
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 

1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów,
z wy∏àczeniem spraw zwiàzanych z wprowadza-
niem do obrotu nawozów uregulowanych w prze-
pisach rozporzàdzenia (WE) nr 2003/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paêdziernika
2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. WE L 304
z 21.11.2003, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, 
z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem 
nr 2003/2003”;

2) warunki i tryb wprowadzania do obrotu Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

3) zadania i w∏aÊciwoÊç organów oraz jednostek or-
ganizacyjnych w zakresie wprowadzania do obro-
tu nawozów na podstawie przepisów rozporzàdze-
nia nr 2003/2003;

4) stosowanie nawozów i Êrodków wspomagajàcych
upraw´ roÊlin w rolnictwie;

5) zapobieganie zagro˝eniom zdrowia ludzi i zwierzàt
oraz Êrodowiska, które mogà powstaç w wyniku
przewozu, przechowywania i stosowania na-
wozów oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin;

6) agrochemicznà obs∏ug´ rolnictwa.

2. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów prawa
wodnego w zakresie ograniczania i zapobiegania za-
nieczyszczaniu wód zwiàzkami azotu pochodzàcymi ze
êróde∏ rolniczych.

Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) nawozy — produkty przeznaczone do dostarczania
roÊlinom sk∏adników pokarmowych lub zwi´ksza-
nia ˝yznoÊci gleb albo zwi´kszania ˝yznoÊci sta-
wów rybnych, którymi sà nawozy mineralne, na-
wozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy
organiczno-mineralne;

2) nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” — na-
wozy spe∏niajàce wymagania okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu nr 2003/2003;

3) nawozy mineralne — nawozy nieorganiczne, pro-
dukowane w drodze przemian chemicznych,
fizycznych lub przerobu surowców mineralnych,
w tym wapno nawozowe, do którego zalicza si´
wapno nawozowe zawierajàce magnez, a tak˝e
niektóre nawozy pochodzenia organicznego; 

4) nawozy naturalne:

a) obornik, gnojówk´ i gnojowic´,

b) pochodzàce od zwierzàt gospodarskich, w rozu-
mieniu przepisów o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierzàt gospodarskich, odchody, z wy-
jàtkiem odchodów pszczó∏ i zwierzàt futerko-
wych, bez dodatków innych substancji,

c) guano

— przeznaczone do rolniczego wykorzystania;

5) nawozy organiczne — nawozy wyprodukowane
z substancji organicznej lub z mieszanin substancji
organicznych, w tym komposty, a tak˝e komposty
wyprodukowane z wykorzystaniem d˝d˝ownic;

6) nawozy organiczno-mineralne — mieszaniny na-
wozów mineralnych i organicznych;

7) Êrodek poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci gleby — sub-
stancje dodawane do gleby w celu poprawy jej
w∏aÊciwoÊci lub jej parametrów chemicznych,
fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych,
z wy∏àczeniem dodatków do wzbogacenia gleby
wytworzonych wy∏àcznie z produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepi-
sów rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 
2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne doty-
czàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´-
cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 37, str. 92, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzà-
dzeniem nr 1774/2002”;

8) stymulator wzrostu — zwiàzek organiczny lub mi-
neralny lub jego mieszanin´, wp∏ywajàce korzyst-
nie na rozwój roÊlin lub inne procesy ˝yciowe roÊ-
lin, z wy∏àczeniem regulatora wzrostu b´dàcego
Êrodkiem ochrony roÊlin w rozumieniu przepisów
o ochronie roÊlin;

9) pod∏o˝e do upraw — materia∏ inny ni˝ gleb´,
w tym substraty, w którym sà uprawiane roÊliny; 
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10) Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin — Êrodki po-
prawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby, stymulatory wzro-
stu i pod∏o˝a do upraw; 

11) wymagania jakoÊciowe — zawartoÊç sk∏adników
pokarmowych w nawozie oraz jego parametry
chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne, okreÊlone
w ustawie i deklarowane przez producenta, impor-
tera lub inny podmiot wprowadzajàcy ten nawóz
do obrotu, a w przypadku Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin — deklarowane przez produ-
centa, importera lub inny podmiot wprowadzajàcy
ten Êrodek do obrotu parametry chemiczne, fizycz-
ne, fizykochemiczne lub biologiczne;

12) konfekcjonowanie — pakowanie lub przepakowy-
wanie nawozów lub Êrodków wspomagajàcych
upraw´ roÊlin; 

13) wprowadzenie do obrotu:

a) oferowanie w celu zbycia, sprzeda˝ oraz innà
odp∏atnà albo nieodp∏atnà form´ zbycia na-
wozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ 
roÊlin przez:

— producenta — w przypadku nawozu lub
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin, wy-
produkowanych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,

— importera — w przypadku nawozu lub Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin, przywie-
zionych z terytorium paƒstw trzecich,

— producenta lub inny podmiot wprowadzajà-
cy nawóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej — w przypadku nawozu lub Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, wyprodu-
kowanych lub wprowadzonych do obrotu na
terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej,

b) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej nawozu lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, przeznaczonych na potrzeby
w∏asne. 

2. Je˝eli w ustawie jest mowa o nawozach ozna-
czonych znakiem „NAWÓZ WE”, stosuje si´ okreÊle-
nia u˝yte w art. 2 rozporzàdzenia nr 2003/2003.

Rozdzia∏ 2

Obrót nawozami oraz Êrodkami wspomagajàcymi
upraw´ roÊlin

Art. 3. 1. Do obrotu mo˝na wprowadzaç nawozy:

1) powsta∏e ze zmieszania typów nawozów oznaczo-
nych znakiem „NAWÓZ WE”, przy czym nawozy te
nie mogà byç oznaczane znakiem „NAWÓZ WE”;

2) odpowiadajàce, okreÊlonym w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 12 pkt 5, typom wapna na-
wozowego, w których zanieczyszczenia nie prze-
kraczajà dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ;

3) naturalne, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia 
nr 1774/2002.

2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne,
mineralne nieoznaczone znakiem „NAWÓZ WE”
i Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin mogà byç wpro-
wadzone do obrotu na zasadach okreÊlonych w art. 4.

3. Nawozy naturalne mogà byç zbywane do bezpo-
Êredniego rolniczego wykorzystania wy∏àcznie na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.

4. Umow´, o której mowa w ust. 3, strony przecho-
wujà co najmniej przez 8 lat od dnia jej zawarcia.

5. Procedurà celnà, w wyniku której nast´puje do-
puszczenie do obrotu w rozumieniu przepisów prawa
celnego, mogà byç obj´te nawozy i Êrodki wspomaga-
jàce upraw´ roÊlin przywo˝one z paƒstw trzecich:

1) które mo˝na wprowadzaç do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) których okres przydatnoÊci do stosowania, liczàc
od dnia obj´cia dopuszczeniem do obrotu, wynosi
co najmniej 6 miesi´cy — dla nawozów, Êrodków
poprawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby i stymulatorów
wzrostu;

3) które sà zaopatrzone w informacje okreÊlone
w art. 9 ust. 2—7 i ust. 9.

6. Przepisu ust. 5:

1) nie stosuje si´ do nawozów i Êrodków wspomaga-
jàcych upraw´ roÊlin:

a) przeznaczonych wy∏àcznie do celów naukowo-
-badawczych,

b) nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pkt 2 i 3 nie stosuje si´ do nawozów naturalnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 
lit. b, importer przedstawia organowi celnemu pisem-
ne oÊwiadczenie, ˝e nawóz lub Êrodek wspomagajàcy
upraw´ roÊlin zg∏aszany do procedury celnej, w wyni-
ku której nast´puje dopuszczenie do obrotu w rozu-
mieniu przepisów prawa celnego, nie jest przeznaczo-
ny do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

8. Nawozy zawierajàce azotan amonowy w iloÊci
powy˝ej 28 % w przeliczeniu na azot ca∏kowity, przy-
wo˝one z paƒstw trzecich, zaopatruje si´ w wa˝ny cer-
tyfikat potwierdzajàcy ich odpornoÊç na detonacj´,
wydany przez jednostk´ akredytowanà w tym zakresie
na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej. 

Art. 4. 1. Nawozy oraz Êrodki wspomagajàce upra-
w´ roÊlin, o których mowa w art. 3 ust. 2, sà wprowa-
dzane do obrotu na podstawie uzyskanego pozwolenia.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje,
w drodze decyzji, pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin, o których mowa w art. 3 ust. 2.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadze-
nie do obrotu nawozu albo Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, o których mowa w art. 3 ust. 2, sk∏ada:

1) producent — dla nawozu lub Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin, wyprodukowanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importer — dla nawozu lub Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin, przywiezionych z terytorium
paƒstw trzecich;

3) producent lub inny podmiot wprowadzajàcy na-
wóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — dla na-
wozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej.

