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Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, Nr
154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 165 poz. 1592 Nr 190 poz. 1865 i Nr 228 poz.2259),
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Ustanawia siê strefê ochronn¹ ujêcia wody podziem-
nej w S³upcy, o powierzchni 96,91 ha, obejmuj¹c¹ teren
ochrony bezpo�redniej o powierzchni 0,332 ha, i teren ochro-
ny po�redniej o powierzchni 96,558 ha, stanowi¹cego w³a-
sno�æ Miasta S³upca.

§2. 1. Teren ochrony bezpo�redniej stanowi¹ trwale op³o-
towane czê�ci dzia³ek i tak:

1) dla studni nr 5 wygrodzony teren bêd¹cy czê�ci¹ dzia³ek
o numerze ewidencyjnym 1142/1 oraz 1242/2 o powierzch-
ni 1880 m2;

2) dla studni nr 7 wygrodzony teren bêd¹cy czê�ci¹ dzia³ek
o numerze ewidencyjnym 1175/1, 1192/1 oraz 1182/1
o powierzchni 860 m2;

3) dla studni nr 9 wygrodzony teren bêd¹cy czê�ci¹ dzia³ki
o numerze ewidencyjnym 1136 o powierzchni 480 m2.

2. Okre�la siê przebieg granicy terenu ochrony bezpo-
�redniej oznaczony lini¹ przerywan¹ na mapach w skali
1:5.000, stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia.

§3. 1. Okre�la siê przebieg granicy terenu ochrony po-
�redniej obejmuj¹cy grunty po³o¿one na terenie Miasta S³up-
ca.
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z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujêcia wody podziemnej w S³upcy

2. Przebieg granicy terenu ochrony po�redniej okre�lony
jest w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia, oraz oznaczony lini¹
ci¹g³¹ na mapach stanowi¹cych za³¹cznik nr 1, o którym
mowa w §2 ust. 2.

§4. 1. Teren ochrony bezpo�redniej winien byæ trwale
ogrodzony oraz oznakowany tablicami zawieraj¹cymi infor-
macje o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nio-
nych.

2. Na terenie ochrony bezpo�redniej zabrania siê u¿ytko-
wania gruntów w celach nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia
wody.

§5. 1. Granice terenu ochrony po�redniej nale¿y oznaczyæ
przez rozmieszczenie w punktach przeciêcia siê granic ze
szlakami komunikacyjnymi i w innych charakterystycznych
punktach terenu, tablic zawieraj¹cych informacje o ustano-
wieniu strefy.

2. Na terenie ochrony po�redniej zakazuje siê:

1) wprowadzania �cieków do ziemi oraz wykonywania do³ów
ch³onnych i szybików w celu gromadzenia w nich odpa-
dów i wylewania do nich nieczysto�ci;

2) rolniczego wykorzystania �cieków na gruntach rolnych
i le�nych;

3) przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwór-
czych;

4) budowy i rozbudowy osiedli mieszkaniowych bez skana-
lizowania;

Poz. 1166



� 4169 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51 Poz. 1166



� 4170 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

5) budowy dróg tranzytowych o du¿ym natê¿eniu ruchu bez
odpowiednich zabezpieczeñ uniemo¿liwiaj¹cych przedo-
stawanie siê z pasów jezdni zanieczyszczeñ do gruntu
i wód podziemnych;

6) lokalizowania przedsiêwziêæ kwalifikowanych, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, jako mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko i na które wymagane jest lub
mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania
na �rodowisko;

7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu;

8) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych;

9) lokalizowania nowych cmentarzy i rozbudowy istniej¹ce-
go;

10) urz¹dzania grzebielisk i sk³adowania odpadów organicz-
nych;

11) urz¹dzania parkingów nie posiadaj¹cych zorganizowane-
go odprowadzania �cieków opadowych i ich oczyszczania;

12) lokalizowania nowych ujêæ wody bez zgody w³a�ciciela
ujêcia komunalnego poza zwyk³ym korzystaniem z wody.

§6. Na terenie ochrony po�redniej wprowadza siê nastê-
puj¹ce ograniczenia:

1) rolniczego stosowania nawozów naturalnych i sztucznych
powy¿ej dawek okre�lonych na podstawie bilansu nawo-
¿enia wykonanego przez Stacjê Chemiczno - Rolnicz¹ na
zlecenie w³a�ciciela ujêcia;

2) stosowania �rodków ochrony ro�lin zgodnie wykazem
�rodków ochrony ro�lin dopuszczonych do obrotu i stoso-
wania, og³aszanym corocznie przez Ministra w³a�ciwego
do spraw rolnictwa w Monitorze Polskim.

§7. Koszty ustanowienia strefy, w szczególno�ci zwi¹zane
z wykonania obowi¹zków na³o¿onych w §4 i 5 rozporz¹dzenia
obci¹¿aj¹ w³a�ciciela ujêcia wody - Miasto S³upca, które
zobowi¹zane jest nadto zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Prawo
Wodne do wyp³acenia odszkodowañ w przypadku ewentual-
nych roszczeñ uzasadnionych wprowadzonymi zakazami,
nakazami i ograniczeniami.

§8. Traci moc decyzja Wojewody Koniñskiego nr
SGW:7211/1/30/83 z dnia 01.12.1983 r.; ustanawiaj¹ca strefê
ochronn¹ miejskiego ujêcia wody podziemnej w miejscowo-
�ci S³upca.

§9. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski

Poz. 1166

Granica terenu ochrony po�redniej rozpoczyna siê w pó³noc-
nym naro¿niku dzia³ki nr 1134/2, dalej przebiega pó³nocn¹
granic¹ tej dzia³ki w kierunku wschodnim dochodz¹c do
dzia³ki nr 1134/5 i biegnie jej pó³nocn¹ krawêdzi¹ do drogi
(dzia³ka nr 1135), przecinaj¹ i biegnie dalej na wschód pó³-
nocn¹ krawêdzi¹ dzia³ki nr 1136 i dochodz¹c do jej pó³nocno
wschodniego naro¿nika zmienia kierunek na po³udniowo
zachodni i wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr 1136 dochodzi do Alei
Tysi¹clecia (dzia³ka nr 1137), przecina j¹ dochodz¹c do pó³-
nocno wschodniego naro¿nika dzia³ki nr 1138/16, biegnie
dalej w kierunku po³udniowo zachodnim jej pó³nocnym skra-
jem dochodz¹c do drogi nr 1138/3, przecinaj¹ dochodz¹c do
pó³nocno wschodniego naro¿nika dzia³ki nr 1138/15 i biegnie
dalej wzd³u¿ jej pó³nocnej krawêdzi do pó³nocno wschodnie-
go naro¿nika dzia³ki nr 1142/2, gdzie zmienia swój kierunek na
po³udniowy i biegnie jej wschodni¹ krawêdzi¹ dochodzi do
po³udniowo zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 1136/4, skrêca
na wschód dochodz¹c do drogi (dzia³ka nr 1138/3) skrêcaj¹c

Za³¹cznik nr 2
do rozporz¹dzenia

Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
komunalnego ujêcia wody podziemnej w S³upcy

PRZEBIEG GRANICY TERENU OCHRONY PO�REDNIEJ

ponownie na po³udnie i dalej wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr
1142/2 dochodzi do drogi nr 236/2, przecina j¹ i dalej biegnie
wschodni¹ granic¹ cmentarza dochodz¹c do pó³nocnego
skraju ulicy Koszuckiej (dz. nr 1170), przecinaj¹ i dochodz¹c
do pó³nocnej granicy dzia³ki nr 1171 skrêca na wschód.
Dochodzi do dzia³ki nr 2193 i jej pó³nocnym skrajem dochodzi
do rzeki Meszny (dzia³ka nr 2194) zmieniaj¹c kierunek na
po³udniowo zachodni jej zachodnim brzegiem dochodzi do ul.
Warszawskiej i jej pó³nocnym skrajem dochodzi do skrzy¿o-
wania z ul. Koszuck¹, przecinaj¹ i na jej pó³nocnym skraju
zmienia kierunek na wschodni i dochodz¹c po³udniowo za-
chodniego skraju dzia³ki nr 2303/2 ponownie zmienia kierunek
na pó³nocny i zachodnim skrajem dzia³ki nr 2303/2 dochodzi
do dzia³ki nr 1145, nie zmieniaj¹c dotychczasowego kierunku
biegnie jej zachodnim skrajem i dochodzi do Alei Tysi¹clecia,
przecina j¹, dochodzi do po³udniowo zachodniego naro¿nika
dzia³ki nr 1134/3 i jej zachodnim skrajem dochodzi do dzia³ki
nr 1134/2 i dalej do punktu wyj�cia.
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Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni rzeki Kopel� okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na
zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz
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z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Kopel

obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze
�róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj.
Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568), zwany dalej �progra-
mem�. Program stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski

Poz. 1167

okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
rzeki Kopel, z którego odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do
wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy obszar hydrograficzny
zlewni rzeki Kopel (od �róde³ do uj�cia do rzeki Warty),
o powierzchni 322,8 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny, obszar zlewni rze-
ki Kopel znajduje siê na terenie województwa wielkopolskie-
go, powiatu poznañskiego, miasta Poznañ oraz gmin: Klesz-
czewo, Kostrzyn Wielkopolski, Kórnik, Mosina, Swarzêdz.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni rzeki Kopel oraz
jego przedstawienie na mapach regionu wodnego Warty

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni rzeki Kopel

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI RZEKI KOPEL

i poszczególnych gmin zawiera rozporz¹dzenie Dyrektora
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na
zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz
obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze
�róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj.
Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni rzeki Kopel jako�æ wód powierzchnio-
wych nie odpowiada wymaganym standardom.

We wszystkich zidentyfikowanych wodach wra¿liwych po-
³o¿onych na terenie zlewni stwierdzono siln¹ eutrofizacjê -
wska�niki eutrofizacji przekraczaj¹ dopuszczalne normy: azot
ogólny o 67 - 234%, fosfor ogólny o 144 - 852%. Dodatkowo
w przypadku Dop³ywu z Sokolnik Drz¹zgowskich oraz Dop³y-
wu spod Wêgierskich zaobserwowano przekroczenie warto-
�ci granicznej stê¿enia azotanów rzêdu 50 mg NO3/dm3

o 32%.
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W analizowanym okresie 1996 - 2001 stê¿enia azotanów
uleg³y znacznemu zwiêkszeniu rzêdu nawet 140% (punkt
pomiarowo - kontrolny w Ska³owie na rzece Kopel).

Wytypowany obszar szczególnie nara¿ony stanowi¹cy
obszar zasilania wód wra¿liwych jest terenem wybitnie rolni-
czym o du¿ym udziale gruntów ornych (dla gmin po³o¿onych
w zlewni �rednio 57%). Ich nawo¿enie przyczynia siê do
wzbogacania �rodowiska naturalnego w substancje biogen-
ne, które ze sp³ywami powierzchniowymi trafiaj¹ do wód
i w konsekwencji powoduj¹ ich eutrofizacjê. Pomimo obecno-
�ci istotnych zanieczyszczeñ punktowych (na rzece Kopel -
oczyszczalnia �cieków w Kostrzynie, a na Dop³ywie spod
Drz¹zgowskich - oczyszczalnia w Czerlejnie), zanieczyszczenia
obszarowe maj¹ istotny wp³yw na jako�æ wód powierzchnio-
wych. �wiadczyæ o tym mo¿e wspomniany punkt pomiarowo
- kontrolny w Ska³owie, gdzie w piêcioleciu 1996 - 2001
zaobserwowano bardzo du¿y wzrost koncentracji zwi¹zków
azotu w wodach rzeki Kopel - punkt ten po³o¿ony jest na
�ród³owym odcinku rzeki Kopel, zaledwie 2,2 km od �róde³
cieku i nie wystêpuj¹ tam zrzuty punktowe. Podobn¹ sytuacjê
stwierdzono w przypadku dop³ywu Micha³ówka - stê¿enie
azotanów w latach 1996 - 2001 wzros³o o 24%, pomimo braku
zanieczyszczeñ punktowych.

ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych
do przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowanie
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-
gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu
ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów.

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:

Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe mineralne

Gleby nie uprawiane Ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru

Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru

Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru
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1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-
nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.

3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-

cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y
równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.

1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.

2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII - 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I � 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII - 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I � 28 II
15 VIII � 31 XII
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3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.

10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 - miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum
4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;

6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu

i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;

8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia
ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.

3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.
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4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:

a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,

e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:

1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu

azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki
Kopel w zwyczajowych lokalnych �rodkach przekazu
informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Kopel, spotkanie informacyjne dla wszystkich
instytucji wspieraj¹cych realizacjê programu oraz
wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji rolni-
czych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce z pro-
gramu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Kopel, obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych
terytorialnie doradców rolnych, szkol¹cych rolników
w zakresie realizacji programu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno -
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.

5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla go-
spodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
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mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni rzeki Kopel
podlega kontroli. W tym celu, na obszarze objêtym progra-
mem nale¿y kontrolowaæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania progra-
mu wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci
lub tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejsza-
nia zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów,
kontrole nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowi-
ska.

2. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natu-
ralnych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymoga-
mi;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;

8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw w
infrastrukturê do magazynowania nawozów naturalnych
oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno -
�ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;
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b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hekta-
rach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno - u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.

6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne

znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.

8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Kopel.
Dane zakwalifikowanych do monitoringu gospodarstw
aktualizuje siê nie rzadziej ni¿ co 2 lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do
których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwa-
rza siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicz-
nej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza
w sposób zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie
przed ich utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do
nich.

§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach
i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.
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2. Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warun-
kach preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z realizacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
edukacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
monitoring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
prowadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospo-
darstw rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania
programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:

a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ progra-
mu w zakresie dostêpu do danych i materia³ów
potrzebnych do realizacji programu oraz bezp³atne-
go ich udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:
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- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie,
dla wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realiza-
cjê przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w go-
spodarstwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowy-
wania i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej
z budow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przecho-
wywania nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji
wsi w granicach obszaru objêtego programem jako
priorytetowe, od których po�rednio uzale¿niona jest
wypadkowa ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich
ponadnormatywnej kwalifikacji i ustanowieniu obsza-
ru zlewni rzeki Kopel.

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring
gospodarstw mog¹cych stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze
obowi¹zywania programu

60.000 30.000 10.000 10.000 10.000

2 Edukacja rolników 184.000 46.000 46.000 46.000 46.000

3

Doradztwo i wspó³praca w
zakresie wykonywania przez
rolników bilansu sk³adników
mineralnych, planów nawo¿enia i
prowadzeniu kart
dokumentacyjnych

796.000 199.000 199.000 199.000 199.000

4

Monitoring skuteczno�ci
programu w zakresie �rodowiska
glebowo � wodnego (monitoring
specjalistyczny)

432.000 108.000 108.000 108.000 108.000

5

50% kosztów dzia³añ
inwestycyjnych w zakresie
budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów
naturalnych (po uwzglêdnieniu
maksymalnego udzia³u rolników
w wys. 50% kosztów)

2.933.000 0 978.000 978.000 977.000

Razem 4.405.000 383.000 1.341.000 1.341.000 1.340.000
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2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:

1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Wójta Gminy Kleszczewo, Burmistrza Miasta
i Gminy Kostrzyn Wielkopolski, Burmistrza Gminy Kórnik,
Burmistrza Gminy Mosina, Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzêdz oraz Prezydenta Miasta Poznania;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Wójta Gminy Kleszczewo, Burmistrza Miasta i Gminy
Kostrzyn Wielkopolski, Burmistrza Gminy Kórnik, Bur-
mistrza Gminy Mosina, Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzêdz oraz Prezydenta Miasta Poznania - w pe³nym
zakresie, zgodnie z art. 379 i 380 ustawy Prawo ochro-
ny �rodowiska,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;

8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 - do Wójta
Gminy Kleszczewo, Burmistrza Miasta i Gminy Kostrzyn
Wielkopolski, Burmistrza Gminy Kórnik, Burmistrza Gmi-
ny Mosina, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz oraz
Prezydenta Miasta Poznania w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11- do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
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w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,

c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

e) Powiatowych Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Poznañskiego oraz Miasta Po-
znania, zgodnie z art. 406, oraz art. 407 ustawy Prawo
ochrony �rodowiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) Powiatowych Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Poznañskiego oraz Miasta Po-
znania, zgodnie z art. 406, oraz art. 407 ustawy Prawo
ochrony �rodowiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) zarz¹dów w³a�ciwych terytorialnie gmin oraz Zarz¹du
Miasta Poznania,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej i Powiatowych
Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
Powiatu Poznañskiego oraz Miasta Poznania.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.

