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MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 14 lipca 2022 r.

Znak sprawy: DHR.n.811.10.12.2022
 

Pan
Wiktor Szmulewicz  
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych  

 

Dotyczy: terminów stosowania nawozów azotowych 

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z dnia 6 lipca 2022 r. znak sprawy: KRIR/MR/736/2022 dotyczące 

możliwości wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwiają stosowanie nawozów 

azotowych niezależnie od pory roku, ale w zależności od warunków pogodowych 

i glebowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) informuje co następuje. 

Rozwiązania w zakresie wprowadzenia elastycznego wiosennego stosowania nawozów są 

obecnie przygotowywane w ramach trwającego przeglądu i aktualizacji projektu Programu 

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. programu 

azotanowego. Wiodące w sprawie Ministerstwo Infrastruktury (MI), w wyniku 

przeprowadzonych analiz, podczas prac zespołu monitorującego (w jego pracach biorą 

również udział  przedstawiciele Krajowej Izby Rolniczej), przedstawiło propozycje trzech 

wariantów, z których tzw. „wariant hybrydowy”, został rekomendowany przez MRiRW oraz 

KRIR (pismo KRIR z dnia 23 maja 2022 r., znak sprawy: KRiR/JM/593/2022). Rozwiązanie 

to ma zostać włączone do projektu aktualizacji programu azotanowego i  poddane 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ) oraz konsultacjom społecznym.  
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Zgodnie z informacjami otrzymanymi z MI, w lipcu 2022 r., ma zostać przeprowadzona 

SOOŚ projektu przeglądu programu azotanowego, w ramach której w terminie od 11 lipca 

do 1 sierpnia 2022 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. MI podczas 

konsultacji społecznych w procesie SOOŚ zaplanowało m.in. przeprowadzenie 4 

tematycznych spotkań oraz konferencji podsumowującej prowadzone konsultacje. 

Planowany termin konferencji podsumowującej konsultacje społeczne to 27 lipca 2022 r. W 

 ramach zagadnień poruszanych na spotkaniach uwzględnione zostaną m.in. dwie 

kluczowe zmiany w programie azotanowym – elastyczny termin nawożenia oraz zmiany w 

 sposobie obliczania dawek nawozów. Na spotkaniach zostaną także przedstawione 

informacje dotyczące pozostałych zmian, zakresu programu azotanowego, a także wyniki 

SOOŚ. 

Podczas spotkań wszyscy zainteresowani, w tym m.in. izby rolnicze, instytucje naukowe, 

ośrodki doradztwa rolniczego, oraz sami rolnicy będą mogli zapoznać się z konsultowanymi 

dokumentami i odnieść się do ich treści. 

Mając na uwadze znaczenie programu azotanowego MRiRW zachęca wszystkich rolników, 

producentów rolnych, organizacje rolnicze do aktywnego udziału w konsultacjach 

społecznych aktualizacji projektu programu azotanowego. 

Szczegółowe informacje nt. konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej MI.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-
osobowych
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