
Na podstawie art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 147,
poz. 1033) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) jednostki organizacyjne upowa˝nione do przepro-
wadzania badaƒ nawozów i Êrodków wspomaga-
jàcych upraw´ roÊlin lub wydawania opinii, o któ-
rych mowa w pkt 2; 

2) szczegó∏owy zakres badaƒ nawozów i Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin, a tak˝e elementy,
wymienione w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawo˝eniu, zwanej dalej „usta-
wà”, jakie powinna zawieraç opinia o nawozach
oraz Êrodkach wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

3) szczegó∏owy zakres dokumentacji dotyczàcej na-
wozów oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin;

4) wymagania, jakie ma spe∏niaç treÊç instrukcji sto-
sowania i przechowywania nawozów, Êrodków po-
prawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby i stymulatorów
wzrostu;

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeƒ wyst´pujà-
cych w nawozach i Êrodkach wspomagajàcych
upraw´ roÊlin oraz ich wartoÊci;

6) minimalne wymagania jakoÊciowe, jakie powinny
spe∏niaç nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy.

§ 2. 1. Badania nawozów i Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin obejmujà:

1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne po-
twierdzajàce:

a) deklarowanà w szczegó∏owej dokumentacji za-
wartoÊç sk∏adników pokarmowych, parametry
fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz
spe∏nianie minimalnych wymagaƒ jakoÊcio-
wych i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ — w przypadku nawo-
zów,

b) deklarowane w szczegó∏owej dokumentacji pa-
rametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne
oraz spe∏nianie wymagaƒ dotyczàcych dopusz-
czalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ — w przypad-
ku Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

2) badania biologiczne potwierdzajàce stan sanitarny
nawozu organicznego i organiczno-mineralnego
oraz organicznego i organiczno-mineralnego Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin;

3) badania rolnicze przeprowadzane co najmniej
przez jeden sezon wegetacyjny potwierdzajàce:

a) przydatnoÊç nawozu do nawo˝enia roÊlin lub
gleb, lub rekultywacji gleb,

b) korzystny wp∏yw stymulatorów wzrostu na roz-
wój roÊlin lub inne procesy ˝yciowe roÊlin.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, majà na celu
ustalenie:

1) przydatnoÊci nawozów do nawo˝enia roÊlin lub
gleb, lub rekultywacji gleb;

2) przydatnoÊci Êrodków poprawiajàcych w∏aÊciwo-
Êci gleby do poprawy w∏aÊciwoÊci lub paramet-
rów chemicznych i fizykochemicznych lub fizycz-
nych, lub biologicznych gleby; 

3) spe∏nienia wymagaƒ jakoÊciowych oraz dopusz-
czalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ nawozów i Êrod-
ków wspomagajàcych upraw´ roÊlin;

4) korzystnego wp∏ywu stymulatorów wzrostu na
rozwój roÊlin lub inne procesy ˝yciowe roÊlin w in-
ny sposób ni˝ sk∏adniki pokarmowe roÊlin; 

5) oddzia∏ywania na zdrowie ludzi lub zwierzàt, lub
na Êrodowisko nawozów i Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin.

3. Wapno nawozowe i wapno nawozowe zawiera-
jàce magnez poddaje si´ wy∏àcznie badaniom fizycz-
nym, fizykochemicznym i chemicznym.

4. Badaniom rolniczym nie poddaje si´ nawozu:

1) mineralnego, je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych,
fizykochemicznych i chemicznych stwierdzono, ˝e
nawóz ten b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin
lub gleb, lub rekultywacji gleb;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listo-
pada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 15 listopada 2007 r. pod numerem
2007/0628/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawia-
jàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998,
str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póên. zm.).



2) organicznego i organiczno-mineralnego wytwo-
rzonego wy∏àcznie z surowców roÊlinnych oraz
ubocznych produktów zwierz´cych spe∏niajàcych
wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 paêdziernika 2002 r. wprowadzajàcym
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92,
z póên. zm.), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 1774/2002”, je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych,
fizykochemicznych i chemicznych oraz na podsta-
wie przed∏o˝onej technologii jego produkcji lub
surowców zastosowanych do jego wytwarzania
potwierdzono, ˝e nawóz ten b´dzie przydatny do
nawo˝enia roÊlin lub gleb, lub rekultywacji gleb. 

5. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje si´ do nawozów
wyprodukowanych z odpadów w rozumieniu przepi-
sów o odpadach, zwanych dalej „odpadami”, których
dzia∏anie nie jest sprawdzone.

§ 3. Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne,
biologiczne oraz rolnicze przeprowadza si´ dla nawo-
zów i Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin:

1) wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — na próbkach nawozu i Êrodka wspoma-
gajàcego upraw´ roÊlin pobranych przez próbko-
biorc´ z okr´gowej stacji chemiczno-rolniczej lub
z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania
próbek;

2) przywiezionych z innych paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub z paƒstw trzecich — na prób-
kach nawozu i Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin pobranych przez próbkobiorc´ posiadajàce-
go uprawnienia w zakresie pobierania próbek.

§ 4. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝niony-
mi do prowadzenia badaƒ, o których mowa w § 2, sà:

1) w zakresie badaƒ fizycznych, fizykochemicznych
i chemicznych nawozów i Êrodków wspomagajà-
cych upraw´ roÊlin:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
— Paƒstwowy Instytut Badawczy w Pu∏awach,
zwany dalej „Instytutem Uprawy, Nawo˝enia
i Gleboznawstwa”,

b) Instytut Nawozów Sztucznych w Pu∏awach, zwa-
ny dalej „Instytutem Nawozów Sztucznych”,

c) jednostki akredytowane w tym zakresie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

2) w zakresie badaƒ biologicznych nawozów i Êrod-
ków wspomagajàcych upraw´ roÊlin:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa,

b) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — Paƒstwo-
wy Instytut Badawczy w Pu∏awach, zwany dalej
„Paƒstwowym Instytutem Weterynaryjnym”,

c) Instytut Ochrony Ârodowiska w Warszawie,
zwany dalej „Instytutem Ochrony Ârodowiska”,

d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodêki
w Lublinie, zwany dalej „Instytutem Medycyny
Wsi”,

e) jednostki akredytowane w tym zakresie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

3) w zakresie badaƒ rolniczych nawozów i stymulato-
rów wzrostu:

a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
— dla nawozu przeznaczonego do nawo˝enia
upraw polowych lub dla stymulatora wzrostu
przeznaczonego do stosowania w uprawach po-
lowych,

b) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
w Skierniewicach, zwany dalej „Instytutem Wa-
rzywnictwa” — dla nawozu przeznaczonego do
nawo˝enia upraw warzywnych lub dla stymula-
tora wzrostu przeznaczonego do stosowania
w uprawach warzywnych,

c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skier-
niewicach, zwany dalej „Instytutem Sadownic-
twa i Kwiaciarstwa” — dla nawozu przeznaczo-
nego do nawo˝enia upraw sadowniczych, roÊlin
ozdobnych i trawników lub dla stymulatora
wzrostu przeznaczonego do stosowania w upra-
wach sadowniczych, w uprawach roÊlin ozdob-
nych i na trawnikach,

d) Instytut Badawczy LeÊnictwa w Warszawie, zwa-
ny dalej „Instytutem Badawczym LeÊnictwa”
— dla nawozu przeznaczonego do nawo˝enia la-
sów lub dla stymulatora wzrostu przeznaczone-
go do stosowania w uprawach leÊnych,

e) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych w Falen-
tach, zwany dalej „Instytutem Melioracji i U˝yt-
ków Zielonych” — dla nawozu przeznaczonego
do nawo˝enia u˝ytków zielonych lub dla stymu-
latora wzrostu przeznaczonego do stosowania
na u˝ytkach zielonych,

f) jednostki akredytowane w tym zakresie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

§ 5. Jednostkami upowa˝nionymi do wydawania
opinii o nawozach i Êrodkach wspomagajàcych upra-
w´ roÊlin sà:

1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa
w zakresie:

a) spe∏niania wymagaƒ jakoÊciowych, a tak˝e wy-
magaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci
zanieczyszczeƒ przez nawóz organiczny i orga-
niczno-mineralny lub organiczny i organiczno-
-mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin oraz wapno nawozowe i wapno nawozo-
we zawierajàce magnez — dla nawozu lub Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin przewidzia-
nych do stosowania w uprawach polowych,
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b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia upraw po-
lowych lub rekultywacji gleb oraz Êrodków po-
prawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby i stymulatorów
wzrostu do stosowania w uprawach polowych,
a tak˝e ich oddzia∏ywania na zdrowie ludzi lub
zwierzàt, lub na Êrodowisko, z wy∏àczeniem na-
wozów oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin, o których mowa w § 6;

