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Załącznik nr 11 

 

Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 1  
lit. a–e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

 

Zakres regulacji 

Lokalizacja w Programie 
 

Początek 
obowiązywania 

Podmioty, których dotyczy 
regulacja Rozdział/ 

Podrozdział 
 

Ustęp 

Ograniczenie 
rolniczego 
wykorzystania 
nawozów 
 

1.2.  
 z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną i podmioty prowadzące 

działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne 

Okresy nawożenia 1.3.  
z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną i podmioty prowadzące 

działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne 

Warunki 
przechowywania 
nawozów 
naturalnych oraz 
postępowanie z 
odciekami  

1.4. 

1, 3, 
7 – 10  

i 12 – 15 

z dniem wejścia  
w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną i podmioty prowadzące 

działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne 

 
2, 4 – 6  

i 11 pkt 1 

z dniem 31 grudnia 
2021 r. 

podmioty prowadzące chów lub 
hodowlę zwierząt gospodarskich 
w liczbie większej niż 210 DJP,  

w tym podmioty prowadzące 
chów lub hodowlę drobiu 

powyżej 40 000 stanowisk lub 
chów lub hodowlę świń powyżej 
2 000 stanowisk dla świń o wadze 

ponad 30 kg lub 750 stanowisk 
dla macior 

 
2, 4 – 6  

i 11 pkt 2 

z dniem 31 grudnia 
2024 r. 

podmioty prowadzące chów lub 
hodowlę zwierząt gospodarskich 
w liczbie mniejszej lub równej 

210 DJP 

Dawki i sposoby 
nawożenia azotem 

1.5. 1, 2, 3, 4 
z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną i podmioty prowadzące 

działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne 
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5 
z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną oraz podmioty prowadzące 
działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne, które 
prowadzą chów lub hodowlę 

drobiu powyżej 40 000 stanowisk 
lub chów lub hodowlę świń 

powyżej 2 000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 

750 stanowisk dla macior 

6, 7 
z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną oraz podmioty prowadzące 

działalność, o której mowa  
w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. – Prawo wodne, 
posiadający gospodarstwo rolne  
o powierzchni powyżej 100 ha 

użytków rolnych, lub 
uprawiający uprawy intensywne, 
których lista została określona w 
załączniku nr 7 do Programu, na 
gruntach ornych na powierzchni 
powyżej 50 ha, lub utrzymujący 

obsadę większą niż 60 DJP 
według stanu średniorocznego 

7 
z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmiot nabywający nawóz 
naturalny lub produkt 
pofermentacyjny do 

bezpośredniego rolniczego 
wykorzystania w celu nawożenia 
lub poprawy właściwości gleby, 

od podmiotu importującego 
nawóz naturalny lub produkt 
pofermentacyjny z terytoriów 

państw trzecich lub od podmiotu 
prowadzącego działalność, o 

której mowa w art. 105a ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. – Prawo wodne 
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7, 8 
z dniem wejścia  

w życie Programu 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną i podmioty prowadzące 

działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne, z 
wyjątkiem podmiotów, których 

dotyczy obowiązek opracowania 
planu nawożenia azotem 

 




