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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 czerwca 2001 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres badaƒ nawozów oraz wymaga-
nia dotyczàce opinii, umo˝liwiajàcych stwierdzenie
spe∏nienia warunków niezb´dnych do wydania ze-
zwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu,

2) jednostki organizacyjne upowa˝nione do przepro-
wadzania badaƒ i wydawania opinii, o których mo-
wa w pkt 1, posiadajàce odpowiedni potencja∏ ba-
dawczy,

3) szczegó∏owy zakres dokumentacji dotyczàcej na-
wozów, niezb´dnej do przeprowadzenia badaƒ
i wydania opinii,

4) wymagania dotyczàce treÊci instrukcji stosowania
i przechowywania nawozów, niezb´dnej do bez-
piecznego ich stosowania,

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeƒ nawozów
i ich wartoÊci, które nie stanowià zagro˝enia dla
zdrowia ludzi i zwierzàt oraz dla Êrodowiska.

§ 2. 1. Badania stwierdzajàce przydatnoÊç nawozu
do nawo˝enia roÊlin i gleb lub rekultywacji gleb, od-
dzia∏ywania nawozu na zdrowie ludzi i zwierzàt oraz na
Êrodowisko, spe∏nienia przez nawóz wymagaƒ jako-
Êciowych oraz zawartych w nawozie dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ obejmujà:

1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne
stwierdzajàce deklarowany w dokumentacji nawo-
zu sk∏ad nawozu, jego parametry fizyczne, fizyko-
chemiczne i chemiczne oraz spe∏nienie wymogu
niezawierania zanieczyszczeƒ powy˝ej dopuszczal-
nych wartoÊci,

2) badania rolnicze stwierdzajàce przydatnoÊç nawo-
zu do nawo˝enia roÊlin i gleb lub rekultywacji gleb,
przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon
wegetacyjny, z zastrze˝eniem ust. 2—4,

3) badania biologiczne stwierdzajàce stan sanitarny na-
wozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.

2. W stosunku do nawozu mineralnego, którego
sk∏ad oraz parametry fizyczne, fizykochemiczne i che-
miczne sà takie same jak nawozu dopuszczonego do
obrotu lub nie odbiegajà w istotny sposób od sk∏adu
oraz parametrów fizycznych, fizykochemicznych i che-
micznych nawozu dopuszczonego do obrotu, przepro-
wadza si´ tylko badania fizyczne, fizykochemiczne
i chemiczne.

3. W stosunku do nawozu wapniowego oraz wap-
niowo-magnezowego przeprowadza si´ tylko badania
fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

4. Je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizykoche-
micznych i chemicznych nawozu mineralnego stwier-
dza si´, ˝e nawóz b´dzie przydatny do nawo˝enia ro-
Êlin i gleb lub rekultywacji gleb, to nie obejmuje si´ go
badaniami rolniczymi.

§ 3. 1. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝niony-
mi do prowadzenia badaƒ, o których mowa w § 2, i wy-
dawania opinii na podstawie przeprowadzonych ba-
daƒ sà:

1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa z sie-
dzibà w Pu∏awach w zakresie:
a) badaƒ fizycznych, fizykochemicznych i chemicz-

nych nawozów organicznych, organiczno-mine-
ralnych, wapniowych oraz wapniowo-magnezo-
wych,

b) badaƒ biologicznych oraz rolniczych nawozu
przewidzianego do nawo˝enia upraw polowych
oraz u˝ytków zielonych,

c) wydawania opinii dotyczàcej przydatnoÊci na-
wozu do nawo˝enia roÊlin i gleb lub rekultywa-
cji gleb — w stosunku do nawozu przewidziane-
go do stosowania w uprawach polowych oraz
na u˝ytkach zielonych,

d) wydawania opinii dotyczàcej spe∏niania przez
nawóz organiczny, organiczno-mineralny, wap-
niowy oraz wapniowo-magnezowy wymagaƒ
jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych do-
puszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym na-
wozie,

e) wydawania opinii o oddzia∏ywaniu nawozu na
zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko,

2) Instytut Warzywnictwa z siedzibà w Skierniewicach
w zakresie:
a) badaƒ biologicznych oraz rolniczych nawozu

przewidzianego do nawo˝enia upraw warzyw-
nych oraz pod os∏onami (szklarnie, inspekty, na-
mioty foliowe),

b) wydawania opinii dotyczàcej przydatnoÊci na-
wozu do nawo˝enia roÊlin i gleb — w stosunku
do nawozu przewidzianego do stosowania
w uprawach roÊlin warzywnych oraz pod os∏o-
nami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

c) wydawania opinii o oddzia∏ywaniu nawozu na
zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko,

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibà
w Skierniewicach w zakresie:
a) badaƒ biologicznych oraz rolniczych nawozu

przewidzianego do nawo˝enia upraw sadowni-
czych, roÊlin ozdobnych oraz trawników,

b) wydawania opinii dotyczàcej przydatnoÊci na-
wozu do nawo˝enia roÊlin i gleb — w stosunku
do nawozu przewidzianego do stosowania
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w uprawach sadowniczych, uprawach roÊlin
ozdobnych oraz na trawnikach,

c) wydawania opinii o oddzia∏ywaniu nawozu na
zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko,