1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.

ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y
ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Wójt Gminy Kleszczewo, Burmistrz Miasta i Gminy
Kostrzyn Wielkopolski, Burmistrz Gminy Kórnik,
Burmistrz Gminy Mosina, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzêdz oraz Prezydent Miasta Poznania:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Poznañski oraz Prezydent Miasta Poznania -
rejestr z³o¿onych zawiadomieñ i wydanych pozwoleñ
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na budowê obiektów s³u¿¹cych magazynowaniu p³yn-
nych i sta³ych odchodów zwierzêcych i pasz soczy-
stych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:

a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

Poz. 1167, 1168

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.

4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji programu
mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wymagañ.

Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r.: Nr 154 poz. 1803, z 2002 r.: Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni rzeki Olszynka� okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrek-
tora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych
na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz

1168

ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Olszynka

obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze
�róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj.
Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568), zwany dalej �progra-
mem�. Program stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski
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Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni rzeki Olszynka

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI RZEKI OLSZYNKA

okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
rzeki Olszynka, z którego odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do
wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy obszar hydrograficzny
zlewni rzeki Olszynka (od �róde³ do km 9,2 - miejscowo�æ
Tarnowo Stare), o powierzchni 54,5 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny, obszar zlewni rze-
ki Olszynka znajduje siê na terenie województwa wielkopol-
skiego, powiatu ko�ciañskiego oraz gmin Czempiñ i Ko�cian.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni rzeki Olszynka
oraz jego przedstawienie na mapach regionu wodnego Warty
i poszczególnych gmin zawiera rozporz¹dzenie Dyrektora
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na
zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz
obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze
�róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj.
Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni rzeki Olszynka jako�æ wód powierzch-
niowych nie odpowiada wymaganym standardom.

Wytypowany jako wody wra¿liwe odcinek rzeki Olszynka
jest silnie zeutrofizowany, stê¿enia azotu ogólnego przekra-
czaj¹ warto�ci dopuszczalne o 85 - 150% a fosforu ogólnego
miejscami o 44% (na podstawie badañ pañstwowego moni-
toringu �rodowiska z 1998 r.). Najwiêksze zanieczyszczenie
zwi¹zkami azotu ma miejsce na odcinku �ród³owym, zw³asz-
cza powy¿ej stanowi¹cej g³ówne �ród³o zanieczyszczeñ miej-
scowo�ci Czempiñ (oczyszczalnia gminna), gdzie nie wystê-
puj¹ jeszcze zrzuty punktowe - stê¿enie azotanów powy¿ej 40
mg/dm3.

Olszynka nie posiada wiêkszych dop³ywów, natomiast
ca³a zlewnia pokryta jest sieci¹ drobnych kana³ów i rowów
melioracyjnych odprowadzaj¹cych przy sprzyjaj¹cych warun-

kach pogodowych zanieczyszczenia pochodz¹ce z pól. �red-
nia wielko�æ gruntów ornych w gminach po³o¿onych na
terenie zlewni Olszynki jest bardzo du¿a i wynosi 64,5%.
Znaczna jest tak¿e wielko�æ obsady zwierz¹t - 1,16 DJP/ha
u¿ytków rolnych. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem
jest bardzo du¿a warto�æ salda bilansu azotu mog¹cego
przedostaæ siê do �rodowiska - rzêdu ok. 50 kg N/ha.

ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych
do przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowane
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-
gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
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obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu
ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

Poz. 1168

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów.

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:

Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe mineralne

Gleby nie uprawiane ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru

Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru

Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII � 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I - 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII � 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I - 28 II
15 VIII � 31 XII

1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-
nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.
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3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-
cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y
równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.

1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.

2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.

10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 - miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum
4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;

6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu
i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;
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8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia
ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.

3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.

4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:

a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,

e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:

1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki
Olszynka w zwyczajowych lokalnych �rodkach przeka-
zu informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

Poz. 1168
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2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Olszynka, spotkanie informacyjne dla wszystkich
instytucji wspieraj¹cych realizacjê programu oraz
wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji rolni-
czych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce
z programu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Olszynka, obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych
terytorialnie doradców rolnych, szkol¹cych rolników
w zakresie realizacji programu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno-
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.

5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla go-
spodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni rzeki Ol-
szynka podlega kontroli. W tym celu, na obszarze objêtym
programem nale¿y kontrolowaæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania programu
wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹zkowi
uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie z roz-
porz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci lub
tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania
zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekrocze-
nia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów, kontro-
le nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹
G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowiska.

2. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natural-
nych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymogami;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;

8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

Poz. 1168
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1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw
w infrastrukturê do magazynowania nawozów natural-
nych oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno
- �ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;

b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hektarach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno - u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.

6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne
znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.
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8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Olszynka.
Dane zakwalifikowanych do monitoringu gospodarstw
aktualizuje siê nie rzadziej ni¿ co 2 lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do
których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwa-
rza siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicz-
nej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfikacj¹
i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza w sposób
zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie przed ich
utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do nich.

§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach
i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.

2. Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warun-
kach preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z realizacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
edukacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
monitoring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
prowadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospo-
darstw rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania
programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:

a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ progra-
mu w zakresie dostêpu do danych i materia³ów
potrzebnych do realizacji programu oraz bezp³atne-
go ich udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:

- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie,
dla wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realiza-
cjê przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w go-
spodarstwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowy-
wania i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej
z budow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przecho-
wywania nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji
wsi w granicach obszaru objêtego programem jako
priorytetowe, od których po�rednio uzale¿niona jest
wypadkowa ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich
ponadnormatywnej kwalifikacji i ustanowieniu obsza-
ru zlewni rzeki Olszynka.

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
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Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring
gospodarstw mog¹cych stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu
na obszarze obowi¹zywania
programu

30.000 15.000 5.000 5.000 5.000
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2 Edukacja rolników 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000

3

Doradztwo i wspó³praca w zakresie
wykonywania przez rolników bilansu
sk³adników mineralnych, planów
nawo¿enia i prowadzenia kart
dokumentacyjnych

116.000 29.000 29.000 29.000 29.000

4

Monitoring skuteczno�ci programu w
zakresie �rodowiska glebowo �
wodnego (monitoring
specjalistyczny)

88.000 22.000 22.000 22.000 22.000

5

50% kosztów dzia³añ inwestycyjnych
w zakresie budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów
naturalnych (po uwzglêdnieniu
maksymalnego udzia³u rolników w
wys. 50% kosztów)

681.000 0 227.000 227.000 227.000

Razem 943.000 73.000 290.000 290.000 290.000

2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie.

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:

1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Burmistrza Miasta i Gminy Czempiñ oraz Wójta
Gminy Ko�cian;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Burmistrza Miasta i Gminy Czempiñ oraz Wójta Gminy
Ko�cian - w pe³nym zakresie, zgodnie z art. 379 i 380
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;

8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 - do
Burmistrza Miasta i Gminy Czempiñ oraz Wójta Gminy
Ko�cian w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,
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- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11 - do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,

c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

e) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Ko�ciañskiego, zgodnie z art.
406 oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Ko�ciañskiego, zgodnie z art.
406 oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) zarz¹dów w³a�ciwych terytorialnie gmin,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej i Powiatowego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Po-
wiatu Ko�ciañskiego.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.

1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.

ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y
ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
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azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Czempiñ oraz Wójt Gminy
Ko�cian:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Ko�ciañski - rejestr z³o¿onych zawiadomieñ
i wydanych pozwoleñ na budowê obiektów s³u¿¹cych
magazynowaniu p³ynnych i sta³ych odchodów zwie-
rzêcych i pasz soczystych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:

a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.

4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji programu
mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wymagañ.

Poz. 1168, 1169

Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r.: Nr 154 poz. 1803, z 2002 r.: Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni rzeki Oszczynica� okre�lonego rozporz¹dzeniem Dy-
rektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód
wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³

1169

ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Oszczynica

rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿onych, z których
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ogra-
niczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568), zwany
dalej �programem�. Program stanowi za³¹cznik do rozporz¹-
dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski
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okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
rzeki Oszczynica, z którego odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych
do wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy obszar hydrograficzny
zlewni Jeziora Chrzypskiego i Jeziora Radziszewskiego,
o powierzchni 21,6 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny, obszar szczegól-
nie nara¿ony znajduje siê na terenie województwa wielkopol-
skiego, powiatu miêdzychodzkiego i gminy Chrzypsko Wiel-
kie.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni rzeki Oszczynica
oraz jego przedstawienie na mapach regionu wodnego Warty
i gminy zawiera rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenia zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj. Wiel-
kopolskiego Nr 192 poz. 3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni rzeki Oszczynica jako�æ wód powierzch-
niowych nie odpowiada wymaganym standardom.

Kryterium zidentyfikowania Jeziora Chrzypskiego i Jeziora
Radziszewskiego jako wody wra¿liwe stanowi³o zjawisko
eutrofizacji. W przypadku Jeziora Chrzypskiego warto�æ do-
puszczalna azotu ogólnego zosta³a przekroczona o 83%, fos-
foru ogólnego - o 63% a chlorofilu a niemal o 600%. Przekro-
czenia w przypadku Jeziora Radziszewskiego s¹ rzêdu: 340%
(azot ogólny) i 115% (chlorofil a).

Jezioro Chrzypskie, po³o¿one na rzece Oszczynicy, o po-
wierzchni 304,3 ha i pojemno�ci 18.654 tys. m3 stanowi
miejsce rekreacji. Badania wojewódzkiego inspektoratu ochro-

ny �rodowiska wykazuj¹ jednak, ¿e g³ównym �ród³em zanie-
czyszczeñ s¹ sp³ywy zanieczyszczeñ z pól w zlewni bezpo�red-
niej, które w wiêkszo�ci przylegaj¹ bezpo�rednio do jeziora,
a tak¿e dop³yw zanieczyszczeñ z wodami dop³ywaj¹cych
cieków. Udzia³ gruntów ornych w zlewni bezpo�redniej jezio-
ra wynosi 48% a u¿ytków zielonych - 15%. Niekorzystny stan
jako�ci wód Jeziora Chrzypskiego pogarsza jego wysoka
podatno�æ na degradacjê.

Jezioro Radziszewskie (powierzchnia 40,7 ha, pojemno�æ
1.438,9 tys. m3) jest zbiornikiem bardzo podatnym na degra-
dacjê. Ma³a powierzchnia i g³êboko�æ (�rednio 3,5 m) a tak¿e
s³aba wymiana wody zmniejszaj¹ odporno�æ zbiornika na
degradacjê. Sp³ywaj¹ce z przewa¿aj¹cych w zlewni bezpo-
�redniej pól uprawnych zwi¹zki biogenne powoduj¹ pogor-
szenie jako�ci wód jeziora.

ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych
do przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowane
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni rzeki Oszczynica

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI RZEKI OSZCZYNICA

Poz. 1169
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4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-
gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1
czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu stoso-
wania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu ich
stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów,

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:

Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe mineralne

Gleby nie uprawiane Ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru

Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru

Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII - 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I � 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII - 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I � 28 II
15 VIII � 31 XII

1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-

nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

Poz. 1169
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6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.

3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-
cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y
równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.

1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.

2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.

10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 - miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum
4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;
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6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu
i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;

8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia
ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.

3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ

programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.

4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:

a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,

e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:
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1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki
Oszczynica w zwyczajowych lokalnych �rodkach prze-
kazu informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Oszczynica, spotkanie informacyjne dla wszyst-
kich instytucji wspieraj¹cych realizacjê programu oraz
wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji rolni-
czych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce z pro-
gramu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Oszczynica, obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ci-
wych terytorialnie doradców rolnych, szkol¹cych rolni-
ków w zakresie realizacji programu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno -
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.

5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych

mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla go-
spodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni rzeki
Oszczynica podlega kontroli. W tym celu, na obszarze
objêtym programem nale¿y kontrolowaæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania progra-
mu wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci
lub tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejsza-
nia zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów,
kontrole nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowi-
ska.

2. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natural-
nych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymogami;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;
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8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw
w infrastrukturê do magazynowania nawozów natural-
nych oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno
- �ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;

b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hekta-
rach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno - u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.
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6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne
znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.

8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Oszczyni-
ca. Dane zakwalifikowanych do monitoringu gospo-
darstw aktualizuje siê nie rzadziej ni¿ co 2 lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do
których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwarza
siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza
w sposób zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie
przed ich utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do
nich.

§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach

i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.

2. Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warun-
kach preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z realizacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
edukacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
monitoring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
prowadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospo-
darstw rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania
programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:

a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ progra-
mu w zakresie dostêpu do danych i materia³ów
potrzebnych do realizacji programu oraz bezp³atne-
go ich udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:

- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie,
dla wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realiza-
cjê przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w go-
spodarstwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowy-
wania i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej
z budow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przecho-
wywania nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji
wsi w granicach obszaru objêtego programem jako
priorytetowe, od których po�rednio uzale¿niona jest
wypadkowa ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich
ponadnormatywnej kwalifikacji i ustanowieniu obsza-
ru zlewni rzeki Oszczynica.

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
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Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring gospodarstw
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze
obowi¹zywania programu

30.000 15.000 5.000 5.000 5.000

2 Edukacja rolników 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3

Doradztwo i wspó³praca w zakresie
wykonywania przez rolników bilansu
sk³adników mineralnych, planów
nawo¿enia i prowadzenia kart
dokumentacyjnych

60.000 15.000 15.000 15.000 15.000

4
Monitoring skuteczno�ci programu w
zakresie �rodowiska glebowo �
wodnego (monitoring specjalistyczny)

32.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5

50% kosztów dzia³añ inwestycyjnych w
zakresie budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów naturalnych
(po uwzglêdnieniu maksymalnego
udzia³u rolników w wys. 50% kosztów)

227.000 0 76.000 76.000 75.000

Razem 361.000 41.000 107.000 107.000 106.000

2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie.

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:

1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie - w pe³nym zakresie,
zgodnie z art. 379 i 380 ustawy Prawo ochrony �rodo-
wiska,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;

8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 - do Wójta
Gminy Chrzypsko Wielkie w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

Poz. 1169



� 4200 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11 - do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,

c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Chrzypsku Wielkim, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

e) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Miêdzychodzkiego, zgodnie
z art. 406 oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodo-
wiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Chrzypsku Wielkim, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Miêdzychodzkiego, zgodnie
z art. 406 oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodo-
wiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) Zarz¹du Gminy Chrzypsko Wielkie,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Chrzypsku Wielkim i Powiatowego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Po-
wiatu Miêdzychodzkiego.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.

1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.
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ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y
ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Miêdzychodzki - rejestr z³o¿onych zawiado-
mieñ i wydanych pozwoleñ na budowê obiektów s³u-
¿¹cych magazynowaniu p³ynnych i sta³ych odchodów
zwierzêcych i pasz soczystych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:

a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.

4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji progra-
mu mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wyma-
gañ.

