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Dyrektywa Rady 91/676/EWG
tzw. dyrektywa azotanowa

przyjęta  12 grudnia 1991 r.

Cel:
• zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych

• zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Zobowiązania dla państw członkowskich:
• wyznaczenie: • wyznaczenie: 

- wód zanieczyszczonych azotanami – stężenie ponad 50 mg NO3/dm3

- wód, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami – azotany mogą osiągnąć 
stężenie ponad 50 mg NO3/dm3 o ile nie zostaną podjęte działania 

- wód naturalnych jezior i zbiorników, estuariów, wód przybrzeżnych i morskich 
eutroficznych lub podatnych na eutrofizację
- obszarów (stref) z których następują spływy azotanów ze źródeł rolniczych 
powodujące zanieczyszczenie tych wód

• opracowanie i wdrożenie planów działań, które mają zapewnić ochronę wód 
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem azotanami

• opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych



Dyrektywa Rady 91/676/EWG
tzw. dyrektywa azotanowa

Państwa członkowskie zobowiązane są:
• wprowadzić w życie odpowiednie ustawy i inne akty normatywne oraz 

decyzje administracyjne i powiadomić o tym Komisję
• przekazać Komisji teksty przyjętych przez nie krajowych regulacji 

prawnych dotyczących dziedziny regulowanej niniejsza dyrektywą
Państwa członkowskie, które wyznaczyły obszary (strefy) 
zwane obszarami szczególnie narażonymi (OSN) mają za 
zadanie:zadanie:

• monitorować stężenia azotanów w wodach powierzchniowych i 
podziemnych oraz dokonać oceny stanu eutrofizacji słodkich wód 
powierzchniowych oraz wód estuariów i wód przybrzeżnych morskich w 
celu przeglądu i uzupełnienia wyznaczonych OSN

• ustanowić programy działań w odniesieniu do wyznaczonych OSN

• dokonywać przeglądu wyznaczonych OSN i rewizji programów działań, 
co najmniej co cztery lata

• powiadomić Komisję Europejską o wszelkich zmianach lub 
uzupełnieniach do wyznaczonych OSN i programów działań w ciągu 6 
miesięcy

• przedkładać Komisji Europejskiej sprawozdania o każdym czteroletnim 
okresie wdrażania dyrektywy azotanowej w ciągu 6 miesięcy od 
zakończenia okresu do którego się odnosi



Dyrektywa Rady 91/676/EWG
tzw. dyrektywa azotanowa

Wdrożenie Dyrektywy azotanowej przez państwa członkowskie UE.
Dyrektywa azotanowa została przyjęta  w 1991 r. ponieważ Komisja 
Europejska stwierdziła, że:

• główne źródło zanieczyszczenia wód, wpływające na wspólnotowe 
wody, stanowi działalność rolnicza

• zanieczyszczenie wody azotanami w jednym państwie członkowskim 
może oddziaływać na wody  w innych państwach

• z tych względów niezbędne jest działanie na poziomie wspólnotowym• z tych względów niezbędne jest działanie na poziomie wspólnotowym

Sformułowania i zakres przepisów dyrektywy oznacza, że:
• państwa członkowskie powinny nie tylko wdrożyć wszystkie środki 

bezpośrednio wymienione  w tym akcie prawnym,

• państwa członkowskie powinny także podejmować inne działania mające 
na celu ograniczenie zagrożenia wód ze strony azotanów pochodzenia 
rolniczego

• działania na rzecz ochrony wód przed azotanami nie powinny ograniczać 
się tylko do stref narażonych, ale także dotyczyć innych obszarów kraju



Dyrektywa Rady 91/676/EWG
tzw. dyrektywa azotanowa

Realizacja celów wynikających z dyrektywy azotanowej 
w Polsce
• lata 90-te: realizacja programów pilotażowych mających na celu ochronę 

wód przed azotanami pochodzenia rolniczego w związku ze 

zobowiązaniami wynikającymi z ratyfikacji Konwencji Helsińskiej zobowiązaniami wynikającymi z ratyfikacji Konwencji Helsińskiej 

w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego (HELCOM) 