2) Instytut Warzywnictwa w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organiczno-
-mineralny lub organiczny i organiczno-mineral-
ny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wyma-
gaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym
nawozie lub Êrodku wspomagajàcym upraw´
roÊlin — dla nawozu lub Êrodka wspomagajàce-
go upraw´ roÊlin przewidzianych do stosowania
w uprawach roÊlin warzywnych,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia roÊlin wa-
rzywnych lub Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin do stosowania w uprawach warzywnych,
a tak˝e ich oddzia∏ywania na zdrowie ludzi lub
zwierzàt, lub na Êrodowisko, z wy∏àczeniem na-
wozów oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin, o których mowa w § 6;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organiczno-
-mineralny lub organiczny i organiczno-mineral-
ny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wyma-
gaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym
nawozie lub Êrodku wspomagajàcym upraw´
roÊlin — dla nawozu lub Êrodka wspomagajàce-
go upraw´ roÊlin przewidzianych do stosowania
w uprawach sadowniczych, w uprawach roÊlin
ozdobnych i na trawnikach,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia upraw sa-
downiczych, roÊlin ozdobnych i trawników lub
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin do sto-
sowania w uprawach sadowniczych, w upra-
wach roÊlin ozdobnych i na trawnikach, a tak˝e
ich oddzia∏ywania na zdrowie ludzi lub zwierzàt,
lub na Êrodowisko, z wy∏àczeniem nawozów
oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin,
o których mowa w § 6;

4) Instytut Badawczy LeÊnictwa w zakresie:

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny lub organiczny i organiczno-mi-
neralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin
wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ doty-
czàcych dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ w tym nawozie lub w tym Êrodku wspoma-
gajàcym upraw´ roÊlin — dla nawozu lub Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin przewidzia-
nych do stosowania w lasach,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia roÊlin i gleb
w lasach lub Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin do stosowania w uprawach roÊlin i na gle-
bach w lasach, a tak˝e ich oddzia∏ywania na
zdrowie ludzi lub zwierzàt, lub na Êrodowisko,

z wy∏àczeniem nawozów oraz Êrodków wspoma-
gajàcych upraw´ roÊlin, o których mowa w § 6;

5) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych w zakresie: 

a) spe∏niania przez nawóz organiczny i organicz-
no-mineralny lub organiczny i organiczno-mi-
neralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin
wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ doty-
czàcych dopuszczalnych wartoÊci zanieczysz-
czeƒ w tym nawozie lub w tym Êrodku wspoma-
gajàcym upraw´ roÊlin — dla nawozu lub Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin przewidzia-
nych do stosowania na u˝ytkach zielonych,

b) przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia u˝ytków
zielonych lub Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin do stosowania na u˝ytkach zielonych,
a tak˝e ich oddzia∏ywania na zdrowie ludzi lub
zwierzàt, lub na Êrodowisko;

6) Instytut Nawozów Sztucznych w zakresie spe∏nia-
nia przez nawóz mineralny lub mineralny Êrodek
wspomagajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jakoÊcio-
wych i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ;

7) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny w zakresie
spe∏niania przez nawóz organiczny i organiczno-
-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny
Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin:

a) wytworzony z surowców b´dàcych ubocznymi
produktami zwierz´cymi lub

b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocz-
nych produktów zwierz´cych, lub

c) zawierajàcy w swoim sk∏adzie uboczne produk-
ty zwierz´ce

— wymagaƒ weterynaryjnych, które sà okreÊlone
w rozporzàdzeniu nr 1774/2002.