Poz. 1169, 1170

Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r.: Nr 154 poz. 1803, z 2002 r.: Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

1170

ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Pogona i D¹brówka

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni rzeki Pogona i D¹brówka� okre�lonego rozporz¹dze-
niem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód
wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³
rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿onych, z których
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okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
rzeki Pogona i D¹brówka, z którego odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy obszar
hydrograficzny zlewni rzeki Pogona (od �róde³ do uj�cia do
Kana³u Mosiñskiego), i rzeki D¹brówka (od �róde³ do uj�cia do
Kana³u Mosiñskiego),o powierzchni 127,1 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny, obszar zlewni rzek
Pogona i D¹brówka znajduje siê na terenie województwa
wielkopolskiego, powiatu gostyñskiego i krotoszyñskiego oraz
gmin: Borek Wielkopolski, Ko�min Wielkopolski i Piaski.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni rzek Pogona
i D¹brówka oraz jego przedstawienie na mapach regionu
wodnego Warty i poszczególnych gmin zawiera rozporz¹dze-
nie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód
wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze �róde³
rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿onych, z których
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ogra-
niczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni rzek Pogona i D¹brówka jako�æ wód
powierzchniowych nie odpowiada wymaganym standardom.

Badania pañstwowego monitoringu �rodowiska z 2001 r.
wykaza³y warto�ci zbli¿one lub przekraczaj¹ce warto�ci gra-
niczne stê¿enia azotanów. W przypadku rzeki Serawa, dop³y-
wu rzeki Pogona, stê¿enie azotanów przekroczy³o dopuszczal-
ne normy o 40% (ostatnie dane z 1998 r.). We wszystkich
przypadkach istotny problem stanowi³o zjawisko eutrofizacji,
przy czym podane w rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania
wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze
�róde³ rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093) warto�ci graniczne
azotu ogólnego by³y przekroczone o 157 - 296% a fosforu
ogólnego o 80 - 656%.

Zarówno Pogona, jak i D¹brówka przep³ywaj¹ przez tereny
typowo rolnicze o intensywnej gospodarce rolnej (Pogona
w �rodkowym biegu p³ynie bezpo�rednio w s¹siedztwie pól
uprawnych). W gminach po³o¿onych w zlewni Pogony
i D¹brówki grunty orne zajmuj¹ �rednio ok. 74%. Bardzo
wysoki jest te¿ wska�nik obsady zwierz¹t gospodarskich -
rzêdu 1,45 DJP/ha u¿ytków rolnych. Ponadto na wyznaczo-
nym obszarze nie ma znacz¹cych zrzutów punktowych -
najwiêksze �ród³o zanieczyszczeñ stanowi oczyszczalnia
w Karolowie ko³o Borku odprowadzaj¹ca oczyszczone �cieki
do Pogony. Jednak¿e ju¿ badania przeprowadzone w punkcie
pomiarowo - kontrolnym zlokalizowanym powy¿ej tego zrzu-
tu wykaza³y znaczne zanieczyszczenia wód zwi¹zkami azotu.

odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ogra-
niczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568), zwany
dalej �programem�. Program stanowi za³¹cznik do rozporz¹-
dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni rzeki Pogona i D¹brówka

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI RZEKI POGONA I D¥BRÓWKA
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ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych
do przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowane
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-

gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu
ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów,

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:
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Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe mineralne

Gleby nie uprawiane Ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru

Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru

Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII - 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I � 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII - 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I � 28 II
15 VIII � 31 XII



� 4204 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-
nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.

3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-
cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y
równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.

1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.

2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.
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10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 - miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum
4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;

6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu
i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;

8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia

ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.

3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.

4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:
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a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,

e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:

1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzek
Pogona i D¹brówka w zwyczajowych lokalnych �rod-
kach przekazu informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzek Pogona i D¹brówka, spotkanie informacyjne dla
wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê progra-
mu oraz wszystkich so³tysów i przedstawicieli organi-
zacji rolniczych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce z pro-
gramu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzek Pogona i D¹brówka, obowi¹zkowe szkolenia dla
w³a�ciwych terytorialnie doradców rolnych, szkol¹-
cych rolników w zakresie realizacji programu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno -
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.

5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla go-
spodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni rzek
Pogona i D¹brówka podlega kontroli. W tym celu, na
obszarze objêtym programem nale¿y kontrolowaæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania progra-
mu wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
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2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci
lub tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejsza-
nia zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów,
kontrole nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowi-
ska.

2. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natu-
ralnych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymoga-
mi;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;

8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych

w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw
w infrastrukturê do magazynowania nawozów natural-
nych oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno
- �ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;

b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hekta-
rach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno - u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
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nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.

6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne
znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.

8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzek Pogona
i D¹brówka. Dane zakwalifikowanych do monitoringu
gospodarstw aktualizuje siê nie rzadziej ni¿ co 2 lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do

których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwa-
rza siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicz-
nej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza
w sposób zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie
przed ich utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do
nich.

§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach
i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.

2. Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warun-
kach preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z realizacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
edukacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
monitoring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
prowadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospo-
darstw rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania
programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:
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a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ progra-
mu w zakresie dostêpu do danych i materia³ów
potrzebnych do realizacji programu oraz bezp³atne-
go ich udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:

- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie,
dla wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realiza-
cjê przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w go-
spodarstwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowy-
wania i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej
z budow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przecho-
wywania nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji
wsi w granicach obszaru objêtego programem jako
priorytetowe, od których po�rednio uzale¿niona jest
wypadkowa ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich
ponadnormatywnej kwalifikacji i ustanowieniu obsza-
ru zlewni rzek Pogona i D¹brówka.

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring gospodarstw
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze
obowi¹zywania programu

42.000 21.000 7.000 7.000 7.000

2 Edukacja rolników 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

3

Doradztwo i wspó³praca w zakresie
wykonywania przez rolników bilansu
sk³adników mineralnych, planów
nawo¿enia i prowadzenia kart
dokumentacyjnych

464.000 116.000 116.000 116.000 116.000

4
Monitoring skuteczno�ci programu w
zakresie �rodowiska glebowo �
wodnego (monitoring specjalistyczny)

204.000 51.000 51.000 51.000 51.000

5

50% kosztów dzia³añ inwestycyjnych w
zakresie budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów naturalnych
(po uwzglêdnieniu maksymalnego
udzia³u rolników w wys. 50% kosztów)

2.015.000 0 672.000 672.000 671.000

Razem 2.825.000 213.000 871.000 871.000 870.000

2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie.

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:

1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Burmistrza Borku Wielkopolskiego, Burmistrza
Miasta i Gminy Ko�min Wielkopolski oraz Wójta Gminy
Piaski;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Burmistrza Borku Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta
i Gminy Ko�min Wielkopolski oraz Wójta Gminy Piaski
- w pe³nym zakresie, zgodnie z art. 379 i 380 ustawy
Prawo ochrony �rodowiska,
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b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;

8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 - do
Burmistrza Borku Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta
i Gminy Ko�min Wielkopolski oraz Wójta Gminy Piaski
w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11 - do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,

c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

e) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych funduszy ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszu ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych funduszy ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) zarz¹dów w³a�ciwych terytorialnie gmin,
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b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych i gminnych fun-
duszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.

1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.

ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y
ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Burmistrz Borku Wielkopolskiego, Burmistrz Miasta
i Gminy Ko�min Wielkopolski oraz Wójt Gminy Piaski:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Gostyñski i Starosta Krotoszyñski - rejestr
z³o¿onych zawiadomieñ i wydanych pozwoleñ na bu-
dowê obiektów s³u¿¹cych magazynowaniu p³ynnych
i sta³ych odchodów zwierzêcych i pasz soczystych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:

a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.

4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji progra-
mu mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wyma-
gañ.
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Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r.: Nr 154 poz. 1803, z 2002 r.: Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ)� okre�lonego roz-
porz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami
azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿o-

1171

ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³
rolniczych dla obszaru zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ)

nych, z których odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód
nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz.
3568), zwany dalej �programem�. Program stanowi za³¹cznik
do rozporz¹dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ)

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI ROWU RACOCKIEGO (ROWU WYSKOÆ)

okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ.

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ), z którego odp³yw azotu ze
�róde³ rolniczych do wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy ob-
szar hydrograficzny zlewni jeziora Zbêchy i jeziora Mórka,
o powierzchni 26,2 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny obszar zlewni Rowu
Racockiego (Rowu Wyskoæ) znajduje siê na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego, powiatów ko�ciañskiego i �remskiego
oraz gmin Krzywiñ i �rem.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni Rowu Racockie-
go (Rowu Wyskoæ) oraz jego przedstawienie na mapach
regionu wodnego Warty i poszczególnych gmin zawiera
rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami
azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿o-
nych, z których odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód
nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz.
3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ)
jako�æ wód powierzchniowych nie odpowiada wymaganym
standardom.
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Jezioro Zbêchy (powierzchnia 108,9 ha, pojemno�æ 4.636,1
tys. m3) nale¿y do jezior silnie zeutrofizowanych - stê¿enie
azotu ogólnego przekracza warto�ci dopuszczalne o 75 - 115%
a chlorofilu a o 182%. Na obni¿on¹ jako�ci¹ wód wp³yw maj¹
niekorzystne warunki naturalne. W zlewni bezpo�redniej je-
ziora nie wystêpuj¹ punktowe �ród³a zanieczyszczeñ, w zago-
spodarowaniu przewa¿aj¹ natomiast grunty orne (59%)
a du¿y odsetek stanowi¹ równie¿ u¿ytki zielone (33%). Zanie-
czyszczenia z nawozów dostaj¹ siê bezpo�rednio do jeziora
razem ze sp³ywami z pól a tak¿e poprzez dochodz¹ce do
jeziora rowy melioracyjne.

Jezioro Mórka równie¿ zalicza siê do jezior zeutrofizowa-
nych (norma dla azotu ogólnego przekroczona o 65%, dla
chlorofilu a - o 46%). W zlewni bezpo�redniej jeziora Mórka
(powierzchnia 94,4 ha, pojemno�æ 4.277,9 tys. m3) grunty
orne stanowi¹ jeszcze wiêkszy udzia³ ni¿ w przypadku jeziora
Zbêchy - 73% (u¿ytki zielone - 13%). Dop³ywaj¹ce do jeziora
rowy melioracyjne odprowadzaj¹ znaczne ilo�ci sp³ywów
obszarowych - sprzyja temu tak¿e ukszta³towanie terenu
z kierunkiem sp³ywu w stronê jeziora. Dodatkowo jezioro
posiada równie¿ niekorzystne cechy morfometryczne - jest
p³ytkie (g³êboko�æ 4,5 m) a rozwiniêta linia brzegowa zwiêksza
kontakt z otaczaj¹cymi terenami, które w wiêkszo�ci stanowi¹
pola uprawne.

ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych
do przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowane
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-
gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu
ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:
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Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe
mineralne

Gleby nie uprawiane ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru

Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru
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Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII - 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I - 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII - 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I - 28 II
15 VIII � 31 XII

1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-
nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.

3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-
cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y
równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.

1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.
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2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.

10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 - miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum
4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;

6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu
i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;

8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia
ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.

3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
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programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.

4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:

a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,

e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:

1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-

du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni Rowu
Racockiego (Rowu Wyskoæ) zwyczajowych lokalnych
�rodkach przekazu informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ), spotkanie informa-
cyjne dla wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê
programu oraz wszystkich so³tysów i przedstawicieli
organizacji rolniczych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce z pro-
gramu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
Rowu Racockiego (Rowu Wyskoæ), obowi¹zkowe szko-
lenia dla w³a�ciwych terytorialnie doradców rolnych,
szkol¹cych rolników w zakresie realizacji programu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno -
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.

5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla
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gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni Rowu
Racockiego (Rowu Wyskoæ) podlega kontroli. W tym celu,
na obszarze objêtym programem nale¿y kontrolowaæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania progra-
mu wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci
lub tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejsza-
nia zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów,
kontrole nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowi-
ska.

2. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natu-
ralnych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymoga-
mi;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;

8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw w
infrastrukturê do magazynowania nawozów naturalnych
oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno -
�ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;
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b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hekta-
rach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno - u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.

6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne

znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.

8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni Rowu Racoc-
kiego (Rowu Wyskoæ). Dane zakwalifikowanych do
monitoringu gospodarstw aktualizuje siê nie rzadziej
ni¿ co 2 lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do
których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwa-
rza siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicz-
nej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza
w sposób zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie
przed ich utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do
nich.

§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach
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i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.

Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warunkach
preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z reali-
zacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za edu-
kacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za moni-
toring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za kon-
trolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za pro-
wadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospodarstw
rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹z-
ków azotu na obszarze obowi¹zywania programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:

a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ programu
w zakresie dostêpu do danych i materia³ów potrzeb-
nych do realizacji programu oraz bezp³atnego ich
udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:

- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie, dla
wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych z ochron¹
�rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realizacjê
przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w gospodar-
stwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowywa-
nia i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej z bu-
dow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przechowywania
nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji wsi
w granicach obszaru objêtego programem jako prioryte-
towe, od których po�rednio uzale¿niona jest wypadkowa
ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich ponadnorma-
tywnej kwalifikacji i ustanowieniu obszaru zlewni Rowu
Racockiego (Rowu Wyskoæ).

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring gospodarstw
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze
obowi¹zywania programu

30.000 15.000 5.000 5.000 5.000

2 Edukacja rolników 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000

3

Doradztwo i wspó³praca w zakresie
wykonywania przez rolników bilansu
sk³adników mineralnych, planów
nawo¿enia i prowadzenia kart
dokumentacyjnych

96.000 24.000 24.000 24.000 24.000

4
Monitoring skuteczno�ci programu w
zakresie �rodowiska glebowo �
wodnego (monitoring specjalistyczny)

68.000 17.000 17.000 17.000 17.000

5

50% kosztów dzia³añ inwestycyjnych w
zakresie budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów naturalnych
(po uwzglêdnieniu maksymalnego
udzia³u rolników w wys. 50% kosztów)

339.000 0 113.000 113.000 113.000

Razem 553.000 61.000 164.000 164.000 164.000

2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie.

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:
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1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ oraz
Burmistrza �remu;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ oraz Burmistrza
�remu - w pe³nym zakresie, zgodnie z art. 379 i 380
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;

8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 - do
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ oraz Burmistrza �remu
w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11 - do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,

c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

e) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych funduszy ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,
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b) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych funduszy ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) zarz¹dów w³a�ciwych terytorialnie gmin,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych i gminnych fun-
duszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.

1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.

ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y

ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ oraz Burmistrz
�remu:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Ko�ciañski i Starosta �remski - rejestr z³o¿o-
nych zawiadomieñ i wydanych pozwoleñ na budowê
obiektów s³u¿¹cych magazynowaniu p³ynnych
i sta³ych odchodów zwierzêcych i pasz soczystych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:

a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.
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4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-

niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji programu
mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wymagañ.

Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni rzeki Sama� okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na
zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz

1172

ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Sama

obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze
�róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj.
Wielkopolskiego Nr 192 poz. 3568), zwany dalej �progra-
mem�. Program stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni rzeki Sama

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI RZEKI SAMA

okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
rzeki Sama, z którego odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do

wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy obszar hydrograficzny
zlewni rzeki Sama (od km 12,5 - miejscowo�æ Piotrówko do
uj�cia do rzeki Warty), o powierzchni 14,1 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny, obszar zlewni rze-
ki Sama znajduje siê na terenie województwa wielkopolskie-
go, powiatu szamotulskiego i gminy Szamotu³y.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni rzeki Sama oraz
jego przedstawienie na mapach regionu wodnego Warty
i gminy zawiera rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenia zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
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szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj. Wiel-
kopolskiego Nr 192 poz. 3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni rzeki Sama jako�æ wód powierzchnio-
wych nie odpowiada wymaganym standardom.