4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) wyniki badaƒ nawozu albo Êrodka wspomagajàce-
go upraw´ roÊlin;

2) opinie, o których mowa w ust. 6;

3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania —
dla nawozu albo Êrodka poprawiajàcego w∏aÊci-
woÊci gleby, albo stymulatora wzrostu; 

4) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo za-
Êwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci w formie
spó∏ki cywilnej — równie˝ umow´ tej spó∏ki.

5. Wnioskodawca, który ma siedzib´ lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4
pkt 4, do wniosku do∏àcza, przet∏umaczone na j´zyk
polski przez t∏umacza przysi´g∏ego, dokumenty po-
twierdzajàce prowadzenie przez niego dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje
decyzj´ w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do
obrotu nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin, o których mowa w art. 3 ust. 2, po uzyskaniu: 

1) opinii upowa˝nionych jednostek organizacyjnych,
wydanych na podstawie przeprowadzonych ba-
daƒ, potwierdzajàcych, ˝e:

a) nawóz:

— jest przydatny do nawo˝enia roÊlin lub gleb
lub rekultywacji gleb, w tym dostarcza roÊli-
nom sk∏adników pokarmowych, wp∏ywajàc
na wzrost plonu lub na stan od˝ywienia roÊ-
lin w sposób istotny lub na popraw´ jakoÊci
plonu lub cech u˝ytkowych roÊlin, lub zwi´k-
sza ˝yznoÊç gleb lub stawów rybnych, 

— spe∏nia minimalne wymagania jakoÊciowe,
okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 10 pkt 6, oraz deklarowane wyma-
gania jakoÊciowe, 

— nie zawiera zanieczyszczeƒ w iloÊci przekra-
czajàcej ich dopuszczalne wartoÊci okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 10
pkt 5,

— nie stanowi zagro˝enia zdrowia ludzi lub
zwierzàt lub Êrodowiska po zastosowaniu
zgodnie z instrukcjà stosowania i przechowy-
wania, albo

b) Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin: 

— spe∏nia wymagania jakoÊciowe,

— nie zawiera zanieczyszczeƒ w iloÊci przekra-
czajàcej dopuszczalne wartoÊci zanieczysz-
czeƒ okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 pkt 5, albo

c) Êrodek poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci gleby, oprócz
wymagaƒ okreÊlonych w lit. b:

— jest przydatny do poprawy w∏aÊciwoÊci lub
parametrów chemicznych, fizycznych, fizyko-
chemicznych lub biologicznych gleby, 

— nie stanowi zagro˝enia zdrowia ludzi lub
zwierzàt lub Êrodowiska po zastosowaniu
zgodnie z instrukcjà stosowania i przechowy-
wania, albo

d) stymulator wzrostu, oprócz wymagaƒ okreÊlo-
nych w lit. b: 

— wp∏ywa korzystnie na rozwój roÊlin lub inne
procesy ˝yciowe roÊlin w inny sposób ni˝
sk∏adnik pokarmowy roÊlin, 

— nie stanowi zagro˝enia zdrowia ludzi lub
zwierzàt lub Êrodowiska po zastosowaniu
zgodnie z instrukcjà stosowania i przechowy-
wania, albo

e) pod∏o˝e do upraw, oprócz wymagaƒ okreÊlo-
nych w lit. b:

— jest przydatne do uprawy roÊlin, 

— nie stanowi zagro˝enia zdrowia ludzi lub
zwierzàt lub Êrodowiska; 

2) opinii upowa˝nionych jednostek organizacyjnych
o spe∏nieniu przez nawóz organiczny, organiczno-
-mineralny albo Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊ-
lin, wytworzonych z produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierz´cego, o których mowa w rozporzà-
dzeniu nr 1774/2002, lub zawierajàcych te produk-
ty, wymagaƒ okreÊlonych w przepisach rozporzà-
dzenia nr 1774/2002 i rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie
wykonania rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002
w odniesieniu do nawozów organicznych i dodat-
ków do wzbogacania gleby innych ni˝ nawóz natu-
ralny oraz zmieniajàcego to rozporzàdzenie 
(Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2006, str. 31), zwanego da-
lej „rozporzàdzeniem nr 181/2006”.
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7. Szczegó∏owà dokumentacj´ dotyczàcà nawozu
lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin, o których
mowa w art. 3 ust. 2, dostarcza upowa˝nionej jednost-
ce organizacyjnej przeprowadzajàcej badania i wyda-
jàcej opinie:

1) producent — dla nawozu lub Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin, wyprodukowanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importer — dla nawozu lub Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin, przywiezionych z terytorium
paƒstw trzecich;

3) producent lub inny podmiot wprowadzajàcy na-
wóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — dla na-
wozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej.

8. Koszty badaƒ i koszty zwiàzane z wydawaniem
opinii, o których mowa w ust. 6, ponosi:

1) producent — dla nawozu lub Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin, wyprodukowanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importer — dla nawozu lub Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin, przywiezionych z terytorium
paƒstw trzecich;

3) producent lub inny podmiot wprowadzajàcy na-
wóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — dla na-
wozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa odmawia,
w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wprowadze-
nie do obrotu nawozu albo Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, o których mowa w art. 3 ust. 2, je˝eli
z do∏àczonych do wniosku dokumentów nie wynika,
˝e nawóz albo Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin
spe∏niajà wymagania okreÊlone w ust. 6. 

Art. 5. Do obrotu mo˝na wprowadzaç tak˝e nawozy
oraz Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, o których
mowa w art. 3 ust. 2, dopuszczone do obrotu w innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub Republi-
ce Turcji, które zosta∏y wyprodukowane w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub Republice
Turcji lub w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem Europejskie-
go Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je˝eli
przepisy krajowe na podstawie których sà one produ-
kowane i wprowadzane do obrotu zapewniajà ochron´
zdrowia ludzi, zwierzàt i ochron´ Êrodowiska oraz przy-
datnoÊç do stosowania, w zakresie odpowiadajàcym
wymaganiom okreÊlonym w art. 4 ust. 6.

Art. 6. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na-
wozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera:

1) nazw´ nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upra-
w´ roÊlin, imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszka-
nia i adres albo nazw´ oraz siedzib´ i adres:

a) producenta — dla nawozu albo Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin, wyprodukowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) importera — dla nawozu albo Êrodka wspoma-
gajàcego upraw´ roÊlin, przywiezionych z tery-
torium paƒstw trzecich,

c) producenta lub innego podmiotu wprowadzajà-
cego nawóz albo Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— dla nawozu albo Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, wyprodukowanych lub wprowa-
dzonych do obrotu na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

2) okreÊlenie wymagaƒ jakoÊciowych;

3) informacj´, ˝e nawóz albo Êrodek wspomagajàcy
upraw´ roÊlin zosta∏ wytworzony z produktów
ubocznych pochodzenia zwierz´cego, o których
mowa w rozporzàdzeniu nr 1774/2002, lub zawie-
rajà one te produkty — dla nawozu albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin wytworzonych
z tych produktów lub je zawierajàcych; 

4) instrukcj´ stosowania i przechowywania nawozu
albo Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby,
albo stymulatora wzrostu, sporzàdzonà w j´zyku
polskim.

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
wydaje pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na-
wozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
o którym mowa w art. 4 ust. 1, na czas nieokreÊlony. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa,
w drodze decyzji, pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin, o którym mowa w art. 4 ust. 1, je˝eli:

1) nie sà przestrzegane wymagania jakoÊciowe okreÊ-
lone w pozwoleniu albo

2) zostanie ujawnione, ˝e nawóz albo Êrodek wspo-
magajàcy upraw´ roÊlin zagra˝ajà zdrowiu ludzi
lub zwierzàt lub Êrodowisku, albo

3) nawóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin,
wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego, o których mowa w rozporzàdzeniu
nr 1774/2002, lub zawierajàcych te produkty, nie
spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w tym rozporzà-
dzeniu.

3. Je˝eli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
o którym mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, zosta∏o cofni´te to:

1) producent — w przypadku nawozu albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, wyprodukowa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) importer — w przypadku nawozu albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, przywiezionych
z terytorium paƒstw trzecich,
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3) producent lub inny podmiot wprowadzajàcy na-
wóz albo Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w przypad-
ku nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do
obrotu na terytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej

— wycofuje nawóz albo Êrodek wspomagajàcy upra-
w´ roÊlin z obrotu w terminie 3 miesi´cy od dnia,
w którym decyzja o cofni´ciu pozwolenia sta∏a si´
ostateczna.

4. Je˝eli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
o którym mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, zosta∏o cofni´te to: 

1) producent — w przypadku nawozu albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, wyprodukowa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) importer — w przypadku nawozu albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, przywiezionych
z terytorium paƒstw trzecich,

3) producent lub inny podmiot wprowadzajàcy na-
wóz albo Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w przypad-
ku nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do
obrotu na terytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej 

— wycofuje nawóz albo Êrodek wspomagajàcy upra-
w´ roÊlin z obrotu, na podstawie decyzji o cofni´ciu
pozwolenia, która podlega natychmiastowemu wy-
konaniu.

