
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 330

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia 8 kwietnia 2013 r. 

o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych 
wdrażających te przepisy 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do 
obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych 
w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224, 
z późn. zm.2)). 

W tabeli: 

1)  lp. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

Poniższe wymogi obowiązują rolników na terenie całego kraju 

2. Art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. b oraz art. 5 
lit. a, b oraz d dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE3)

§ 7 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 października 
2011 r. w sprawie ochrony gatunko-
wej zwierząt (Dz. U. Nr 237, 
poz. 1419), zwanego dalej „rozporzą-
dzeniem w sprawie ochrony gatunko-
wej zwierząt” 

Przestrzega się zakazu umyślnego 
chwytania oraz zabijania ptaków ob-
jętych ochroną na podstawie przepi-
sów § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt i wy-
mienionych w załącznikach nr 1 i 2 
do tego rozporządzenia. Powyższy 
zakaz nie dotyczy rolnika, który po-
siada, wydane na podstawie art. 56 
ust. 1 lub 2 ustawy o ochronie przyro-

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2)  Zmiany wymienionego obwieszczenia zostały ogłoszone w M.P. z 2010 r. Nr 16, poz. 169, z 2011 r. Nr 2, poz. 20 i Nr 27, poz. 299 
oraz z 2012 r. poz. 64, 151, 479 i 870. 

3)  Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7) wymienione w wymogach, o których mowa w lp. 1–2b, zastąpiły, bez wprowadzania zmian 
merytorycznych, przepisy dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE 
L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.) wymienione 
w pkt A w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady 
dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia 
dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.). Wyżej wymienione przepisy dyrektywy Rady 79/409/EWG 
z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa były wdrożone do prawa krajowego przepisami ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), które zostało 
zastąpione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
Nr 237, poz. 1419). 
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dy, pozwolenie na odstępstwo od za-
kazu umyślnego chwytania oraz zabi-
jania ptaków objętych ochroną

§ 7 pkt 5, 7, 8 i 14 rozporządzenia 
w sprawie ochrony gatunkowej zwie-
rząt 

Przestrzega się zakazu umyślnego 
niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego 
płoszenia ptaków objętych ochroną 
na podstawie przepisów § 2 i 3 rozpo-
rządzenia w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt i wymienionych 
w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozpo-
rządzenia. Powyższy zakaz nie doty-
czy rolnika, który posiada, wydane na 
podstawie art. 56 ust. 1 lub 2 ustawy 
o ochronie przyrody, pozwolenie na 
odstępstwo od zakazu umyślnego 
niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego 
płoszenia ptaków objętych ochroną 

2)  lp. 3–10 otrzymują brzmienie: 
 

3. Art. 4 dyrektywy Rady 80/68/EWG 
z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie 
ochrony wód podziemnych przed za-
nieczyszczeniem spowodowanym 
przez niektóre substancje niebez-
pieczne (Dz. Urz. WE L 20 
z 26.01.1980, str. 43, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 1, str. 134, z późn. 
zm.), zwanej dalej „dyrektywą Rady 
80/68/EWG” 

Art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 145, z późn. zm. ), zwanej dalej 
„ustawą Prawo wodne” 
Załącznik nr 11 wykaz I do rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warun-
ków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do zie-
mi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz. 984, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem w sprawie warun-
ków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków” 

Zabrania się wprowadzania bezpo-
średnio i pośrednio do wód podziem-
nych substancji niebezpiecznych 
określonych w załączniku nr 11 
w wykazie I do rozporządzenia 
w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków, 
zawartych w: 
1)  ściekach w rozumieniu art. 9 

ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo wod-
ne, z wyłączeniem ścieków byto-
wych i komunalnych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 
tej ustawy; 

2)  odpadach w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21), zwanej 
dalej „ustawą o odpadach” 

4. Art. 5 dyrektywy Rady 80/68/EWG Art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo wodne 
Załącznik nr 11 wykaz II do rozpo-
rządzenia w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków 

Zabrania się wprowadzania do gleby 
substancji niebezpiecznych określo-
nych w załączniku nr 11 w wykazie II 
do rozporządzenia w sprawie warun-
ków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków, zawartych w: 
1)  ściekach w rozumieniu art. 9 

ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo wod-
ne, z wyłączeniem ścieków byto-
wych i komunalnych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 
tej ustawy; 

2)  odpadach w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach. 

Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika, 
który posiada pozwolenie wydane na 
podstawie art. 140 ustawy Prawo 
wodne i przestrzega warunków w nim 
zawartych
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5. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie 
ochrony środowiska, w szczególności 
gleby, w przypadku wykorzystywania 
osadów ściekowych w rolnictwie 
(Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, 
str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 15, 
t. 1, str. 265, z późn. zm.), zwanej da-
lej „dyrektywą Rady 86/278/EWG”, 
w związku z art. 5 ust. 2 lit. b oraz art. 6 
lit. b dyrektywy Rady 86/278/EWG

Art. 96 ust. 7 ustawy o odpadach Przestrzega się zalecanych dawek ko-
munalnych osadów ściekowych okreś- 
lonych w dokumencie przekazanym 
przez wytwórcę komunalnych osa-
dów ściekowych 

5a. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 6 lit. a dyrektywy 
Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 4 ustawy o odpadach Komunalne osady ściekowe mogą 
być stosowane, jeżeli są ustabilizo-
wane oraz przygotowane odpowied-
nio do celu i sposobu ich stosowania, 
w szczególności przez poddanie ich 
obróbce biologicznej, chemicznej, 
termicznej lub innemu procesowi, 
który obniża podatność komunalnego 
osadu ściekowego na zagniwanie 
i eliminuje zagrożenie dla środowiska 
lub zdrowia ludzi 