Badania prowadzone w latach 1995 i 2000 wykaza³y prze-
kroczenia granicznych warto�ci wska�ników eutrofizacji o 18
- 70 % w przypadku azotu ogólnego i o 24 - 800% w przypadku
fosforu ogólnego.

Zdecydowany wp³yw na jako�æ wód rzeki Samy maj¹
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, jest to teren typo-
wo rolniczy (67,9% powierzchni gminy Szamotu³y stanowi¹
grunty orne, wska�nik obsady zwierz¹t gospodarskich jest
rzêdu 1,02 DJP/ha u¿ytków rolnych). Ponadto dzia³ania samo-
rz¹dów gminnych prowadzone w ramach Porozumienia Ko-
munalnego Dorzecza Rzeki Samy doprowadzi³y do wyelimi-
nowania �róde³ zanieczyszczeñ pochodz¹cych z braku kanali-
zacji - miasto Szamotu³y zosta³o skanalizowane niemal
w ca³o�ci, dodatkowo prowadzone s¹ programy sanitacji wsi.

ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych  do
przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowanie
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-
gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na
zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu
ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów.

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:

Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe mineralne

Gleby nie uprawiane Ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
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Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru

Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII - 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I � 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII - 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I � 28 II
15 VIII � 31 XII

1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-
nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.

3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-
cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y
równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.
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1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.

2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.

10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 -  miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum

4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;

6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu
i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;

8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia
ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.
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3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.

4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:

a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,

e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:

1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki
Sama w zwyczajowych lokalnych �rodkach przekazu
informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Sama, spotkanie informacyjne dla wszystkich
instytucji wspieraj¹cych realizacjê programu oraz
wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji rolni-
czych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce z pro-
gramu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzeki Sama, obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych
terytorialnie doradców rolnych, szkol¹cych rolników
w zakresie realizacji programu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno -
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.
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5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla go-
spodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni rzeki Sama
podlega kontroli. W tym celu, na obszarze objêtym progra-
mem nale¿y kontrolowaæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania progra-
mu wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci
lub tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejsza-
nia zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów,
kontrole nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowi-
ska.

2. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natu-
ralnych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymoga-
mi;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;

8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw
w infrastrukturê do magazynowania nawozów natural-
nych oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno
- �ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
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nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;

b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hekta-
rach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno - u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako

istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.

6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne
znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.

8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Sama.
Dane zakwalifikowanych do monitoringu gospodarstw
aktualizuje siê nie rzadziej ni¿ co 2 lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do
których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwarza
siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza
w sposób zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie
przed ich utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do
nich.
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§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach
i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.

2. Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warun-
kach preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z realizacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
edukacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
monitoring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
prowadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospo-
darstw rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania
programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:

a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ progra-
mu w zakresie dostêpu do danych i materia³ów

potrzebnych do realizacji programu oraz bezp³atne-
go ich udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:

- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie,
dla wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realiza-
cjê przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w go-
spodarstwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowy-
wania i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej
z budow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przecho-
wywania nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji
wsi w granicach obszaru objêtego programem jako
priorytetowe, od których po�rednio uzale¿niona jest
wypadkowa ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich
ponadnormatywnej kwalifikacji i ustanowieniu obsza-
ru zlewni rzeki Sama.

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring
gospodarstw mog¹cych stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze
obowi¹zywania programu

24.000 12.000 4.000 4.000 4.000

2 Edukacja rolników 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3

Doradztwo i wspó³praca w
zakresie wykonywania przez
rolników bilansu sk³adników
mineralnych, planów nawo¿enia i
prowadzeniu kart
dokumentacyjnych

44.000 11.000 11.000 11.000 11.000

4

Monitoring skuteczno�ci
programu w zakresie �rodowiska
glebowo � wodnego (monitoring
specjalistyczny)

24.000 6.000 6.000 6.000 6.000

5

50% kosztów dzia³añ
inwestycyjnych w zakresie
budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów
naturalnych (po uwzglêdnieniu
maksymalnego udzia³u rolników
w wys. 50% kosztów)

97.000 0 32.000 32.000 33.000

Razem 201.000 32.000 56.000 56.000 57.000
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2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:

1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Burmistrza Miasta i Gminy Szamotu³y;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Burmistrza Miasta i Gminy Szamotu³y - w pe³nym
zakresie, zgodnie z art. 379 i 380 ustawy Prawo ochro-
ny �rodowiska,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;

8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 -
Burmistrza Miasta i Gminy Szamotu³y w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11- do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,
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c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Szamotu³ach, zgodnie z art. 406 ustawy
Prawo ochrony �rodowiska,

e) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z art.
406, oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Szamotu³ach, zgodnie z art. 406 ustawy
Prawo ochrony �rodowiska,

b) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z art.
406, oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) Zarz¹du Gminy Szamotu³y,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Szamotu³ach oraz Powiatowego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Powia-
tu Szamotulskiego.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.

1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.

ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y
ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szamotu³y:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Szamotulski - rejestr z³o¿onych zawiadomieñ
i wydanych pozwoleñ na budowê obiektów s³u¿¹cych
magazynowaniu p³ynnych i sta³ych odchodów zwie-
rzêcych i pasz soczystych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:
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a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.

4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji progra-
mu mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wyma-
gañ.

Na postawie art. 47 ust. 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 zm.:
Dz.U. z 2001 r.: Nr 154 poz. 1803, z 2002 r.: Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 233 poz. 1957 i Nr 238 poz. 2022 oraz
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865
i Nr 228 poz. 2259) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê �Program dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru
zlewni rzek Samica Stêszewska i Mogilnica� okre�lonego
rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami
azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿o-
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ROZPORZ¥DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzek Samica Stêszewska i Mogilnica

nych, z których odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód
nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz.
3568), zwany dalej �programem�. Program stanowi za³¹cznik
do rozporz¹dzenia.

2. Okres realizacji programu ustala siê na 4 lata pocz¹w-
szy od dnia wej�cia rozporz¹dzenia w ¿ycie.

§2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dyrektor
(�) mgr in¿. Janusz Wi�niewski
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Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych

dla obszaru zlewni rzek Samica Stêszewska i Mogilnica

PROGRAM DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU OGRANICZENIE ODP£YWU AZOTU
ZE �RÓDE£ ROLNICZYCH DLA OBSZARU ZLEWNI RZEK SAMICA STÊSZEWSKA I MOGILNICA

okre�lonego rozporz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczysz-
czenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze �róde³
rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ

ROZDZIA£ I

Obszar objêty zakresem obowi¹zywania programu

Program obejmuje obszar szczególnie nara¿ony zlewni
rzek Samica Stêszewska i Mogilnica, z którego odp³yw azotu
ze �róde³ rolniczych do wód nale¿y ograniczyæ obejmuj¹cy
obszar hydrograficzny zlewni rzeki Samica Stêszewska (od
�róde³ do Jeziora Niepruszewskiego wraz z Jeziorem Niepru-
szewskim) oraz rzeki Mogilnica (od uj�cia Mogilnicy Wschod-
niej w km 32,4 do uj�cia Mogilnicy Zachodniej w km 25,6 wraz
ze zlewni¹ dop³ywu Mogilnica Wschodnia), o powierzchni
162,6 km2.

Uwzglêdniaj¹c podzia³ administracyjny obszar zlewni rzek
Samica Stêszewska i Mogilnica znajduje siê na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego, powiatów poznañskiego, szamo-
tulskiego i nowotomyskiego oraz gmin: Buk, Dopiewo, Dusz-
niki, Opalenica.

Szczegó³owy opis granicy obszaru zlewni rzek Samica
Stêszewska i Mogilnica oraz jego przedstawienie na mapach
regionu wodnego Warty i poszczególnych gminy zawiera
rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
okre�lenia wód wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami
azotu ze �róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿o-
nych, z których odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do tych wód
nale¿y ograniczyæ (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 192 poz.
3568).

ROZDZIA£ II

Naruszone standardy jako�ci �rodowiska

Na obszarze zlewni rzek Samica Stêszewska i Mogilnica
jako�æ wód powierzchniowych nie odpowiada wymaganym
standardom.

�ród³owy odcinek Samicy Stêszewskiej, powy¿ej Jeziora
Niepruszewskiego, charakteryzuje siê du¿ym zanieczyszcze-
niem zwi¹zkami azotu koncentracja azotu ogólnego jest dwa
razy wiêksza od warto�ci dopuszczalnej, stê¿enie azotanów

i fosforu ogólnego osi¹ga warto�ci graniczne (dane z 1998 r.).
Równie¿ Jezioro Niepruszewskie (powierzchnia 242,3 ha,
pojemno�æ 7.578,3 tys. m3), przez które przep³ywa Samica
Stêszewska, jest silnie zeutrofizowane - stê¿enie azotu ogól-
nego przekracza normy nawet o 300%, chlorofilu - o 190%.

Obszar zlewni Samicy Stêszewskiej to teren typowo rol-
niczy. Zdecydowan¹ przewagê na obszarze gmin po³o¿onych
w zlewni cieku maj¹ grunty orne (�rednio 76,4%). Poziom
nawo¿enia mineralnego nale¿y do najwy¿szych w kraju. Przy-
czynê eutrofizacji stanowi¹ g³ównie sp³ywy zwi¹zków biogen-
nych z otaczaj¹cych pól uprawnych. Dodatkowo w pobli¿u
Jeziora Niepruszewskiego znajduj¹ siê du¿e gospodarstwa
rolne (64,3% gruntów ornych i 18 % ³¹k w zlewni bezpo�red-
niej), sytuacjê pogarsza dodatkowo wysoka podatno�æ zbior-
nika na degradacjê.

W przypadku zlewni rzeki Mogilnicy sytuacja najgorzej siê
przedstawia dla Mogilnicy Wschodniej, gdzie ju¿ na odcinku
�ród³owym ma miejsce zjawisko eutrofizacji (niemal dwukrot-
ne przekroczenie warto�ci granicznych w przypadku fosforu
ogólnego). Porównanie badañ przeprowadzonych w latach
1995 i 2000 pozwala stwierdziæ, ¿e jako�æ wód Mogilnicy
Wschodniej ulega poprawie, ale nieznacznej - wci¹¿ wystêpu-
je du¿e obci¹¿enie zwi¹zkami azotu przekraczaj¹ce warto�ci
dopuszczalne.

Podobnie sytuacja wygl¹da na �rodkowym odcinku
Mogilnicy - zjawisko eutrofizacji wystêpuje ju¿ powy¿ej uj�cia
Mogilnicy Wschodniej. £adunki zanieczyszczeñ wnoszone
z wodami Mogilnicy Wschodniej jeszcze pogarszaj¹ jako�æ
(przekroczenie norm o 95% w przypadku azotu ogólnego i a¿
o 1100% w przypadku fosforu ogólnego).

Na wytypowanym obszarze przewagê stanowi¹ grunty
orne (�rednio 72,6 % powierzchni gminy po³o¿onej w zlewni).
Du¿a jest równie¿ obsada zwierz¹t gospodarskich - rzêdu 1,08
DJP/ha u¿ytków rolnych.

ROZDZIA£ III

Podstawowe kierunki i zakres dzia³añ niezbêdnych  do
przywracania standardów �rodowiska

Celem programu jest poprawa naruszonych standardów
�rodowiska i przywracanie wymaganych standardów jako�ci
wód powierzchniowych.

W czasie realizacji pierwszego czteroletniego okresu obo-
wi¹zywania program bêdzie ukierunkowany na eliminowane
b³êdów wystêpuj¹cych podczas stosowania nawozów, po-
przez wdro¿enie do obowi¹zkowego stosowania przez rolni-
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ków okre�lonych �rodków zaradczych. Dla realizacji za³o¿o-
nych celów, niezbêdne s¹ dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê
zadañ kierowanych do rolników, s³u¿b doradczych, jednostek
szkoleniowych i jednostek kontrolnych oraz monitoringo-
wych.

Na podstawie powy¿szych za³o¿eñ, program dla danego
obszaru wra¿liwego obejmuje nastêpuj¹ce kierunki:

1) poprawa praktyki rolniczej, obejmuj¹ca �rodki zaradcze
zwi¹zane z popraw¹ procesów nawo¿enia, gospodarki
nawozami i gospodarki gruntami w gospodarstwach rol-
nych;

2) uwra¿liwienie rolników na zaistnia³e problemy �rodowi-
skowe poprzez ich edukacjê i doradztwo, obejmuj¹ce
dzia³ania zwi¹zane ze szkoleniem rolników w zakresie
dobrej praktyki rolniczej;

3) sta³e diagnozowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z zanieczysz-
czenia poprzez kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszcze-
nia, obejmuj¹ce dzia³ania zwi¹zane z kontrol¹ wype³niania
przez rolników obowi¹zków wynikaj¹cych z programu;

4) monitoring skuteczno�ci programu, umo¿liwiaj¹cy osza-
cowanie efektów zastosowanych �rodków zaradczych
w okresie czteroletnim i podjêcie decyzji dotycz¹cych
dalszych dzia³añ na terenie wyznaczonego obszaru szcze-
gólnie nara¿onego, obejmuj¹cy monitoring stanu rolnic-
twa umo¿liwiaj¹cy sta³¹ optymalizacjê efektywno�ci wdra-
¿anych obowi¹zkowych �rodków zaradczych oraz monito-
ring ich efektów na stan zasobno�ci profilu glebowego na
obszarze programu dzia³ania i jako�æ wód powierzchnio-
wych w punktach charakteryzuj¹cych wp³yw rolnictwa na

zanieczyszczenie wód zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolni-
czych;

5) dzia³ania wspomagaj¹ce wraz z zapewnieniem mo¿liwego
wsparcia, od którego zale¿y realizacja i efekt programu.

Okre�lone w programie �rodki zaradcze wynikaj¹ z nastê-
puj¹cych przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu
(Dz.U. Nr 89, poz. 991);

2) rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owego sposobu
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleñ z zakresu
ich stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616);

3) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 4, poz. 44).

§1. Poprawa praktyki rolniczej.

1. Okresy, w których nie wolno stosowaæ nawozów.

1) Nawozy nie mog¹ byæ stosowane w okresach
i w warunkach, gdy zawarte w nich sk³adniki mineral-
ne, szczególnie zwi¹zki azotu, nara¿one s¹ na wymy-
wanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód
powierzchniowych powoduj¹c ich zanieczyszczenie.

2) Wprowadza siê ograniczenia stosowania nawozów
w okresach:

Nawozy organiczne (w tym nawozy naturalne)
Uwarunkowania P³ynne (gnojowica,

gnojówka)
Sta³e (obornik)

Nawozy azotowe
mineralne

Gleby nie uprawiane ca³y rok ca³y rok ca³y rok
Gleby uprawiane bez wzglêdu na
przebieg pogody i stan gleby

1 XII � 28 II 1 XII � 28 II 1 X � 28 II

Zbo¿a ozime Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru
Zbo¿a jare Pog³ównie pog³ównie od 20 VI do zbioru

Rzepak Pog³ównie1) pog³ównie 1 IX � 30 IX
od 1 V do zbioru

Buraki cukrowe i pastewne Pog³ównie pog³ównie od 1 VI do zbioru

Ziemniaki Pog³ównie1) pog³ównie od pocz¹tku kwitnienia do
zbioru

Kukurydza Pog³ównie1) pog³ównie od 1 VII do zbioru

Str¹czkowe Pog³ównie pog³ównie w ca³ym okresie wegetacji
ro�lin

Motylkowe wieloletnie Pog³ównie pog³ównie ca³y rok

£¹ki
1 XII - 28 II

od 1 VII do ostatniego
pokosu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

pokosu

1 I - 28 II
15 VII � 31 XII

Pastwiska
1 XII - 28 II

od 1 V do ostatniego
wypasu

1 XII - 28 II
od 1 IV do ostatniego

wypasu

1 I - 28 II
15 VIII � 31 XII

1) dopuszczalne jest stosowanie pog³ówne wiosn¹
w miêdzyrzêdzia jedynie przy aplikowaniu doglebo-
wym specjalnym sprzêtem: rzepak - do 15 IV; ziemniaki
- do 20 V; kukurydza - do 30 VI.