4) Instytut Badawczy LeÊnictwa z siedzibà w Warsza-
wie w zakresie: 
a) badaƒ biologicznych oraz rolniczych w stosunku

do nawozu przewidzianego do nawo˝enia la-
sów,

b) wydawania opinii dotyczàcej przydatnoÊci na-
wozu do nawo˝enia roÊlin i gleb w lasach,

c) wydawania opinii o oddzia∏ywaniu nawozu na
zdrowie ludzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko, po
prawid∏owym jego zastosowaniu w lasach,

5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibà w Pu∏a-
wach w zakresie:
a) badaƒ fizycznych, fizykochemicznych i chemicz-

nych nawozów mineralnych,
b) wydawania opinii dotyczàcej spe∏niania przez

nawóz mineralny wymagaƒ jakoÊciowych oraz
wymagaƒ dotyczàcych wartoÊci dopuszczal-
nych zanieczyszczeƒ w tym nawozie,

6) Instytut Medycyny Wsi z siedzibà w Lublinie w za-
kresie:
a) badaƒ biologicznych nawozu,
b) wydawania opinii dotyczàcej bezpoÊredniego

oddzia∏ywania nawozu na zdrowie ludzi —
w stosunku do nawozów organicznych i orga-
niczno-mineralnych produkowanych na bazie
substancji organicznych pochodzàcych z odpa-
dów komunalnych, przemys∏owych oraz kom-
postów lub nawozów, w których sk∏adzie che-
micznym wyst´puje substancja dotychczas nie-
znana lub niestosowana w nawo˝eniu,

7) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny z siedzibà w Pu-
∏awach w zakresie:
a) badaƒ biologicznych nawozu,
b) wydawania opinii dotyczàcej bezpoÊredniego

oddzia∏ywania nawozu na zdrowie zwierzàt —
w stosunku do nawozów organicznych oraz or-
ganiczno-mineralnych produkowanych na bazie
substancji organicznych pochodzàcych z odpa-
dów komunalnych, przemys∏owych oraz kom-
postów lub nawozów, w których sk∏adzie che-
micznym wyst´puje substancja dotychczas nie-
znana lub niestosowana w nawo˝eniu, 

8) Instytut Ochrony Ârodowiska z siedzibà w Warsza-
wie w zakresie:
a) badaƒ biologicznych oraz fizycznych, fizykoche-

micznych i chemicznych nawozów organicznych
oraz organiczno-mineralnych,

b) wydawania opinii dotyczàcej bezpoÊredniego
oddzia∏ywania nawozu na Êrodowisko — w sto-
sunku do nawozów organicznych oraz organicz-
no-mineralnych produkowanych na bazie sub-
stancji organicznych pochodzàcych z odpadów
komunalnych, przemys∏owych oraz kompostów
lub nawozów, w których sk∏adzie chemicznym
wyst´puje substancja dotychczas nieznana lub
niestosowana w nawo˝eniu.

2. Wydawanie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. e), pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. c), nie dotyczy
nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych
produkowanych na bazie substancji organicznych po-
chodzàcych z odpadów komunalnych, przemys∏owych
oraz kompostów lub nawozów, w których sk∏adzie che-
micznym wyst´puje substancja dotychczas nieznana
lub niestosowana w nawo˝eniu.

3. Badania, o których mowa w ust. 1, mogà wyko-
nywaç jednostki akredytowane przez Polskie Centrum
Badaƒ i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji,
je˝eli zakres tych badaƒ jest obj´ty akredytacjà.

§ 4. 1. Opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 1—4, zawierajà:

1) nazw´, rodzaj, typ, postaç nawozu, kod Polskiej
Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagra-
nicznego (PCN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Us∏ug,

2) zawartoÊç sk∏adników nawozowych,

3) rodzaj i wartoÊci zanieczyszczeƒ nawozu,

4) ocen´ nawozu stwierdzajàcà spe∏nianie przez na-
wóz wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ doty-
czàcych dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ
w tych nawozach,

5) ocen´ nawozu stwierdzajàcà przydatnoÊç nawozu
do zastosowania,

6) informacj´ o oddzia∏ywaniu nawozu na zdrowie lu-
dzi, zwierzàt oraz na Êrodowisko,

7) informacj´ o mo˝liwoÊci ∏àcznego stosowania na-
wozu ze Êrodkami ochrony roÊlin — w stosunku do
nawozu przewidzianego do takiego stosowania,

8) propozycj´ treÊci instrukcji stosowania i przecho-
wywania nawozu.

2. Opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5—8, za-
wierajà:

1) nazw´, rodzaj, typ, postaç nawozu,

2) uwagi do projektu instrukcji stosowania i przecho-
wywania nawozu,

3) ocen´ nawozu:
a) z Instytutu Nawozów Sztucznych okreÊlajàcà:

— wymagania jakoÊciowe dotyczàce nawozu
mineralnego oraz potwierdzenie spe∏nienia
przez nawóz mineralny wymagaƒ jakoÊcio-
wych,

— wartoÊci zanieczyszczeƒ nawozu mineralnego
oraz potwierdzenie spe∏nienia przez nawóz
mineralny wymagaƒ dotyczàcych dopusz-
czalnych wartoÊci tych zanieczyszczeƒ,

b) z Instytutu Medycyny Wsi okreÊlajàcà wp∏yw na-
wozu na zdrowie ludzi,

c) z Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego okre-
Êlajàcà wp∏yw nawozu na zdrowie zwierzàt,

d) z Instytutu Ochrony Ârodowiska okreÊlajàcà
wp∏yw nawozu na Êrodowisko.

§ 5. 1. Na potrzeby badaƒ i opinii, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1—4, szczegó∏owy zakres dokumenta-
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cji dotyczàcej nawozu zawiera:

1) dane dotyczàce:
a) rodzaju i nazwy surowców, z jakich nawóz zosta∏

wyprodukowany,
b) numeru Polskiej Normy bàdê Normy Europej-

skiej lub deklaracj´ producenta dotyczàcà za-
wartoÊci sk∏adników nawozowych, parametrów
fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych
nawozu oraz zawartych w nim zanieczyszczeƒ,

2) projekt instrukcji stosowania i przechowywania na-
wozu,

3) badania i opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 5—8, wymagane dla nawozu,

4) informacj´ z Instytutu Ochrony RoÊlin o mo˝liwo-
Êci ∏àcznego stosowania nawozu ze Êrodkami
ochrony roÊlin — w stosunku do nawozu przewi-
dzianego do takiego stosowania,

5) kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej
Handlu Zagranicznego (PCN) oraz symbol Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug.

2. Na potrzeby badaƒ i opinii, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 5—8, szczegó∏owy zakres dokumentacji doty-
czàcej nawozu zawiera:

1) z Instytutu Nawozów Sztucznych — dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) z Instytutu Medycyny Wsi i Paƒstwowego Instytutu
Weterynaryjnego:
a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) wyniki badaƒ fizycznych, fizykochemicznych

i chemicznych,

3) z Instytutu Ochrony Ârodowiska:
a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) wyniki badaƒ fizycznych, fizykochemicznych

i chemicznych nawozu mineralnego.

§ 6. TreÊç instrukcji stosowania i przechowywania
nawozu zawiera:

1) nazw´ nawozu,

2) informacj´ o zakresie, dawce, sposobie i terminach
stosowania nawozu oraz sposobie sporzàdzania
cieczy u˝ytkowej dla nawozów stosowanych w po-
staci p∏ynnej,

3) informacj´ o sposobie przechowywania nawozu,

4) pouczenie o koniecznych Êrodkach ostro˝noÊci
z uwagi na ochron´ zdrowia ludzi, zwierzàt oraz
Êrodowiska.

§ 7. 1. Dopuszczalna wartoÊç zanieczyszczeƒ w na-
wozach organicznych oraz organiczno-mineralnych
nie mo˝e przekraczaç:

1) w przypadku pierwiastków toksycznych:
a) chromu — 250 mg na kg suchej masy nawozu,
b) cynku — 1 500 mg na kg suchej masy nawozu,
c) kadmu — 5 mg na kg suchej masy nawozu,
d) miedzi — 400 mg na kg suchej masy nawozu,
e) niklu — 50 mg na kg suchej masy nawozu,
f) o∏owiu — 250 mg na kg suchej masy nawozu,
g) rt´ci — 3 mg na kg suchej masy nawozu,

2) ˝ywych jaj paso˝ytów jelitowych Ascaris sp., Tri-
churis sp., Toxocara sp. — nie wi´cej ni˝ 10 jaj w kg
suchej masy nawozu.

2. W nawozach, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
byç bakterii z rodzaju Salmonella.

3. Dopuszczalna wartoÊç zanieczyszczeƒ w nawo-
zach mineralnych nie mo˝e przekraczaç:

1) w nawozach mineralnych, z wyjàtkiem nawozów
wapniowych oraz wapniowo-magnezowych:
a) arsenu — 50 mg na kg masy nawozu,
b) kadmu — 110 mg na kg masy nawozu,
c) o∏owiu — 140 mg na kg masy nawozu,
d) rt´ci — 10 mg na kg masy nawozu,

2) w nawozach wapniowych:
a) kadmu — 8 mg na kg czystego sk∏adnika tlenku

wapnia,
b) o∏owiu — 200 mg na kg czystego sk∏adnika tlen-

ku wapnia,

3) w nawozach wapniowo-magnezowych:
a) kadmu — 15 mg na kg sumy tlenku wapnia i tlen-

ku magnezu,
b) o∏owiu — 600 mg na kg sumy tlenku wapnia

i tlenku magnezu.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


