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USTAWA
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o nawozach i nawo˝eniu
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa reguluje sprawy:
1) wprowadzania do obrotu nawozów
w zakresie nieuregulowanym w przepisach Unii Europejskiej,
2) zadaƒ i w∏aÊciwoÊci organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów na podstawie przepisów Unii Europejskiej
w sprawie nawozów1),
3) stosowania nawozów,
4) zapobiegania zagro˝eniom dla ludzi
i zwierzàt oraz dla Êrodowiska, które
mogà powstaç w wyniku przewozu,
przechowywania i stosowania nawozów,
5) agrochemicznej obs∏ugi rolnictwa.”;
———————
1)

Rozporzàdzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paêdziernika 2003 r. w sprawie nawozów.

2) w art. 2:
a) pkt 1—4 otrzymujà brzmienie:
„1) nawozy — produkty przeznaczone do dostarczania roÊlinom sk∏adników pokarmowych lub zwi´kszania ˝yznoÊci gleb albo
zwi´kszania ˝yznoÊci stawów rybnych,
2) nawozy mineralne — nawozy nieorganiczne
produkowane w drodze przemian chemicznych lub przerobu surowców mineralnych,
w tym wapno nawozowe, tak˝e zawierajàce
magnez,
3) nawozy naturalne:
a) obornik, gnojówk´ i gnojowic´,
b) odchody zwierzàt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, z wyjàtkiem odchodów pszczó∏ i zwierzàt futerkowych, bez dodatków innych substancji,
c) guano
— przeznaczone do rolniczego wykorzystania,
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4) nawozy organiczne — nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, tak˝e wyprodukowane przy udziale
d˝d˝ownic,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wymagania jakoÊciowe — zawartoÊç sk∏adników pokarmowych w nawozie oraz jego
parametry chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne,”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wprowadzenie do obrotu — oferowanie
w celu zbycia, sprzeda˝ oraz innà odp∏atnà
albo nieodp∏atnà form´ zbycia nawozu wyprodukowanego w kraju albo przywiezionego z innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub z paƒstw trzecich.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Do obrotu mo˝na wprowadzaç nawozy:
1) powsta∏e ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ
WE”, o których mowa w przepisach
Unii Europejskiej w sprawie nawozów,
2) odpowiadajàce typom wapna nawozowego, w których zanieczyszczenia
nie przekraczajà dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 10c pkt 3,
3) naturalne, z wy∏àczeniem gnojowicy,
spe∏niajàce wymagania weterynaryjne okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej ustanawiajàcych przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi2).
2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne oraz mineralne nieoznaczone znakiem „NAWÓZ WE” mogà byç wprowadzone do obrotu na podstawie zezwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
3. Nieprzetworzone nawozy naturalne,
w tym gnojowica, mogà byç zbywane
do bezpoÊredniego rolniczego wykorzystania wy∏àcznie na podstawie umowy
zawartej w formie pisemnej, pod rygorem niewa˝noÊci.
4. Umow´, o której mowa w ust. 3, strony
przechowujà co najmniej przez okres
8 lat od dnia jej zawarcia.
————————
2) Rozporzàdzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàce
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi.
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5. Z paƒstw trzecich mogà byç przywo˝one nawozy:
1) które mo˝na wprowadzaç do obrotu,
2) których okres przydatnoÊci do stosowania, liczàc od dnia przywozu, wynosi co najmniej 6 miesi´cy,
3) zaopatrzone w informacje, o których
mowa w art. 8 ust. 2—6.
6. Przepisy ust. 5:
1) nie dotyczà nawozów przeznaczonych wy∏àcznie do celów naukowo-badawczych,
2) pkt 2 i 3 nie dotyczà nawozów naturalnych, o których mowa w ust. 1
pkt 3.
7. Nawozy zawierajàce azotan amonowy
w iloÊci powy˝ej 28 % w przeliczeniu na
azot ca∏kowity, przywo˝one z paƒstw
trzecich, powinny posiadaç wa˝ny certyfikat potwierdzajàcy ich odpornoÊç na
detonacj´, wydany przez jednostk´
akredytowanà w tym zakresie na terytorium Wspólnoty.”;