2. Dawki i sposoby nawo¿enia.

Z uwagi na fakt, ¿e przedawkowanie nawozu w stosunku
do zapotrzebowania upraw, powoduje straty sk³adników
nawozowych (azotu, fosforu), które sp³ywaj¹ do wód
powoduj¹c ich zanieczyszczenie nale¿y:

1) dawki nawozowe ustalaæ na podstawie potrzeb nawo-
zowych upraw, przy uwzglêdnieniu takich czynników
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jak: potencja³ samego pola, sposoby uprawy pola,
ilo�æ azotu dostarczanego przez glebê oraz pochodz¹-
cego z nawozów naturalnych i mineralnych, maj¹c na
uwadze dopuszczaln¹ roczn¹ dawkê nawozu natural-
nego odpowiadaj¹c¹ 170 kg azotu ca³kowitego na 1 ha
u¿ytków rolnych;

2) dostosowaæ obsadê zwierz¹t do mo¿liwo�ci wykorzy-
stania nawozów naturalnych lub zabezpieczyæ odbiór
nadwy¿ki ilo�ci tych nawozów;

3) prowadziæ nawo¿enie w optymalnych terminach, we-
d³ug opracowanych harmonogramów i w dawkach
dostosowanych do stadium rozwoju nawo¿onych ro-
�lin;

4) stosowaæ nawozy naturalne i mineralne równomiernie
na powierzchni pól oraz w podzielonych dawkach
w zale¿no�ci od stadium rozwoju ro�lin;

5) unikaæ stosowania nawozów azotowych w pó�nym
okresie wzrostu i rozwoju ro�lin;

6) przy ustalaniu dawek nawozów na pastwiska, braæ pod
uwagê ilo�æ sk³adników pozostawianych przez zwie-
rzêta w formie odchodów;

7) na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
unikaæ stosowania nawozów ³¹cznie ze �rodkami ochro-
ny ro�lin, nawet je¿eli pozwalaj¹ na to instrukcje
stosowania tych �rodków;

8) przy stosowaniu p³ynnych nawozów organicznych daw-
kowaæ je w ten sposób, ¿eby maksymalna jednorazo-
wa dawka nie przekracza³a 50 m3/ha.

3. Stosowanie nawozów na glebach podmok³ych, zalanych,
zamarzniêtych i pokrytych �niegiem.

1) Na glebach zamarzniêtych powierzchniowo mo¿na sto-
sowaæ nawozy, je¿eli uzasadniaj¹ to wzglêdy organiza-
cyjne lub agrotechniczne. Dotyczy to w szczególno�ci
pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na
uprawach ro�lin ozimych.

2) Na glebach o poziomie wody gruntowej znajduj¹cej siê
p³yciej ni¿ 1,2 m od powierzchni terenu nie nale¿y
stosowaæ nawozów naturalnych w formie p³ynnej.

3) Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod
trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nawozy mineralne,
a szczególnie azotowe i potasowe, nale¿y stosowaæ
w sposób dawkowany, po ka¿dym pokosie (przepasie-
niu).

4. Nawo¿enie pól w pobli¿u cieków i zbiorników wodnych
oraz ograniczanie zanieczyszczeñ azotanami w strefach
ochrony wód.

1) Zabieg nawo¿enia nale¿y prowadziæ przy sprzyjaj¹cym
kierunku wiatru, zapobiegaj¹cym znoszeniu cz¹stek
lub kropli nawozu na powierzchniê wody czy obszaru
chronionego.

2) Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie mo¿e
siê odbywaæ w pobli¿u wód powierzchniowych czy
stref ochrony wód. Wodê z mycia sprzêtu nale¿y

równomiernie rozlaæ po powierzchni przeznaczonej do
nawo¿enia, oddalonej o co najmniej 20 m od brzegów
zbiorników i cieków wodnych.

3) Pastwiska znajduj¹ce siê w bezpo�rednim s¹siedztwie
linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny
byæ obci¹¿one zbyt du¿¹ liczb¹ zwierz¹t.

4) Nie wolno lokalizowaæ wodopojów bezpo�rednio na
zbiorniku lub cieku wodnym.

5. U¿ytkowanie gruntów i organizacja produkcji na u¿ytkach
rolnych.

Ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi
z uprawianych gleb powinno byæ postrzegane w ogólnym
kontek�cie gospodarki gruntami, w skali zarówno ca³ego
gospodarstwa jak i na poziomie konkretnego pola. Wobec
powy¿szego nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zasad.

1) U¿ytkowanie gruntów powinno byæ dostosowane do
warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest
gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej po-
winna opieraæ siê na p³odozmianie.

2) Na terenach równinnych oko³o 60% powierzchni grun-
tów ornych powinno pozostawaæ przez ca³y rok pod
okryw¹ ro�linn¹.

3) Racjonalny p³odozmian powinien obejmowaæ 3 - 4
gatunki ro�lin na glebach lekkich i 4 - 5 gatunków na
glebach ciê¿szych.

4) W ogniwie zmianowania ro�liny ozime/ro�liny jare
zaleca siê stosowaæ miêdzyplony.

5) Czê�æ gruntów w gospodarstwie mo¿e byæ okresowo
ugorowana lub od³ogowana, ale pod sta³¹ okryw¹
ro�linn¹. Okrywa musi byæ pielêgnowana, w przypad-
ku traw przynajmniej raz do roku koszona.

6) Trwa³e u¿ytki zielone o zdegradowanej runi powinny
byæ odnawiane.

7) Tylko wyj¹tkowo mo¿na stosowaæ przeoranie darni
i ponowny obsiew u¿ytku zielonego.

8) U¿ytków zielonych po³o¿onych w pobli¿u zabudowañ
inwentarskich nie mo¿na traktowaæ jako sta³ych wybie-
gów dla zwierz¹t.

9) Na polach o du¿ym nachyleniu (wiêkszym ni¿ 10%)
gleby nale¿y utrzymywaæ w dobrej strukturze, a przede
wszystkim nale¿y zapobiegaæ ich zagêszczeniu i zasko-
rupieniu.

10) Na gruntach ornych o du¿ym nachyleniu (wiêkszym
ni¿ 10%) wszystkie zabiegi uprawowe nale¿y prowa-
dziæ w kierunku poprzecznym do nachylenia pola.

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczy-
stych.

Bezpo�rednie odprowadzanie na grunty nawozów natural-
nych w postaci p³ynnej (gnojowicy) i sta³ej (obornika)
z budynków gospodarskich uniemo¿liwia zachowanie okre-
sów, kiedy stosowanie nawo¿enia jest niewskazane
i powoduje zanieczyszczenia wód poprzez sp³ywanie lub
przesi¹kanie, wobec czego nale¿y:

Poz. 1173



� 4236 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

1) wszystkie powstaj¹ce w gospodarstwie p³ynne i sta³e
odchody zwierzêce i odpady przechowywaæ w specjal-
nych, szczelnych zbiornikach lub na p³ytach;

2) eliminowaæ przechowywanie obornika w pryzmach
polowych bezpo�rednio na gruncie;

3) zapewniæ pojemno�æ p³yt gnojowych, umo¿liwiaj¹c¹
gromadzenie i przechowywanie obornika przynajmniej
w okresach objêtych zakazem nawo¿enia lub okresach,
kiedy nawo¿enie zgodnie z ustalonym planem nawo-
¿enia nie bêdzie realizowane; zaleca siê zapewnienie
powierzchni umo¿liwiaj¹cej gromadzenie 6 - miesiêcz-
nej produkcji nawozu;

4) zapewniæ pojemno�æ zbiorników na gnojowicê i na
gnojówkê, umo¿liwiaj¹c¹ przechowywanie minimum
4 - miesiêcznej lub zalecanej 6 - miesiêcznej produkcji
tych nawozów;

5) zapewniæ szczelno�æ zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz bezodp³ywowych zbiorników do gro-
madzenia nieczysto�ci ciek³ych;

6) zabezpieczyæ pod³ogi pomieszczeñ inwentarskich i p³y-
ty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu
i zaopatrzyæ w instalacje odprowadzaj¹ce wycieki do
zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê;

7) stosowaæ utwardzenie wybiegów i innych miejsc prze-
bywania zwierz¹t, z mo¿liwo�ci¹ odprowadzenia wód
opadowych z tych miejsc do zbiornika na p³ynne
odchody zwierzêce;

8) nie odprowadzaæ substancji pochodz¹cych z domo-
wych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojowicê
lub gnojówkê;

9) wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczy-
ste przechowywaæ w specjalnych zbiornikach (silo-
sach) lub na p³ytach, wyposa¿onych w studzienki
zbieraj¹ce wyciekaj¹ce soki;

10) eliminowaæ pryzmy kiszonkowe sporz¹dzane bezpo-
�rednio na gruncie.

7. Dokumentacja prowadzona w gospodarstwach.

1) Racjonalne podej�cie do nawo¿enia w gospodarstwie
rolnym powinno uwzglêdniaæ ró¿norodno�æ sytuacji
(rodzaj gleby, rodzaje upraw), w jakiej znajduj¹ siê
poszczególne pola. Umo¿liwia to nie tylko ogranicze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami, lecz poprawia
ekonomikê gospodarstwa. Wobec powy¿szego we
wszystkich gospodarstwach rolnych i hodowlanych
nale¿y prowadziæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) roczny bilans azotu;

b) roczny plan nawozowy, polegaj¹cy na prawid³o-
wym rozdziale nawozów naturalnych, organicz-
nych, organiczno-mineralnych i mineralnych pod
poszczególne ro�liny p³odozmianu, uwzglêdniaj¹c
ich zapotrzebowanie na podstawowe makrosk³ad-
niki (N, P, K) oraz zasobno�æ gleb w przyswajalne
sk³adniki pokarmowe;

c) karty dokumentacyjne pól.

2) karty dokumentacyjne pól powinny zawieraæ dane:

a) numer ewidencyjny dzia³ki, na której po³o¿one jest
pole,

b) powierzchnia pola,

c) rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,

d) daty nawo¿enia,

e) objêto�ci i ilo�ci zastosowanych zwi¹zków azotu
z okre�leniem ich pochodzenia:

- nawozy naturalne, w tym odchody zwierzêce,

- nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,

- mineralne nawozy azotowe.

3) Bilanse azotu i plany nawozowe nale¿y opracowywaæ
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra
�rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych.

4) Dokumenty wymienione w pkt 1 w³a�ciciele lub u¿yt-
kownicy gospodarstw rolnych i hodowlanych zobo-
wi¹zani s¹ przechowywaæ w czasie obowi¹zywania
programu i przez okres nie krótszy ni¿ 1 rok po jego
zakoñczeniu.

§2. Edukacja i doradztwo dla rolników.

1. Powodzenie realizacji programu uzale¿nione jest od �wia-
domo�ci wszystkich stron zaanga¿owanych w jego reali-
zacjê, wobec czego nale¿y prowadziæ:

1) szerok¹ akcjê informacyjn¹ o programie w gminach
objêtych programem i skierowan¹ do:

a) spo³eczeñstwa w³a�ciwych gmin,

b) wszystkich instytucji wspieraj¹cych realizacjê pro-
gramu,

c) wszystkich so³tysów i przedstawicieli organizacji
rolniczych;

2) obowi¹zkowe szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie
doradców rolnych, szkol¹cych rolników w zakresie
realizacji programu;

3) obowi¹zkowe szkolenia dla rolników w zakresie:

a) podniesienia poziomu �wiadomo�ci spo³ecznej
w zakresie istnienia i wa¿no�ci problemu zanie-
czyszczeñ ze �róde³ rolniczych,

b) identyfikacji potencjalnych �róde³ zanieczyszczenia
z gospodarstw,

c) wypracowania w�ród rolników umiejêtno�ci samo-
dzielnego rozpoznawania, oceny i likwidacji zanie-
czyszczeñ na terenie w³asnego gospodarstwa rol-
nego,

d) promocji i wdra¿ania dobrych praktyk rolniczych,
szczególnie tych wynikaj¹cych z Rozdz. III §1 pro-
gramu,
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e) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól;

4) specjalistyczne doradztwo dla rolników, w zakresie:

a) sporz¹dzania bilansu azotu, tworzenia planów na-
wozowych i prowadzenia kart dokumentacyjnych
pól,

b) gospodarowania nawozami naturalnymi (odchoda-
mi zwierzêcymi),

c) w³a�ciwego urz¹dzania pryzm kiszonkowych,

d) stosowania w³a�ciwych systemów p³odozmianu,

e) racjonalnego nawo¿enia.

2. Maj¹c na uwadze realizacjê powy¿szych zadañ, jednostki
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie:

1) rozpowszechni¹ w terminie 2 miesiêcy od wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie progra-
mu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni rzek
Samica Stêszewska i Mogilnica zwyczajowych lokal-
nych �rodkach przekazu informacjê o:

a) objêciu obszaru gminy lub jej czê�ci programem
i o wynikaj¹cych z tego faktu konsekwencjach,

b) planowanych szkoleniach;

2) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 2 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzek Samica Stêszewska i Mogilnica, spotkanie infor-
macyjne dla wszystkich instytucji wspieraj¹cych reali-
zacjê programu oraz wszystkich so³tysów i przedstawi-
cieli organizacji rolniczych w ca³ej gminie.

Na spotkaniu tym nale¿y w szczególno�ci:

a) omówiæ Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej,

b) zaprezentowaæ dzia³ania zaradcze wynikaj¹ce z pro-
gramu,

c) omówiæ zadania instytucji wspomagaj¹cych,

d) omówiæ zasady identyfikacji dzia³alno�ci rolniczej
gospodarstw znajduj¹cych siê w granicach objê-
tych programem i wynikaj¹cych z nich zagro¿eñ;

3) zorganizuj¹, najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej-
�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie od-
p³ywu azotu ze �róde³ rolniczych dla obszaru zlewni
rzek Samica Stêszewska i Mogilnica, obowi¹zkowe
szkolenia dla w³a�ciwych terytorialnie doradców rol-
nych, szkol¹cych rolników w zakresie realizacji progra-
mu;

4) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, cztero-
letni plan obowi¹zkowych szkoleñ dla rolników przy
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

a) szkolenia musz¹ odbywaæ siê co roku i obejmowaæ
u¿ytkowników wszystkich gospodarstw znajduj¹-
cych siê w granicach objêtych programem,

b) program szkoleñ musi odpowiadaæ wytycznym Mi-
nisterstwa �rodowiska dotycz¹cym prowadzenia
szkoleñ z zakresu upowszechniania dobrej praktyki
rolniczej w kontek�cie wdra¿ania dyrektywy 91/676/
EWG,

c) szkolenia bêd¹ organizowane w sezonie jesienno-
zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca.

5) przygotuj¹, w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia
identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu, wytycz-
ne organizacji i realizacji systemu doradztwa dla go-
spodarstw rolnych i hodowlanych objêtych progra-
mem, uwzglêdniaj¹ce realizacjê zadañ wymienionych
w pkt 4 powy¿ej.

§3. Kontrola rolniczych �róde³ zanieczyszczenia.

