jedno 

gospodarstwo 
b.d. b.d. 

tony/rok 

 Łącznie dla strefy b.d. b.d. kilotona/rok 

 

Tabela 88. Różnice w ilości azotu wprowadzanego do środowiska w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych w obrębie OSN nr 3 w zlewni rz. Tążyna 

Okres sprawozdawczy 2004-2008 2008-2012 
 

Z hodowlą zwierząt    
 Średnio na jedno 

gospodarstwo 
- 1,1 tony/rok 

 Łącznie dla strefy - 0,12 kilotona/rok 
Wyłącznie uprawy    
 Średnio na jedno 

gospodarstwo 
- b.d. tony/rok 

 Łącznie dla strefy - b.d. kilotona/rok 

Przepływ azotu mineralnego i organicznego w gospodarstwach rolnych przedstawiono 

na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Gmin 

zlokalizowanych w granicach OSN, wydrukach z programów Macrobil i Plano RS oraz 

sprawozdaniu sporządzonym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Minikowie. Wyniki zostały uśrednione z 4 lat dla gmin wchodzących w skład danego OSN. 

Jedynie w przypadku OSN nr 2, ze względu na brak danych, nie wykonano analizy. Ilości azotu 

mineralnego i organicznego wprowadzanego do środowiska i wyprowadzanego ze środowiska 

przeliczono na ilość ankietowanych gospodarstw oraz podano średnio dla każdej strefy OSN. 

W tabelach podano również uśrednione saldo bilansu azotu w przeliczeniu na 1 ha pow. UR, 

jako różnicę pomiędzy przychodem a rozchodem. W tabelach nr 89-91 przedstawiono 

przepływ azotu w gospodarstwach poszczególnych OSN-ów regionu wodnego Dolnej Wisły. W 

przypadku dopływu azotu widać, iż główna masa azotu zostaje wniesiona na pola ze źródeł 

innych niż nawozy naturalne.  Nawozy naturalne stanowiły od 17 do 23% przychodu pozostały 

azot pochodził głównie z nawozów mineralnych, depozycji i wiązania przez mikroorganizmy 
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glebowe. Bilans azotu w poszczególnych OSN-ach wahał się od 9,8 do 39,3 kg/ha. Tylko w 

przypadku OSN nr 2 przekroczył on zalecana normę 30 kg/ha. 

Tabela 89. Przepływ azotu oraz saldo w odniesieniu do gospodarstw rolnych w II okresie 
sprawozdawczym w obrębie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca 

l. p. Wyszczególnienie 
Azot ogólny na gospodarstwo  

[ton/rok] 

Średnio za okres 2008-

2011 na strefę  

[kiloton/rok] 

1 dopływ do gospodarstw łącznie 4,7 0,324 

2 dopływ bez nawozów naturalnych 3,9 0,271 

3 odpływ z gospodarstw łącznie 4,5 0,308 

4 odpływ bez nawozów naturalnych 3,8 0,259 

5 różnica dopływu i odpływu 0,2 0,015 

6 Saldo bilansu azotu [kg N/ha] X 9,8 

Źródło danych: Sprawozdania z urzędów gmin objętych OSN 

 

Tabela 90. Przepływ azotu oraz saldo w odniesieniu do gospodarstw rolnych w II okresie 
sprawozdawczym w obrębie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskie, 
Jez. Czyste 

l. p. Wyszczególnienie 
Azot ogólny na gospodarstwo  

[ton/rok] 

Średnio za okres 2008-

2011 na strefę  

[kiloton/rok] 

1 dopływ do gospodarstw łącznie b.d. b.d. 

2 dopływ bez nawozów naturalnych b.d. b.d. 

3 odpływ z gospodarstw łącznie b.d. b.d. 

4 odpływ bez nawozów naturalnych b.d. b.d. 

5 różnica dopływu i odpływu b.d. b.d. 

6 Saldo bilansu azotu [kg N/ha] X 39,3 

Źródło danych: Sprawozdania z urzędów gmin objętych OSN 
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Tabela 91. Przepływ azotu oraz saldo w odniesieniu do gospodarstw rolnych w II okresie 

sprawozdawczym w obrębie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

l. p. Wyszczególnienie 
Azot ogólny na gospodarstwo  

[ton/rok] 

Średnio za okres 2008-

2011 na strefę  

[kiloton/rok] 

1 dopływ  do gospodarstw łącznie 3,0 0,333 

2 dopływ bez nawozów naturalnych 2,3 0,251 

3 odpływ z gospodarstw łącznie 2,6 0,285 

4 odpływ bez nawozów naturalnych 1,9 0,212 

5 różnica dopływu i odpływu 3,8 0,417 

6 Saldo bilansu azotu [kg N/ha] X 20,1 

Źródło danych: Sprawozdania z urzędów gmin objętych OSN 
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5.7 Tabela przedstawiająca poszczególne badania wybranych praktyk pod 

względem efektywności pod względem kosztów na podstawie danych z OSCH-R 

 Na podstawie danych z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy, wg 

formularza dotyczącego monitoringu płytkich wód gruntowych i zawartości azotu mineralnego 

w glebie na terenie OSN nr 1, 2 i 3, ustanowionych na podstawie rozporządzeń Dyrektora 

RZGW w Gdańsku z dnia 4 września 2008 r., opracowano szacunkowe koszty poniesione na 

analizy chemiczne azotu mineralnego w profilu glebowym od 0-90 cm. Azot mierzony był na 

trzech głębokościach 30, 60 i 90 cm w latach 2008-2011. Próby pobierane były w każdym OSN-

ie dwukrotnie w sezonie – wiosną i zimą. Największe zagrożenie stanowią nadwyżki azotu 

mineralnego w okresie jesiennym. Po żniwach zostają duże ilości szczątków pożniwnych, które 

ulegają procesowi mineralizacji. Przy wzrastającym poziomie wód glebowych oraz 

dodatkowym nawożeniu naturalnym, a także braku pobrania przez rośliny w końcowym 

okresie wegetacji nadwyżki azotu mogą stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i 

podziemnych. W opracowaniu nie wykonano analizy dotyczącej wybranych praktyk rolniczych 

oraz ich efektywności ze względu na brak danych. Na podstawie średnich wartości azotu 

mineralnego w profilu glebowym 0-90 cm zauważono niewielki spadek stężenia tego 

pierwiastka w OSN nr 1 i 2. W przypadku OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca zanotowano 

wzrost stężenia azotu mineralnego w glebie. Koszty wykonanych analiz, nie uwzględniając siły 

roboczej, wahały się w zakresie od 0,77 tys. do 1,73 tys. Euro (tab. 92). Niewielkie 

oszczędności w zakresie substancji odżywczych (azot mineralny) można zauważyć w przypadku 