4) w art. 4 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Do wniosku do∏àcza si´:
1) wyniki badaƒ nawozu,
2) opinie, o których mowa w ust. 3,
3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,
4) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo
zaÊwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, a w przypadku prowadzenia
dzia∏alnoÊci w formie spó∏ki cywilnej równie˝ umow´ tej spó∏ki.
3. Zezwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu wydaje si´ po uzyskaniu:
1) opinii upowa˝nionych jednostek organizacyjnych, wydanych na podstawie przeprowadzonych badaƒ majàcych na celu stwierdzenie, ˝e nawóz:
a) jest przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb, a w szczególnoÊci:
— dostarcza roÊlinom sk∏adników pokarmowych, wp∏ywajàc istotnie na wzrost
plonu lub stan od˝ywienia roÊlin bàdê
pozytywnie na jakoÊç plonu lub cechy
u˝ytkowe roÊlin, lub
— zwi´ksza ˝yznoÊç gleb lub stawów rybnych,
b) po zastosowaniu, zgodnym z instrukcjà
stosowania, nie wykazuje szkodliwego
oddzia∏ywania na zdrowie ludzi i zwierzàt
oraz na Êrodowisko,
c) spe∏nia minimalne wymagania jakoÊciowe okreÊlone w przepisach wydanych na
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5. Do nawozów, o których mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów art. 3
ust. 2—4 i art. 4.”;

podstawie art. 9 oraz wymagania jakoÊciowe deklarowane przez producenta,
d) nie zawiera zanieczyszczeƒ w iloÊci przekraczajàcej dopuszczalne wartoÊci zanieczyszczeƒ okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 9,
2) opinii upowa˝nionych jednostek organizacyjnych o spe∏nianiu wymagaƒ weterynaryjnych, okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 3, przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny, wytworzony z surowców b´dàcych ubocznymi produktami zwierz´cymi
lub z produktów uzyskanych z ubocznych
produktów zwierz´cych albo zawierajàcy
w swoim sk∏adzie uboczne produkty zwierz´ce.”;
5) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Do obrotu mo˝na wprowadzaç tak˝e
nawozy dopuszczone do obrotu w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej albo w Turcji, które zosta∏y
wyprodukowane w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej albo
w Turcji lub w paƒstwie b´dàcym
cz∏onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz stronà umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w stosunku do których
wydane zosta∏o zezwolenie ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na ich
wprowadzenie do obrotu.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na
wprowadzenie do obrotu nawozu,
o którym mowa w ust. 1, sk∏ada do ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa
producent lub inna osoba zamierzajàca wprowadziç nawóz do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do wniosku do∏àcza si´ przet∏umaczone na j´zyk polski dokumenty potwierdzajàce wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu nawozu w jednym
z paƒstw, o których mowa w ust. 1,
oraz instrukcj´ stosowania i przechowywania tego nawozu.
4. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 2,
nie wydaje si´ w przypadku, gdy:
1) nie zosta∏y spe∏nione warunki, o których mowa w ust. 1, lub
2) w∏aÊciwoÊci nawozu lub przepisy
prawa paƒstwa, o którym mowa
w ust. 1, na podstawie których nawóz zosta∏ dopuszczony do obrotu,
nie zapewniajà ochrony zdrowia
oraz ˝ycia ludzi i zwierzàt, Êrodowiska naturalnego, interesu konsumentów w stopniu odpowiadajàcym przepisom niniejszej ustawy.