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
prowadzi wykazy nawozów i Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin, które mogà byç wprowadzone do
obrotu na podstawie pozwoleƒ, o których mowa
w art. 4 ust. 1, zawierajàce nazw´ nawozu albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, imi´ i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania i adres albo nazw´ oraz siedzib´
i adres:

1) producenta — dla nawozu albo Êrodka wspomaga-
jàcego upraw´ roÊlin, wyprodukowanych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importera — dla nawozu albo Êrodka wspomaga-
jàcego upraw´ roÊlin, przywiezionych z terytorium
paƒstw trzecich;

3) producenta lub innego podmiotu wprowadzajàce-
go nawóz albo Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊ-
lin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — dla
nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊ-
lin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do ob-
rotu na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej.

2. Wykazy nawozów i Êrodków wspomagajàcych
upraw´ roÊlin sà umieszczane na stronie internetowej
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa.

Art. 9. 1. Konfekcjonowanie mo˝e odbywaç si´ wy-
∏àcznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta na-
wozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin
i po uzgodnieniu z tym producentem rodzaju opako-
waƒ stosowanych do konfekcjonowania.

2. Na opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej do na-
wozu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku na-
wozu luzem — w dokumentach, w które si´ go zaopa-
truje, umieszcza si´ wy∏àcznie:

1) informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ nawozu,
obejmujàce:

a) napis o treÊci „nawóz powsta∏y ze zmiesza-
nia typów nawozów oznaczonych znakiem 
„NAWÓZ WE””, z wyszczególnieniem tych ty-
pów — w przypadku nawozów, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1,

b) okreÊlenie typu wapna nawozowego, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2,

c) numer pozwolenia — dla nawozów, o których
mowa w art. 3 ust. 2,

d) dane o deklarowanej zawartoÊci sk∏adników po-
karmowych,

e) dane dotyczàce formy lub rozpuszczalnoÊci
sk∏adników pokarmowych,

f) nazw´ handlowà nawozu, je˝eli zosta∏a nadana,

g) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i ad-
res albo nazw´ oraz siedzib´ i adres:

— producenta — dla nawozu wyprodukowane-
go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

— importera — dla nawozu przywiezionego
z terytorium paƒstw trzecich,

— producenta lub innego podmiotu wprowa-
dzajàcego nawóz na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej — dla nawozu wyproduko-
wanego lub wprowadzonego do obrotu na
terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej;

2) informacje o:

a) masie netto nawozu,

b) okresie przydatnoÊci nawozu do stosowania;

3) instrukcj´ stosowania i przechowywania nawozu.

3. Na opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej do
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin wprowadza-
nego do obrotu, a w przypadku Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin luzem — w dokumentach, w które
si´ go zaopatruje, umieszcza si´ wy∏àcznie:

1) informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, obejmujàce:

a) numer pozwolenia,

b) okreÊlenie wymagaƒ jakoÊciowych,

c) nazw´ handlowà Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, je˝eli zosta∏a nadana, 
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d) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i ad-
res albo nazw´ oraz siedzib´ i adres:

— producenta — dla Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin wyprodukowanego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

— importera — dla Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin przywiezionego z terytorium
paƒstw trzecich,

— producenta lub innego podmiotu wprowa-
dzajàcego Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊ-
lin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
dla Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin
wyprodukowanego lub wprowadzonego do
obrotu na terytorium innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej;

2) informacje o: 

a) masie netto Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin,

b) okresie przydatnoÊci Êrodka poprawiajàcego
w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatora wzrostu do
stosowania; 

3) instrukcj´ stosowania i przechowywania Êrodka
poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby albo stymula-
tora wzrostu.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, sporzà-
dza si´ w j´zyku polskim oraz umieszcza w widocznym
miejscu, w sposób trwa∏y i zapewniajàcy ich czytel-
noÊç, z tym ˝e informacje okreÊlone w ust. 2 pkt 1 lit. f
i g oraz w ust. 3 pkt 1 lit. c i d, a tak˝e instrukcj´ stoso-
wania i przechowywania nawozu albo Êrodka popra-
wiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby, albo stymulatora wzro-
stu, podaje si´ oddzielnie od innych informacji wy-
mienionych w ust. 2 lub 3.

5. Etykiety do∏àczone do nawozu i Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin mocuje si´ w taki sposób,
aby pozosta∏y one tam, gdzie zosta∏y zamocowane
niezale˝nie od zastosowanego systemu zamkni´cia
opakowania, a je˝eli do zamkni´cia opakowania u˝yto
plomby, podaje si´ na niej informacje okreÊlone
w ust. 2 pkt 1 lit. g lub w ust. 3 pkt 1 lit. d.

6. W przypadku nawozów i Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin luzem jeden egzemplarz doku-
mentów, w które si´ je zaopatruje, zawierajàcy infor-
macje okreÊlone w ust. 2 lub 3, do∏àcza si´ do nawozu
albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin w spo-
sób zapewniajàcy dost´p do tych informacji.

7. Nawozy i Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin
w postaci p∏ynnej mogà byç wprowadzone do obrotu,
je˝eli sà do nich do∏àczone informacje o temperaturze,
w jakiej nawóz albo Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin powinny byç przechowywane, a tak˝e o Êrod-
kach, jakie powinny byç podj´te, aby zapobiec wypad-
kom podczas ich przechowywania.

8. Przepisów ust. 2—7 nie stosuje si´ do nawozów
naturalnych.

9. Na opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej do na-
wozu i Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin wpro-
wadzonych do obrotu, a w przypadku nawozów i Êrod-
ków wspomagajàcych upraw´ roÊlin luzem — w doku-
mentach, w które si´ je zaopatruje, umieszcza si´ tak-
˝e informacje wynikajàce z przepisów odr´bnych.

10. Znakowanie nawozów organicznych, organicz-
no-mineralnych albo Êrodków wspomagajàcych upra-
w´ roÊlin, które zosta∏y wytworzone z produktów
ubocznych pochodzenia zwierz´cego, o których mowa
w rozporzàdzeniu nr 1774/2002, lub je˝eli zawierajà
one te produkty, regulujà przepisy rozporzàdzenia
nr 181/2006.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) jednostki organizacyjne upowa˝nione do przepro-
wadzania badaƒ nawozów lub wydawania opinii,
o której mowa w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 2,
bioràc pod uwag´ obiekty i wyposa˝enie, jakimi
powinna dysponowaç jednostka organizacyjna,
aby zapewniç w∏aÊciwe przeprowadzenie badaƒ,
stosowane przez t´ jednostk´ procedury badawcze
oraz kwalifikacje i doÊwiadczenie zawodowe osób
zatrudnionych w tych jednostkach, zgodne z zakre-
sem przeprowadzanych badaƒ;

2) szczegó∏owy zakres badaƒ nawozów i elementy,
jakie powinna zawieraç opinia o nawozach, wy-
mienione w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, kie-
rujàc si´ koniecznoÊcià stwierdzenia, czy nawozy
te spe∏niajà warunki niezb´dne do wydania po-
zwolenia na wprowadzenie ich do obrotu, okreÊlo-
ne w art. 4 ust. 6;

3) szczegó∏owy zakres dokumentacji dotyczàcej na-
wozów, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç ustalenia
na tej podstawie w∏aÊciwego zakresu badaƒ, jakim
nale˝y poddaç dany nawóz, i wydania opinii, o któ-
rej mowa w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 2; 

4) jakie wymagania ma spe∏niaç treÊç instrukcji sto-
sowania i przechowywania nawozów, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie bezpiecznego ich stosowa-
nia i przechowywania;

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeƒ wyst´pujà-
cych w nawozach i ich wartoÊci, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi lub zwie-
rzàt lub ochrony Êrodowiska;

6) minimalne wymagania jakoÊciowe, jakie powinny
spe∏niaç nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2,
majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia ich sku-
tecznego dzia∏ania.

Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) jednostki organizacyjne upowa˝nione do przepro-
wadzenia badaƒ Êrodków wspomagajàcych upra-
w´ roÊlin lub wydawania opinii, o której mowa
w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. b—e oraz pkt 2, bioràc pod
uwag´ obiekty i wyposa˝enie, jakimi powinna 
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dysponowaç jednostka organizacyjna, aby zapew-
niç w∏aÊciwe przeprowadzenie badaƒ, stosowane
przez t´ jednostk´ procedury badawcze oraz kwa-
lifikacje i doÊwiadczenie zawodowe osób zatrud-
nionych w tych jednostkach, zgodne z zakresem
przeprowadzanych badaƒ; 

2) szczegó∏owy zakres badaƒ Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin i elementy, jakie powinna za-
wieraç opinia o Êrodkach wspomagajàcych upraw´
roÊlin, wymienione w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. b—e oraz
pkt 2, kierujàc si´ koniecznoÊcià stwierdzenia, czy
Êrodki te spe∏niajà warunki niezb´dne do wydania
pozwolenia na wprowadzenie ich do obrotu, okreÊ-
lone w art. 4 ust. 6;

3) szczegó∏owy zakres dokumentacji dotyczàcej Êrod-
ków wspomagajàcych upraw´ roÊlin, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç ustalenia na tej podstawie
w∏aÊciwego zakresu badaƒ, jakim nale˝y poddaç
dany Êrodek, i wydania opinii, o której mowa
w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. b—e oraz pkt 2; 

4) jakie wymagania ma spe∏niaç treÊç instrukcji sto-
sowania i przechowywania Êrodków poprawiajà-
cych w∏aÊciwoÊci gleby oraz stymulatorów wzro-
stu, majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczne-
go ich stosowania i przechowywania;

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeƒ wyst´pujà-
cych w Êrodkach wspomagajàcych upraw´ roÊlin
i ich wartoÊci, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
ochrony zdrowia ludzi lub zwierzàt lub ochrony
Êrodowiska.

Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób umieszczania informacji
umo˝liwiajàcej identyfikacj´ nawozów, o której
mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie w∏aÊciwej informacji o tych nawozach
oraz zapobieganie niekorzystnemu wp∏ywowi na-
wozu na zdrowie ludzi lub zwierzàt lub na Êrodowi-
sko;

2) sposób pakowania nawozów, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie w∏aÊciwej ich jakoÊci oraz zapobiega-
nie niekorzystnemu wp∏ywowi nawozu na zdrowie
ludzi lub zwierzàt lub na Êrodowisko; 

3) dopuszczalne tolerancje zawartoÊci sk∏adników
nawozowych, bioràc pod uwag´ ograniczenia wy-
nikajàce z technologii ich produkcji;

4) sposób pobierania próbek i metody badaƒ na-
wozów mineralnych w celu kontroli ich jakoÊci, ma-
jàc na wzgl´dzie zapewnienie spe∏niania przez na-
wóz parametrów chemicznych, fizycznych i fizyko-
chemicznych oraz wartoÊci zanieczyszczeƒ zawar-
tych w tych nawozach;

5) typy wapna nawozowego oraz szczegó∏owe wy-
magania jakoÊciowe dla tych typów, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwej ich jakoÊci.

Art. 13. 1. Producent ubiegajàcy si´ o oznaczenie
nowego typu nawozu znakiem „NAWÓZ WE”, majàcy
siedzib´ albo miejsce zamieszkania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, sk∏ada do ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki wniosek o wystàpienie do Komi-
sji Europejskiej w tej sprawie. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki:

1) przekazuje Komisji Europejskiej i pozosta∏ym paƒ-
stwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej kopi´
wniosku, o którym mowa w ust. 1, je˝eli nawóz
spe∏nia wymagania dla nowego typu nawozu,
okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 2003/2003, albo

2) wydaje decyzj´ o odmowie przekazania Komisji
Europejskiej i pozosta∏ym paƒstwom cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej kopii wniosku, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli nawóz nie spe∏nia wymagaƒ
dla nowego typu nawozu, okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu nr 2003/2003. 

Art. 14. Koszty post´powania zwiàzane z rozpa-
trzeniem i przekazaniem wniosku o oznaczenie nowe-
go typu nawozu znakiem „NAWÓZ WE” ponosi pro-
ducent ubiegajàcy si´ o takie oznaczenie.

Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki:

1) og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, list´ akredytowanych laboratoriów upo-
wa˝nionych do wykonywania badaƒ potwierdzajà-
cych spe∏nianie przez nawozy oznaczone znakiem
„NAWÓZ WE” wymagaƒ okreÊlonych dla tych na-
wozów w przepisach rozporzàdzenia nr 2003/2003; 

2) informuje Komisj´ Europejskà i pozosta∏e paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej o akredytowanych
laboratoriach upowa˝nionych do wykonywania
badaƒ, o których mowa w pkt 1.

Art. 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia:

1) zakazaç czasowo wprowadzania do obrotu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczo-
nego znakiem „NAWÓZ WE”,

2) uzale˝niç wprowadzenie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczonego
znakiem „NAWÓZ WE” od spe∏nienia okreÊlonych
warunków

— je˝eli zaistniejà przes∏anki okreÊlone w art. 15 roz-
porzàdzenia nr 2003/2003.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki infor-
muje Komisj´ Europejskà i pozosta∏e paƒstwa cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej o ograniczeniach we wpro-
wadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ
WE”, o których mowa w ust. 1, podajàc przyczyny uza-
sadniajàce wprowadzenie tych ograniczeƒ.
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Rozdzia∏ 3

Stosowanie nawozów
i Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin

Art. 17. 1. Stosuje si´ wy∏àcznie nawozy i Êrodki
wspomagajàce upraw´ roÊlin, które zosta∏y dopusz-
czone do obrotu na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 lub
rozporzàdzenia nr 2003/2003.

2. Nawozy stosuje si´ w sposób, który nie zagra˝a
zdrowiu ludzi lub zwierzàt lub Êrodowisku.

3. Zastosowana w okresie roku dawka nawozu na-
turalnego nie mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ 170 kg azotu (N)
w czystym sk∏adniku na 1 ha u˝ytków rolnych.

4. Ârodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby i stymu-
latory wzrostu stosuje si´ zgodnie z instrukcjà ich sto-
sowania i przechowywania.

Art. 18. 1. Podmiot, który prowadzi chów lub
hodowl´ drobiu powy˝ej 40 000 stanowisk lub chów
lub hodowl´ Êwiƒ powy˝ej 2 000 stanowisk dla Êwiƒ
o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:

1) posiada plan nawo˝enia opracowany zgodnie z za-
sadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie
sk∏adu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokar-
mowych roÊlin i zasobnoÊci gleb, uwzgl´dniajàc
stosowane odpady, Êrodki wspomagajàce upraw´
roÊlin i dodatki do wzbogacenia gleby w rozumie-
niu przepisów rozporzàdzenia nr 1774/2002, z wy-
∏àczeniem tych podmiotów, które zbywajà w ca∏o-
Êci nawozy naturalne;

2) zagospodarowuje co najmniej 70 % gnojówki
i gnojowicy na u˝ytkach rolnych, których jest po-
siadaczem i na których prowadzi upraw´ roÊlin,
a pozosta∏e 30 % mo˝e zbyç w sposób okreÊlony
w art. 3 ust. 3.

2. Nabywca nawozu naturalnego, zbytego w spo-
sób okreÊlony w art. 3 ust. 3, opracowuje w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawo˝enia, spe∏-
niajàcy wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 1, jednak
nie póêniej ni˝ do dnia rozpocz´cia stosowania na-
wozu naturalnego.

3. Okr´gowa stacja chemiczno-rolnicza, zwana da-
lej „okr´gowà stacjà”, wydaje opini´ o planie nawo˝e-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

4. Za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, okr´-
gowa stacja pobiera op∏at´.

5. Op∏ata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabyw-
ca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2,

przekazujà do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowi-
ska, w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, kopi´ planu na-
wo˝enia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, wraz
z opinià, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania tej opinii.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç op∏aty za wydanie opinii o planie nawo˝enia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz sposób jej
uiszczania, bioràc pod uwag´ koszty ponoszone przez
okr´gowà stacj´ przy wydawaniu opinii. 

Art. 19. Do stosowania nawozów mineralnych,
w tym nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”,
mo˝e byç u˝yty sprz´t agrolotniczy, je˝eli:

1) sprz´t ten jest wyposa˝ony w urzàdzenia s∏u˝àce
do tego celu;

2) pr´dkoÊç wiatru nie przekracza 3 m/s, a wilgotnoÊç
wzgl´dna powietrza wynosi co najmniej 60 %;

3) powierzchnia upraw, do nawo˝enia których stosu-
je si´ sprz´t agrolotniczy, wynosi co najmniej
30 ha i uprawy te sà po∏o˝one w odleg∏oÊci co naj-
mniej 500 m od dróg publicznych, budynków,
obiektów, w których sà utrzymywane zwierz´ta,
pasiek, upraw zielarskich, ogrodów dzia∏kowych,
cieków, zbiorników wodnych, rezerwatów przyro-
dy, parków narodowych, uzdrowisk oraz obszarów
ochrony uzdrowiskowej, a tak˝e innych obiektów
i obszarów chronionych na podstawie przepisów
odr´bnych. 