OSN nr 2 i 3. Nie przekraczają one jednak ogółem 5%. W przypadku OSN nr 1 rzeki 

Kotomierzyca konieczny jest dodatkowy nakład na analizy chemiczne gleby w zakresie tego 

pierwiastka w wysokości ok. 4% poniesionych w roku 2011 kosztów. 
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Tabela 92. Poszczególne badania wybranych praktyk pod względem efektywności pod względem kosztów na podstawie danych z OSCH-
R 

OSN 

Częstość poboru prób oraz liczba punktów Koszt  
Siła 

robocza  

Oszczędności w 

zakresie substancji 

odżywczych (N, P, 

które zostaną 

odjęte)* 

Łączny koszt dla każdej 

strefy zagrożenia 

zanieczyszczeniem azotami 

lub spójnej grupy stref (1000 

€)  
2008 2009 2010 2011 

€ na 1 ha Ilość h/rok 
Wiosna Jesień Wiosna Jesień Wiosna Jesień Wiosna Jesień 

OSN nr 1 10 10 10 10 10 10 10 10 12/próbę b.d. Brak* 0,96 

OSN nr 2 8 8 8 8 8 8 8 8 12/próbę b.d. 0,81% 0,77 

OSN nr 3 18 18 18 18 18 18 18 18 12/próbę b.d. 4,7% 1,73 

Źródło: opracowane na podstawie danych z OSCH-R w Bydgoszczy,  * - porównanie  roku 2011 z 2008 
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6 Opis prognozy przyszłych zmian jakości wód z uwzględnieniem zmian 

zachodzących w rolnictwie i poza nim sporządzony na podstawie 

Prognozę oraz określenie czasu potrzebnego do osiągnięcia stanu dobrego dla wód 

podziemnych i powierzchniowych zagrożonych i zanieczyszczonych (pow. 40 mg NO3/dm3), 

których próby pobierano w punktach monitoringowych zlokalizowanych na obszarach 

szczególnie narażonych w regionie wodnym Dolnej Wisły (OSN nr 1, 2 i 3), wykonano na 

podstawie ekstrapolacji tendencji zmian jakości wód bazując na bieżącym monitoringu. 

Ponieważ określenie czasu potrzebnego na osiągnięcie i stabilizację dobrego stanu wód 

wrażliwych możliwe jest dla stanowisk o długich cyklach pomiarowych wykazujących 

tendencje spadkową do analiz wybrano punkty, dla których komplet wyników obejmował 

minimum 4 lata badań. W analizach wykorzystano takie wskaźniki eutrofizacji jak: azotany, 

azot ogólny, fosfor ogólny, chlorofil „a”. Dla dokładniejszego wyrażenia prognozy zmian 

posłużono się skalą czasową przedstawioną poniżej: 

 

 

 

 

Prognoza zmian jakości wód podziemnych dla OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Wartości graniczne dla stanu dobrego wyznaczono na podstawie oceny stanu wód 

podziemnych, zgodnie z art. 26, ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny 

wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1, wód podziemnych i powierzchniowych w art. 47 

oraz art. 155a i 155b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019 z późn. zm.). Szczegółowe regulacje odnośnie oceny stanu wód podziemnych są 
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zawarte m.in. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896).  

Prognozy zmian dotyczących stężenia azotanów w wodach podziemnych w zlewni OSN 

nr 1 rzeki Kotomierzyca, wykonano na podstawie 4 wybranych reprezentatywnych punktów: 

Kotomierz (PL_OSN_7_1), Nowy Mostek (PL_OSN_7_2), Gołuszyce (PL_OSN_7_3) i Pruszcz 

(PL_OSN_7_4) (rys. 53 i 54). Analiza obejmowała dane z 6 lat za okres 2007-2012. Dla dwóch z 

nich niemożliwe było wyznaczenie prognozy osiągnięcia celu środowiskowego i był to punkt w 

Kotomierzu, gdzie zanotowano tendencję wzrostową i punkt w Gołuszycach, gdzie 

zaobserwowano tendencję do utrzymywania stężenia azotanów na jednakowym poziomie. 

Wartość graniczna dla stanu dobrego (25 mg NO3/dm3) określona w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 23 lipca 2008 nie została przekroczona dla punktów w Nowym Mostku i 

Pruszczu. W punkcie w Gołuszycach, gdzie obserwowano stabilizację wartości stężeń 

azotanów, wyniki również nie przekraczały wartości granicznych ustalonych dla stanu 

dobrego. Cel środowiskowy został więc osiągnięty już w okresie sprawozdawczym. Jedynie w 

punkcie w Kotomierzu wartości przekraczały normy ustalone dla klasy V, z tendencją 

wzrostową. 

 

 

Rys. 53. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w 

Nowym Mostku 
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Rys. 54. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w 

Pruszczu 

 

Prognoza zmian jakości wód powierzchniowych dla OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca 

Prognozę zmian stężeń wartości wskaźników eutrofizacji na OSN nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca oparto o średnie stężenia poszczególnych parametrów (azot ogólny, azotany, 

fosfor ogólny, chlorofil „a”). Zakres analiz obejmował wyniki z lat 2007-2011. Bazowano na 

wynikach z 4 punktów monitoringowych na rzece Kotomierzyca: Łowin, Pruszcz, Kotomierz i 

Karczemka. Wartości graniczne dla stanu dobrego ustalono zgodnie z art. 26, ust 1 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.). 

Szczegółowe regulacje odnośnie oceny stanu wód powierzchniowych są zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). 