6) w art. 8:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Na ka˝dym opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej do nawozu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku nawozów luzem — w dokumentach towarzyszàcych, zamieszcza si´:
1) informacje dotyczàce identyfikacji nawozu, obejmujàce:
a) napis: „nawóz powsta∏y ze zmieszania
typów nawozów oznaczonych znakiem
„NAWÓZ WE””, z wyszczególnieniem
tych typów, w przypadku nawozów,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,
b) typ wapna nawozowego, w przypadku
nawozów, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2,
c) numer zezwolenia w przypadku nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 2,
d) dane o deklarowanej zawartoÊci sk∏adników pokarmowych,
e) dane dotyczàce formy lub rozpuszczalnoÊci sk∏adników pokarmowych,
f) nazw´ handlowà nawozu, w przypadku
jej nadania,
g) imi´, nazwisko albo nazw´ oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzib´
i adres producenta lub importera nawozu,
2) informacj´ o masie nawozu netto,
3) instrukcj´ stosowania i przechowywania
nawozu,
4) informacj´ o okresie przydatnoÊci nawozu
do stosowania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, sporzàdza si´ w j´zyku polskim oraz umieszcza
w widocznym miejscu, w sposób zapewniajàcy ich trwa∏oÊç i czytelnoÊç, przy czym informacje okreÊlone w ust. 2 pkt 1 lit. f) i g),
oraz instrukcj´ stosowania i przechowywania nawozu nale˝y wyraênie wyodr´bniç od
innych informacji wymienionych w ust. 2.
4. Etykiety do∏àczone do nawozu mocuje si´
w taki sposób, aby pozosta∏y w miejscu zamocowania niezale˝nie od stosowanego
systemu zamykania opakowania; je˝eli
w systemie zamykania wykorzystuje si´
plomb´, podaje si´ na niej nazw´ lub znak
osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g).”,
b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Nawozy w postaci p∏ynnej mogà byç wprowadzone do obrotu tylko wtedy, gdy sà do
nich do∏àczone informacje dotyczàce temperatury przechowywania nawozu oraz sposobu post´powania majàcego na celu zapo-
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bieganie wypadkom w trakcie ich przechowywania.
7. Przepisów ust. 2—6 nie stosuje si´ do nawozów naturalnych.”;
7) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwymi
do spraw: zdrowia, Êrodowiska oraz gospodarki, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:
1) jednostki organizacyjne upowa˝nione
do przeprowadzania badaƒ lub wydawania opinii, o których mowa w art. 4
ust. 3,
2) szczegó∏owy zakres badaƒ nawozów
oraz wymagania dotyczàce opinii, o których mowa w art. 4 ust. 3, umo˝liwiajàcych stwierdzenie spe∏nienia warunków
niezb´dnych do wydania zezwolenia na
wprowadzenie nawozu do obrotu,
3) szczegó∏owy zakres dokumentacji dotyczàcej nawozów, niezb´dnej do przeprowadzenia badaƒ i wydania opinii,
4) wymagania dotyczàce treÊci instrukcji
stosowania i przechowywania nawozów, niezb´dnej do bezpiecznego ich
stosowania,
5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeƒ
i ich wartoÊci, które nie stanowià zagro˝enia dla zdrowia ludzi i zwierzàt oraz
dla Êrodowiska,
6) minimalne wymagania jakoÊciowe dla
nawozów, o których mowa w art. 3
ust. 2
— uwzgl´dniajàc zaplecze badawcze jednostek organizacyjnych, procedury badawcze, kwalifikacje i doÊwiadczenie kadry naukowo-badawczej oraz potrzeb´ zapewnienia skutecznoÊci dzia∏ania nawozów.”;
8) po art. 10 dodaje si´ art. 10a—10d w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Producent ubiegajàcy si´ o oznaczenie nowego typu nawozu znakiem
„NAWÓZ WE” na podstawie przepisów Unii Europejskiej w sprawie nawozów, majàcy siedzib´ albo miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk∏ada wniosek do
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o wystàpienie do Komisji
Europejskiej w tej sprawie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej
i pozosta∏ym paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej kopi´ wniosku,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku
gdy nawóz spe∏nia wymagania dla
nowego typu nawozu okreÊlone
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w przepisach Unii
w sprawie nawozów.