Art. 20. 1. Oprócz, okreÊlonego w rozporzàdzeniu
nr 1774/2002, zakazu stosowania na pastwiskach na-
wozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz
Êrodków poprawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby i stymula-
torów wzrostu wytworzonych z produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego, w rozumieniu przepisów
rozporzàdzenia nr 1774/2002, innych ni˝ obornik, lub
zawierajàcych te produkty — okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu nr 1774/2002, zabrania si´ stosowania na-
wozów:

1) na glebach zalanych wodà, przykrytych Êniegiem,
zamarzni´tych do g∏´bokoÊci 30 cm oraz podczas
opadów deszczu;

2) naturalnych:

a) w postaci p∏ynnej oraz azotowych — na glebach
bez okrywy roÊlinnej, po∏o˝onych na stokach
o nachyleniu wi´kszym ni˝ 10 %, 

b) w postaci p∏ynnej — podczas wegetacji roÊlin
przeznaczonych do bezpoÊredniego spo˝ycia
przez ludzi.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do nawo˝e-
nia stawów wykorzystywanych do chowu lub hodow-
li ryb.
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Art. 21. 1. CzynnoÊci polegajàce na Êwiadczeniu
us∏ug w zakresie stosowania nawozów mogà byç wy-
konywane wy∏àcznie przez osoby posiadajàce Êwia-
dectwo ukoƒczenia szkolenia w tym zakresie; wyma-
gania tego nie stosuje si´ wobec absolwentów szkó∏
rolniczych.

2. Szkolenie w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
prowadzà jednostki organizacyjne upowa˝nione przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób stosowania nawozów, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi
lub zwierzàt lub ochrony Êrodowiska;

2) jednostki organizacyjne upowa˝nione do prowa-
dzenia szkoleƒ z zakresu stosowania nawozów,
bioràc pod uwag´ obiekty i wyposa˝enie, jakimi
powinna dysponowaç jednostka organizacyjna,
aby zapewniç w∏aÊciwà jakoÊç prowadzonych
szkoleƒ, oraz kwalifikacje i doÊwiadczenie zawodo-
we w zakresie prowadzonych szkoleƒ osób zatrud-
nionych w tych jednostkach. 

Rozdzia∏ 4

Przewóz i przechowywanie nawozów
oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin

Art. 23. 1. Nawozy, w tym nawozy oznaczone zna-
kiem „NAWÓZ WE”, i Êrodki wspomagajàce upraw´
roÊlin, w postaci sta∏ej, przewo˝one luzem, zabezpie-
cza si´ w sposób, który uniemo˝liwia ich rozsypywa-
nie si´, pylenie i zamokni´cie.

2. Nawozy, w tym nawozy oznaczone znakiem
„NAWÓZ WE”, i Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin
w postaci p∏ynnej, przewozi si´ w zamkni´tych
i szczelnych opakowaniach, zbiornikach lub cyster-
nach.

3. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne
i Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, wytworzone
z produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego,
o których mowa w rozporzàdzeniu nr 1774/2002, lub
zawierajàce te produkty, przewozi si´ w sposób okreÊ-
lony w rozporzàdzeniu nr 181/2006.

Art. 24. 1. Nawozy mineralne, w tym nawozy ozna-
czone znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, organicz-
no-mineralne, Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby
i stymulatory wzrostu, w postaci sta∏ej przechowuje
si´ w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z in-
strukcjà ich stosowania i przechowywania.

2. Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone
znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, organiczno-mine-
ralne, Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby i stymu-
latory wzrostu, w postaci sta∏ej mogà byç równie˝
przechowywane luzem w pryzmach formowanych na

utwardzonym i nieprzepuszczalnym pod∏o˝u, po ich
przykryciu materia∏em wodoszczelnym, zgodnie z in-
strukcjà ich stosowania i przechowywania. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do saletry amono-
wej i innych nawozów zawierajàcych azotan amono-
wy w iloÊci powy˝ej 28 % w przeliczeniu na azot ca∏-
kowity.

4. Pod∏o˝a do upraw w postaci sta∏ej przechowuje
si´ w opakowaniach jednostkowych lub luzem w pry-
zmach formowanych na utwardzonym i nieprzepusz-
czalnym pod∏o˝u, po ich przykryciu materia∏em wodo-
szczelnym.

5. Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone
znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, organiczno-mine-
ralne i Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, w postaci
p∏ynnej przechowuje si´ w zamkni´tych opakowa-
niach lub w szczelnych, przystosowanych do tego ce-
lu zbiornikach. 

Art. 25. 1. Gnojówk´ i gnojowic´ przechowuje si´
wy∏àcznie w szczelnych zbiornikach o pojemnoÊci
umo˝liwiajàcej gromadzenie co najmniej 4-miesi´cz-
nej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny byç
zbiornikami zamkni´tymi, w rozumieniu przepisów
wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.2)) dotyczàcych
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

2. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, prze-
chowujà nawozy naturalne, inne ni˝ wymienione
w ust. 1, na nieprzepuszczalnych p∏ytach, zabezpieczo-
nych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawa∏y si´
do gruntu.

Rozdzia∏ 5

Agrochemiczna obs∏uga rolnictwa

Art. 26. 1. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza,
zwana dalej „Stacjà”, która podlega ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw rolnictwa, oraz podlegajàce jej
okr´gowe stacje wykonujà zadania zwiàzane z agro-
chemicznà obs∏ugà rolnictwa.

2. Stacja oraz okr´gowe stacje sà paƒstwowymi
jednostkami bud˝etowymi.

3. Stacjà kieruje dyrektor, powo∏ywany i odwo∏y-
wany przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

4. Okr´gowymi stacjami kierujà dyrektorzy, powo-
∏ywani i odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa na wniosek dyrektora Stacji.

5. Dyrektor Stacji nadzoruje i koordynuje dzia∏al-
noÊç okr´gowych stacji, w tym w zakresie gospodaro-
wania Êrodkami publicznymi i realizowania planów
dochodów i wydatków.
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Art. 27. Do zadaƒ Stacji nale˝y:

1) okreÊlanie sposobu prowadzenia badaƒ agro-
chemicznych, w tym dobór metod badawczych;

2) ustalanie zakresu zadaƒ wykonywanych przez
okr´gowe stacje;

3) kontrola dzia∏alnoÊci okr´gowych stacji, w tym
stosowania przez nie metod badawczych i termi-
nowoÊci wykonywania przez te stacje badaƒ;

4) podejmowanie dzia∏aƒ w zakresie udzia∏u labora-
toriów okr´gowych stacji w badaniach dok∏adno-
Êci wykonywania analiz chemicznych;

5) organizacja szkoleƒ dla pracowników okr´gowych
stacji; 

6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczàcych
zasobnoÊci gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszcze-
nia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm
od powierzchni gruntu;

7) prowadzenie obs∏ugi finansowej okr´gowych sta-
cji, w tym:

a) opracowywanie planów dochodów i wydatków
dla poszczególnych okr´gowych stacji,

b) przekazywanie Êrodków finansowych na dzia-
∏alnoÊç bie˝àcà okr´gowych stacji;

8) wykonywanie innych zadaƒ z zakresu agro-
chemicznej obs∏ugi rolnictwa, powierzonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

Art. 28. 1. Do zadaƒ okr´gowych stacji nale˝y:

1) wykonywanie analiz gleb, roÊlin, p∏odów rolnych
i leÊnych;

2) doradztwo w sprawach nawo˝enia;

3) wykonywanie badaƒ jakoÊci nawozów i Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

4) wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o za-
sobnoÊci gleb, sk∏adzie chemicznym roÊlin, na-
wozów i Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin,
a tak˝e prawid∏owym stosowaniu nawozów i Êrod-
ków wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

5) prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i informa-
cyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1—4;

6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczàcych
zasobnoÊci gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszcze-
nia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm
od powierzchni gruntu;

7) wykonywanie innych zadaƒ z zakresu agro-
chemicznej obs∏ugi rolnictwa, powierzonych przez
Stacj´.

2. Okr´gowe stacje, wykonujàc zadania, o których
mowa w ust. 1, pobierajà op∏aty za:

1) analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne:

a) gleb mineralnych i organicznych,

b) ziem i gleb ogrodniczych, pod∏o˝y ogrodni-
czych, po˝ywek i wody,

c) materia∏u roÊlinnego i pasz,

d) Êcieków i osadów Êciekowych,

e) nawozów naturalnych, organicznych, organicz-
no-mineralnych i mineralnych,

f) Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

2) badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego;

3) badania materia∏u roÊlinnego na potrzeby doradz-
twa rolniczego;

4) prace terenowo-kartograficzne;

5) opracowanie wyników przeprowadzonych analiz
i badaƒ;

6) dzia∏alnoÊç szkoleniowà i informacyjnà.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do zadaƒ wykony-
wanych na potrzeby organów administracji rzàdowej.

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç i sposób uiszczania op∏at, o których mowa
w ust. 2, bioràc pod uwag´ koszty ponoszone przez
okr´gowe stacje przy wykonywaniu danej czynnoÊci
oraz czas niezb´dny do jej wykonania.

Art. 29. 1. Stacja prowadzi, na podstawie jednost-
kowych sprawozdaƒ okr´gowych stacji, miesi´cznà,
kwartalnà, pó∏rocznà i rocznà ∏àcznà sprawozdaw-
czoÊç bud˝etowà Stacji i okr´gowych stacji oraz spo-
rzàdza bilans roczny.

