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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏
rolniczych.
Na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238,
poz. 2022) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Za wody wra˝liwe na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych uznaje si´ wody zanieczyszczone oraz wody zagro˝one zanieczyszczeniem,
je˝eli nie zostanà podj´te dzia∏ania ograniczajàce bezpoÊredni lub poÊredni zrzut do tych wód azotanów i innych zwiàzków azotowych mogàcych przekszta∏ciç si´
w azotany, pochodzàcych z dzia∏alnoÊci rolniczej.
§ 2. 1. Za wody zanieczyszczone uznaje si´:
1) Êródlàdowe wody powierzchniowe, a w szczególnoÊci wody, które pobiera si´ lub zamierza si´ pobieraç na potrzeby zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia i wody podziemne,
w których zawartoÊç azotanów wynosi powy˝ej
50 mg NO3/dm3;
2) Êródlàdowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewn´trzne i morza terytorialnego, wykazujàce eutrofizacj´, którà skutecznie mo˝na zwalczaç przez zmniejszenie dawek
dostarczanego azotu.
2. Za wody zagro˝one zanieczyszczeniem uznaje
si´:
1) Êródlàdowe wody powierzchniowe, a w szczególnoÊci wody, które pobiera si´ lub zamierza si´ pobieraç na potrzeby zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia i wody podziemne,
w których zawartoÊç azotanów wynosi od 40 do
50 mg NO3/dm3 i wykazuje tendencj´ wzrostowà;
2) Êródlàdowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewn´trzne i morza terytorialnego, wykazujàce tendencj´ do eutrofizacji,
którà skutecznie mo˝na zwalczaç przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.
3. Przy ocenie stopnia i rodzaju zanieczyszczenia
wód podziemnych zwiàzkami azotu, poza wartoÊcià
azotanów, uwzgl´dnia si´ równie˝ wartoÊci wskaêników: tlen rozpuszczony, azot amonowy i azot azotynowy.
4. Przy ocenie stopnia eutrofizacji Êródlàdowych
wód powierzchniowych i morskich stosuje si´ wskaêniki okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

5. Do oznaczeƒ wskaêników, o których mowa
w ust. 3 i 4, stosuje si´ metodyki referencyjne pomiaru okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
6. Przy okreÊlaniu wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych nale˝y
uwzgl´dniç specyfik´ poszczególnych regionów Polski, a w szczególnoÊci Morza Ba∏tyckiego.
§ 3. Wyznaczajàc wody wra˝liwe na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych, nale˝y
w szczególnoÊci uwzgl´dniç:
1) w∏aÊciwoÊci fizyczne i charakterystyczne cechy Êrodowiska wód i obszaru, z którego nast´puje odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych wód,
a w szczególnoÊci:
a) klimat, w tym wielkoÊç opadu rzeczywistego
oraz opadu netto (ró˝nica opadu rzeczywistego
i ewapotranspiracji terenowej), odpowiadajàcemu rzeczywistej iloÊci wody, jaka dostaje si´ na
powierzchni´ gleby i mo˝e si´ przemieszczaç do
g∏´bszych jej warstw,
b) dominujàce typy krajobrazu, w tym zalesienia,
c) dominujàce typy i rodzaje gleb,
d) kategorie agronomiczne gleb,
e) zaobserwowane procesy degradacji gleb,
f) najwa˝niejsze procesy globowe, takie jak procesy torfienia i murszenia,
g) przeci´tnà polowà pojemnoÊç wodnà gleb, rozumianà jako sum´ iloczynów pojemnoÊci wodnej
gleb zaliczanych do poszczególnych kategorii
agronomicznych (gleby bardzo lekkie, lekkie,
Êrednie i ci´˝kie) i procentowego udzia∏u gleb
w tych kategoriach na danym obszarze, w profilu glebowym o mià˝szoÊci 90 cm, okreÊlonà
z uwzgl´dnieniem zakresu polowej pojemnoÊci
wodnej gleb, okreÊlonego w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia,
h) odp∏yw wody z profilu glebowego, okreÊlony
z uwzgl´dnieniem g∏´bokoÊci przemieszczania
wody opadowej i odp∏ywu wody z profilu glebowego, okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia,
i) budow´ geologicznà i warunki hydrogeologiczne z uwzgl´dnieniem poziomów wodonoÊnych;
2) aktualnà wiedz´ o zachowaniu si´ zwiàzków azotu
w wodzie i glebie, a w szczególnoÊci:
a) przeci´tnà zawartoÊç azotu mineralnego, w tym
azotu azotanowego w glebach ornych po zbiorach roÊlin w okresie jesieni, okreÊlonà w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,
b) zawartoÊç azotu azotanowego w p∏ytkich wodach gruntowych, znajdujàcych si´ w bezpo-
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Êrednim kontakcie z wodà glebowà, okreÊlonà
wed∏ug wzorów zawartych w za∏àczniku nr 6 do
rozporzàdzenia,
c) przemieszczanie azotu mineralnego, w tym azotu azotanowego z gleby do p∏ytkiej wody gruntowej, okreÊlone z uwzgl´dnieniem g∏´bokoÊci
przemieszczania wody opadowej i przeci´tnej
zawartoÊci azotu mineralnego, w tym azotu azotanowego w glebach ornych;

d) zu˝ycie Êrodków produkcji,
e) bilans azotu w rolnictwie obszaru wykonany metodà „na powierzchni pola”,
f) stan infrastruktury technicznej na terenach rolnych, w tym obejmujàcej wyposa˝enie gospodarstw w obiekty inwentarskie oraz urzàdzenia
do przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek.

3) aktualnà charakterystyk´ u˝ytkowania gruntów,
a w szczególnoÊci:
a) struktur´ u˝ytkowania gruntów,
b) produkcyjnoÊç gruntów,
c) koncentracj´ produkcji zwierz´cej,

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2093)

Za∏àcznik nr 1

WSKAèNIKI STOSOWANE PRZY OCENIE EUTROFIZACJI ÂRÓDLÑDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH
I MORSKICH
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Za∏àcznik nr 2

METODYKI REFERENCYJNE POMIARU S¸U˚ÑCE DO OZNACZE¡ WSKAèNIKÓW ZANIECZYSZCZE¡
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Za∏àcznik nr 3

ZAKRES POLOWEJ POJEMNOÂCI WODNEJ GLEB1)

Za∏àcznik nr 4

G¸¢BOKOÂå PRZEMIESZCZANIA WODY OPADOWEJ I ODP¸YW WODY Z PROFILU GLEBOWEGO
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Za∏àcznik nr 5

PRZECI¢TNA ZAWARTOÂå AZOTU MINERALNEGO, W TYM AZOTU AZOTANOWEGO
W GLEBACH ORNYCH1)

Za∏àcznik nr 6

WZORY STOSOWANE DO OKREÂLENIA ZAWARTOÂCI AZOTU AZOTANOWEGO W P¸YTKICH WODACH
GRUNTOWYCH

