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1804
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu
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. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje si´ lit. c w brzmieniu:
„c) korzystny wp∏yw Êrodka poprawiajàcego
w∏aÊciwoÊci gleby na popraw´ w∏aÊciwoÊci
lub parametrów chemicznych, fizycznych,
fizykochemicznych lub biologicznych gleby.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Badaniom rolniczym nie poddaje si´:
1) nawozu mineralnego, je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizykochemicznych lub
chemicznych potwierdzono, ˝e nawóz ten
b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb;
2) nawozu organicznego wytworzonego
wy∏àcznie z surowców roÊlinnych lub
produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego, zwanych dalej „ubocznymi produktami zwierz´cymi”, spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r.
ustanawiajàcym przepisy sanitarne dotyczàce 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.), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 1774/2002”, lub
mieszaniny tych surowców i produktów,
je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych lub biologicznych oraz na podstawie przed∏o˝onej
technologii jego produkcji lub informacji
o surowcach zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, ˝e nawóz ten
b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb;
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

3) nawozu organiczno-mineralnego wytworzonego wy∏àcznie z surowców roÊlinnych lub ubocznych produktów zwierz´cych lub mieszaniny tych surowców
i produktów oraz nawozów mineralnych,
je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych lub biologicznych oraz na podstawie przed∏o˝onej
technologii jego produkcji lub informacji
o surowcach zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, ˝e nawóz ten
b´dzie przydatny do nawo˝enia roÊlin lub
gleb lub rekultywacji gleb;
4) Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby,
je˝eli w wyniku badaƒ fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych lub biologicznych oraz na podstawie przed∏o˝onej
technologii jego produkcji lub informacji
o surowcach zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, ˝e Êrodek ten
b´dzie przydatny do poprawy w∏aÊciwoÊci gleb lub parametrów chemicznych,
fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleb lub rekultywacji gleb.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do nawozów
i Êrodków poprawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby wyprodukowanych z odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach, zwanych dalej „odpadami”, których dzia∏anie nie jest
sprawdzone.”;
2) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„§ 4. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝nionymi do prowadzenia badaƒ, o których mowa
w § 2, sà:
1) w zakresie badaƒ fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów:
a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa — Paƒstwowy Instytut Badawczy z siedzibà w Pu∏awach, zwany
dalej „Instytutem Uprawy, Nawo˝enia
i Gleboznawstwa”,
b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibà
w Pu∏awach, zwany dalej „Instytutem
Nawozów Sztucznych”,
c) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej;
2) w zakresie badaƒ fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych Êrodków
wspomagajàcych upraw´ roÊlin:
a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa,
b) Instytut Nawozów Sztucznych,
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c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
im. Szczepana Pienià˝ka w Skierniewicach, zwany dalej „Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa”,
d) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, zwany dalej
„Instytutem Warzywnictwa”,
e) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej;
3) w zakresie badaƒ biologicznych nawozów
i Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin:
a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa,
b) Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny —
Paƒstwowy 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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej;
4) w zakresie badaƒ rolniczych nawozów,
stymulatorów wzrostu oraz Êrodków poprawiajàcych w∏aÊciwoÊci gleby:
a) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa — w przypadku nawozu oraz
stymulatora wzrostu przeznaczonych do
stosowania w uprawach polowych lub
nawozu przeznaczonego do rekultywacji
gleb, lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby przeznaczonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby lub jej parametrów,
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leÊnych lub nawozu przeznaczonego do
rekultywacji gleb, lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby przeznaczonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby lub
jej parametrów,
e) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych
w Falentach, zwany dalej „Instytutem
Melioracji i U˝ytków Zielonych” —
w przypadku nawozu oraz stymulatora
wzrostu przeznaczonych do stosowania
na u˝ytkach zielonych lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby przeznaczonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby
lub jej parametrów,
f) jednostki akredytowane w tym zakresie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej.
§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝nionymi do wydawania opinii o nawozach i Êrodkach wspomagajàcych upraw´ roÊlin sà:
1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa w zakresie:
a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin oraz wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierajàce magnez wymagaƒ jakoÊciowych oraz
wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych
wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie
lub Êrodku wspomagajàcym upraw´
roÊlin,
b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin do rekultywacji gleb lub do stosowania w uprawach polowych, 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;
2) Instytut Warzywnictwa w zakresie:

b) Instytut Warzywnictwa — w przypadku
nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach
roÊlin warzywnych lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby przeznaczonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby
lub jej parametrów,

a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie lub Êrodku wspomagajàcym upraw´ roÊlin,

c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa —
w przypadku nawozu oraz stymulatora
wzrostu przeznaczonych do stosowania
w uprawach sadowniczych, uprawach
roÊlin ozdobnych i na trawnikach lub
Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci
gleby przeznaczonego do poprawy w∏aÊciwoÊci gleby lub jej parametrów,