W punkcie monitoringowym w Łowinie przy utrzymaniu obecnej tendencji spadkowej 

osiągnięcie stanu nieprzekraczającego 40 mg NO3/dm3 mieści się w II kategorii czasowej a w 

Pruszczu w I kategorii czasowej (rys. 55 i 56). 
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Rys. 55. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w punkcie zlokalizowanym w 

Łowinie 

 

 

Rys. 56. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w punkcie zlokalizowanym w 

Pruszczu 

 

W punktach Kotomierz i Karczemka zaobserwowano tendencję wzrostową stężeń 

azotanów.  

W przypadku azotu ogólnego zaobserwowano podobne tendencje jak w przypadku 

azotanów. W punktach zlokalizowanych w Łowinie i w Pruszczu obserwuje się tendencję do 

II kategoria 

I kategoria 
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spadku stężenia tego pierwiastka w wodach powierzchniowych (rys. 57 i 58). Pozostałe punkty 

charakteryzowały się wzrostem stężenia azotu ogólnego w wodzie. Przy utrzymaniu obecnego 

trendu spadkowego w punktach monitoringowych w Łowinie i Pruszczu, czas potrzebny do 

osiągnięcia stanu dobrego mieści się w kategorii I. 

 

Rys. 57. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Łowinie 

 

Rys. 58. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Pruszczu 

I kategoria 

I kategoria 
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Stężenie fosforu ogólnego w punkcie monitoringowym zlokalizowanym w Pruszczu 

osiągnęło stan dobry w 2010 r. (rys. 59). W punkcie monitoringowym w Kotomierzu przez cały 

okres sprawozdawczy wartości pomiarowe dla tego wskaźnika osiągały stan dobry (rys. 60). 

   

Rys. 59. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Pruszczu 

 

 

Rys. 60. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Kotomierzu 

 

cel osiągnięty 

cel osiągnięty 
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W punkcie monitoringowym zlokalizowanym w Łowinie stężenia fosforu ogólnego 

wskazują na tendencje wzrostową. W punkcie zlokalizowanym w Karczemce zaobserwowano 

utrzymywanie się stężenia tego wskaźnika na stałym poziomie. Wartości graniczne stanu 

dobrego dla stężenia chlorofilu „a” w rzekach nie zostały ustalone, dlatego przyjęto wartość 

graniczną dla tego wskaźnika, po której następuje eutrofizacja. W badanym punkcie w 

Pruszczu wartości stężeń chlorofilu „a” oscylowały poniżej wartości granicznej. Jedynie w roku 

2008 nastąpiło znaczne przekroczenie wartości granicznej tego wskaźnika (rys. 61). 

 

Rys. 61. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Pruszczu 

 

 

Prognoza zmian jakości wód podziemnych dla OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Prognozę zmian dotyczących stężenia azotanów w wodach podziemnych na obszarze 

szczególnie narażonym nr 2 oparto o 4 wybrane reprezentatywne punkty, dla których 

skompletowano dane za 4 lata. Dane obejmowały okres 2007-2010. Wybrane do analizy 

punkty to 2530 (Chełmno), 2532 (Małe Czyste), 2534 (Cepno) i 2536 (Robakowo 64). W 

punktach 2532, 2534 i 2536 zaobserwowano tendencje wzrostowe, jeśli chodzi o stężenie 

azotanów, a więc wyznaczenie prognozy osiągnięcia celu środowiskowego było niemożliwe. W 

cel osiągnięty 
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punkcie 2530 w Chełmnie obserwuje się tendencję do utrzymywania stężenia azotanów na 

jednakowym poziomie. 

Prognoza zmian jakości wód powierzchniowych dla OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, 

Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Tendencję zmian wskaźników eutrofizacji w wodach powierzchniowych oparto o 4 

punkty monitoringowe, w których zebrano pełne dane za 4 lata. Punkty te zlokalizowane były 

w: Kornatowie, Wichorzu, Stolnie i Dolnych Wymiarach. Dane dotyczyły okresu 2008-2011. 

We wszystkich punktach zaobserwowano tendencję do wzrostu stężenia azotanów. 

Prognozowanie w takim przypadku dla osiągnięcia określonych celów środowiskowych stało 

się niemożliwe. Azot ogólny wskazywał na powinowactwo do spadku stężenia tego biogenu w 

punktach zlokalizowanych w Kornatowie i Stolnie (rys. 63-63). Cel środowiskowy, czyli 

osiągnięcie minimum stanu dobrego, w obu przypadkach został osiągnięty w końcowym 

okresie drugiego okresu sprawozdawczego. 

 

 

Rys. 62. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Kornatowie 

 

 

cel osiągnięty 
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Rys. 63. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stolnie 

Stężenie fosforu ogólnego w punktach monitoringowych zlokalizowanych na Żackiej 

Strudze wskazuje na spadek stężenia w punktach w Kornatowie, Wichorzu i Stolnie. W punkcie 

w Chełmnie zarejestrowano skłonność do wzrostu stężenia tego pierwiastka. Osiągnięcie 

dobrego stanu ze względu na fosfor ogólny w punktach monitoringowych zlokalizowanych w 

Kornatowie i Stolnie przy utrzymaniu obecnej tendencji spadkowej wymagać będzie 2-3 lat (I 

kategoria czasowa) (rys. 64 i 66). W przypadku punktu w Wichorzu stan dobry został już 

osiągnięty w trakcie drugiego okresu wdrażania Programów działań (rys. 65). 

 

Rys. 64. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Kornatowie 

cel osiągnięty 

I kategoria 
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Rys. 65. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Wichorzu 

 

 

Rys. 66. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stolnie 

 

Analiza stężeń chlorofilu „a” wykazała powinowactwo do spadku wartości tego wskaźnika w 

trzech punktach monitoringowych: w Wichorzu, Stolnie i Dolnych Wymiarach. Wartości graniczne dla 

stanu dobrego w zakresie stężenia chlorofilu „a” w rzekach nie zostały ustalone, dlatego 

przyjęto wartość graniczną dla tego wskaźnika, po przekroczeniu, której następuje 

cel osiągnięty 

I kategoria 
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eutrofizacja. W badanym okresie 2008-2012 wszystkie wartości stężeń w badanych punktach 

monitoringowych (Wichorze, Stolno, Dolne Wymiary) mieściły się poniżej wartości 

granicznych. Prognoza wskazuje na utrzymywanie się tego stanu (rys. 67-69). 