• rok 1999:  opracowanie i wydanie Polskiego Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej



Dyrektywa Rady 91/676/EWG
tzw. dyrektywa azotanowa

Transpozycja dyrektywy azotanowej do prawa krajowego 
nastąpiła poprzez:

• ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
• 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)

• 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)2003 r. Nr 4, poz. 44)

• rozporządzenia dyrektorów RZGW w sprawie określenia wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych 
wód należy ograniczyć

• rozporządzenia dyrektorów RZGW w sprawie wprowadzenia programu 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
dla obszaru szczególnie narażonego

• ustawę z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów  oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 60, poz. 616)



Dyrektywa Rady 91/676/EWG
tzw. dyrektywa azotanowa

Inne działania na rzecz transpozycji dyrektywy 
azotanowej:

• rok 2002: opracowanie, wydanie i upowszechnienie Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej dostosowanego do potrzeb Dyrektywy Azotanowej

• rok 2003: określenie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych OSN, 
z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 
ograniczyć – rozporządzenia dyrektorów RZGW w tej sprawie 

• rok 2004:  opracowanie i wprowadzenie w życie programów działań • rok 2004:  opracowanie i wprowadzenie w życie programów działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 
wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych OSN – rozporządzenie 
dyrektorów RZGW w tej sprawie 

• okres 01.05.2004 do 30.04.2008: realizacja zadań wynikających z 
programów działań dla obszarów szczególnie narażonych na azotany 
pochodzenie rolniczego

• rok 2008:  raport do Komisji Europejskiej, weryfikacja wyznaczonych 
obszarów szczególnie narażonych OSN, wprowadzenie nowych 
programów działań dla wyznaczonych OSN

• okres 01.05.2008 do 30.04.2012: realizacja zadań wynikających z 
programów działań dla obszarów szczególnie narażonych na azotany 
pochodzenia rolniczego



Powierzchnia OSN wyznaczonych w Polsce

 

 

RZGW Powierzchnia OSN 

maj 2004 - kwiecień 2008 maj 2008 - kwiecień 2012 
Rejon 

Powierzchnia, km2 
(=100%) 

km2 % powierzchni km2 % powierzchni 

Gdańsk 33100 721,00 2,18 613,23 1,87 

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

Kraków 43767 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poznań 55098 728,70 1,32 911,05 1,65 

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

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

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

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

 
źródło: KZGW 



21 OSN 2004-2008

19 OSN 2008-2012

Obszary szczególnie narażone w Polsce

Źródło: „Wszystko, co warto wiedzieć o wdrażaniu dyrektywy azotanowej w 

Polsce”, KZGW 2008



Obszary szczególnie narażone na obszarze 
RZGW w Warszawie



Zestawienie powierzchni OSN
na terenie RZGW w Warszawie

Obszar OSN
Zlewnia 

Zgłowiączki
Zlewnia 

Sony

Studnia 
w m. 

Pniewnik

Studnia w m.
Przegaliny 

Duże

Studnia 
w m.Doba

Powierzchnia 

km2 125,3 406,64 4,66 32,00 4,64

Powierzchnia OSN 

na 

obszarze RZGW km2
573,24

Proc. udział OSN w 

powierz. RZGW 0,5

Doba 4,64 km
2
; 

0,81%
Przegaliny Duże 

32,00 km
2
; 5,58%

 Pniewnik 4,66 

km
2
; 0,81%

Sona 406,64 km
2
; 

70,94%

Zgłowiączka km
2 

125,3 km; 21,86%

powierz. RZGW 

Warszawa
0,5

Struktura obszarów szczególnie narażonych wyznaczonych 
na terenie RZGW Warszawa



Charakterystyka OSN na obszarze RZGW 
w Warszawie

OBSZAR  SZCZEGÓLNIE  NARAŻONY

Zlewnia  rzeki  Zgłowiączki

�Powierzchnia obszaru:  125,3 km2

�Położenie: woj. kujawsko – pomorskie, pow. radziejowski 

�Zawartość azotanów w wodach powierzchniowych wynosi: 101,1– 187,9 mg NO 3 /dm3

Przekroczenia wskaźników eutrofizacji w zakresie: azotanów, azotu ogólnego, fosforu 

ogólnego.