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin do stosowania w uprawach roÊlin warzywnych,
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;

d) Instytut Badawczy LeÊnictwa w S´kocinie Starym, zwany dalej „Instytutem
Badawczym LeÊnictwa” — w przypadku
nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w zakresie:
a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspo-
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magajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie lub Êrodku wspomagajàcym upraw´ roÊlin,

b) wytworzony z produktów uzyskanych
z ubocznych produktów zwierz´cych,
lub

b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach 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;

— wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych
w rozporzàdzeniu nr 1774/2002.”;

4) Instytut Badawczy LeÊnictwa w zakresie:
a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie lub w tym Êrodku
wspomagajàcym upraw´ roÊlin,
b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin do rekultywacji gleb lub do stosowania w uprawach leÊnych, 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;
5) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych
w zakresie:
a) spe∏niania przez nawóz organiczny
i organiczno-mineralny lub organiczny
i organiczno-mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz wymagaƒ dotyczàcych
dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ w tym nawozie lub w tym Êrodku
wspomagajàcym upraw´ roÊlin,
b) przydatnoÊci nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin do rekultywacji gleb lub do stosowania na u˝ytkach zielonych, 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;
6) Instytut Nawozów Sztucznych w zakresie
spe∏niania przez nawóz mineralny lub mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin wymagaƒ jakoÊciowych oraz 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

c) zawierajàcy w swoim sk∏adzie uboczne
produkty zwierz´ce

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informacje o ograniczeniach w stosowaniu nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin wynikajàcych z przepisów Unii Europejskiej
— w przypadku nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin wytworzonych 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 odpady lub uboczne produkty zwierz´ce,
lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierz´cych;”;
4) w § 9 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa,
zawiera dodatkowo:
a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanieczyszczeƒ nawozu organicznego, organiczno-mineralnego i wapna nawozowego oraz
wapna nawozowego zawierajàcego magnez, a tak˝e organicznego i organiczno-mineralnego Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin,
b) potwierdzenie spe∏niania wymagaƒ jakoÊciowych i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny,
wapno nawozowe oraz wapno nawozowe
zawierajàce magnez, a tak˝e przez organiczny i organiczno-mineralny Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin, przewidzianych do rekultywacji gleb lub do stosowania w uprawach polowych;
3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy
LeÊnictwa, lub Instytut Melioracji i U˝ytków
Zielonych, zawiera dodatkowo:
a) wymagania jakoÊciowe i wartoÊci zanieczyszczeƒ nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
b) potwierdzenie spe∏niania wymagaƒ jakoÊciowych i wymagaƒ dotyczàcych dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub
przez organiczny i organiczno-mineralny
Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin, przewidzianych do stosowania w uprawach roÊlin warzywnych, uprawach sadowniczych,
uprawach roÊlin ozdobnych, na trawnikach,
w uprawach leÊnych lub na u˝ytkach zielonych;”;
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5) w § 10 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) informacj´ o braku koniecznoÊci poddania nawozu lub Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci
gleby badaniom rolniczym — w przypadkach
okreÊlonych w § 2 ust. 4.”;
6) w § 12 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) deklaracj´ producenta o w∏aÊciwoÊciach lub
parametrach gleby, na które oddzia∏uje Êrodek
poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci gleby.”;
7) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) informacja o ograniczeniach w stosowaniu
nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´
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roÊlin wynikajàcych z przepisów Unii Europejskiej — w przypadku nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin wytworzonych
z surowców b´dàcych odpadami lub ubocznymi produktami zwierz´cymi lub z produktów
uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierz´cych albo zawierajàcych w swoim
sk∏adzie odpady lub uboczne produkty zwierz´ce, lub produkty uzyskane z odpadów lub
ubocznych produktów zwierz´cych;”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