 

Rys. 67. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Wichorzu 

 

 

Rys. 68. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stolnie 

 

 

cel osiągnięty 

cel osiągnięty 
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Rys. 69. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Dolnych Wymiarach 

 

Prognoza zmian jakości wód w Jeziorze Kornatowskim i Jeziorze Czystym 

Do analiz i wykazania tendencji wykorzystano dostępne wyniki z 4 okresów - 1998, 

2005, 2007, 2011 r. Zbyt mała ilość danych dotyczących jakości wód jezior Kornatowskiego i 

Czystego (z dwóch lat w przypadku Jeziora Kornatowskiego i jednego roku dla Jeziora 

Czystego) nie dała podstaw do przeprowadzenia prognozowania w zakresie stężenia 

azotanów. Dla ustalenia wartości granicznej dla stanu dobrego obliczono współczynnik 

Schindlera, który wyniósł 0,06. Jezioro Kornatowskie jest jeziorem niestratyfikowanym. 

Stężenie azotanów w 2011 roku względem 2007 wzrosło dwukrotnie. W przypadku fosforu 

ogólnego mimo trendu spadkowego niektóre wyniki dość mocno odbiegały od pozostałych. 

Niemniej jednak wszystkie trzy wskaźniki eutrofizacji wskazywały tendencje spadkowe (rys. 

70-72). Linia trendu wskazuje na poprawę jakości wód jeziora w przeciągu 2 lat (I kategoria 

czasowa). Osiągnięcie poprawy w zakresie stężeń azotu ogólnego wymaga dłuższej 

perspektywy czasu. Dobry stan pod względem tego parametru będzie możliwy do osiągnięcia 

za ok 10 lat (III kategoria czasowa). Stężenie chlorofilu „a” przy utrzymanej obecnej tendencji 

spadkowej wymaga ok. 6 lat (II kategoria czasowa). 

 

cel osiągnięty 
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Rys. 70. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w Jeziorze Kornatowskim 

 

 

  

Rys. 71. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w Jeziorze Kornatowskim 

 

 

I kategoria 

III kategoria 
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Rys. 72. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w Jeziorze Kornatowskim 

Prognoza zmian jakości wód podziemnych dla OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

Prognozę zmian dotyczących stężenia azotanów w wodach podziemnych na obszarze 

szczególnie narażonym na azotany nr 3 oparto o 3 wybrane reprezentatywne punkty, dla 

których skompletowano dane za 4 lata. Dane obejmowały okres 2008-2011. Wybrane do 

analizy punkty to: Raciążek (3 studnie), Kuczek (6 studni), Grabie (2 studnie). Prognozy 

przewidują tendencję spadkową, jeśli chodzi o stężenie azotanów we wszystkich trzech 

punktach monitoringowych. 

 

Rys. 73. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w m. 

Raciążek 

II kategoria 
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Rys. 74. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w m. 

Kuczek 

 

 

Rys. 75. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w m. 

Grabie 

Prognoza zmian jakości wód powierzchniowych dla OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

Prognozę zmian wskaźników eutrofizacji w wodach powierzchniowych oparto o 4 

punkty monitoringowe, w których zebrano pełne dane za 4 lata. Punkty te zlokalizowane były 

w: Stanominie, 2 punkty w Przybranowie (20 i 0,2 km) i Straszewie. Dane dotyczyły okresu 

2008-2011. We wszystkich punktach monitoringowych zaobserwowano tendencję wzrostową 
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stężenia wszystkich parametrów eutrofizacji prócz chlorofilu „a”. Prognozowanie w takim 

przypadku dla osiągnięcia określonych celów środowiskowych stało się niemożliwe. W 

odniesieniu do chlorofilu „a”, w punktach kontrolnych w Stanominie, Przybranowie oraz w 

Straszewie wszystkie wyniki dla tego wskaźnika, oprócz 2008 r. w Straszewie, oscylowały 

poniżej wartości granicznej dla wód eutroficznych i wskazywały jednocześnie na tendencję 

spadkową (rys. 76-79). Prognoza pokazuje więc utrzymywanie się tego stanu.  

 

Rys. 76. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stanominie 

 

 

Rys. 77. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Przybranowie (20 km) 

cel osiągnięty 

cel osiągnięty 
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Rys. 78. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Straszewie 

 

 

Rys. 79. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Przybranowie (0,2 km) 

 

 

 

 

cel osiągnięty 

cel osiągnięty 
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Kontrola produkcji rolnej w OSN-ach zlokalizowanych w woj. kuj.-pomorskim 

Intensyfikację produkcji rolniczej oraz stopień jej zagrożenia dla jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, wyraża się najczęściej poprzez sporządzanie bilansów 

składników biogennych metodą na „powierzchni pola” (Kupiec 2012). W kontekście ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez substancje biogenne pochodzące ze 

źródeł rolniczych. Saldo bilansu jest wskaźnikiem informującym o potencjalnej ilości składnika, 

który niewykorzystany w produkcji rolnej może ulec rozproszeniu w środowisku, w więc i 

wodzie. Wynik bilansu może informować równie o potencjalnych niedoborach składnika 

będącego w obiegu w produkcji rolnej, co również ma duże znaczenie z punktu widzenia 

ekonomicznego. Nadmierna eksploatacja gleby i brak uzupełnień składników na odpowiednim 

poziomie może doprowadzić do spadku plonu i pogorszenia się płynności finansowej 

gospodarstwa. Bilanse azotu wykonywane w gospodarstwach objętych Programem działań 

przez K-PODR w Minikowie na poszczególnych OSN-ach w poszczególnych latach II okresu 

sprawozdawczego, wykazały wartości mieszczące się w normie, zalecanej przez Kodeks Dobrej 

Praktyki Rolniczej (Kodeks… 2002), w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarze 

szczególnie narażonym nr 1 i 3.  W obu OSN-ach zaobserwowano jednak odmienne trendy 

dotyczące wysokości salda azotu. Bilans sporządzony w gospodarstwach na obszarze 

szczególnie narażonym w zlewni rz. Kotomierzyca wskazywał na trend rosnący (rys. 80). W 

przypadku gospodarstw zlokalizowanych na obszarze szczególnie narażonym nr 3 w zlewni 

rzeki Tążyna zaobserwowano malejące salda tego składnika w poszczególnych latach okresu 

sprawozdawczego (rys. 82).  