Charakterystyka OSN: teren o typowo rolniczym charakterze i bardzo intensywnej 

produkcji; użytki rolne stanowią 86% powierzchni, w tym 91% to grunty orne; bardzo 

wysokie dawki stosowanych nawozów, gleby ciężkie, podatne na spływy powierzchniowe;

sieć melioracyjna bardzo gęsta; średnia nadwyżka azotu 126,52 kg/ha

Rzeka Km
Maksymalne stężenia azotanów [mg NO3/l] 

2000-2001 2004 2005 2006

Zgłowiączka 75,2 168,1 162,8 169,2 187,9

Zgłowiączka 67,8 133,7 159,5 101,1 142,1

Zgłowiączka 60,0 125,6 160,3 101,1 140,9

Źródło: RZGW Warszawa

Gmina Km 2 %OSN % gminy

Radziejów 36,71 29 39,6

Osięciny 57,96 46 47

Bytoń 19,82 16 27

Dobre 10,81 9 15,3



Obszar OSN rzeki Zgłowiączki 
 

Maksymalne stężenia NO3 (mg/l) w wodach 
powierzchniowych
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1 Zgłowiączka - km 75,2 w m. Piołunowo 

2 Zgłowiączka - km 67,8 w m. Samszyce 

3 Zgłowiączka - km 60 w m.  Strużewo 



� Powierzchnia obszaru: 406,64 km2

� Położenie: woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, pułtuski

� Zawartość azotanów w wodach powierzchniowych wynosi: 62,9 – 108,83

mg NO3 /dm3

Przekroczenia wskaźników eutrofizacji w zakresie: azotanów, azotu 

ogólnego, fosforu ogólnego.

Charakterystyka OSN: intensywna wielostronna produkcja rolnicza, teren 

zmeliorowany, powierzchnia lasów oraz trwałych użytków zielonych 

znacznie poniżej średniej krajowej; gleby piaszczyste, średnia nadwyżka 

azotu w zlewni Sony 73,9 kg/ha

Obszar OSN zlewnia rzeki Sony

Rzeka Km
Maksymalne stężenia azotanów [mg NO3/l] 

2000 2004 2005 2006

Źródło: RZGW Warszawa

Sona 34,2 75,8 107,5 66,4 92,6

Dopływ 

z Przedwojewa
0,1 64,4 83,2 65,5 56,2

Sona 28,9 62,0 89,8 57,6 71,7

Sona 21,3 54,9 108,83 60,02 72,6

Gmina Km 2 %OSN % gminy

Świercze 27,35 6,8 29,3

Gzy 13,6 3,3 13,0

Gołymin 86,32 21 77,9

Opinogóra 117,19 29 84,1

Ciechanów wieś 20,29 4,9 14,4

Ojrzeń 7,26 1,8 06,0

Sońsk 121,73 30 78,6

Ciechanów miasto 5,38 1,3 16,4

Regimin 7,52 1,9 6,7



Obszar OSN rzeki Sony 
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Obszar Szczególnie Narażony w m. Pniewnik

Obszar 
Nr 

studni

Maksymalne stężenia azotanów [mg 
NO3/l] 

OBSZAR  SZCZEGÓLNIE NARAŻONY

Obszar zasilania studni 
w m. Pniewnik

�Powierzchnia obszaru 4,66 km2

�Położenie: woj. mazowieckie, pow. węgrowski

�Zawartość azotanów w wodach podziemnych wynosi:

� 62,9 - 335 mg NO3 /dm3

Charakterystyka OSN: teren rolniczy o intensywności produkcji wyższej 

od średniej krajowej; przewaga gruntów ornych; wody gruntowe  na 

wyjątkowo małej głębokości; warstwę wodonośną stanowią piaski na 

glinie; średnia nadwyżka azotu 64,89 kg/ha.