Europejskiej

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji,
przekazania Komisji Europejskiej i pozosta∏ym paƒstwom cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, kopii wniosku,
w przypadku gdy nawóz nie spe∏nia
wymagaƒ dla nowego typu nawozu
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów.
Art. 10b. Koszty post´powania zwiàzane z wnioskiem o oznaczenie nowego typu nawozu znakiem „NAWÓZ WE” ponosi producent ubiegajàcy si´ o takie oznaczenie.
Art. 10c. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki:
1) og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, list´ akredytowanych laboratoriów
upowa˝nionych do wykonywania badaƒ zgodnoÊci nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” z wymaganiami okreÊlonymi dla tych nawozów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów,
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,
3) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, typy wapna nawozowego oraz szczegó∏owe
wymagania jakoÊciowe dla tych typów, majàc na wzgl´dzie ochron´
zdrowia ludzi i zwierzàt oraz ochron´
Êrodowiska.
Art. 10d. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w przypadku uzasadnionej obawy, ˝e nawóz oznaczony znakiem
„NAWÓZ WE” stanowi zagro˝enie
dla bezpieczeƒstwa lub zdrowia ludzi,
zwierzàt lub roÊlin albo zagro˝enie
dla Êrodowiska, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakazaç czasowo wprowadzania
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE”,
2) uzale˝niç wprowadzenie do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” od spe∏nienia
okreÊlonych warunków.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki informuje Komisj´ Europejskà
i pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej o ograniczeniach
we wprowadzaniu nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ust. 1,
podajàc powody wprowadzenia tych
ograniczeƒ.”;
9) po art. 11 dodaje si´ art. 11a i 11b w brzmieniu:
„Art. 11a. 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, jest obowiàzany:
1) opracowaç plan nawo˝enia zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
z póên. zm.3)) i zasadami dobrej
praktyki rolniczej,
2) zagospodarowaç na u˝ytkach rolnych b´dàcych w jego posiadaniu
co najmniej 70 % gnojówki i gnojowicy, a pozosta∏e 30 % mo˝e
zbyç zgodnie z art. 3 ust. 3.
2. W przypadku, o którym mowa
w art. 3 ust. 3, nabywca nieprzetworzonego nawozu naturalnego opracowuje, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, plan nawo˝enia,
o którym mowa w ust. 1.
3. Plan nawo˝enia, o którym mowa
w ust. 1 i 2, opiniuje okr´gowa stacja
chemiczno-rolnicza.
4. Za wydanie opinii, o której mowa
w ust. 3, okr´gowa stacja chemiczno-rolnicza pobiera op∏at´.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób uiszczania oraz wysokoÊç op∏aty za opiniowanie planu nawo˝enia, o którym mowa w ust. 1 i 2,
majàc na wzgl´dzie koszty ponoszone przez okr´gowà stacj´ chemiczno-rolniczà przy wydawaniu opinii.
Art. 11b. 1. Podmiot,
o
którym
mowa
w art. 11a ust. 1, przechowuje gnojówk´ i gnojowic´ w szczelnych, zamkni´tych zbiornikach.
————————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki dotyczàce zbiorników, o których mowa
w ust. 1, oraz przechowywania gnojówki i gnojowicy, majàc na wzgl´dzie ochron´ Êrodowiska.”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Zabrania si´ stosowania nawozów:
1) na glebach zalanych wodà oraz
przykrytych Êniegiem lub zamarzni´tych do g∏´bokoÊci 30 cm,
2) naturalnych w postaci p∏ynnej oraz
azotowych — na glebach bez okrywy roÊlinnej, po∏o˝onych na stokach
o nachyleniu wi´kszym ni˝ 10 %,
3) naturalnych w postaci p∏ynnej —
podczas wegetacji roÊlin przeznaczonych do bezpoÊredniego spo˝ycia przez ludzi,
4) organicznych i organiczno-mineralnych otrzymanych z ubocznych produktów zwierz´cych lub zawierajàcych takie produkty — na pastwiskach.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy stosowania nawozów w stawach wykorzystywanych do chowu lub hodowli
ryb.”;
11) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Zadania zwiàzane z agrochemicznà obs∏ugà rolnictwa realizuje Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, zwana dalej
„Stacjà”, podleg∏a ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, oraz podleg∏e jej okr´gowe stacje chemiczno-rolnicze, zwane dalej „okr´gowymi stacjami”.
2. Stacja oraz okr´gowe stacje sà paƒstwowymi jednostkami bud˝etowymi.
3. Stacjà kieruje dyrektor powo∏ywany
i odwo∏ywany 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∏alnoÊç okr´gowych stacji, w tym
równie˝ w zakresie gospodarowania
Êrodkami publicznymi oraz w zakresie
realizacji planów finansowych przez te
stacje.”;
12) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Do zadaƒ Stacji nale˝y:
1) okreÊlanie sposobu prowadzenia badaƒ agrochemicznych, w tym dobór
metod badawczych,
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2) ustalanie zakresu zadaƒ wykonywanych przez okr´gowe stacje,
3) kontrola dzia∏alnoÊci okr´gowych
stacji, w tym stosowania metod badawczych i terminowoÊci wykonywania badaƒ przez te stacje,
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bilans roczny, na podstawie jednostkowych sprawozdaƒ okr´gowych
stacji.
2. Stacja oraz okr´gowe stacje, w zakresie nieuregulowanym w przepisach
ustawy, prowadzà gospodark´ finansowà na zasadach okreÊlonych
w przepisach o finansach publicznych.”;