 

norma 
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Rys. 80. Saldo bilansu azotu w gospodarstwach objętych Programem działań na obszarze 
szczególnie narażonym nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca 

 

Rys. 81. Saldo bilansu azotu w gospodarstwach objętych Programem działań na obszarze 
szczególnie narażonym nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego 

Podobne tendencje wykazywał bilans sporządzony w gospodarstwach objętych 

Programem działań na obszarze szczególnie narażonym nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego (rys. 81). Gospodarstwa tego regionu charakteryzowały się 

jednak większą intensywnością, ponieważ salda w poszczególnych latach wskazywały na 

przekroczenia zalecanej normy. Osiągnięcie stanu poniżej 30 kg jest osiągalne w ciągu roku. 

 

Rys. 82. Saldo bilansu azotu w gospodarstwach objętych Programem działań na obszarze 
szczególnie narażonym nr 3 w zlewni rzeki Tążyna 

norma 

norma 



 196 

7 Spis literatury 

Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) (Dz. U. UE. L. z 1991 r. 

Nr 375 poz.1). 

Kodeks dobrej praktyki rolniczej. 2002. Red. I. Duer, M. Fotyma, A. Madej. Ministerstwo 
rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 

Kupiec J., Zbierska J. 2006: Gospodarowanie nawozami w wybranych gospodarstwach 

Wielkopolski w świetle wymogów Dyrektywy azotanowej oraz dobrych praktyk rolniczych. 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Puławy, 519: 153-165 

Kupiec J.; Zbierska J. 2008: Możliwości zastosowania bilansu „u wrót gospodarstwa” dla oceny 

potencjalnego zagrożenia jakości wód na przykładzie gospodarstw zlokalizowanych na 

obszarach objętych dyrektywą azotanową. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 4(419): 189-

192. 

Kupiec J.; Zbierska J. 2009: Praktyki rolnicze stosowane w produkcji zwierzęcej jako element 

zagrożenia jakości wód powierzchniowych. Nauka Przyroda Technologie. Poznań: 3, 3, #91. 

Kupiec J., Zbierska J. 2012: Comparison of Results Obtained on the Basis of Selected Types of 

Nitrogen Balance in the Scale of a Field and a Farm. Polish Journal of Environmental Studies. 

Vol. 21, No. 5. 

Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie 

obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 

2011: IUNG-PIB w Puławach. 36. 

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr 2/2008 

z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 

źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. woj. Kuj.-Pom. nr 77, poz. 1277). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz.877 ze zmianami). 



 197 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie 

minimalnych norm (Dz. U. nr 46 poz. 306 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2009 r. Nr 40 poz.327 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich 

stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 479 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 241 poz.2093). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). 

Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach 

województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz.2180). 

Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach 

województwa kujawsko – pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz.1683). 

 



 198 

Rozporządzenie nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 1 w 

regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Rozporządzenie nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 2 w 

regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Rozporządzenie nr 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 3 w 

regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie 

gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 780). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 

poz.1623 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.145). 

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 147 

poz.1033 ze zmianami). 

 

 



 199 

8 Spis tabel 
 

Tabela 1. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na OSN nr 1 

w zlewni rzeki Kotomierzyca w okresie sprawozdawczym 2004-2008 .................................................... 10 

Tabela 2. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na  OSN nr 1 

w zlewni rzeki Kotomierzyca w okresie sprawozdawczym 2008-2012 .................................................... 11 

Tabela 3. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na OSN nr 2 

- w zlewni rzeki Żacka Struga, Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste w okresie sprawozdawczym 

2004-2008 ................................................................................................................................................ 12 

Tabela 4. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych na OSN nr 2 

- w zlewni rzeki Żacka Struga, Jeziora Kornatowskiego i Jeziora Czyste w okresie sprawozdawczym 

2008-2012 ................................................................................................................................................ 13 

Tabela 5. Zestawienie stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych na OSN nr 3 w zlewni rzeki 

Tążyna w okresie sprawozdawczym 2008-2012 ...................................................................................... 14 

Tabela 6. Liczba stanowisk monitoringu wód podziemnych badanych na OSN nr 1 – w zlewni rzeki 

Kotomierzyca ............................................................................................................................................ 16 

Tabela 7. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych dla OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca . 17 

Tabela 8. Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów spożywczych WSSE 

na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca ............................................................................................. 18 

Tabela 9. Odsetek stanowisk na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca w zakresach średnich stężeń 

azotanów .................................................................................................................................................. 18 

Tabela 10. Odsetek stanowisk na OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca w zakresach maksymalnych 

stężeń azotanów....................................................................................................................................... 19 

Tabela 11. Tendencja stężenia azotanów na podstawie średnich wartości na OSN nr 1 – w zlewni rzeki 

Kotomierzyca ............................................................................................................................................ 20 

Tabela 12. Tendencja stężenia azotanów na podstawie maksymalnych wartości na OSN nr 1 – w zlewni 

rzeki Kotomierzyca ................................................................................................................................... 21 

Tabela 13. Liczba stanowisk monitoringu wód podziemnych badanych na OSN 2 - w zlewni rzeki Żacka 

Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ............................................................................................. 22 

Tabela 14. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych dla OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego ................................................................................................................ 23 

Tabela 15. Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów spożywczych WSSE 

na OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ....................................... 24 



 200 

Tabela 16. Odsetek stanowisk na OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. 