1. Wdra¿anie programu na terenie obszaru zlewni rzek Sa-
mica Stêszewska i Mogilnica podlega kontroli. W tym
celu, na obszarze objêtym programem nale¿y kontrolo-
waæ:

1) gospodarstwa w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i hodowlanej, wpro-
wadzonych jako obowi¹zuj¹ce na podstawie progra-
mu oraz wynikaj¹ce z innych obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych;

2) gospodarstwa rolne i hodowlane powoduj¹ce szko-
dliw¹ dla zasobów wodnych emisjê azotu, szczególnie
w wyniku niew³a�ciwego magazynowania i zagospo-
darowania nawozów naturalnych, niezgodnego z wa-
runkami ich rolniczego wykorzystania na w³asnych lub
cudzych u¿ytkach rolnych lub ich zagospodarowania
jako odpadu;

3) przynajmniej 1 raz w okresie obowi¹zywania progra-
mu wszystkie fermy hodowlane, podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego - zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powo-
dowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych lub �rodowiska jako ca³o�ci
lub tzw. dyrektyw¹ IPPC (dyrektyw¹ Rady Nr 96/61/WE)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejsza-
nia zanieczyszczeñ. W przypadku stwierdzenia przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych przepisów lub standardów,
kontrole nale¿y powtórzyæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowi-
ska.
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W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega m.in.:

1) prowadzenie dokumentacji, do której prowadz¹cy go-
spodarstwo jest zobowi¹zany na podstawie niniejsze-
go programu oraz saldo bilansu azotu za ubieg³y rok;

2) aktualno�æ danych dotycz¹cych powierzchni i struktu-
ry u¿ytków rolnych;

3) aktualno�æ danych charakteryzuj¹cych typ hodowli
oraz ilo�æ i rodzaj hodowanych zwierz¹t;

4) wyposa¿enie gospodarstw w infrastrukturê do prze-
chowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych;

5) zgodno�æ warunków przechowywania nawozów natu-
ralnych w gospodarstwie z obowi¹zuj¹cymi wymoga-
mi;

6) stosowanie siê do ograniczeñ okresów nawo¿enia
okre�lonych w programie oraz dawek nawo¿enia okre-
�lonych w planach nawozowych;

7) sposób zagospodarowania nadwy¿ek nawozów natu-
ralnych, których ilo�æ przekracza mo¿liwo�ci ich rolni-
czego wykorzystania na w³asnych u¿ytkach rolnych;

8) umowy na przekazanie lub przyjêcie nadwy¿ek nawo-
zów naturalnych do rolniczego wykorzystania.

3. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e, bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce go
wymagania, uszczegó³owiæ zakres wykonywania kontroli
i formê opracowywania ich wyników, umo¿liwiaj¹ce mu,
jako organowi wprowadzaj¹cemu program, jednolite opra-
cowanie i przygotowanie sprawozdañ w tym zakresie.

§4. Monitoring skuteczno�ci programu.

Dla oceny skuteczno�ci programu nale¿y prowadziæ:

1. monitoring efektów realizacji programu w zakresie:

a) zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w pro-
filu glebowym z czêstotliwo�ci¹ jeden raz do roku
- zgodnie z metodyk¹ Instytutu Uprawy Nawo¿enia
i Gleboznawstwa,

b) oceny stanu i jako�ci wód powierzchniowych -
zgodnie z metodyk¹ G³ównego Inspektoratu Ochro-
ny �rodowiska,

c) oceny jako�ci wód podziemnych, pobieranych do
zaopatrzenia ludno�ci w wodê do spo¿ycia - zgod-
nie z metodyk¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;

1) Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie monitorin-
gu zasobno�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym przygotuje projekt w tym zakresie
w terminie 2 miesiêcy od zakoñczenia identyfikacji
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) Liczba punktów sieci oraz zakres monitoringu zasob-
no�ci gleb i p³ytkich wód gruntowych w profilu glebo-
wym powinny uwzglêdniaæ zarówno potrzeby, jak
równie¿ ich hierarchiê, ustalone w oparciu o wykonan¹
identyfikacjê gospodarstw rolnych lub hodowlanych

mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu na obszarze obowi¹zywania programu.

3) Liczba i rozmieszczenie punktów monitoringowych
wód powierzchniowych oraz zasobno�ci gleb i p³ytkich
wód gruntowych podlegaj¹ corocznej ocenie i weryfi-
kacji pod k¹tem potrzeb oceny jako�ci wód i wp³ywu
rolnictwa na ich jako�æ.

2. monitoring stanu rolnictwa - w zakresie zmian dotycz¹-
cych pog³owia zwierz¹t, struktury gospodarstw, struktury
u¿ytkowania gruntów, przeciêtnej wielko�ci nawo¿enia
mineralnego i organicznego, wyposa¿enia gospodarstw
w infrastrukturê do magazynowania nawozów natural-
nych oraz istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno
- �ciekowej na obszarze obowi¹zywania programu.

1) Na potrzeby monitoringu stanu rolnictwa na obszarze
obowi¹zywania programu wykonuje siê identyfikacjê
gospodarstw rolnych lub hodowlanych mog¹cych sta-
nowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obsza-
rze obowi¹zywania programu.

2) W zakres danych charakteryzuj¹cych gospodarstwa
rolne i hodowlane objête identyfikacj¹ wchodz¹ m.in.:

a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzê-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (RE-
GON), je¿eli numer taki zosta³ nadany;

b) powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym iden-
tyfikatory oraz powierzchnie wchodz¹cych w jego
sk³ad dzia³ek ewidencyjnych, na których po³o¿one
s¹ dzia³ki rolne;

c) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê dzia³ek rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

- powierzchni dzia³ek rolnych wykazanej w hekta-
rach,

- lokalizacji dzia³ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ one
po³o¿one,

- sposobu wykorzystania dzia³ek;

d) dane charakteryzuj¹ce prowadzon¹ hodowlê z po-
daniem jej rodzaju oraz liczby, gatunków i grup
produkcyjno-u¿ytkowych hodowanych zwierz¹t;

e) dane dotycz¹ce ilo�ci, miejsca i sposobu zagospo-
darowania nawozów naturalnych, z uwzglêdnie-
niem pochodzenia i ilo�ci nawozów naturalnych
przyjmowanych z hodowli obcych lub przekazywa-
nych do zagospodarowania poza w³asnym gospo-
darstwem;

f) dane dotycz¹ce ilo�ci i miejsca zastosowanych
nawozów mineralnych;

g) dane dotycz¹ce posiadanej infrastruktury technicz-
nej do przechowywania nawozów naturalnych
i pasz soczystych.

3) Gospodarstwa rolne lub hodowlane mog¹ce stanowiæ
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu na obszarze ob-
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jêtym programem podlegaj¹ monitoringowi stanu
rolnictwa w czasie jego obowi¹zywania.

4) Jako mog¹ce stanowiæ istotne �ród³o emisji zwi¹zków
azotu i podlegaj¹ce monitoringowi kwalifikuj¹ siê go-
spodarstwa spe³niaj¹ce jeden z poni¿szych warunków:

a) ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych gospodar-
stwa przewy¿sza 10 ha,

b) liczba zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie prze-
wy¿sza 15 DJP,

c) u¿ytki rolne gospodarstwa zlokalizowane s¹ w bez-
po�rednim s¹siedztwie wód okre�lonych rozporz¹-
dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jako wra¿liwe na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych.

5) Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu mo¿e w drodze decyzji zakwalifikowaæ jako
istotne �ród³o emisji zwi¹zków azotu i obj¹æ monitorin-
giem stanu rolnictwa równie¿ inne gospodarstwa,
których dzia³alno�æ rolnicza w kontek�cie lokalnych
uwarunkowañ stanowi istotne zagro¿enie dla jako�ci
zasobów wodnych.

6) Dla przeprowadzenia niezbêdnej identyfikacji jak i pro-
wadzenia monitoringu stanu rolnictwa wszystkie go-
spodarstwa rolne i hodowlane, których u¿ytki rolne
znajduj¹ siê w granicach obszaru objêtego progra-
mem, w³a�ciwe terytorialnie organy administracji oraz
podleg³e im jednostki zobowi¹zane s¹ do bezp³atnego
udostêpniania danych, okre�lonych w pkt 2 powy¿ej.

7) Monitoring stanu rolnictwa przeprowadza siê poprzez
porównanie danych charakteryzuj¹cych zakwalifiko-
wane gospodarstwa, uzyskanych z identyfikacji wyko-
nanej na pocz¹tku obowi¹zywania programu oraz jej
kolejnych aktualizacji.

8) Identyfikacja gospodarstw spe³niaj¹cych warunki
o których mowa w pkt 4 powy¿ej, wykonana zostanie
najpó�niej w terminie 5 miesiêcy od wej�cia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie programu
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu
ze �róde³ rolniczych dla obszaru rzek Samica Stêszew-
ska i Mogilnica. Dane zakwalifikowanych do monito-
ringu gospodarstw aktualizuje siê nie rzadziej ni¿ co 2
lata.

9) Monitoring stanu rolnictwa zakwalifikowanych gospo-
darstw realizowany bêdzie w oparciu o wszystkie
dostêpne dane, bêd¹ce w posiadaniu jednostek bior¹-
cych udzia³ przy jego prowadzeniu, dokumentacje do
których prowadzenia zobowi¹zane s¹ gospodarstwa
na podstawie niniejszego programu, wyniki przepro-
wadzanych kontroli oraz w miarê potrzeb o uzupe³nia-
j¹c¹ ankietyzacjê.

10) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem opracowuje siê w formie
indywidualnych kart identyfikacyjnych.

11) Dane gospodarstw rolnych i hodowlanych ujête
w indywidualnych kartach identyfikacyjnych przetwa-
rza siê w rejestrze prowadzonym w formie elektronicz-
nej.

12) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem s¹ dostêpne stronom zwi¹za-
nym z realizacj¹ programu, okre�lonym w Rozdziale V,
tylko na potrzeby wykonywanych w ramach tego pro-
gramu zadañ.

13) W celu analizy efektów programu oraz zapewnienia
danych do sprawozdawczo�ci dane indywidualne go-
spodarstw objêtych identyfikacj¹ i monitoringiem gro-
madzi siê dodatkowo przez 1 rok po okresie, w jakim
gospodarstwo znajdowa³o siê w granicach ustanowio-
nego obszaru szczególnie nara¿onego.

14) Dane indywidualne gospodarstw objêtych identyfi-
kacj¹ i monitoringiem gromadzi siê i przetwarza
w sposób zapewniaj¹cy ich ochronê i zabezpieczenie
przed ich utrat¹ oraz nieuprawnionym dostêpem do
nich.

§5. Dzia³ania wspomagaj¹ce.

1. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie maksymalnej efektywno-
�ci dzia³añ podejmowanych w ramach programu, pod-
staw¹ ich realizacji tj. szczegó³owego ustalenia zakresu
i harmonogramu s¹ szczegó³owe informacje o �ród³ach
i wielko�ci emisji zwi¹zków azotu uzyskane z monitoringu
stanu rolnictwa na obszarze obowi¹zywania programu.

2. Skuteczna realizacja programu wymaga udzielania mak-
symalnej pomocy zaanga¿owanym stronom. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y:

1) udzielaæ priorytetowej pomocy finansowej na warun-
kach preferencyjnych:

a) rolnikom w zakresie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z realizacj¹ wymagañ programu,

b) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
edukacjê i doradztwo dla rolników,

c) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
monitoring skuteczno�ci programu,

d) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
kontrolê rolniczych �róde³ zanieczyszczenia,

e) jednostkom wskazanym jako odpowiedzialne za
prowadzenie monitoringu stanu rolnictwa gospo-
darstw rolnych mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania
programu;

2) udzielaæ pomocy organizacyjnej i formalnej:

a) wszystkim stronom zwi¹zanym z realizacj¹ progra-
mu w zakresie dostêpu do danych i materia³ów
potrzebnych do realizacji programu oraz bezp³atne-
go ich udostêpniania,

b) rolnikom w zakresie:
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- zrzeszania siê w zwi¹zki i grupy producenckie,
dla wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska,

- pozyskiwania �rodków finansowych na realiza-
cjê przedsiêwziêæ ochrony �rodowiska w go-
spodarstwie,

- pozyskiwania typowych projektów, opracowy-
wania i uzgadniania dokumentacji zwi¹zanej
z budow¹ urz¹dzeñ do gromadzenia i przecho-
wywania nawozów naturalnych;

3) traktowaæ dzia³ania inwestycyjne z zakresu sanitacji
wsi w granicach obszaru objêtego programem jako
priorytetowe, od których po�rednio uzale¿niona jest

wypadkowa ocena jako�ci wód, wspó³decyduj¹ca o ich
ponadnormatywnej kwalifikacji i ustanowieniu obsza-
ru zlewni rzek Samica Stêszewska i Mogilnica.

ROZDZIA£ IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych dzia³añ

1. Program zak³ada realizacjê okre�lonych zadañ, których
wykonanie w zdecydowanej wiêkszo�ci wymaga przewi-
dzenia okre�lonych kwot w bud¿etach realizuj¹cych je
jednostek. Zak³adane koszty realizacji poszczególnych
zadañ, roz³o¿one na lata obowi¹zywania programu przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lata
Lp. Opis zadania Suma

2004 2005 2006 2007

1

Identyfikacja i monitoring gospodarstw
mog¹cych stanowiæ istotne �ród³o
emisji zwi¹zków azotu na obszarze
obowi¹zywania programu

50.000 26.000 8.000 8.000 8.000

2 Edukacja rolników 136.000 34.000 34.000 34.000 34.000

3

Doradztwo i wspó³praca w zakresie
wykonywania przez rolników bilansu
sk³adników mineralnych, planów
nawo¿enia i prowadzenia kart
dokumentacyjnych

632.000 158.000 158.000 158.000 158.000

4
Monitoring skuteczno�ci programu w
zakresie �rodowiska glebowo �
wodnego (monitoring specjalistyczny)

272.000 68.000 68.000 68.000 68.000

5

50% kosztów dzia³añ inwestycyjnych w
zakresie budowy urz¹dzeñ do
przechowywania nawozów naturalnych
(po uwzglêdnieniu maksymalnego
udzia³u rolników w wys. 50% kosztów)

2.426.000 0 809.000 809.000 808.000

Razem 3.516.000 286.000 1.077.000 1.077.000 1.076.000

2. �ród³em finansowania realizacji zadañ okre�lonych
w programie s¹ �rodki w³asne podmiotów i jednostek, do
których kieruje siê okre�lone obowi¹zki.

3. Z uwagi na ustawowy charakter programu, podmioty
i jednostki, do których kieruje siê okre�lone obowi¹zki,
maj¹ prawo staraæ siê o priorytetowe dofinansowanie na
realizacjê okre�lonych dzia³añ ze �róde³ zewnêtrznych
a w szczególno�ci ze wskazanych w Rozdz. V §1 pkt 14, 15
i 16.

ROZDZIA£ V

Podmioty, do których skierowane s¹ obowi¹zki ustalone
w programie oraz dodatkowe obowi¹zki podmiotów

korzystaj¹cych ze �rodowiska

§1. Podmioty, do których s¹ kierowane obowi¹zki ustalo-
ne w programie.