4) podejmowanie dzia∏aƒ w zakresie
udzia∏u laboratoriów okr´gowych
stacji w badaniach dok∏adnoÊci wykonywania analiz chemicznych,

14) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:

5) organizacja szkoleƒ dla pracowników okr´gowych stacji,

„Rozdzia∏ 5a

6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczàcych zasobnoÊci gleb
w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnià terenu,
7) prowadzenie obs∏ugi finansowej
okr´gowych stacji, a w szczególnoÊci:
a) opracowywanie planów dochodów i wydatków bud˝etowych
dla poszczególnych okr´gowych
stacji,
b) przekazywanie Êrodków finansowych na dzia∏alnoÊç bie˝àcà
okr´gowych stacji,
8) wykonywanie innych zadaƒ powierzonych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa.”;
13) po art. 20 dodaje si´ art. 20a i 20b w brzmieniu:
„Art. 20a. 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,
4) wykonywanie ekspertyz i wydawanie
opinii dotyczàcych zasobnoÊci gleb,
sk∏adu chemicznego roÊlin i nawozów oraz prawid∏owego stosowania
nawozów,
5) prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1—4,
6) tworzenie i prowadzenie bazy danych
dotyczàcych zasobnoÊci gleb w azot
i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do
90 cm pod powierzchnià terenu,
7) wykonywanie innych zadaƒ powierzonych przez Stacj´.
Art. 20b. 1. Stacja prowadzi miesi´cznà, kwartalnà, pó∏rocznà i rocznà ∏àcznà sprawozdawczoÊç
bud˝etowà
Stacji
i okr´gowych stacji oraz sporzàdza

Nadzór i kontrola w zakresie nawozów
i nawo˝enia
Art. 20c. 1. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów sprawuje Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, zwana dalej „Inspekcjà”.
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,
2) dokonywania inwentaryzacji nawozów,
3) przeprowadzania kontroli w zakresie
spe∏niania przez nawozy wymagaƒ
jakoÊciowych, dokonywanej na podstawie badaƒ ich parametrów chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych,
4) wst´pu do magazynów i innych
miejsc, w których sà przechowywane nawozy,
5) przeprowadzania kontroli w zakresie
spe∏niania przez nawozy oznaczone
znakiem „NAWÓZ WE” wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych dla ich typów w przepisach Unii Europejskiej
w sprawie nawozów,
6) przeprowadzania kontroli w zakresie
zgodnoÊci nawozów z typami nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 i 2, oraz kontroli w zakresie
spe∏niania przez te nawozy szczegó∏owych wymagaƒ jakoÊciowych
okreÊlonych dla tych typów nawozów, na podstawie badaƒ ich parametrów chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych.
Art. 20d. Do kontroli, o której mowa w art. 20c,
stosuje si´ odpowiednio przepisy o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.
Art. 20e. 1. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, zwany
dalej „inspektorem”, w drodze decyzji,
mo˝e:
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1) zakazaç wprowadzenia do obrotu
nawozów niespe∏niajàcych wymagaƒ jakoÊciowych,
2) nakazaç wycofanie z obrotu nawozu
niespe∏niajàcego wymagaƒ jakoÊciowych,
3) w przypadku nieprzydatnoÊci nawozu do stosowania w rolnictwie, nakazaç zniszczenie tego nawozu na koszt
posiadacza.
2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
Art. 20f. 1. Kontrol´ stosowania i przechowywania
nawozów wykonuje Inspekcja Ochrony
Ârodowiska.
2. Sposób wykonywania kontroli, o którym mowa w ust. 1, okreÊlajà przepisy
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska.
Art. 20g. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska, w drodze decyzji, wstrzymuje
prowadzenie chowu lub hodowli,
o których mowa w art. 11a ust. 1,
w przypadku gdy podmiot prowadzàcy
chów lub hodowl´ nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawo˝enia.
2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
Art. 20h. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e, w drodze decyzji, wstrzymaç
prowadzenie chowu lub hodowli, o których mowa w art. 11a ust. 1, w przypadku stosowania nawozów naturalnych
niezgodnie z planem nawo˝enia.”;
15) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Kto wprowadza do obrotu nawozy:
1) oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”,
niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów,
2) niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 3
— jest obowiàzany do wycofania ich
z obrotu na w∏asny koszt oraz do wniesienia na rachunek urz´du skarbowego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce zamieszkania wprowadzajàcego nawóz do obrotu, op∏aty
sankcyjnej stanowiàcej 100 % kwoty
nale˝nej za sprzedane nawozy.
2. Inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce zamieszkania wprowadzajàcego nawóz do obrotu stwierdza, w drodze decyzji, wprowadzenie
do obrotu nawozu oznaczonego zna-
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kiem „NAWÓZ WE” niespe∏niajàcego
wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów
lub niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 3, oraz okreÊla termin jego
wycofania z obrotu, iloÊç sprzedanego
nawozu oraz wysokoÊç op∏aty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1.”;

16) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. Inspektor przekazuje w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du skarbowego decyzj´, o której mowa w art. 21 ust. 2, która sta∏a si´ ostateczna.
2. W razie niespe∏nienia obowiàzku wniesienia op∏aty sankcyjnej wynikajàcego
z decyzji, o której mowa w art. 21 ust.
2, w∏aÊciwy naczelnik urz´du skarbowego zawiadamia inspektora, który
wystawia tytu∏ wykonawczy stanowiàcy podstaw´ do przymusowego Êciàgni´cia tej op∏aty w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.”;
17) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Kto wprowadzajàc do obrotu nawozy
oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:
1) deklaruje na opakowaniu lub etykiecie albo w dokumentach towarzyszàcych zawartoÊç sk∏adników pokarmowych g∏ównych, drugorz´dnych i mikroelementów niezgodnie
z przepisami Unii Europejskiej
w sprawie nawozów,
2) nie mocuje etykiet do∏àczonych do
nawozów w taki sposób, aby pozostawa∏y one w miejscu zamocowania niezale˝nie od stosowanego
systemu zamykania opakowania,
3) w przypadku zastosowania w systemie zamykania plomby nie podaje
na niej nazwy lub znaku osoby pakujàcej nawóz,
4) nie umieszcza na opakowaniu lub
etykiecie do∏àczonej do nawozu albo w dokumentach towarzyszàcych,
w j´zyku polskim, nast´pujàcych informacji:
a) napisanego wielkimi literami znaku „NAWÓZ WE”,
b) o typie nawozu,
c) wyrazu „mieszanka” — w przypadku nawozów powsta∏ych ze
zmieszania
typów
nawozów
oznaczonych znakiem „NAWÓZ
WE”,
d) o sk∏adnikach pokarmowych i odpowiadajàcych im symboli chemicznych,
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e) nazwy mikroelementu poprzedzonej jednym z nast´pujàcych
okreÊleƒ: „schelatowany przez
(z podaniem przy tym nazwy
czynnika chelatujàcego lub jego
skrót)” albo „skompleksowany
przez (z podaniem przy tym nazwy czynnika kompleksujàcego)”
— w przypadku gdy nawóz zawiera mikroelementy,
f) instrukcji stosowania nawozu,
g) o masie nawozów p∏ynnych wyra˝onej w kilogramach,
h) o masie nawozu netto lub brutto
oraz wadze opakowania w przypadku masy nawozu brutto,
i) nazwy nawozu oraz imienia, nazwiska albo firmy oraz informacji
o miejscu zamieszkania i adresie
albo siedzibie i adresie producenta lub importera nawozu majàcego siedzib´ w jednym z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
j) o temperaturze przechowywania
nawozów p∏ynnych oraz o sposobie post´powania majàcego na