Czyste ....................................................................................................................................................... 27 

Tabela 17. Tendencja stężenia azotanów na podstawie średnich wartości  azotanów dla OSN nr 2 w 

zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego .............................................................. 28 

Tabela 18. Stężenia azotanów w studniach do poboru wód podziemnych dla celów spożywczych WSSE 

na OSN nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna ........................................................................................................ 29 

Tabela 19.  Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN  nr 1 – w 

zlewni  rzeki Kotomierzyca ....................................................................................................................... 32 

Tabela 20.  Średnie wartości wskaźników eutrofizacji w 2007 i okresie badań 2008-2011 na OSN nr 1 – 

w zlewni rzeki Kotomierzyca .................................................................................................................... 33 

Tabela 21. Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN nr 1, w których stwierdzono eutrofizację ..... 36 

Tabela 22. Odsetek stanowisk monitoringowych OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca, w których 

określono stan troficzny wód ................................................................................................................... 36 

Tabela 23. Tendencje zmian średnich wskaźników eutrofizacji wód powierzchniowych w latach 2008-

2011 względem lat 2004-2008 ................................................................................................................. 37 

Tabela 24. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód rzeki 

Kotomierzyca w roku 2007 i okresie 2008- 2011. .................................................................................... 39 

Tabela 25. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód rzeki 

Kotomierzyca okres zimowy: lata 2008-2012 .......................................................................................... 40 

Tabela 26. Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów dla OSN nr 1 – w zlewni rzeki Kotomierzyca 

[%]............................................................................................................................................................. 42 

Tabela 27. Tendencja zmian stężeń azotanów OSN nr 1 - w zlewni rzeki Kotomierzyca  ........................ 42 

Tabela 28.  Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN nr 2 w zlewni 

rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste .............................................................................. 44 

Tabela 29. Średnie wartości wskaźników eutrofizacji w 2007 i okresie badań 2008-2011 na OSN nr 2 w 

zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego .............................................................. 46 

Tabela 30. Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN nr 2, w których stwierdzono eutrofizację ..... 49 

Tabela 31. Odsetek stanowisk monitoringowych OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego, w których określono stan troficzny wód .............................................. 49 

Tabela 32. Tendencje zmian średnich wskaźników eutrofizacji wód powierzchniowych w latach 2008-

2011 względem lat 2004-2007 - OSN nr 2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. 

Czystego ................................................................................................................................................... 49 

Tabela 33. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód OSN nr 2 w 

zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego w roku 2007 i okresie 2008- 2011 ....... 51 



 201 

Tabela 34. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów dla wód OSN nr 2 w 

zlewni rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego - okres zimowy 2008-2012 ................... 53 

Tabela 35. Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów dla OSN nr  2 w zlewni rzeki  Żacka Struga, 

Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste [%] ........................................................................................................ 56 

Tabela 36. Tendencja zmian stężeń azotanów w odniesieniu do lat 2008-2012 dla OSN nr 2 w zlewni 

rzeki  Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego, Jez. Czyste .............................................................................. 56 

Tabela 37. OSN nr 2. Wskaźniki eutrofizacji dla Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego. Lata 1998, 2005, 

2007 oraz 2011 ......................................................................................................................................... 59 

Tabela 38. Liczba stanowisk monitoringowych wód powierzchniowych badanych na OSN nr 3 – w 

zlewni rzeki Tążyna ................................................................................................................................... 60 

Tabela 39. Średnie wartości wskaźników eutrofizacji w okresie badań 2008-2011 na OSN nr 3 – w 

zlewni rzeki  Tążyna .................................................................................................................................. 61 

Tabela 40. Odsetek stanowisk monitoringowych na OSN nr 3, w których stwierdzono eutrofizację ..... 62 

Tabela 41. Odsetek stanowisk monitoringowych OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna, w których określono 

stan troficzny wód .................................................................................................................................... 63 

Tabela 42. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów na terenie OSN nr 3 – w 

zlewni rzeki Tążyna  (2008- 2011) ............................................................................................................ 63 

Tabela 43. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych dla azotanów na terenie OSN nr 3 – w 

zlewni rzeki Tążyna okres zimowy (2008-2012) ....................................................................................... 64 

Tabela 44. Klasy jakości ze względu na stężenie azotanów dla OSN nr 3 – w zlewni rzeki Tążyna [%] .... 66 

Tabela 45. Porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego – OSN nr 1 w zlewni rz. Kotomierzyca ....................................................................... 98 

Tabela 46. Porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego – OSN nr 2 w zlewni rz. Żacka Struga Jez. Kornatowskie i Jez. Czyste ....................... 98 

Tabela 47. Porównanie powierzchni nowo utworzonych OSN-ów w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego – OSN nr 3 w zlewni rz. Tążyna .................................................................................. 98 

Tabela 48. Wody wrażliwe oraz obszary OSN na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku w 

okresie 2008-2012 .................................................................................................................................... 99 

Tabela 49. Planowane obszary szczególnie narażone (OSN) na terenie administrowanym przez RZGW w 

Gdańsku na obszarze woj. pomorskiego po weryfikacji w 2012 r. ........................................................ 100 

Tabela 50. Planowane obszary szczególnie narażone (OSN) na terenie administrowanym przez RZGW w 

Gdańsku na obszarze woj. kuj.-pomorskiego po weryfikacji w 2012 r. ................................................. 101 

Tabela 51. Szkolenia w ramach Programu działań przeprowadzone na obszarach szczególnie 

narażonych w regionie wodnym Dolnej Wisły ....................................................................................... 111 



 202 

Tabela 52. Materiały informacyjne ........................................................................................................ 111 

Tabela 53. Działania związane z doradztwem rolniczym na poszczególnych OSN-ach .......................... 112 

Tabela 54. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca

 ................................................................................................................................................................ 127 

Tabela 55. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, 

Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ....................................................................................................... 127 

Tabela 56. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna ...... 128 

Tabela 57. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w poszczególnych gminach OSN nr 1 w 

zlewni rz. Kotomierzyca .......................................................................................................................... 129 

Tabela 58. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w gminach OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka 

Struga oraz Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego .................................................................................... 131 

Tabela 59. Działania rolnicze, rozwój i ocena zawartości azotu w gminach OSN nr 3 w zlewni rzeki 

Tążyna ..................................................................................................................................................... 132 

Tabela 60. Tendencje zmian w strukturze zasiewów w obrębie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca

 ................................................................................................................................................................ 133 

Tabela 61. Tendencje zmian w strukturze zasiewów na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, 

Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ....................................................................................................... 134 

Tabela 62. Tendencje zmian w strukturze zasiewów na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna......... 134 

Tabela 63. Tendencje zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w obrębie OSN nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca .......................................................................................................................................... 135 

Tabela 64. Tendencje zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w obrębie OSN nr 2 w zlewni rzeki 

Żacka Struga, Jez. Kornatowskie, Jez. Czyste.......................................................................................... 135 

Tabela 65. Tendencje zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w obrębie OSN nr 3 w zlewni rzeki 

Tążyna ..................................................................................................................................................... 136 

Tabela  66. Aktualizacja poszczególnych środków zapobiegawczych  zawartych w Programach działań

 ................................................................................................................................................................ 137 

Tabela 67. Ocena realizacji Programu działań w OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca ...................... 146 

Tabela 68. Ocena realizacji Programu działań w OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga oraz Jez. 

Kornatowskiego i Jez. Czystego .............................................................................................................. 146 

Tabela 69. Ocena realizacji Programu działań w OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna ................................. 146 

Tabela 70. Odsetek rolników stosujących program i zasady dobrej praktyki rolniczej .......................... 149 

Tabela 71. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z programów 

działań na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca w gminie Dobrcz ......................................... 158 



 203 

Tabela 72. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 159 

Tabela 73. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 160 

Tabela 74. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z programów 

działań na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga z Jez. Kornatowskim i Jez. Czystym w gminie 

Papowo Biskupie .................................................................................................................................... 161 

Tabela 75. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z programów 

działań na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga z Jez. Kornatowskim i Jez. Czystym w gminie 

Stolno ..................................................................................................................................................... 162 

Tabela 76. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z programów 

działań na terenie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga z Jez. Kornatowskim i Jez. Czystym w gminie 

Lisewo ..................................................................................................................................................... 163 

Tabela 77. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 164 

Tabela 78. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 165 

Tabela 79. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 166 

Tabela 80. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 167 

Tabela 81. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z .................... 168 

Tabela 82. Procentowy udział ilości gospodarstw, spełniających obowiązki wynikające z programów 

działań na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna w gminie Dąbrowa Biskupia .................................. 169 

Tabela 83. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk na terenie OSN nr 1

 ................................................................................................................................................................ 170 

Tabela 84. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk na terenie OSN nr 2

 ................................................................................................................................................................ 171 

Tabela 85. Wymierne kryteria oceny skutków programów dla stosowanych praktyk na terenie OSN nr 3

 ................................................................................................................................................................ 171 

Tabela 86. Różnice w ilości azotu wprowadzanego do środowiska w odniesieniu do gospodarstw 

rolnych w obrębie OSN nr 1 w zlewni rz. Kotomierzyca ........................................................................ 171 

Tabela 87. Różnice w ilości azotu wprowadzanego do środowiska w odniesieniu do gospodarstw 

rolnych w obrębie OSN nr 2 w zlewni rz. Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ............... 172 

Tabela 88. Różnice w ilości azotu wprowadzanego do środowiska w odniesieniu do gospodarstw 

rolnych w obrębie OSN nr 3 w zlewni rz. Tążyna ................................................................................... 172 

Tabela 89. Przepływ azotu oraz saldo w odniesieniu do gospodarstw rolnych w II okresie 

sprawozdawczym w obrębie OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca .................................................... 173 



 204 

Tabela 90. Przepływ azotu oraz saldo w odniesieniu do gospodarstw rolnych w II okresie 

sprawozdawczym w obrębie OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskie, Jez. Czyste .... 173 

Tabela 91. Przepływ azotu oraz saldo w odniesieniu do gospodarstw rolnych w II okresie 

sprawozdawczym w obrębie OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna ............................................................... 174 

Tabela 92. Poszczególne badania wybranych praktyk pod względem efektywności pod względem 

kosztów na podstawie danych z OSCH-R ............................................................................................... 176 

 

9 Spis rysunków 
 

Rys. 1.  Średnie stężenie azotanów w wodach podziemnych na OSN nr 1 .............................................. 69 

Rys. 2.  Średnie stężenie azotanów w wodach podziemnych na OSN nr 2 .............................................. 70 

Rys. 3. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 ........................................... 70 

Rys. 4. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 ................................... 71 

Rys. 5. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 w okresie zimowym .......... 71 

Rys. 6. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 1 w okresie zimowym .. 72 

Rys. 7. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń azotu ogólnego w wodach powierzchniowych OSN 

nr 1 ........................................................................................................................................................... 72 

Rys. 8. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych 

OSN nr 1 ................................................................................................................................................... 73 

Rys. 9. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych OSN 

nr 1 ........................................................................................................................................................... 73 

Rys. 10. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 ......................................... 74 

Rys. 11. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 ................................. 74 

Rys. 12. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 w okresie zimowym ........ 75 

Rys. 13. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 2 w okresie zimowym 75 

Rys. 14. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń azotu ogólnego w wodach powierzchniowych 

OSN nr 2 ................................................................................................................................................... 76 

Rys. 15. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych 

OSN nr 2 ................................................................................................................................................... 76 



 205 

Rys. 16. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych OSN 

nr 2 ........................................................................................................................................................... 77 

Rys. 17. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 ......................................... 77 

Rys. 18. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 ................................. 78 

Rys. 19. Średnie stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 w okresie zimowym ........ 78 

Rys. 20. Maksymalne stężenie azotanów w wodach powierzchniowych OSN nr 3 w okresie zimowym 79 

Rys. 21. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń azotu ogólnego w wodach powierzchniowych 

OSN nr 3 ................................................................................................................................................... 79 

Rys. 22. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych 

OSN nr 3 ................................................................................................................................................... 80 

Rys. 23. Wyniki oceny eutrofizacji dla średnich stężeń chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych OSN 

nr 3 ........................................................................................................................................................... 80 

Rys. 24. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w II 

okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) – OSN nr 1 ....................... 81 

Rys. 25. Tendencje zmian w zakresie maksymalnego stężenia azotanów w wodach powierzchniowych 

w II okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) – OSN nr 1 ................ 82 