§ 6. Jednostkami upowa˝nionymi do wydawania
opinii w zakresie oddzia∏ywania na zdrowie ludzi lub
zwierzàt lub na Êrodowisko nawozu organicznego i or-
ganiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-
-mineralnego Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin
wytworzonego z surowców b´dàcych odpadami lub
ubocznymi produktami zwierz´cymi lub z produktów
uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów
zwierz´cych albo zawierajàcego w swoim sk∏adzie od-
pady lub uboczne produkty zwierz´ce lub produkty
uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwie-
rz´cych, a tak˝e nawozu lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, w których sk∏adzie chemicznym wyst´-
puje substancja dotychczas nieznana lub niestosowa-
na w rolnictwie, sà:

1) Instytut Medycyny Wsi — w zakresie oddzia∏ywa-
nia nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin na zdrowie ludzi;

2) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — w zakresie
oddzia∏ywania nawozu lub Êrodka wspomagajàce-
go upraw´ roÊlin na zdrowie zwierzàt;

3) Instytut Ochrony Ârodowiska — w zakresie oddzia-
∏ywania nawozu lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin na Êrodowisko.
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§ 7. Opinie jednostek organizacyjnych, o których
mowa w § 5 i 6, zawierajà:

1) nazw´, rodzaj, typ, postaç nawozu lub nazw´, rodzaj
i postaç Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin;

2) informacj´ o zakazie stosowania na pastwiskach na-
wozu lub Êrodka poprawiajàcego gleb´, lub stymu-
latora wzrostu otrzymanych z ubocznych produk-
tów zwierz´cych lub zawierajàcych takie produkty; 

3) zaakceptowany przez danà jednostk´ projekt in-
strukcji stosowania i przechowywania nawozu lub
Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby, lub
stymulatora wzrostu.

§ 8. Opinie jednostek organizacyjnych w zakresie,
o którym mowa w § 5 pkt 1—5 lit. a i pkt 6 oraz § 6,
oprócz informacji, o których mowa w § 7, zawierajà in-
formacj´ o surowcach, z których zosta∏ wyprodukowa-
ny nawóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin.

§ 9. Opinia, oprócz informacji, o których mowa
w § 7 i 8, wydana przez:

1) Instytut Nawozów Sztucznych zawiera dodatkowo:

a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanieczyszczeƒ
nawozu mineralnego lub mineralnego Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin,

b) potwierdzenie spe∏niania przez nawóz mineral-
ny lub mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych i wymagaƒ w za-
kresie dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ;

2) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa za-
wiera dodatkowo:

a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanieczysz-
czeƒ nawozu organicznego, organiczno-mine-
ralnego i wapna nawozowego oraz wapna na-
wozowego zawierajàcego magnez, a tak˝e or-
ganicznego i organiczno-mineralnego Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin, przewidzia-
nych do stosowania w uprawach polowych, 

b) potwierdzenie spe∏niania wymagaƒ jakoÊcio-
wych i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ przez nawóz organicz-
ny i organiczno-mineralny, wapno nawozowe
oraz wapno nawozowe zawierajàce magnez,
a tak˝e przez organiczny i organiczno-mineralny
Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin, przewi-
dzianych do stosowania w uprawach polowych;

3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy LeÊnictwa,
lub Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych zawie-
ra dodatkowo:

a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanieczysz-
czeƒ nawozu organicznego i organiczno-mine-
ralnego lub organicznego i organiczno-mineral-
nego Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
przewidzianych do stosowania odpowiednio
w uprawach warzywnych lub sadowniczych,
w uprawach roÊlin ozdobnych, na trawnikach
lub w lasach, lub na u˝ytkach zielonych,

b) potwierdzenie spe∏niania wymagaƒ jakoÊcio-
wych i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ przez nawóz organicz-
ny i organiczno-mineralny lub przez organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspomagajàcy
upraw´ roÊlin, przewidzianych do stosowania
w uprawach warzywnych lub sadowniczych,
uprawach roÊlin ozdobnych, na trawnikach lub
w lasach, lub na u˝ytkach zielonych;

4) Instytut Medycyny Wsi — zawiera dodatkowo in-
formacje o oddzia∏ywaniu nawozu lub Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin na zdrowie ludzi,
po prawid∏owym ich zastosowaniu;

5) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny — zawiera do-
datkowo informacje o oddzia∏ywaniu nawozu lub
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin na zdro-
wie zwierzàt, po prawid∏owym ich zastosowaniu;

6) Instytut Ochrony Ârodowiska — zawiera dodatko-
wo informacje o oddzia∏ywaniu nawozu lub Êrod-
ka wspomagajàcego upraw´ roÊlin na Êrodowis-
ko, po prawid∏owym ich zastosowaniu.

