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Znak pisma: DGWiŻŚ-7.703.8.2023
Warszawa, 09 lutego 2023

Pan Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie,

Odpowiadając na wezwanie z dnia 24 stycznia 2023 r. (znak: VII.7202.3.2023.MS) 
o udzielenie wyjaśnień w sprawie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu” poniżej przekazuję stosowne wyjaśnienia. 

Nowy „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (dalej: 
Program działań) został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 
r. i opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu 7 lutego 2023 r. (poz. 244). 

Program działań wdraża unijną dyrektywę 91/676/EWG – tzw.  dyrektywę azotanową. 
Jego głównym zadaniem jest ograniczenie oddziaływania sektora rolniczego na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez racjonalną gospodarkę nawozami, skutkującą 
zmniejszeniem spływu substancji biogennych do wód. Projekt Programu działań jest 
opracowywany w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, a przyjmowany 
przez Radę Ministrów. Opracowując projekt Programu działań minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej ma obowiązek przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko oraz zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie na zasadach 
i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Etapy prac legislacyjnych nad 
rozporządzeniem Rady Ministrów określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2023 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Powyższe podejście do opracowania Programu ma zapewnić, że zaproponowane działania 
przyczynią się do dalszej poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez 
umożliwienie lepszego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny 
i w konsekwencji ograniczenie dopływu azotanów do wód powierzchniowych 
i podziemnych, jednocześnie uwzględniając postęp i zmiany zachodzące w rolnictwie, 
oraz bazując na najnowszych wynikach badań w zakresie nauk rolniczych.

Projekt rozporządzenia był procedowany w najkrótszych możliwych terminach 
wynikających z Regulaminu pracy Rady Ministrów z uwagi na to, że wprowadza m.in. 
elastyczny termin wiosennego stosowania nawozów, co jest niezwykle istotne dla 
rolników oraz kluczowe w kontekście prawidłowej gospodarki nawozowej. W projekcie 
rozporządzenia zaproponowano 1 dniowe vacatio legis, aby rolnicy jeszcze w lutym 
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2023 r. mogli korzystać z elastycznego wiosennego terminu stosowania nawozów. 
Ponadto szybkie wejście w życie przepisów rozporządzenia było istotne w celu 
przeprowadzenia zaplanowanych kolejnych naborów wniosków o przyznanie rolnikom 
pomocy na instrument wsparcia „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” objęty PROW 2014–
2022. 

Z poważaniem,

z up. Ministra Infrastruktury

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marek Gróbarczyk

Sekretarz Stanu
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