5b. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 6 lit. b oraz art. 9  
dyrektywy Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 10 ustawy o odpadach Przestrzega się obowiązku przecho-
wywania przez okres 5 lat wyników 
badań komunalnych osadów ścieko-
wych oraz gruntów, na których ko-
munalne osady ściekowe zostały za-
stosowane 

6. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 7 lit. b dyrektywy 
Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 12 pkt 11 ustawy o odpa-
dach 

Nie wolno stosować komunalnych 
osadów ściekowych na gruntach, na 
których rosną rośliny sadownicze 
i warzywa (z wyjątkiem drzew owo-
cowych) 

7. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 7 lit. c dyrektywy 
Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 12 pkt 12 ustawy o odpa-
dach 

Nie wolno stosować komunalnych 
osadów ściekowych na gruntach 
przeznaczonych do uprawy roślin ja-
godowych i warzyw, które pozostają 
w bezpośrednim kontakcie z glebą 
i są spożywane w stanie surowym, 
przez okres 10 miesięcy poprzedzają-
cych zbiór tych roślin i podczas sa-
mego zbioru4) 

8. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 7 lit. a dyrektywy 
Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 12 pkt 13 ustawy o odpa-
dach 

Nie wolno stosować komunalnych 
osadów ściekowych na łąkach  
i pastwiskach 

9. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 8 tiret pierwsze  
dyrektywy Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 12 pkt 2–6, 8 i 10 ustawy 
o odpadach 

Nie wolno stosować komunalnych 
osadów ściekowych: 
1)  na obszarach szczególnego za-

grożenia powodzią oraz na tere-
nach czasowo podtopionych i ba-
giennych; 

4)  Zakres wymogu został ustalony na podstawie przepisów Unii Europejskiej względniejszych od przepisów krajowych wdrażających 
te przepisy. 
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2)  na terenach czasowo zamarznię-
tych i pokrytych śniegiem; 

3)   na gruntach o dużej przepusz-
czalności, stanowiących w szcze-
gólności piaski luźne i słabo- 
gliniaste oraz piaski gliniaste lek-
kie, jeżeli poziom wód grunto-
wych znajduje się na głębokości 
mniejszej niż 1,5 m poniżej po-
wierzchni gruntu; 

4)   na obszarach ochronnych zbior-
ników wód śródlądowych, w przy-
padku ich ustanowienia w akcie 
prawa miejscowego wydanym na 
podstawie art. 60 ustawy Prawo 
wodne; 

5)   w pasie gruntu o szerokości 50 m 
bezpośrednio przylegającego do 
brzegów jezior i cieków; 

6)   na terenach położonych w odleg- 
łości mniejszej niż 100 m od uję-
cia wody, domu mieszkalnego 
lub zakładu produkcji żywności; 

7)   na terenach ochrony pośredniej 
stref ochronnych ujęć wody, 
w przypadku ich ustanowienia 
w akcie prawa miejscowego wy-
danym na podstawie art. 58 usta-
wy Prawo wodne

10. Art. 3 dyrektywy Rady 86/278/EWG 
w związku z art. 8 tiret pierwsze  
dyrektywy Rady 86/278/EWG 

Art. 96 ust. 12 pkt 7 ustawy o odpa-
dach 

Nie wolno stosować komunalnych 
osadów ściekowych na gruntach rol-
nych o spadku przekraczającym 10% 

3)  lp. 12 otrzymuje brzmienie: 
 

Poniższy wymóg obowiązuje rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest położona na obszarze szczególnie 
narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). W przypadku gdy na obszarze szczególnie 
narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) jest położona część gospodarstwa rolnego, 
wymóg obowiązuje w stosunku do tej części 

12. Art. 5 dyrektywy Rady 91/676/EWG 
z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej 
ochrony wód przed zanieczyszczenia-
mi powodowanymi przez azotany po-
chodzenia rolniczego (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, 
z późn. zm.), zwanej dalej „dyrekty-
wą Rady 91/676/EWG”

Rozporządzenie nr 6/2012 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 1 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu działań mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Po-
morskiego poz. 3243) 
Rozporządzenie Dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia programu 
działań mających na celu ogranicze-
nie odpływu azotu ze źródeł rolni-
czych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskie-
go poz. 3601) 
Rozporządzenie nr 7/2012 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki

Przestrzega się wymagań z progra-
mów działań mających na celu ogra-
niczenie odpływu azotu ze źródeł rol-
niczych dla wyznaczonych obszarów 
szczególnie narażonych na zanie-
czyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (OSN), na terenie których 
położone jest gospodarstwo rolne lub 
jego część
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 Wodnej w Szczecinie z dnia 3 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu działań mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj.  
Zachodniopomorskiego poz. 2069) 
Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z dnia 
13 września 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu działań mają-
cych na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego poz. 3847) 
Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z dnia 
13 września 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu działań mają-
cych na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego poz. 3157) 
Rozporządzenie nr 1/2013 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z dnia 10 stycz-
nia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych dla obszarów szczegól-
nie narażonych Czerniejówka, Kanał 
Żmudzki, Kuraszew, Przegaliny 
Duże i Uherka (Dz. Urz. Woj. Lubel-
skiego poz. 235) 
Rozporządzenie nr 2/2013 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z dnia 4 lutego 
2013 r. w sprawie wprowadzenia pro-
gramu działań mających na celu ogra-
niczenie odpływu azotu ze źródeł  
rolniczych dla obszarów szczegól-
nie narażonych Doba i Guber 
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazur-
skiego poz. 967) 
Rozporządzenie nr 3/2013 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z dnia 25 lute-
go 2013 r. w sprawie wprowadze-
nia programu działań mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych dla obszarów szcze-
gólnie narażonych Dopływy Narwi 
od Lizy do Śliny i Jabłonka (Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego poz. 1417)

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk




