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Jak przechowywać nawozy naturalne

 Zabezpiecz odpowiednio powierzchnię i pojemności maga-
zynowe do przechowywania wytwarzanych w gospodarstwie 
nawozów naturalnych przez cały okres jesienno-zimowy, gdy 
stosowanie ich jest zakazane lub niemożliwe ze względu na 
stan gleby lub warunki pogodowe.

 Miejsca do przechowywania nawozów naturalnych umieść 
w obrębie gospodarstwa w bliskiej odległości od budynku in-
wentarskiego.

 Zachowaj bezpieczną odległość od zabudowań i granic go-
spodarstwa oraz od wód i studni.

 Urządzenia powinny:
– mieć wodoszczelne boki i dno,
– być wykonane z materiału odpornego na naciski i ude-

rzenia,
– być zabezpieczone przed niezamierzonym przemieszcza-

niem się gromadzonych nawozów poza ich obręb.

 Powierzchnia miejsc do składowania nawozów naturalnych 
w postaci stałej powinna zapewniać ich przechowywanie 
przez okres 5 miesięcy.

 Pojemność zbiorników na nawozy płynne powinna umożli-
wiać ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy.

Więcej informacji

 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-w-
gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-osn1

 Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowol-
nego stosowania:
 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-

dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego- 
-stosowania

 Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym:
 https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/

dzialalnosc-prewencyjna/

 https://www.gov.pl/web/arimr

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12.02.2020  r. 
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalsze- mu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2020 poz. 243) tzw. 
program azotanowy

Zdjęcia: stock.adobe.com, R.Webb, Pixabay.com, 
zasoby własne DHR MRiRW, A.Pecio

Wsparcie finansowe w ramach działania M04 
Inwestycje w środki trwałe, poddziałania 4.1 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
w typie operacji „Inwestycje mające na celu 
ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Obowiązki gospodarstw prowadzących chów lub 
hodowlę zwierząt gospodarskich

Jeśli hodujesz zwierzęta gospodarskie w liczbie mniejszej lub 
równej niż 210 DJP, do 31 grudnia 2024 r. masz obowiązek 
dostosować powierzchnię/pojemności miejsc do przecho-
wywania nawozów naturalnych do wymogów programu 
azotanowego.

Wsparcie gospodarstw w zakresie właściwego 
przechowywania nawozów naturalnych

 W 2022 r. i 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa uruchomi kolejne nabory wniosków o przyznanie 
pomocy na dostosowanie gospodarstw prowadzących chów 
lub hodowlę zwierząt gospodarskich w zakresie właściwego 
przechowywania nawozów naturalnych.

 Nabór realizowany będzie w ramach pomocy na operacje typu 
„4.1.2. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanie-
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czyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 
w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rol-
nych” PROW 2014-2020.

 Zasięg wdrażania instrumentu wsparcia obejmie obszar całe-
go kraju.

 Pomoc mogą uzyskać rolnicy prowadzący produkcję zwie-
rzęcą.

 Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią:
– dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących 

warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz 
kiszonek – w przypadku młodych rolników), określonych 
w programie azotanowym lub

– doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowa-
nia nawozów naturalnych (dotyczy gospodarstw posia-
dających odpowiednie powierzchnie miejsc do przecho-
wywania nawozów naturalnych).

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych 
operacji.

 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizo-
wanej przez młodego rolnika,

 50% kosztów w przypadku pozostałych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjento-
wi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w co najmniej jed-
nym dzienniku o zasięgu krajowym, na stronie internetowej 
ARiMR oraz w siedzibie oddziałów regionalnych i biur powia-
towych ARiMR.

Powierzchnia miejsc do składowania 
stałych nawozów naturalnych powinna 
umożliwiać ich przechowywanie przez 
okres 5 miesięcy

Pojemność zbiorników na płynne 
nawozy naturalne powinna 
umożliwiać ich przechowywanie  
przez okres 6 miesięcy

W MRiRW prowadzone są prace nad zmianą zasad przyznania po-
mocy. Zmiany te polegają na:

 zwiększeniu kwoty dofinansowania do 150 tys. zł,

 wprowadzeniu standardowych kosztów jednostkowych na 
budowę nowych zbiorników i płyt do przechowywania nawo-
zów naturalnych.