Obowi¹zki okre�lone w Rozdziale III kieruje siê:

1) obowi¹zki, o których mowa w §1 ust. 1 - 7 - do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa lub wa-
rzywnictwa w granicach obszaru objêtego programem;

2) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt
1 i 2 - do Burmistrza Miasta i Gminy Buk, Wójta Gminy
Dopiewo, Wójta Gminy Duszniki oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Opalenica;

3) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt
3 - do Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w Poznaniu;

4) obowi¹zki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt
4 i 5 - do Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu;

5) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 - do:

a) Burmistrza Miasta i Gminy Buk, Wójta Gminy Dopie-
wo, Wójta Gminy Duszniki oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Opalenica - w pe³nym zakresie, zgodnie z art.
379 i 380 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu - w zakresie kompetencji;

6) obowi¹zki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 i 3 - do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu;

7) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a - do Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu;
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8) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b - do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu;

9) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c - do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu;

10) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - do:

a) jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust.
1 lit. a, b,

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

11) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 i 3 - do
Burmistrza Miasta i Gminy Buk, Wójta Gminy Dopiewo,
Wójta Gminy Duszniki oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Opalenica w zakresie:

- identyfikacji gospodarstw rolnych i hodowlanych
w granicach obszaru objêtego programem,

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania programu
zgodnie z warunkami identyfikacji, o których mowa
w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- prowadzenie indywidualnych kart identyfikacyjnych
gospodarstw,

- pozyskiwania danych i materia³ów na potrzeby identy-
fikacji i monitoringu stanu rolnictwa oraz wizualizacji
przebiegu i wyników programu;

przy pomocy:

a) Wielkopolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu, Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu w zakresie:

- kwalifikacji gospodarstw jako istotne �ród³o emisji
zwi¹zków azotu na obszarze obowi¹zywania pro-
gramu zgodnie z warunkami identyfikacji, o których
mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 5,

- udostêpniania danych na potrzeby identyfikacji
i monitoringu stanu rolnictwa, pozyskiwanych
w ramach prowadzonej dzia³alno�ci;

b) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w zakresie:

- prowadzenia elektronicznego rejestru indywidual-
nych kart identyfikacyjnych gospodarstw,

- przetwarzania danych o gospodarstwach objêtych
identyfikacj¹ i monitoringiem stanu rolnictwa,

- wizualizacji przebiegu i wyników programu;

12) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 10 - do
jednostek realizuj¹cych monitoring w ramach §4 ust. 2 pkt
1 i 3;

13) obowi¹zki, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 11 - do
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

14) obowi¹zki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 b, c - do
Wojewody województwa wielkopolskiego - w zakresie

dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy, zgod-
nie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania;

15) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 a, b, c - do:

a) Marsza³ka województwa wielkopolskiego - w zakresie
dysponowanych i wdra¿anych �rodków i funduszy,
w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej, zgodnie ze
statutowymi warunkami ich wykorzystania,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dzia³ Wielkopolski - w zakresie dysponowanych i wdra-
¿anych �rodków i funduszy, w tym równie¿ �rodków
Unii Europejskiej, zgodnie ze statutowymi warunkami
ich wykorzystania,

c) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) -
w zakresie dysponowanych i wdra¿anych �rodków
i funduszy, w tym równie¿ �rodków Unii Europejskiej,
zgodnie ze statutowymi warunkami ich wykorzystania,

d) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

e) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych funduszy ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

16) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 d, e - do:

a) w³a�ciwych terytorialnie gminnych funduszy ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

b) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych funduszy ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 406
oraz art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 406, art.
407 oraz art. 409 ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

17) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - do:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Marsza³ka i Wojewody województwa wielkopolskiego
oraz wszystkich podleg³ych im struktur i jednostek,

c) Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu;

18) obowi¹zki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 3 - do:

a) zarz¹dów w³a�ciwych terytorialnie gmin,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w³a�ciwych terytorialnie powiatowych i gminnych fun-
duszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.

§2. Dodatkowe obowi¹zki podmiotów korzystaj¹cych ze
�rodowiska.
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1. W³a�ciciele lub u¿ytkownicy ferm hodowlanych, podlega-
j¹cy obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu
Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub �rodowiska jako ca³o�ci lub zgodnie z tzw. Dyrektyw¹
IPPC (dyrektywa Rady Nr 96/61/WE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeñ) zobo-
wi¹zani s¹ do:

1) prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pozio-
mów substancji i energii w �rodowisku,

2) przekazywania, ze wskazan¹ czêstotliwo�ci¹, wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji dotycz¹cych
przestrzegania wymagañ okre�lonych w posiadanych
pozwoleniach,

3) dokumentowania i przekazywania informacji o sposo-
bie gospodarowania nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazuje
siê Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w terminie do koñca stycznia za ka¿dy
ubieg³y rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu
1 miesi¹ca po zakoñczeniu programu.

ROZDZIA£ VI

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu dzia³añ na obszarze szczególnie nara¿onym, z którego
odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wra¿liwych nale¿y
ograniczyæ jest podporz¹dkowany wymaganiom Dyrektywy
91/676/EWG a opisany w aktualnych wytycznych do opraco-
wania sprawozdañ przez pañstwa cz³onkowskie.

1. Organem sprawozdawczym z realizacji przez Polskê pro-
gramów dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze �róde³ rolniczych jest Minister �rodowiska, któ-
rego w tym zakresie na obszarze regionu wodnego Warty
reprezentuje Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

2. Dla celów kontrolnych i sprawozdawczych realizacji pro-
gramu nale¿y prowadziæ nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Wójt Gminy Dopiewo,
Wójt Gminy Duszniki oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Opalenica:

a) rejestr przeprowadzonych dzia³añ propagandowych,

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli,

c) wykaz zrealizowanych inwestycji w zakresie sanita-
cji wsi i budowy oczyszczalni �cieków na obszarze
objêtym programem.

2) Starosta Poznañski, Starosta Nowotomyski i Starosta
Szamotulski - rejestr z³o¿onych zawiadomieñ i wyda-
nych pozwoleñ na budowê obiektów s³u¿¹cych maga-
zynowaniu p³ynnych i sta³ych odchodów zwierzêcych
i pasz soczystych.

3) Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu:

a) rejestr prowadzonych szkoleñ - zawieraj¹cy termi-
ny szkoleñ, lokalizacjê, nazwiska wyk³adowców,
ilo�æ rolników; za³¹cznik stanowi¹ listy obecno�ci
i programy szkoleñ,

b) rejestr realizowanych dzia³añ doradczych dla rolni-
ków.

4) Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Po-
znaniu:

a) rejestr przeprowadzanych badañ monitoringowych
wód powierzchniowych, zawieraj¹cy w³a�ciwy me-
todologicznie opis realizowanych badañ oraz ich
wyniki i analizê.

b) rejestr przeprowadzonych kontroli - zawieraj¹cy
daty kontroli, nazwiska kontrolowanych i kontrolu-
j¹cych, wyniki kontroli.

5) Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu oraz Woje-
wódzka Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Pozna-
niu - rejestr przeprowadzonych badañ monitoringo-
wych, zawieraj¹cy w³a�ciwy metodologicznie opis re-
alizowanych badañ oraz ich wyniki i analizê.

3. Wymienione w ust. 2 informacje, wraz ze sprawozdaniem
z realizacji poszczególnych zadañ, wskazane jednostki
przekazuj¹ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu do koñca stycznia za ka¿dy ubieg³y
rok obowi¹zywania programu oraz w ci¹gu 1 miesi¹ca po
zakoñczeniu programu.

4. Zakres, forma jak i harmonogram przekazywania Dyrekto-
rowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informacji na cele sprawozdawcze z realizacji progra-
mu mo¿e ulec zmianie w zale¿no�ci od aktualnych wyma-
gañ.
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Na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 roku -
o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz.U. Nr 9 z 2002, poz.
84 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142 z 2001,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Ko�cian uchwala co
nastêpuje:

§1. Zmienia siê §1 pkt 1 ppkt c uchwa³y Nr X/77/03 Rady
Gminy Ko�cian z dnia 13.11.2003 r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci podatków i op³at lokalnych na rok 2004 w taki
sposób, ¿e otrzymuje on nastêpuj¹ce brzmienie:

1174

UCHWA£A Nr XIII/105/2004 RADY GMINY KO�CIAN

z dnia 29 stycznia 2004 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr X/77/03 Rady Gminy Ko�cian z dnia 13. 11. 2003 r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci podatków i op³at lokalnych na rok 2004

�§1 pkt 1 ppkt c - pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,10 z³ od 1 m2

powierzchni�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Ko�cian.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Andrzej Przyby³a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwy ulicom we wsi ¯ydów:

1) Dzia³kowa

2) Sosnowa

§2. Po³o¿enie ulic wymienionych w §1 opisano na ma-
pach sytuacyjnych w za³¹cznikach nr 1 i 2 stanowi¹cych
integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

1175

UCHWA£A Nr XVII/72/2004 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w obrêbie wsi ¯ydów

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.

§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

2. Uchwa³a podlega rozplakatowaniu na tablicach og³o-
szeñ w Urzêdzie Gminy w Godzieszach Wielkich i we wsi
¯ydów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Józef Szymañski
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Na podstawie art. 39 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Miejsko - Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej do za³atwienia indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotycz¹cych przyznawania,
ustalania i wyp³aty dodatków mieszkaniowych.

1176

UCHWA£A Nr XII/88/04 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Zdunach do za³atwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Zduny.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczcy
Rady Miejskiej

(�) mgr Andrzej Szeszycki

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 7oraz i art. 35
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
Nr.142, poz. 1591 z 2001 r. - tekst jednolity z pó�niejszymi
zmianami) oraz Uchwa³y Nr VII/25/90 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi i Uchwa³y Nr VI/31/03 Rady
Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Szczytniki uchwala siê co nastêpu-
je:

§1. W granicach wsi Murowaniec obrêbu geodezyjnego
Marcjanów tworzy siê z inicjatywy mieszkañców jednostkê
pomocnicza pod nazw¹ �So³ectwo Murowaniec�

1177

UCHWA£A Nr XII/64/04 RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie utworzenia so³ectwa Murowaniec

§2. Organizacjê i zakres dzia³ania okre�lonego w §1 so³ec-
twa okre�la Statut So³ectwa Murowaniec stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Szczytniki.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Andrzej Kupaj
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/64/04

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 20 lutego 2004 r.

STATUT SO£ECTWA MUROWANIEC

ROZDZIA£ I

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Murowaniec stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Murowaniec.

§2. 1. So³ectwo Murowaniec jest jednostk¹ pomocnicza,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dowa gminy Szczytniki.

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi - So³ectwo Murowaniec
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity
z pó�niejszymi zmianami),

- Uchwa³y Nr VI/39/03 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29
kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Szczytniki,

- niniejszego Statutu,

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie� Murowaniec.

ROZDZIA£ II

Organizacja i zakres dzia³ania

§4. 1. Organami So³ectwa s¹:

- Zebranie Wiejskie,

- So³tys,

- Rada So³ecka.

2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dora�ne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje, okre�la-
j¹c zakres ich dzia³ania.

3. Kadencja So³tysa i innych organów powo³anych przez
zebranie Wiejskie trwa 4 lata.

§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-
no�æ so³tysa.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Murowaniec nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.

2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamiesz-
kania,

§7. Zadania okre�lone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Sa-
morz¹du Mieszkañców wsi,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej uchwa³ rady
Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywa-
nie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³prace z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie orga-
nizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich wnio-
sków dotycz¹cych so³ectwa,

§8. Rada Gminy nie przekazuje so³ectwu sk³adników mie-
nia komunalnego, które w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy
o samorz¹dzie gminnym stanowi³o mienie gminne tego so-
³ectwa.

§9. Zebranie Wiejskie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ec-
twa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projek-
tów uchwa³ w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

2) planu bud¿etu za dany rok,

3) przepisów prawa miejscowego,

4) innych uchwa³ Rady gminy,

§10. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi.

2. Wójt, w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê So³tysa.

§11. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych.

ROZDZIA£ III

So³tys i rada so³ecka

§12. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹. Jednocze�nie so³tys zostaje Przewod-
nicz¹cym Rady So³eckiej. Wybór na nowa kadencje odbywa
siê na zebraniu Wiejskim zwo³anym przez Wójta.
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2. Wybór na nowa kadencjê ma byæ dokonany w terminie
okre�lonym przez ustawê.

§13. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,

4) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,

5) uczestniczenie w naradach so³tysów,

6) wykonywanie zadañ z zakresu administracji publicznej,
oraz zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa(m.in. obronno�ci, ochrony p.po¿., inkasa podatków
i op³at, itp.)

2. Na zebraniu Wiejskim So³tys przedk³ada informacje ze
swojej dzia³alno�ci.

§14. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e braæ udzia³
w sesjach Rady Gminy.

2. Na posiedzeniach, na których rozpatruje siê sprawy
dotycz¹ce bezpo�rednio so³ectwa Wójt zaprasza So³tysa do
udzia³u w tym posiedzeniu.

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

§15. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób.

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

3. Posiedzenie Rady So³eckiej odbywaj¹ siê dwa razy
w roku, a w razie potrzeby na wniosek So³tysa, który jedno-
cze�nie przewodniczy posiedzeniom.

4. Rada So³ecka w szczególno�ci:

1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania,

2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

5) prowadzi spo³eczn¹ kontrolê jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³uje
wnioski pokontrolne i analizuje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du Mieszkañców
Wsi w postêpowaniu administracyjnym,

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

5. Na zebraniach Wiejskich so³tys sk³ada informacje
o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§16. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji, je¿eli straci³ zaufanie mieszkañców so³ec-
twa.

2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ so³tysa, który nie wywi¹-
zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³ siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska.

3. Rada Gminy odwo³uje so³tysa je¿eli dopu�ci³ siê prze-
stêpstwa.

4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³ siê prze-
stêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

§17. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wybor-
cze do rady gminy.

§18. Zebranie Wiejskie zwo³uje so³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu.

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta

§19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego so³tys podaje do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni,
chyba, ¿e wnioskodawca podaje termin pó�niejszy.

§20. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami Statutu So³ectwa.

2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.

4. W przypadku z trudno�ci¹ i organizacj¹ oraz obs³ug¹
zebrania so³tys winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
lub Wójta o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.

§21. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przy-
gotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Wójt wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontak-
tów z so³ectwem.

§22. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów �za� musi byæ wiêksza
os liczby g³osów �Przeciw�.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
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ROZDZIA£ V

Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§23. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
wyznacza przewodnicz¹cego zebrania. Za akceptacja Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Wójt mo¿e powierzyæ przewodni-
czenie takiemu zebraniu przez radnego Rady Gminy.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
so³ectwa co najmniej na 3 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebra-
nia.

§24. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecno�æ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ec-
twa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
tj. o godzinê pó�niej po ustaniu pierwszego terminu zebrania
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybo-
ry, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

§25. 1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób, wybranych spo�ród uprawnionych uczest-
ników zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub Cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) og³oszenie wyników wyborów,

5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewod-
nicz¹cy Zebrania.

§26. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³asza-
nie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa.
W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§27. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§28. Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§29. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa Wójt
zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.

4. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.

ROZDZIA£ VI

Postanowienia koñcowe

§30. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:

1) dochody z maj¹tku so³ectwa,

2) wp³ywy z samo opodatkowania mieszkañców,

3) spadki, zapisy oraz darowizny,

4) �rodki wydzielone przez Rade Gminy dla so³ectwa,

5) inne dochody w³asne so³ectwa,

§31. 1. Podstawê gospodarki finansowej So³ectwa sta-
nowi uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finanso-
wo - rzeczowy.

2. O przeznaczeniu funduszu Samorz¹du Mieszkañców
Wsi decyduje Zebranie Wiejskie.

3. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku ban-
kowym, którym dysponuje Rada So³ecka.

4. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansowa zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

§32. Niezale¿nie od organów wewnêtrznych nadzór i kon-
trolê finansow¹ So³ectwa sprawuje Urz¹d Gminy, a jako
organ nadzoruj¹cy Wójt.

§33. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§34. W przypadkach spornych postanowienia Statutu in-
terpretuje wi¹¿¹co Wójt.
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Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U.z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 tekst jednolity z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. - tekst jednolity
z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr IX/55/99 Rady Gminy Szczytniki z dnia
17 maja 1999 r. §1 otrzymuje nowe brzmienie: �Przyznaje siê
pierwszeñstwo w nabywaniu lokalu osobom fizycznym, które
s¹ najemcami lokali mieszkalnych na dzieñ podjêcia uchwa³y
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UCHWA£A Nr XII/65/04 RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 20 lutego 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu lokali ich najemcom

i termin zawarcia umowy najmu lokalu jest nie krótszy ni¿ 5
lat lub zamieszkuj¹ nie krócej ni¿ 5 lat w lokalach, na które
gmina nie zawar³a umowy najmu�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Andrzej Kupaj

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734,
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)
w zwi¹zku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 roku Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 roku
Nr 65, poz. 595), uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysoko�æ
wska�ników procentowych dotycz¹cych wydatków przypada-
j¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za
lokal mieszkalny, je¿eli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza
lub równa normatywnej powierzchni - od których uzale¿niona
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UCHWA£A Nr XV/84/04 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie obni¿enia wska�ników procentowych od których uzale¿niona jest
wysoko�æ dodatku mieszkaniowego ³¹cznie z rycza³tem

jest wysoko�æ dodatku mieszkalnego ³¹cznie z rycza³tem,
o którym mowa w ust. 7 art. 6 ustawy o dodatkach mieszka-
niowych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.