§ 10. Opinie jednostek organizacyjnych w zakresie,
o którym mowa w § 5 pkt 1—5 lit. b, oprócz informa-
cji, o których mowa w § 7, zawierajà:

1) wymagania jakoÊciowe nawozu lub Êrodka wspo-
magajàcego upraw´ roÊlin;

2) ocen´ nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upra-
w´ roÊlin stwierdzajàcà ich przydatnoÊç do zasto-
sowania zgodnie z przeznaczeniem;

3) informacj´ o oddzia∏ywaniu prawid∏owo zastoso-
wanego nawozu lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin na zdrowie ludzi lub zwierzàt, lub na
Êrodowisko;

4) informacj´ o mo˝liwoÊci stosowania nawozów lub
Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin przewi-
dzianych do stosowania ∏àcznie ze Êrodkami
ochrony roÊlin — w przypadku takich nawozów
lub Êrodków.

§ 11. Opinia jednostki organizacyjnej w zakresie,
o którym mowa w § 5 pkt 7, oprócz informacji, o któ-
rych mowa w § 7 pkt 1 i 3, zawiera ocen´ nawozu lub
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin potwierdzajà-
cà spe∏nianie wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych
w rozporzàdzeniu nr 1774/2002.

§ 12. 1. Dokumentacja niezb´dna do przeprowa-
dzenia badaƒ nawozów lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2,
zawiera:

1) nazw´ nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upra-
w´ roÊlin;

2) opis technologii produkcji zawierajàcy informacje
o rodzaju surowców lub produktów, z których na-
wóz lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin zo-
sta∏ wyprodukowany, i ich nazwy;
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3) dane dotyczàce formy azotu, je˝eli jednym z su-
rowców sà nawozy azotowe lub wielosk∏adnikowe
zawierajàce azot;

4) deklaracj´ producenta o spe∏nianiu przez nawóz
lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wyma-
gaƒ jakoÊciowych.

2. Dokumentacja niezb´dna do wydania opinii,
o których mowa w § 5 i 6, zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 1;

2) projekt instrukcji stosowania i przechowywania
nawozu lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci
gleby, lub stymulatora wzrostu.

3. Dokumentacja niezb´dna do wydania opinii,
o których mowa w § 5 pkt 1—5 lit. b, oprócz informa-
cji, o których mowa w ust. 2, zawiera:

1) badania i opinie wymagane dla okreÊlonego na-
wozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin;

2) opini´ wydanà przez Instytut Ochrony RoÊlin w Po-
znaniu o mo˝liwoÊci stosowania nawozów lub
Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin przewi-
dzianych do stosowania ∏àcznie ze Êrodkami
ochrony roÊlin — w przypadku ich ∏àcznego stoso-
wania.

4. Dokumentacja niezb´dna do wydania opinii,
o których mowa w § 5 pkt 1—5 lit. a, pkt 6 i 7 oraz § 6,
oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, zawiera:

1) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Na-
wozów Sztucznych, Instytut Uprawy, Nawo˝enia
i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut
Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Badaw-
czy LeÊnictwa wyniki badaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1, wymaganych dla okreÊlonego nawo-
zu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin;

2) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Me-
dycyny Wsi, Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny
oraz Instytut Ochrony Ârodowiska:

a) wyniki badaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
i 2, wymaganych dla okreÊlonego nawozu lub
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,

b) opini´ o spe∏nianiu przez nawóz lub Êrodek
wspomagajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jako-
Êciowych oraz wymagaƒ w zakresie dopuszczal-
nych wartoÊci zanieczyszczeƒ.

§ 13. W treÊci instrukcji stosowania i przechowywa-
nia nawozu lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci
gleby, lub stymulatora wzrostu, niezb´dnych do sku-
tecznego i bezpiecznego ich stosowania, sà zawarte:

1) nazwa nawozu lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊci-
woÊci gleby, lub stymulatora wzrostu;

2) informacja o zakresie, dawce, sposobie i termi-
nach stosowania nawozu lub Êrodka poprawiajà-
cego w∏aÊciwoÊci gleby, lub stymulatora wzrostu;

3) sposób sporzàdzania cieczy u˝ytkowej nawozu lub
Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby, lub sty-
mulatora wzrostu — w przypadku nawozu lub
Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby, lub sty-
mulatora wzrostu stosowanych w postaci p∏ynnej;

4) informacja o zakazie stosowania na pastwiskach
— w przypadku nawozu lub Êrodka poprawiajàce-
go gleb´, lub stymulatora wzrostu otrzymanych
z ubocznych produktów zwierz´cych lub zawiera-
jàcych takie produkty; 

5) informacje o sposobie przechowywania nawozu
lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby, lub
stymulatora wzrostu;

6) pouczenie o Êrodkach ostro˝noÊci.