celu zapobieganie wypadkom
w trakcie ich przechowywania,
5) nie wyodr´bnia informacji dotyczàcych nazwy handlowej nawozu,
w przypadku jej nadania, imienia,
nazwiska albo nazwy oraz miejsca
zamieszkania i adresu albo siedziby
i adresu producenta lub importera
nawozu majàcego siedzib´ w jednym z paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej oraz instrukcji stosowania i przechowywania nawozu od
innych informacji zawartych na etykiecie lub opakowaniu albo w dokumentach towarzyszàcych,
6) nie przechowuje dokumentacji dotyczàcej pochodzenia nawozu, w tym
nawozu o wysokiej zawartoÊci azotu
na bazie azotanu amonu, i nie udost´pnia tej dokumentacji do kontroli
przez okres, w którym nawozy znajdujà si´ w obrocie, oraz przez okres
2 lat, liczàc od dnia zakoƒczenia ich
produkcji,
7) nie poddaje nawozu o wysokiej zawartoÊci azotu na bazie azotanu
amonu testowi odpornoÊci na detonacj´,
8) podaje zawartoÊç sk∏adników pokarmowych g∏ównych, drugorz´dnych
i mikroelementów niezgodnie z tolerancjami okreÊlonymi w przepisach
Unii Europejskiej w sprawie nawozów,
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9) wprowadza do obrotu:
a) nawozy w opakowaniach lub z zastosowaniem systemu zamykania tego opakowania niezapewniajàcych ich nieodwracalnego
zniszczenia w przypadku otwarcia
opakowania,
b) nieopakowane nawozy o wysokiej zawartoÊci azotu na bazie
azotanu amonu
— podlega karze grzywny.
2. Kto wprowadzajàc do obrotu nawozy
nieoznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:
1) konfekcjonuje je bez zgody producenta lub importera i nie uzgadnia
z nim rodzaju opakowaƒ,
2) nie zamieszcza na opakowaniu nawozu lub na etykiecie, a w przypadku nawozów luzem — w dokumentach towarzyszàcych, w widocznym
miejscu, sporzàdzonych w j´zyku
polskim, w sposób zapewniajàcy
trwa∏oÊç i czytelnoÊç, informacji
dotyczàcych identyfikacji nawozu,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt
1, oraz instrukcji stosowania i przechowywania tego nawozu, a tak˝e
informacji o masie nawozu netto
i okresie jego przydatnoÊci do stosowania,
3) nie mocuje etykiet do∏àczonych do
nawozu w taki sposób, aby pozosta∏y one w miejscu zamocowania niezale˝nie od stosowanego systemu
zamykania opakowania,
4) nie do∏àcza do nawozów w postaci
p∏ynnej informacji o temperaturze
przechowywania
nawozu
oraz
o sposobie post´powania majàcego
na celu zapobieganie wypadkom
w trakcie ich przechowywania
— podlega karze grzywny.”;