Rys. 26. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w II 

okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) – OSN nr 2 ....................... 82 

Rys. 27. Tendencje zmian w zakresie maksymalnego stężenia azotanów w wodach powierzchniowych 

w II okresie sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) – OSN nr 2 ................ 83 

Rys. 28. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach podziemnych w II okresie 

sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) na OSN nr 1.................................. 84 

Rys. 29. Tendencje zmian w zakresie średniego stężenia azotanów w wodach podziemnych w II okresie 

sprawozdawczym (2008-2012) w stosunku do I okresu (2004-2008) na OSN nr 2.................................. 84 

Rys. 30. OSN nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca ........................................................................................ 92 

Rys. 31. OSN nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ............................... 92 

Rys. 32. OSN nr 3 w zlewni rzeki Tążyna .................................................................................................. 93 

Rys. 33. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni jeziora Steklińskiego ................................... 93 

Rys. 34. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Bacha .................................................. 94 

Rys. 35. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Struga Łysomicka ................................ 94 

Rys. 36. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni jeziora Nogat ............................................... 95 



 206 

Rys. 37. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni jeziora Świętego .......................................... 95 

Rys. 38. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewniach rzek Janka i Dopływ spod Piaseczna ...... 96 

Rys. 39. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Drybok ................................................ 96 

Rys. 40. Planowany obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Młynówka Malborska ......................... 97 

Rys. 41. Struktura użytkowania gruntów rolnych w gospodarstwach woj. kuj.-pomorskiego .............. 115 

Rys. 42. Struktura zasiewów w woj. kuj.-pomorskim ............................................................................. 116 

Rys. 43. Struktura gatunkowa zwierząt w woj. kuj.-pomorskim w przeliczeniu na DJP ......................... 116 

Rys. 44. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN  nr 1 w 

zlewni rzeki Kotomierzyca (2011 r.) ....................................................................................................... 118 

Rys. 45. Struktura zasiewów w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 1 w zlewni rzeki 

Kotomierzyca (2011 r.) ........................................................................................................................... 118 

Rys. 46. Struktura gatunkowa zwierząt na obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Kotomierzyca 

(2011 r.) .................................................................................................................................................. 119 

Rys. 47. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 2 w zlewni  

rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego (2011 r.) ......................................................... 120 

Rys. 48. Struktura zasiewów w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN w zlewni rzeki 

Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego (2011 r.) .................................................................. 120 

Rys. 49. Struktura gatunkowa inwentarza w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 2 w 

zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego (2011 r.) .............................................. 121 

Rys. 50. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 3 w zlewni 

rzeki Tążyna (2011 r.) ............................................................................................................................. 122 

Rys. 51. Struktura zasiewów w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 3 w zlewni rzeki 

Tążyna (2011 r.) ...................................................................................................................................... 123 

Rys. 52. Struktura gatunkowa inwentarza w gospodarstwach objętych rejestrem na terenie OSN nr 3 w 

zlewni rzeki Tążyna (2011 r.) .................................................................................................................. 124 

Rys. 53. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w 

Nowym Mostku ...................................................................................................................................... 178 

Rys. 54. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w 

Pruszczu .................................................................................................................................................. 179 

Rys. 55. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w punkcie zlokalizowanym w 

Łowinie ................................................................................................................................................... 180 

Rys. 56. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach powierzchniowych w punkcie zlokalizowanym w 

Pruszczu .................................................................................................................................................. 180 



 207 

Rys. 57. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Łowinie ..................................................................................................................... 181 

Rys. 58. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Pruszczu ................................................................................................................... 181 

Rys. 59. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Pruszczu ................................................................................................................... 182 

Rys. 60. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Kotomierzu ............................................................................................................... 182 

Rys. 61. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Pruszczu ................................................................................................................... 183 

Rys. 62. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Kornatowie ............................................................................................................... 184 

Rys. 63. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stolnie ...................................................................................................................... 185 

Rys. 64. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Kornatowie ............................................................................................................... 185 

Rys. 65. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Wichorzu .................................................................................................................. 186 

Rys. 66. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stolnie ...................................................................................................................... 186 

Rys. 67. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Wichorzu .................................................................................................................. 187 

Rys. 68. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stolnie ...................................................................................................................... 187 

Rys. 69. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Dolnych Wymiarach ................................................................................................. 188 

Rys. 70. Prognoza zmian stężenia fosforu ogólnego w Jeziorze Kornatowskim .................................... 189 

Rys. 71. Prognoza zmian stężenia azotu ogólnego w Jeziorze Kornatowskim ....................................... 189 

Rys. 72. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w Jeziorze Kornatowskim .......................................... 190 

Rys. 73. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w m. 

Raciążek .................................................................................................................................................. 190 

Rys. 74. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w m. 

Kuczek ..................................................................................................................................................... 191 



 208 

Rys. 75. Prognoza zmian stężenia azotanów w wodach podziemnych w punkcie zlokalizowanym w m. 

Grabie ..................................................................................................................................................... 191 

Rys. 76. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Stanominie ............................................................................................................... 192 

Rys. 77. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Przybranowie (20 km) .............................................................................................. 192 

Rys. 78. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Straszewie ................................................................................................................ 193 

Rys. 79. Prognoza zmian stężenia chlorofilu „a” w wodach powierzchniowych w punkcie 

zlokalizowanym w Przybranowie (0,2 km) ............................................................................................. 193 

Rys. 80. Saldo bilansu azotu w gospodarstwach objętych Programem działań na obszarze szczególnie 

narażonym nr 1 w zlewni rzeki Kotomierzyca ........................................................................................ 195 

Rys. 81. Saldo bilansu azotu w gospodarstwach objętych Programem działań na obszarze szczególnie 

narażonym nr 2 w zlewni rzeki Żacka Struga, Jez. Kornatowskiego i Jez. Czystego ............................... 195 

Rys. 82. Saldo bilansu azotu w gospodarstwach objętych Programem działań na obszarze szczególnie 

narażonym nr 3 w zlewni rzeki Tążyna ................................................................................................... 195 

 