§ 14. 1. Dopuszczalna wartoÊç zanieczyszczeƒ
w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych
oraz organicznych i organiczno-mineralnych Êrodkach
wspomagajàcych upraw´ roÊlin nie mo˝e przekraczaç,
w przypadku:

1) chromu (Cr) — 100 mg,

2) kadmu (Cd) — 5 mg,

3) niklu (Ni) — 60 mg,

4) o∏owiu (Pb) — 140 mg,

5) rt´ci (Hg) — 2 mg 

— na kg suchej masy nawozu lub Êrodka wspomaga-
jàcego upraw´ roÊlin.

2. W nawozach i Êrodkach wspomagajàcych upra-
w´ roÊlin, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne
jest wyst´powanie:

1) ˝ywych jaj paso˝ytów jelitowych Ascaris sp. Trichu-
ris sp. Toxocara sp.;

2) bakterii z rodzaju Salmonella.

3. W przypadku nawozów, o których mowa w § 5
pkt 7, oprócz spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1
i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, okreÊlo-
na na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna
wynosiç mniej ni˝ 1 000 jednostek tworzàcych kolonie
(jtk) na gram nawozu. 

4. Dopuszczalna wartoÊç zanieczyszczeƒ w nawo-
zach mineralnych i Êrodkach wspomagajàcych upraw´
roÊlin pochodzenia mineralnego nie mo˝e przekraczaç:

1) w wapnie nawozowym:

a) kadmu (Cd) — 8 mg,

b) o∏owiu (Pb) — 200 mg

— na kg tlenku wapnia (CaO);

2) w wapnie nawozowym zawierajàcym magnez:

a) kadmu (Cd) — 15 mg,

b) o∏owiu (Pb) — 600 mg

— na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu
(CaO + MgO);
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3) w pozosta∏ych nawozach mineralnych i Êrodkach
wspomagajàcych upraw´ roÊlin pochodzenia mi-
neralnego:

a) arsenu (As) — 50 mg,

b) kadmu (Cd) — 50 mg,

c) o∏owiu (Pb) — 140 mg,

d) rt´ci (Hg) — 2 mg

— na kg masy nawozu lub Êrodka wspomagajàce-
go upraw´ roÊlin.

§ 15. Nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 usta-
wy, powinny spe∏niaç nast´pujàce wymagania jako-
Êciowe:

1) w nawozach mineralnych w postaci sta∏ej, w któ-
rych deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosforu, lub
potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 2 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N) oraz 1 % (m/m)
ka˝dej z obecnych form azotu w przypadku ich
deklarowania,

b) 2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

2) w nawozach mineralnych w postaci p∏ynnej, w któ-
rych deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosforu, lub
potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszczególnych
sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 1 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci sta∏ej
powinny zawieraç co najmniej 20 % substancji
organicznej w przeliczeniu na suchà mas´;
w przypadku deklarowania w nich azotu lub fos-
foru, lub potasu albo ich sumy zawartoÊç po-
szczególnych sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza
ni˝:

a) 1 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O); 

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci
p∏ynnej, w których deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub
fosforu, lub potasu albo ich sum´, zawartoÊç po-
szczególnych sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,5 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O); 

5) nawozy organiczne w postaci sta∏ej powinny za-
wieraç co najmniej 30 % substancji organicznej
w przeliczeniu na suchà mas´; w przypadku dekla-
rowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo
ich sumy zawartoÊç poszczególnych sk∏adników
nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,3 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´ciotle-
nek fosforu (P2O5),

c) 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek po-
tasu (K2O);

6) w nawozach organicznych w postaci p∏ynnej,
w których deklaruje si´ zawartoÊç azotu lub fosfo-
ru, lub potasu albo ich sum´, zawartoÊç poszcze-
gólnych sk∏adników nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

a) 0,08 % (m/m) azotu ca∏kowitego (N),

b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi´cio-
tlenek fosforu (P2O5),

c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek
potasu (K2O).

§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach
i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 236, poz. 2369).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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