2. Stacja i okr´gowe stacje, w zakresie nieuregulo-
wanym w ustawie, prowadzà gospodark´ finansowà
na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansach
publicznych.

Rozdzia∏ 6

Nadzór i kontrola w zakresie nawozów, nawo˝enia
oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin 

Art. 30. 1. Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych, zwana dalej „Inspekcjà”, spra-
wuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu na-
wozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”
i Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin w sposób
okreÊlony w przepisach o jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, organy Inspekcji oraz upowa˝nieni
pracownicy Inspekcji sà uprawnieni do:

1) wst´pu na grunty;
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2) dokonywania inwentaryzacji nawozów, nawozów
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

3) przeprowadzania kontroli w zakresie:
a) zgodnoÊci nawozów oznaczonych znakiem

„NAWÓZ WE” z typami tych nawozów okreÊlo-
nymi w rozporzàdzeniu nr 2003/2003,

b) spe∏niania przez nawozy, nawozy oznaczone
znakiem „NAWÓZ WE” i Êrodki wspomagajàce
upraw´ roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz
okreÊlonych, na podstawie art. 10 pkt 5 lub 
art. 11 pkt 5, wymagaƒ, jakie powinny one spe∏-
niaç w zakresie dopuszczalnych wartoÊci zanie-
czyszczeƒ — dokonywanej na podstawie badaƒ
ich parametrów chemicznych, fizycznych, fizyko-
chemicznych i biologicznych, wykonywanych
w laboratoriach wskazanych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 15 pkt 1 — dla nawo-
zów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” lub
w okr´gowych stacjach chemiczno-rolniczych
— dla pozosta∏ych nawozów i Êrodków wspo-
magajàcych upraw´ roÊlin,

c) przestrzegania przepisów dotyczàcych obrotu
nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem
„NAWÓZ WE” oraz Êrodkami wspomagajàcymi
upraw´ roÊlin,

d) zgodnoÊci wapna nawozowego, do którego za-
licza si´ wapno nawozowe zawierajàce magnez,
z ich typami i szczegó∏owymi wymaganiami ja-
koÊciowymi dla tych typów okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 12
pkt 5;

4) wst´pu do obiektów, w których sà przechowywane
nawozy, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ
WE” lub Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin;

5) nieodp∏atnego pobierania do badaƒ próbek na-
wozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ
WE” oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin.

Art. 31. 1. Wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, zwany dalej „inspekto-
rem”, je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o któ-
rej mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3, zostanie stwierdzone,
˝e nie sà spe∏nione wymagania jakoÊciowe lub zosta-
∏y przekroczone, okreÊlone na podstawie art. 10 pkt 5
lub art. 11 pkt 5, dopuszczalne wartoÊci zanieczysz-
czeƒ, lub nie sà spe∏nione warunki dotyczàce wprowa-
dzania do obrotu, okreÊlone w art. 3 ust. 1—4 lub 
art. 5, mo˝e, w drodze decyzji:

1) zakazaç wprowadzenia do obrotu nawozu, nawozu
oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin; 

2) nakazaç wycofanie z obrotu nawozu, nawozu
oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” albo Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pod-
legajà natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 32. Inspekcja Ochrony Ârodowiska przeprowa-
dza kontrol´ przestrzegania przepisów dotyczàcych wa-
runków stosowania i przechowywania nawozów, na-
wozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz Êrod-
ków wspomagajàcych upraw´ roÊlin w sposób okreÊlo-
ny w przepisach o Inspekcji Ochrony Ârodowiska.

Art. 33. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska wydaje decyzj´ o wstrzymaniu prowadzenia chowu
lub hodowli zwierzàt, o których mowa w art. 18 ust. 1,
je˝eli podmiot prowadzàcy chów lub hodowl´ nie po-
siada pozytywnie zaopiniowanego planu nawo˝enia.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu.

Art. 34. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
mo˝e, w drodze decyzji, wstrzymaç prowadzenie cho-
wu lub hodowli zwierzàt, o których mowa w art. 18
ust. 1, je˝eli nawozy naturalne sà stosowane niezgod-
nie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawo˝enia.

Art. 35. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
zezwala, w drodze decyzji, na ponowne podj´cie pro-
wadzenia chowu lub hodowli zwierzàt, o których mo-
wa w art. 18 ust. 1, je˝eli podmiot prowadzàcy chów
lub hodowl´ usunie naruszenia stanowiàce podstaw´
do wydania decyzji, o których mowa w art. 33 i 34.

Art. 36. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza
kontrol´ w zakresie spe∏niania przez nawozy oraz
Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, wytworzone
z produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego,
o których mowa w rozporzàdzeniu nr 1774/2002, lub
zawierajàce te produkty, wymagaƒ okreÊlonych w tym
rozporzàdzeniu.

Rozdzia∏ 7

Op∏aty sankcyjne

Art. 37. 1. Kto wprowadza do obrotu:

1) nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, niena-
le˝àce do typów nawozów wyszczególnionych
w za∏àczniku nr I do rozporzàdzenia nr 2003/2003
lub niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych okreÊ-
lonych dla danego typu nawozu w tym za∏àczniku,

2) nawozy lub Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin
niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 3 lub 5

— wycofuje je z obrotu, na w∏asny koszt, oraz wnosi
na rachunek urz´du skarbowego, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ albo miejsce zamieszkania pod-
miotu wprowadzajàcego do obrotu nawóz, nawóz
oznaczony znakiem „NAWÓZ WE” lub Êrodek wspo-
magajàcy upraw´ roÊlin, op∏at´ sankcyjnà stanowià-
cà 100 % kwoty nale˝nej za sprzedane nawozy, na-
wozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” lub Êrodki
wspomagajàce upraw´ roÊlin, a w przypadku innej
formy zbycia nawozów, nawozów oznaczonych zna-
kiem „NAWÓZ WE” lub Êrodków wspomagajàcych
upraw´ roÊlin — 100 % wartoÊci korzyÊci majàtko-
wej uzyskanej lub którà móg∏by uzyskaç za wprowa-
dzone do obrotu nawozy, nawozy oznaczone zna-
kiem „NAWÓZ WE” lub Êrodki wspomagajàce upra-
w´ roÊlin. 
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2. Inspektor, w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ albo
miejsce zamieszkania podmiotu wprowadzajàcego do
obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem „NAWÓZ
WE” lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin, wyda-
je decyzj´, w której stwierdza: 

1) wprowadzenie do obrotu nawozu oznaczonego
znakiem „NAWÓZ WE”, nienale˝àcego do typów
nawozów wyszczególnionych w za∏àczniku nr I do
rozporzàdzenia nr 2003/2003 lub niespe∏niajàcego
wymagaƒ jakoÊciowych dla danego typu nawozu
okreÊlonych w tym za∏àczniku, lub 

2) wprowadzenie do obrotu nawozu lub Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin niezgodnie z wa-
runkami okreÊlonymi w art. 3 lub 5

— oraz okreÊla termin jego wycofania z obrotu, iloÊç
wprowadzonego do obrotu nawozu lub Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin oraz wysokoÊç op∏a-
ty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1. 

3. Je˝eli wprowadzajàcym do obrotu nawóz, na-
wóz oznaczony znakiem „NAWÓZ WE” lub Êrodek
wspomagajàcy upraw´ roÊlin jest podmiot majàcy
siedzib´ albo miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) op∏at´ sankcyjnà, o której mowa w ust. 1, wnosi
si´ na rachunek urz´du skarbowego, którym kieru-
je Naczelnik Drugiego Urz´du Skarbowego War-
szawa-ÂródmieÊcie;

2) decyzj´, o której mowa w ust. 2, wydaje inspektor
w∏aÊciwy dla województwa mazowieckiego.

4. Inspektor przekazuje w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du skarbowego ostatecznà decyzj´, o której mo-
wa w ust. 2 i 3.

5. Je˝eli obowiàzek wniesienia op∏aty sankcyjnej
wynikajàcy z ostatecznej decyzji, o której mowa
w ust. 2 lub 3, nie zosta∏ spe∏niony, w∏aÊciwy naczelnik
urz´du skarbowego zawiadamia inspektora, który wy-
stawia tytu∏ wykonawczy stanowiàcy podstaw´ do
przymusowego Êciàgni´cia tej op∏aty w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Je˝eli jakoÊç nawozu, nawozu oznaczonego zna-
kiem „NAWÓZ WE” lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin jest niezgodna z deklaracjà producenta,
importera lub innego podmiotu wprowadzajàcego ten
nawóz do obrotu, stosuje si´ przepisy art. 11 ust. 4 i 5
oraz art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póên. zm.3)).