18) po art. 24 dodaje si´ art. 24a i 24b w brzmieniu:
„Art. 24a. Kto:
1) wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:
a) niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych,
b) w których zanieczyszczenia przekraczajà dopuszczalne wartoÊci zanieczyszczeƒ,
2) stosuje nawozy w sposób niezgodny
z obowiàzujàcymi warunkami i zasadami, powodujàc zagro˝enie dla
zdrowia ludzi i zwierzàt lub dla Êrodowiska,
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3) wykonuje prace polegajàce na Êwiadczeniu us∏ug w zakresie stosowania
nawozów, nie posiadajàc uprawnieƒ
w tym zakresie,

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
decyzji, stwierdza utrat´ wa˝noÊci zezwoleƒ, o których
mowa w ust. 1.

4) przewozi lub przechowuje nawozy
w sposób niezgodny z obowiàzujàcymi w tym zakresie zasadami, powodujàc zagro˝enie dla zdrowia ludzi
i zwierzàt lub dla Êrodowiska,

3. Nawozy niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych,
wprowadzone do obrotu na podstawie zezwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa wydanego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, mogà
pozostawaç w obrocie przez okres roku od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie.

5) nie wycofa nawozu wprowadzonego
do obrotu wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu w art. 6 ust. 3, art. 21 ust. 1
i art. 29 ust. 2 i 3,
6) stosuje na pastwiskach nawozy organiczne i organiczno-mineralne otrzymane z ubocznych produktów zwierz´cych lub zawierajàce uboczne produkty zwierz´ce,
7) b´dàc nabywcà nieprzetworzonego
nawozu naturalnego nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawo˝enia lub stosuje nieprzetworzone
nawozy naturalne niezgodnie z tym
planem,
8) przechowuje gnojówk´ i gnojowic´
w sposób niezgodny z art. 11b
— podlega karze grzywny.
Art. 24b. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 24 i art. 24a nast´puje w trybie
przepisów
Kodeksu
post´powania
w sprawach o wykroczenia.”.
Art. 2. 1. Stacja Chemiczno-Rolnicza dzia∏ajàca na
podstawie dotychczasowych przepisów, zwana dalej
„Stacjà Chemiczno-Rolniczà”, ulega likwidacji z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa utworzy
Stacj´ i okr´gowe stacje.
3. Tworzàc Stacj´ i okr´gowe stacje, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wyposa˝y je w mienie b´dàce uprzednio w zarzàdzie Stacji Chemiczno-Rolniczej,
z tym ˝e nieruchomoÊci b´dàce w trwa∏ym zarzàdzie
Stacji Chemiczno-Rolniczej przechodzà w trwa∏y zarzàd okr´gowych stacji.
4. PrzejÊcie trwa∏ego zarzàdu, o którym mowa
w ust. 3, stwierdza, w drodze decyzji, w∏aÊciwy starosta na wniosek zainteresowanej okr´gowej stacji.
5. Pracownicy Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz jej
oddzia∏ów stajà si´ odpowiednio pracownikami Stacji
oraz okr´gowych stacji, z zachowaniem wymogów,
o których mowa w art. 231 Kodeksu pracy.
Art. 3. 1. Tracà wa˝noÊç zezwolenia na wprowadzenie nawozów do obrotu wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, je˝eli wymagania jakoÊciowe nawozów okreÊlone w tych zezwoleniach nie
odpowiadajà minimalnym wymaganiom jakoÊciowym okreÊlonym na podstawie art. 9 ustawy, o której
mowa w art. 1.

4. Producent lub importer nawozu wyst´pujàcy
o wydanie zezwolenia na wprowadzenie nawozu do
obrotu, w stosunku do którego utraci∏o wa˝noÊç zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie zezwolenia do∏àcza:
1) wyniki badaƒ fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych;
2) opini´ o spe∏nianiu przez nawóz wymagaƒ jakoÊciowych, wydanà przez upowa˝nione jednostki
organizacyjne na podstawie badaƒ, o których mowa w pkt 1;
3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania
nawozu zaakceptowany przez upowa˝nionà jednostk´ organizacyjnà, która wyda∏a opini´ o przydatnoÊci nawozu do nawo˝enia roÊlin lub gleb lub
rekultywacji gleb.
Art. 4. 1. Producenci lub importerzy nawozów organicznych i organiczno-mineralnych wytworzonych
z surowców b´dàcych ubocznymi produktami zwierz´cymi lub z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierz´cych albo zawierajàce w swoim sk∏adzie uboczne produkty zwierz´ce, którym zosta∏o wydane zezwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na ich wprowadzenie do obrotu przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, powinni dostarczyç
do ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa opini´
o spe∏nianiu przez te nawozy wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej ustanawiajàcych przepisy sanitarne dotyczàce produktów
do spo˝ycia przez ludzi, w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Producenci lub importerzy nawozów, o których
mowa w ust. 1, którzy nie dostarczyli opinii o spe∏nianiu wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzani do wycofania tych nawozów z obrotu
w terminie 4 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 5. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
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Art. 6. Oznakowanie opakowaƒ, etykiety i dokumenty towarzyszàce, do∏àczone do nawozu, spe∏niajàce wymagania przepisów dotychczasowych, mogà
byç stosowane przez okres roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem:
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1) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 11a, art. 1 pkt 14 w zakresie art. 20g i 20h oraz art. 1 pkt 18 w zakresie
art. 24a pkt 7, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
2) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 11b oraz art. 1 pkt 18
w zakresie art. 24a pkt 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 maja 2005 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