Obszar 
Pniewnik

studni

2001 2004 2005 2006

Studnia 17 335 58 45,2 62,9

Źródło: RZGW Warszawa

Nie obserwuje się istotnych zmian stężenia azotanów w ostatnich 3 latach.
Natomiast są one dużo niższe od pomierzonych w 2001 r.

Gmina Km 2 %OSN % gminy

Korytnica 4,66 100 2,6



Obszar OSN w m. Pniewnik 
 

Maksymalne stężenia NO 3 (mg/l) w wodach 
podziemnych 

150

200

250

300

350

400

 

0 

50 

100

150

2001 2004 2005 2006 2007 



OSN w m. Przegaliny Duże

Rzeka Km

Maksymalne stężenia azotanów 
[mg NO3/l] 

2001 2004 2005 2006

Białka 15,9 3,23 10,80 13,17 2,70

OBSZAR SZCZEGÓLNIE  NARAŻONY

Obszar zasilania studni 
w m. Przegaliny Duże

� Powierzchnia obszaru: 32,00 km2

� Położenie: woj. lubelskie, pow. radzyński

� Zawartość azotanów w wodach podziemnych wynosi: 50,5 – 219,6 mg NO3 /dm3

Charakterystyka OSN: intensywność produkcji rolniczej nieco wyższa od średniej 
krajowej; podłoże stanowi wąska rynna piasków ograniczona utworami słabo 
przepuszczalnymi; silnie zmeliorowane użytki zielone, średnia nadwyżka azotu 
92,32 kg/ha

Białka 4,8 7,10 12,49 14,16 21,20

Obszar 
Przegaliny

Nr 
studni

Maksymalne stężenia azotanów 
[mg NO3/l] 

2001 2004 2005 2006

Przegaliny 

Duże
137 50,5 90,3 98,3

Przegaliny 

Duże
48 105 86,8 95,4 88,5

Derewiczna 163 113,8 161,8 219,6

Brzeziny 6 154,3 124,7 143,9

Źródło: RZGW Warszawa

Zawartość azotanów w wodach podziemnych jest bardzo duża.

Natomiast w przepływającym w pobliżu cieku zawartość azotanów utrzymuje się poniżej 20 mg/l.

Gmina Km 2 %OSN % gminy

Komarówka 

Podlaska

32 100 23,2



Obszar OSN w m. Przegaliny Duże 
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1 Przegaliny Duże nr 137 

2 Przegaliny Duże nr 48 

3 Derewiczna nr 163 

4 Brzeziny nr 6 



Obszar Szczególnie Narażony w m. Doba

Maksymalne stężenia azotanów 

OBSZAR SZCZEGÓLNIE NARAŻONY

Obszar zasilania studni 
w m. Doba

� Powierzchnia obszaru : 4,64 km2

� Położenie: woj. warmińsko – mazurskie, pow. giżycki, węgorzewski

� Zawartość azotanów w wodach podziemnych wynosi:

86,8 – 127,0 mg NO3 /dm3

Charakterystyka OSN: gospodarka rolna o charakterze 

wielkoprzemysłowym, z przewagą pól ornych; w podłożu pod cienką 

warstwą gliny słaboprzepuszczalnej występują piaski ze żwirem, 

mające połączenie z czaszą Jeziora Dobskiego; średnia nadwyżka 

azotu 51,08 kg/ha

Obszar

Stano
wisko 
pomia
rowe

Maksymalne stężenia azotanów 
[mg NO3/l]

2000-
2001

2004 2005 2006

Studnia Doba

nr 848 

(I/537-

4)

95,2 127 106,7 86,8

Źródło: RZGW Warszawa

Gmina km 2 %OSN % gminy

Korytnica 4,66 100 2,6



Maksymalne stężenia NO3 (mg/) w wodach 
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Wrażliwość terenu na zanieczyszczenia azotanami 
ze źródeł rolniczych (poziom zlewni)





Azot ogólny

wartość maksymalna 
azotu ogólnego (albo 
decyl 0,9) [mg N / l] dla 
danej JCWP

Legenda :

Brak danych



Fosfor ogólny

wartość maksymalna 
fosforu ogólnego (albo 
decyl 0,9) [mg N / l] dla 
danej JCWP

Legenda :

Brak danych



W jaki sposób można zapobiec pogorszeniu stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych azotanami pochodzącymi 
z rolnictwa?