Art. 38. 1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu na-
wóz, nawóz oznaczony znakiem „NAWÓZ WE” lub
Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wnosi op∏aty za
przeprowadzenie przez Inspekcj´ czynnoÊci kontrol-
nych i przeprowadzenie badaƒ laboratoryjnych, je˝eli
w wyniku tej kontroli stwierdzono, ˝e nawozy, nawozy

oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” albo Êrodki wspo-
magajàce upraw´ roÊlin nie spe∏niajà wymagaƒ jako-
Êciowych wynikajàcych z przepisów rozporzàdzenia 
nr 2003/2003 lub przepisów wydanych na podstawie
art. 10 pkt 5 i 6, art. 11 pkt 5 lub art. 12 pkt 5 lub z po-
zwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub nie spe∏-
niajà wymagaƒ okreÊlonych w art. 5, lub nie spe∏niajà
wymagaƒ dodatkowych, zadeklarowanych przez pro-
ducenta, importera lub inny podmiot wprowadza-
jàcy do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem
„NAWÓZ WE” lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç i sposób uiszczania op∏at, o których mowa
w ust. 1, bioràc pod uwag´ koszty ponoszone przez In-
spekcj´ lub upowa˝nione do badaƒ jednostki przy wy-
konywaniu danej czynnoÊci lub badania oraz czas nie-
zb´dny do ich wykonania.

Art. 39. Op∏aty, o których mowa w art. 37 i art. 38
ust. 1, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa. Do op∏at
tych stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.4)).

Rozdzia∏ 8

Przepisy karne

Art. 40. 1. Kto, wprowadzajàc do obrotu nawozy
oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:

1) deklaruje na opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej
do nawozu albo w dokumentach, w które si´ go
zaopatruje, zawartoÊç sk∏adników pokarmowych
g∏ównych, drugorz´dnych i mikrosk∏adników nie-
zgodnie z art. 6, 17, 18, 19, 21 lub 23 rozporzàdze-
nia nr 2003/2003 lub niezgodnie ze sposobem
okreÊlonym na podstawie art. 12 tego rozporzà-
dzenia, lub 

2) umieszcza na etykiecie do∏àczonej do nawozu in-
formacje dotyczàce jego oznakowania lub znakuje
nawóz na opakowaniu w sposób niezgodny z wa-
runkami okreÊlonymi na podstawie art. 10 ust. 1
lub 2 rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub

3) nie umieszcza dla nawozów luzem oznakowaƒ
identyfikacyjnych w dokumentach, w które si´ je
zaopatruje, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 2003/2003, oraz nie udost´pnia tych dokumen-
tów do kontroli, lub 

4) nie umieszcza na opakowaniu lub etykiecie do∏à-
czonej do nawozu albo w dokumentach, w które
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120,
poz. 818.



si´ go zaopatruje, nast´pujàcych informacji w j´-
zyku polskim:

a) napisanego wielkimi literami znaku „NAWÓZ
WE” lub

b) o typie nawozu, zgodnie z typami nawozu okreÊ-
lonymi w za∏àczniku nr I do rozporzàdzenia
nr 2003/2003, lub

c) wyrazu „mieszanka” po okreÊleniu typu na-
wozu — dla nawozów mieszanych, lub

d) oznakowaƒ dodatkowych okreÊlonych w art. 19,
21 lub 23 rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub

e) o podstawowych albo drugorz´dnych sk∏adni-
kach pokarmowych oraz mikrosk∏adnikach i od-
powiadajàcych im symbolach chemicznych,
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w art. 9
ust. 1 lit. a tiret piàte rozporzàdzenia
nr 2003/2003, lub

f) nazw sk∏adników pokarmowych i odpowiadajà-
cych im ich symboli chemicznych, lub

g) nazw mikrosk∏adników pokarmowych zawar-
tych w nawozie, wymienionych w porzàdku
alfabetycznym ich symboli chemicznych, je˝eli
nawóz zawiera mikrosk∏adniki, które w ca∏oÊci
lub w cz´Êci sà chemicznie zwiàzane ze zwiàz-
kiem organicznym, nazw mikrosk∏adników po-
karmowych, po których dodaje si´ okreÊlenia:
„schelatowany przez (z podaniem nazwy czyn-
nika chelatujàcego lub jego skrótu, okreÊlonego
w sekcji E.3.1 za∏àcznika nr I do rozporzàdzenia
nr 2003/2003)” albo „skompleksowany przez
(z podaniem nazwy czynnika kompleksujàcego,
podanego w sekcji E.3.2 za∏àcznika nr I do roz-
porzàdzenia nr 2003/2003)”, lub

h) instrukcji stosowania nawozu, dla nawozów
wymienionych w sekcjach E.1. i E.2. za∏àcznika
nr I do rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub

i) o masie nawozów p∏ynnych, lub

j) o masie netto lub brutto nawozu oraz wadze
opakowania w przypadku podania masy brutto
nawozu, lub

k) imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania
i adresu albo nazwy oraz siedziby i adresu pro-
ducenta, o którym mowa w art. 2 lit. x rozporzà-
dzenia nr 2003/2003, lub

l) o temperaturze przechowywania nawozów
p∏ynnych oraz o Êrodkach, jakie powinny byç
podj´te, aby zapobiec wypadkom podczas ich
przechowywania, lub

5) umieszcza identyfikacj´ dobrowolnà niezgodnie
z art. 9 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub

6) umieszcza oznakowania dotyczàce identyfikacji
dobrowolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b
rozporzàdzenia nr 2003/2003, sprzecznie z oznako-
waniem identyfikacji obowiàzkowej, o której mo-
wa w art. 9 ust. 1 lit. a tego rozporzàdzenia, lub

7) nie umieszcza oddzielnie od innych informacji za-
wartych na opakowaniu, etykiecie do∏àczonej do
nawozu lub w dokumentach, w które si´ go zaopa-
truje, identyfikacji dobrowolnej, o której mowa
w art. 9 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 2003/2003,
lub

8) nie podaje informacji, o których mowa w art. 9
ust. 1 rozporzàdzenia nr 2003/2003 oddzielnie od
innych informacji umieszczonych na opakowaniu,
etykiecie do∏àczonej do nawozu lub dokumentach,
w które si´ go zaopatruje, lub 

9) nie przechowuje dokumentacji o pochodzeniu na-
wozu, w tym nawozu o wysokiej zawartoÊci azotu
na bazie azotanu amonu, i nie udost´pnia tej doku-
mentacji do kontroli przez okres, w którym nawo-
zy znajdujà si´ w obrocie, oraz przez okres 2 lat,
liczàc od dnia wstrzymania dostaw przez produ-
centa, lub

10) proste o zawartoÊci azotu powy˝ej 28 % maso-
wych w przeliczeniu na azotan amonu, nie gwa-
rantuje, ˝e nawozy te sà zgodne z wymaganiami
okreÊlonymi w sekcji 1 za∏àcznika nr III do rozpo-
rzàdzenia nr 2003/2003, lub

11) nie posiada dokumentu stwierdzajàcego, ˝e na-
wóz o zawartoÊci azotu powy˝ej 28 % masowych
w przeliczeniu na azotan amonu przeszed∏ pomyÊl-
nie test odpornoÊci na detonacj´ w laboratorium
upowa˝nionym do jego przeprowadzenia, lub

12) podaje zawartoÊç sk∏adników pokarmowych g∏ów-
nych, drugorz´dnych i mikrosk∏adników niezgod-
nie z tolerancjami okreÊlonymi w za∏àczniku
nr II do rozporzàdzenia nr 2003/2003 lub systema-
tycznie wykorzystuje te tolerancje, lub stosuje to-
lerancje w odniesieniu do zawartoÊci minimalnych
i maksymalnych, okreÊlonych w za∏àczniku nr I do
rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub

13) wprowadza do obrotu: 

a) w opakowaniach, które nie sà zamkni´te w spo-
sób lub przy zastosowaniu urzàdzenia, o których
mowa w art. 12 rozporzàdzenia nr 2003/2003,
lub

b) nieopakowane nawozy o zawartoÊci azotu po-
wy˝ej 28 % masowych w przeliczeniu na azotan
amonu

— podlega karze grzywny.