§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Trzcinica.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Bartkowiak

Poz. 1178, 1179
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Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i 721 oraz Nr 200 poz. 1953) uchwala siê co
nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³aty za zajêcie pasa drogowego
dróg, których zarz¹dc¹ jest Gmina Trzcinica w nastêpuj¹cych
wysoko�ciach:

1) za zajecie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym - 2 z³ za jeden dzieñ zajmowania pasa
drogowego

2) za zajecie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego - 10 z³ rocznie,
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UCHWA£A Nr XV/85/04 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty za zajêcie pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest Gmina Trzcinica

3) za zajecie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczania
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam, - 0,60 z³ za jeden dzieñ zajmowa-
nia pasa drogowego,

4) za zajecie 1 m2 pasa drogowego w celach innych ni¿
wymienione w pkt 1 - 3 - 2 z³ za jeden dzieñ zajmowania
pasa drogowego,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.

§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Trzcinica.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Bartkowiak

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984 i Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1588) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr X/65/95 z dnia 29 czerwca 1995 r.
w sprawie ustalenia urzêdowego wykazu nazw ulic we wsi
Laski, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w §1:

a) dotychczasowa tre�æ §1 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1,

b) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

�2. Mapê sytuacyjn¹ po³o¿enia ulic na terenie wsi Laski
wraz z ich nazewnictwem okre�la za³¹cznik Nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.�
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UCHWA£A Nr XV/86/04 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 24 lutego 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie urzêdowego wykazu nazw ulic w miejscowo�ci Laski

2) w dotychczasowym za³¹czniku do uchwa³y który otrzymu-
je oznaczenie jako za³¹cznik nr 2 dodaje siê poz. 14
w brzmieniu:

�Osiedle Nowe�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.

§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Trzcinica.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Bartkowiak

Poz. 1180, 1181
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr
11, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr 121/XVIII/2000 z dnia 5
wrze�nia 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu okre�la-
j¹cego niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz zasady
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o�wiatowych
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny do-
datków do wynagrodzeñ i nagród wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
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UCHWA£A Nr 82/XI/04 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 121/XVIII/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5 wrze�nia 2000 roku w sprawie ustalenia
regulaminu okre�laj¹cego niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnio-

nym w o�wiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeñ i nagród

1. §6 pkt 6 otrzymuje brzmienie �Doradca metodyczny -
250 z³�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brzeziny.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
(�) Zbigniew S³odowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku
z art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miejska
w Krotoszynie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowo�ci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1) przy sprzeda¿y inwentarza:

a) konie i byd³o powy¿ej 2 lat, od ka¿dej wystawionej do
sprzeda¿y sztuki 15,00 z³,
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UCHWA£A Nr XVIII/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty targowej

b) prosiêta, od ka¿dej wystawionej do sprzeda¿y sztuki
1,00 z³,

2) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego lub przyczepy
ci¹gnikowej 25,00 z³,

3) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego lub osobowego
15,00 z³,

4) przy sprzeda¿y z wozu (zaprzêgu) konnego 7,00 z³,

5) przy sprzeda¿y obno�nej z rêki, kosza, wiadra, wózka
rêcznego itp. 2,00 z³,

6) przy sprzeda¿y stoiskowej i straganowej pod warunkiem,
¿e powierzchnia zajêta pod sprzeda¿ nie przekracza 15 m2,
za ka¿dy stragan lub stoisko (pod pojêciem stoisko, stra-
gan nale¿y rozumieæ oznaczone miejsce do handlu, ogra-
niczone powierzchni¹ obiektu tymczasowego - np. wiatê,
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

zadaszenie, itp. Lub wydzielone w inny sposób, np. s³up-
kami, itp.) 20,00 z³,

7) przy sprzeda¿y stoiskowej i straganowej, gdy powierzch-
nia straganu lub stoiska przekracza 15 m2, za ka¿dy
rozpoczêty m2 powierzchni powy¿ej 15 m2 2,00 z³,

8) przy sprzeda¿y pozosta³ej, za zajêcie placu pod handel, za
ka¿dy rozpoczêty m2 powierzchni 2,00 z³,

2. Wymienione w pkt 1 stawki op³aty targowej maj¹
równie¿ zastosowanie do sprzeda¿y prowadzonej w innych
miejscach (placach) Miasta i Gminy Krotoszyn.

3. Op³acie targowej podlega powierzchnia zajêta bezpo-
�rednio pod ekspozycjê (handel) towarów jak i zajêta pod
zaplecze (np. magazynowe, gospodarcze, itp.).

§2. 1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa
dokonywanego przez inkasentów wymienionych w §3 niniej-
szej uchwa³y.

2. Uiszczenie op³aty targowej nastêpuje w gotówce, za
pokwitowaniem wyszczególniaj¹cym kwotê i datê jej pobra-
nia, a przy oznaczonych miejscach handlu równie¿ numer
miejsca.

3. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do wp³at pobranej op³aty
targowej na konto bankowe Urzêdy Miejskiego w Krotoszynie
nr 28 1090 1157 0000 0000 1501 5572 lub w kasie Urzêdu
Miejskiego najpó�niej do godziny 1000 dnia nastêpnego,
z tym, ¿e pobran¹ op³atê w pi¹tek nale¿y przekazaæ do godziny
1000 w poniedzia³ek nastêpnego tygodnia.

4. Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór op³aty targo-
wej ustala siê w postaci prowizji procentowej od miesiêcznej
kwoty pobranej op³aty. Wynagrodzenie p³atne jest na konto
bankowe inkasenta, w terminie 7 dni licz¹c od dnia przedsta-
wienia (z³o¿enia) przez inkasenta miesiêcznego rozliczenia
z pobranej op³aty.

§3. Poboru w drodze inkasa dokonuj¹:

a) przy ul. Kobyliñskiej - Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spó³ka z o.o., Krotoszyn,
ul. Rawicka 41 z wynagrodzeniem 20% od zainkasowanej
kwoty,

b) przy ul. Zamkowy Folwark - Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spó³ka z o.o., Krotoszyn,
ul. Rawicka 41 z wynagrodzeniem 20% od zainkasowanej
kwoty,

c) w zakresie prowadzenia handlu ¿ywcem - Gminna Spó³-
dzielnia �Samopomoc Ch³opska� w Krotoszynie z wyna-
grodzeniem 70% od zainkasowanej kwoty,

d) w trakcie imprez kulturalno - o�wiatowych organizowa-
nych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na pozo-
sta³ych targowiskach, gdzie jest prowadzony handel -
Krotoszyñski O�rodek Kultury z wynagrodzeniem 70% od
zainkasowanej kwoty,

e) na terenach administrowanych przez O�rodek Sportu
i Rekreacji w Krotoszynie - O�rodek Sportu i Rekreacji
w Krotoszynie.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/108/2003 Rady Miejskiej
w Krotoszynie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie
ustalenia stawek op³aty targowej.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kroto-
szyna.

§6. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na ta-
blicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie oraz na
placach targowych Miasta i Gminy Krotoszyn, oraz na tabli-
cach og³oszeñ we wsiach so³eckich, oraz w formie og³oszeñ
w prasie lokalnej.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Wies³aw �wica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.
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UCHWA£A Nr XIII/71/2004 RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci

Nr 9, poz. 84 ze zm.) w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu
pomocy dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.)
uchwala siê co nastêpuje:
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§1. 1. Zwalnia siê na okres 2 lat od podatku od nierucho-
mo�ci:

a) grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków,

b) budynki lub ich czê�ci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³al-
no�ci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich czê�ci
zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej,

c) budowle lub ich czê�ci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³al-
no�ci gospodarczej, bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbior-
ców prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie
Gminy Sieroszewice, pod warunkiem zwiêkszenia zatrud-
nienia o 20% w stosunku do dotychczasowego stanu
zatrudnienia, w pe³nym wymiarze czasu pracy, niemniej
jednak ni¿ jeden etat.

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia o którym mowa w §1
ust. 1 jest nie dokonywanie przez przedsiêbiorcê w okresie
ostatniego roku redukcji zatrudnienia.

§2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci grunty
na których zostan¹ dokonane nowe inwestycje o przeznacze-
niu na dzia³alno�æ gospodarcz¹, w wyniku których powstan¹
co najmniej dwa nowe miejsca pracy.

2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki lub
ich czê�ci oraz budowle lub ich czê�ci zwi¹zane z prowadze-
niem dzia³alno�ci gospodarczej powsta³e w okoliczno�ciach
opisanych w ust 1.

§3. 1. Zwolnienie od podatku o którym mowa w §2 przy-
s³uguje na okres:

a) 1 roku, je¿eli utworzono od 2 do 3 nowych miejsc pracy
w wysoko�ci 100% nale¿nego podatku,

b) 2 lat, je¿eli utworzono od 4 do 5 nowych miejsc pracy
w wysoko�ci 100% nale¿nego podatku,

c) 3 lat, je¿eli utworzono od 6 i wiêcej nowych miejsc pracy
w wysoko�ci 100% nale¿nego podatku.

2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli:

a) inwestycja spowodowa³a u podatnika wzrost liczby za-
trudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudniono 100% pracowników z terenu Gminy Sierosze-
wice.

§4. Zwolnienia podatkowe o którym mowa w §1 i w §2
przys³uguj¹, je¿eli poziom zatrudnienia zostanie utrzymany
przez ca³y okres zwolnienia od podatku.

§5. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaleg³o�ci
w podatku od nieruchomo�ci.

§6. Przedsiêbiorca jest obowi¹zany przed³o¿yæ organowi
podatkowemu dokumenty potwierdzaj¹ce zatrudnienie pra-
cowników.

§7. 1. Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do pisemnego za-
wiadomienia, w ci¹gu 14 dni organ podatkowy o utracie
warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci.

2. Przedsiêbiorca, który nie spe³ni³ warunków okre�lo-
nych w §1 - §6 traci prawo do zwolnienia i uiszcza nale¿ny
podatek za okres zwolnienia wraz z odsetkami.

3. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ organ podatkowy
w b³¹d co do spe³nienia warunków, od których uzale¿nione
jest zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci, traci prawo do
tego zwolnienia za ca³y okres zwolnienia. Podatek za okres
utraty zwolnienia nale¿ny jest wraz z odsetkami.

4. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do zwrotu nale¿no�ci
w ci¹gu 7 dniu od daty dorêczenia wezwania.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.

§9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Arkadiusz Wojtczak

Poz. 1184
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pó�n. zm) Rada Gminy Wijewo uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹
dróg gminnych:

1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2

powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
0,84 z³

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie 1,76 z³

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,80 z³

2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 0,84 z³

3. za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 0,44 z³.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia
obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dza-
nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego:

a) poza terenem zabudowanym 0,60 z³

b) w terenie zabudowanym:

- w miejscowo�ci do 1000 mieszkañców w³¹cznie
0,50 z³

- w miejscowo�ciach powy¿ej 1000 mieszkañców
0,60 z³

2. za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów 0,30 z³

3. za 1 m2 powierzchni reklamy 1,70 z³

*§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym mowa
w §1 i §2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umiesz-
czenie w pasie drogowym dróg gminnych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za zajêcie 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy
urz¹dzeñ:

1. poza obszarem zabudowanym 3,20 z³,

2. w obszarze zabudowanym 8,00 z³,

3. na obiekcie mostowym 64,00 z³.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ okre�lone w §1, §2 i §4:

1. za zajêcie 1m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
0,84 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie 1,76 z³,

c) przy zajêciu powierzchni pow. 50% do ca³kowitego
zajêcia jezdni 2,80 z³.

2. za zajêcie 1 m2 powierzchni poboczy, chodników, placów,
zatok postojowych i autobusowych, �cie¿ek rowerowych
i ci¹gów pieszych 0,84 z³.

3. za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) 0,44 z³.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wijewo.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

*Rozstrzygniêcie nadzorcze Nr PN. Le. II - 1.0911 - 71/04
Wojewody wielkopolskiego z dnia 25 marca 2004 r. orzekaj¹ce
niewa¿no�æ §3 uchwa³y Nr XVI/84/04 Rady Gminy Wijewo
z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie okre�lenia stawek op³at za
zajêcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Wijewo, na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹-
dzania drogami lub potrzebami ruchu - ze wzglêdu na istotne
naruszenie prawa

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wijewo

(�) Stanis³aw Kasperski

Poz. 1185
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UCHWA£A Nr XVI/84/2004 RADY GMINY WIJEWO

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie okre�lenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Wijewo,
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu



� 4257 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami).
W zwi¹zku z art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy Spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr
64 poz. 414 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê co nastê-
puje:

§1. Ustala siê stawki op³at za us³ugi opiekuñcze na zasa-
dach i w wysoko�ci okre�lonej w Za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XIII/68/04 RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 2 marca 2004 r.

w sprawie stawek odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze �wiadczone
przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Szczytnikach

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Szczytniki.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Andrzej Kupaj

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/68/04

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 02 marca 2004 r

Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Szczytnikach przed-
k³ada stawkê miesiêcznej pomocy s¹siedzkiej w ramach us³ug
opiekuñczych i stawki odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze po-
cz¹wszy od 1.04.2004 r.:

1. Stawka miesiêcznej pomocy opiekuñczej - s¹siedzkiej
wynosi 300,- z³ brutto.

2. Stawki odp³atno�ci osoby korzystaj¹cej z us³ug opiekuñ-
czych - s¹siedzkich wg dochodu ustawowego obliczonego
zgodnie z art. 4 Ustawy o pomocy spo³ecznej:

Wysoko�æ liczona od kosztu us³ugi w %Dochód w rodzinie - % od kwoty dochodu
ustawowego zawartego w art. 4 Ustawy o pomocy

spo³ecznej
Osobie samotnie
gospodaruj¹cej

Osobie w rodzinie

101 - 150 5 15
151 - 200 10 20
201 - 300 15 30
301 - 400 30 70
401 - 500 100 100

Powy¿ej 500 100 100

Poz. 1186



� 4258 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr
113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Zmienia siê nazwê czê�ci ulicy W³odzimierza Maja-
kowskiego (od ul. Jana Paw³a II do ul. Chartowo), której
lokalizacjê okre�lono w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, nadaj¹c
jej nazwê: �ul. abpa Antoniego Baraniaka.�
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UCHWA£A Nr XL/417/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia
mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Poznania.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania

(�) Przemys³aw Alexandrowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/417/IV/2004

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 marca 2004 r.

ZMIANY NAZWY ULICY

L.p. Nazwa nowa Nazwa dotychczasowa Lokalizacja
Dzielnica: Nowe Miasto
Obrêb: Komandoria,
Chartowo

1. ul. abpa Antoniego Baraniaka ul. W³odzimierza Majakowskiego (czê�æ) Odcinek od ul. Jana Paw³a II
do ul. Chartowo

Poz. 1187
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51 Poz. 1187



� 4260 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 51

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr
113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Zmienia siê nazwê czê�ci ulicy W³odzimierza Maja-
kowskiego (od ul. Jana Paw³a II do ul. Browarnej), której
lokalizacjê okre�lono w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, nadaj¹c
jej nazwê: �ul. abpa Walentego Dymka.�
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UCHWA£A Nr XL/418/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia
mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Poznania.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania

(�) Przemys³aw Alexandrowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/418/IV/2004

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 marca 2004 r.

ZMIANY NAZWY ULICY

L.p. Nazwa nowa Nazwa dotychczasowa Lokalizacja
Dzielnica: Nowe Miasto
Obrêb: Chartowo,
Kobylepole

1. ul. abpa Walentego Dymka ul. W³odzimierza Majakowskiego (czê�æ) Odcinek od ul.Chartowo do
ul. Browarnej

Poz. 1188
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