• poprzez przestrzeganie przepisów chroniących środowisko 

w obszarze rolnictwa, w tym:

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach

– ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu

– inne ustawy i rozporządzenia

• przestrzeganie przez rolników:

- Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

- Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej



Główne kierunki działań przyjęte w celu 
realizacji wymagań dyrektywy azotanowej

Kierunki 

poprawa 
praktyki 
rolniczej

monitoring Kierunki 
działań

edukacja i 
doradztwo

kontrola 
rolniczych źródeł 
zanieczyszczeń,

monitoring 
skuteczności 

programu, 



Ograniczenia stosowania nawozów:
• Nie można stosować nawozów:

na gleby zalane wodą,

na gleby nie uprawiane,

w okresie zimowym, gdy gleba jest zamarznięta i pokryta śniegiem.

• Nie można stosować nawozów organicznych i naturalnych:
od 1 grudnia do 28 lutego roku następnego,

w całym okresie wegetacyjnym na uprawy roślin  przeznaczonych do bezpośredniego 
spożycia,

płynnych przez cały rok na pastwiskach,

płynnych w okresie od 15 września do 28 lutego roku następnego na trwałych użytkach 
zielonych,

płynnych poza okresem wegetacyjnym i po 23 czerwca na uprawy polowe,

stałych poza okresem wegetacyjnym i od 23 czerwca na pastwiska i trwałe użytki zielone,

stałych poza okresem wegetacyjnym na uprawy polowe.

• Nie można stosować nawozów azotowych mineralnych:
poza okresem wegetacyjnym na pastwiska i trwałe użytki zielone,

poza okresem wegetacyjnym i w późnym okresie wzrostu roślin na uprawy polowe.

• Ograniczenie stosowania nawozów na polach o spadku powyżej 10%.
• Ograniczenie stosowania nawozów 20 m od linii cieków.
• Zakaz stosowania nawozów płynnych przy wysoko występującym horyzoncie 

wodonośnym.



• Ograniczenia w użytkowaniu ziemi 
• Wytyczne w sprawie składowania substancji mogących 

zanieczyścić wody
– nakaz budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na 

gnojówkę

– zakaz składowania kiszonki i odchodów zwierzęcych na 
niezabezpieczonym gruncie

Wytyczne w sprawie nawożenia• Wytyczne w sprawie nawożenia
– gospodarka azotem oparta na bilansach

– 30% obszarów cały rok pod okrywą roślinną

– coroczne koszenie użytków zielonych 

– terminy nawożenia, w tym nawożenia obornikiem

– prowadzenie kart pola



• akcje informacyjne dla:
– mieszkańców,

– instytucji wspierających

• szkolenia dla rolników w zakresie:
– świadomości społecznej w zakresie istnienia i ważności problemu 

zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych,

– identyfikacji potencjalnych źródeł zanieczyszczenia z gospodarstw rolnych,

– wypracowania wśród rolników umiejętności samodzielnego rozpoznawania, 

oceny i likwidacji zanieczyszczeń na terenie własnego gospodarstwa 

rolnego,

– promocji i wdrażania dobrych praktyk rolniczych,

– sporządzania bilansu azotu, tworzenia planów nawozowych i prowadzenia 

kart dokumentacyjnych pól

• doradztwo specjalistyczne dla rolników w zakresie: 
– sporządzanie bilansu azotu i tworzenie planów nawożenia,

– gospodarowanie nawozami naturalnymi (odchodami zwierzęcymi),

– stosowanie właściwych systemów płodozmianu,

– racjonalne nawożenie.



Dziękuję Państwu za uwagę

Małgorzata Badowska