2. Kto, wprowadzajàc do obrotu nawozy nieozna-
czone znakiem „NAWÓZ WE” lub Êrodki wspomagajà-
ce upraw´ roÊlin:

1) konfekcjonuje je bez pisemnej zgody producenta
lub nie uzgadnia z tym producentem rodzaju opa-
kowaƒ stosowanych do konfekcjonowania, lub

2) nie umieszcza na opakowaniu lub na etykiecie,
a w przypadku nawozów albo Êrodków wspoma-
gajàcych upraw´ roÊlin luzem — w dokumentach,
w które si´ je zaopatruje, w widocznym miejscu,
sporzàdzonych w j´zyku polskim, w sposób trwa∏y
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i zapewniajàcy ich czytelnoÊç, informacji dotyczà-
cych identyfikacji nawozu albo Êrodka wspomaga-
jàcego upraw´ roÊlin, o których mowa w art. 9
ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, oraz instrukcji stosowa-
nia i przechowywania nawozu, Êrodka poprawiajà-
cego w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatora wzrostu,
a tak˝e informacji o masie netto nawozu albo Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin i okresie ich
przydatnoÊci do stosowania, lub

3) nie podaje informacji okreÊlonych w ust. 2 pkt 1
lit. f i g oraz w ust. 3 pkt 1 lit. c i d oddzielnie od in-
nych informacji wymienionych w ust. 2 lub ust. 3,
lub

4) umieszcza na opakowaniu lub na etykiecie,
a w przypadku nawozów oraz Êrodków wspoma-
gajàcych upraw´ roÊlin luzem — w dokumentach,
w które si´ je zaopatruje, informacje inne ni˝ okreÊ-
lone w art. 9 ust. 2 lub ust. 3 oraz w ust. 9, lub 

5) zmienia treÊç instrukcji stosowania i przechowy-
wania nawozu, Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwo-
Êci gleby albo stymulatora wzrostu, o której mowa
w pozwoleniu ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa na wprowadzenie do obrotu nawozu, Êrod-
ka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby albo stymu-
latora wzrostu, lub

6) nie mocuje etykiet do∏àczonych do nawozu albo
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin w taki spo-
sób, aby pozosta∏y one tam, gdzie zosta∏y zamoco-
wane niezale˝nie od zastosowanego systemu
zamkni´cia opakowania, lub

7) nie do∏àcza do nawozu oraz Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin luzem egzemplarza dokumen-
tów zawierajàcego informacje, okreÊlone w art. 9
ust. 2 lub ust. 3 w sposób zapewniajàcy dost´p do
tych informacji, lub

8) nie do∏àcza do nawozu oraz Êrodka wspomagajà-
cego upraw´ roÊlin w postaci p∏ynnej informacji
o temperaturze, w jakiej powinny byç one prze-
chowywane, oraz informacji o Êrodkach, jakie po-
winny byç podj´te, aby zapobiec wypadkom
w trakcie ich przechowywania, lub

9) nie znakuje nawozu organicznego, organiczno-
-mineralnego albo Êrodka wspomagajàcego upra-
w´ roÊlin, wytworzonych z produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego, o których mowa w roz-
porzàdzeniu nr 1774/2002 lub zawierajàcych te
produkty w sposób okreÊlony w cz´Êci 2 ust. 2 za-
∏àcznika do rozporzàdzenia nr 181/2006

— podlega karze grzywny.

3. Kto deklaruje nieprawdziwe wymagania jako-
Êciowe nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin, podlega karze grzywny.

Art. 41. Kto:

1) wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone zna-
kiem „NAWÓZ WE” lub Êrodki wspomagajàce
upraw´ roÊlin:

a) niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych lub

b) w których zanieczyszczenia przekraczajà do-
puszczalne wartoÊci zanieczyszczeƒ, okreÊlone
na podstawie art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, lub

2) stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunka-
mi okreÊlonymi w art. 17—20 oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 22, powodujàc zagro-
˝enie zdrowia ludzi lub zwierzàt lub Êrodowiska,
lub

3) stosuje nawozy i Êrodki wspomagajàce upraw´
roÊlin niedopuszczone do obrotu, lub

4) stosuje Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby
albo stymulatory wzrostu niezgodnie z ich instruk-
cjà stosowania i przechowywania, lub

5) wykonuje czynnoÊci polegajàce na Êwiadczeniu
us∏ug w zakresie stosowania nawozów, nie posia-
dajàc uprawnieƒ w tym zakresie, okreÊlonych
w art. 21 ust. 1, lub

6) przewozi lub przechowuje nawozy lub Êrodki
wspomagajàce upraw´ roÊlin w sposób niezgodny
z art. 23 lub 24, powodujàc zagro˝enie zdrowia lu-
dzi lub zwierzàt lub Êrodowiska, lub

7) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa w art. 7
ust. 3 lub 4, art. 31 ust. 1 pkt 2 lub art. 37 ust. 1, nie
wycofa∏ nawozu lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, wprowadzonych do obrotu, lub

8) stosuje na pastwiskach nawozy organiczne, orga-
niczno-mineralne, Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwo-
Êci gleby lub stymulatory wzrostu, otrzymane
z produktów ubocznych pochodzenia zwierz´-
cego, w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia 
nr 1774/2002, innych ni˝ obornik, lub zawierajàce
te produkty, lub

9) b´dàc nabywcà nawozu naturalnego nie posiada
pozytywnie zaopiniowanego planu nawo˝enia, lub

10) stosuje nawozy naturalne niezgodnie z pozytyw-
nie zaopiniowanym planem nawo˝enia, lub

11) przechowuje nawozy naturalne niezgodnie z wa-
runkami okreÊlonymi w art. 25

— podlega karze grzywny.

Art. 42. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w art. 40
i 41 nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia. 

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 43. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.5)) w art. 4 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) nawozów i Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin.”.
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———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275,
z 2004 r. Nr 34, poz. 293 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1495.



Art. 44. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
— Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z póên. zm.6)) w art. 3 w pkt 38 lit. b otrzymu-
je brzmienie: 

„b) ciek∏e odchody zwierz´ce, z wyjàtkiem gnojówki
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wyko-
rzystania w sposób i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i na-
wo˝eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),”.

Art. 45. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
w art. 2 w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ciek∏e odchody zwierz´ce, z wyjàtkiem gnojówki
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wyko-
rzystania w sposób i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i na-
wo˝eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),”.

Art. 46. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.7))
w art. 9 w ust. 1 w pkt 14 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ciek∏e odchody zwierz´ce, z wyjàtkiem gnojówki
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wyko-
rzystania w sposób i na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i na-
wo˝eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),”.

Art. 47. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rol-
nictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz
z 2007 r. Nr 80, poz. 541) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ârodek poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci gleby,
którym jest Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U.
Nr 147, poz. 1033), mo˝e zostaç zakwalifiko-
wany do stosowania w rolnictwie ekologicz-
nym, je˝eli:

1) zosta∏ wprowadzony do obrotu na podsta-
wie przepisów o nawozach i nawo˝eniu;

2) zawiera w swoim sk∏adzie wy∏àcznie sub-
stancje wymienione w za∏àczniku nr II A do
rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 1
pkt 1.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si´ do do-
datków do wzbogacenia gleby wytworzo-

nych wy∏àcznie z produktów ubocznych po-
chodzenia zwierz´cego w rozumieniu prze-
pisów rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego prze-
pisy sanitarne dotyczàce produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierz´cego nieprzezna-
czonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. 
WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 37, str. 92, z póên. zm.).”;

2) w art. 15 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kto wprowadza do obrotu nawóz lub Êrodek
poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci gleby, którym jest
Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin w rozu-
mieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawo-
zach i nawo˝eniu niezakwalifikowany do sto-
sowania w rolnictwie ekologicznym, jako prze-
znaczony do stosowania w rolnictwie ekolo-
gicznym, jest obowiàzany do wycofania go
z obrotu. Przepisy art. 37 ust. 1—5 tej ustawy
stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 48. 1. Producenci, importerzy lub inne pod-
mioty wprowadzajàce do obrotu Êrodki wspomagajà-
ce upraw´ roÊlin, które znajdujà si´ w obrocie w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, wyst´pujà, w terminie 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, do ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu tych Êrod-
ków. 

2. Ârodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, które znaj-
dujà si´ w obrocie w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, co
do których nie wystàpiono z wnioskiem, o którym mo-
wa w ust. 1, wycofuje z obrotu producent, importer
albo inny podmiot, który wprowadzi∏ je do obrotu,
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

3. Je˝eli po z∏o˝eniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa od-
mówi wydania pozwolenia na wprowadzenie do obro-
tu Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin, Êrodek ten
wycofuje z obrotu producent, importer albo inny pod-
miot, który wprowadzi∏ go do obrotu, w terminie 
6 miesi´cy od dnia, w którym decyzja o odmowie wy-
dania pozwolenia sta∏a si´ ostateczna. 

Art. 49. 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. podmioty,
o których mowa w art. 18 ust. 1, przechowujà gnojów-
k´ i gnojowic´ w szczelnych, zamkni´tych zbiornikach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki dotyczàce zbiorników, o których mowa w ust. 1,
oraz przechowywania gnojówki i gnojowicy, majàc na
wzgl´dzie ochron´ Êrodowiska.

Art. 50. 1. Kto przechowuje gnojówk´ i gnojowic´
w sposób niezgodny z art. 49

— podlega karze grzywny.
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6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.



2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1 na-
st´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.

Art. 51. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 9, art. 10, art. 10c pkt 3, art. 11a ust. 5, art. 15
i art. 20a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 52, zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 10, art. 12, 
art. 18 ust. 7, art. 22 i art. 28 ust. 5 niniejszej ustawy,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 24 miesiàce od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 52. Traci moc ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o na-
wozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249,
poz. 2103).

Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 25 ust. 1,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz
art. 25 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski 
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