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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/051 – Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska 

Kontrolerzy 1. Tomasz Nowakowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/57/2017 z dnia 16 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Grzegorz Bąk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/59/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 612-613) 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 
9/19, 80-804 Gdańsk (dalej: RZGW w Gdańsku). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Stanisław Otremba, p.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku, od dnia 8 grudnia 2015 r.  
W okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 8 grudnia 2015 r. Dyrektorem RZGW 
była Pani Halina Czarnecka. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: „Dyrektor RZGW”) w zakresie zapobiegania 
zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych nie zapewniły 
prawidłowego i wystarczającego wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych (dalej: „wody wrażliwe”) oraz obszarów 
szczególnie narażonych na te zanieczyszczenia (dalej: „OSN”) w trzecim cyklu2 
wdrożenia dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego3 (dalej: 
„dyrektywa azotanowa”). W okresie objętym kontrolą4, w trzecim cyklu realizacji 
dyrektywy azotanowej, Dyrektor RZGW wyznaczył na terenie województwa 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, trzema rozporządzeniami w 2012 r.5 i jednym 

                                                      

1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie 

2  Trzeci cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmował okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r. 
3  Dz. Urz. UE. L 375 z 31.12.1991, str. 1, ze zm. 
4  Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania 

wcześniejsze w zakresie czynności planistycznych, przygotowawczych, wykonawczych, sprawozdawczych 
i organizacyjnych, o ile miały one wpływ na realizację kontrolowanych zadań lub ich efekty wystąpiły po 
1 stycznia 2014 r.  

5  Rozporządzenia Dyrektora RZGW: Nr 2/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie 
wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko – pomorskiego wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. 

Ocena ogólna 
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w 2015 r.6, łącznie 20 wód wrażliwych i 16 OSN o sumarycznej powierzchni 2.283,7 
km2. Dyrektor RZGW, przy wyznaczaniu wód wrażliwych i OSN w 2012 r. i 2015 r., 
nie uwzględnił w pełni wymagań określonych w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne7 oraz  kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych8, (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie kryteriów wyznaczania wód”), tj. nie przeprowadził 
analizy jakości wód pod kątem zawartości azotanów, oceny stopnia eutrofizacji, 
tendencji wzrostowej zawartości azotanów i tendencji do eutrofizacji, a także nie 
uwzględnił  budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Dyrektor RZGW 
przy wyznaczaniu wód wrażliwych w trzecim cyklu realizacji postanowień dyrektywy 
azotanowej nie zapewnił weryfikacji wód wrażliwych i OSN na całym obszarze 
działania RZGW w Gdańsku. Nie zastosował również zasady przezorności9, a także 
nie zweryfikował – wbrew art. 3 ust. 4 dyrektywy azotanowej oraz zasadzie 

pierwszeństwa10  konieczności wyznaczenia takich wód w przypadku ponad 400 
jednolitych części wód (dalej: „JCW”), wskazanych w posiadanym przez ten organ 
opracowaniu z 2013 r. identyfikującym wpływ presji rolniczej na JCW11. 
Konsekwencją takiego postępowania było, niewynikające z przesłanek 
merytorycznych, ograniczenie  liczby wyznaczonych wód wrażliwych i OSN na 
terenie działania dyrektora RZGW w trzecim cyklu wdrażania przepisów dyrektywy 
azotanowej i brak zapewnienia objęcia takich obszarów dodatkową ochroną 
wynikającą z programów działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych (dalej: Programy działań). Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli 
zauważa, że na działania Dyrektora RZGW w ww. zakresie miały wpływ decyzje 
podejmowane na szczeblu centralnym. 

NIK ocenia także jako niewystarczające i nie w pełni właściwe działania Dyrektora 
RZGW związane z opracowaniem i wdrożeniem dla OSN, wyznaczonych w ramach 
trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej, programów działań mających na celu 
ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego. Wprowadzone przez 
Dyrektora RZGW w 2012 r. i 2013 r. programy działań dla OSN wyznaczonych 

                                                                                                                                       

poz. 1683); Nr 1/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły 
w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 
należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 2180 ze zm.);  Nr 6/2012 z dnia 1 października 
2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz.3243). 

6   Rozporządzenie Dyrektora RZGW Nr 4/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia w regionie 
wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego dodatkowych wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. 
poz. 2262). 

7  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm., uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 
8  Dz. U. Nr 241, poz. 2093, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 
9  Zasada ta wynika z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326, 

26.10.2012 str. 47) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 519 ze zm.). 

10  Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw 
członkowskich. Zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspólnotowych, które mają moc wiążącą. 
Państwa członkowskie nie mogą więc stosować przepisu krajowego, który jest niezgodny z prawem 
wspólnotowym. Zasada pierwszeństwa gwarantuje nadrzędność prawa wspólnotowego nad krajowym. Jest 
to podstawowa zasada prawa wspólnotowego. Podobnie jak zasada bezpośredniego skutku, nie jest 
zapisana w traktatach, ale została zatwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548. 

11  Opracowaniu analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu 
wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań planów gospodarowania 
wodami  wykonane w 2013 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział w Krakowie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:l14547
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w 2012 r.12 nie zawierały wszystkich środków zaradczych wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych13, (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie programów działań”) oraz zawierały regulacje ograniczające możliwość 
kontroli, monitorowania oraz dokumentowania wskazanych w nich środków 
zaradczych. Ponadto Dyrektor RZGW nie opracował i nie wprowadził – w okresie 
jednego roku od wyznaczenia OSN – programów działań dla pięciu OSN o łącznej 
powierzchni 474,87 km2, wyznaczonych w 2015 r., czym naruszył art. 5 ust. 1 
dyrektywy azotanowej i postąpił niezgodnie z zasadą pierwszeństwa. Dyrektor 
RZGW nie zaktualizował także programów działań, wprowadzonych w 2012 r. i 2013 
r., pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 
2014 r. w sprawie C-356/13 (dalej: „TSUE”) w zakresie zarzutów, wynikających 
z błędnej transpozycji – do przepisów krajowych – regulacji zawartych w dyrektywie 
azotanowej.  

NIK pozytywnie ocenia wyznaczenie przez Dyrektora RZGW wód wrażliwych oraz 
OSN w czwartym cyklu14 wdrożenia dyrektywy azotanowej. W 2017 r. Dyrektor 
RZGW prawidłowo wyznaczył 230 wód wrażliwych oraz OSN o powierzchni 
34.740,5 km2, obejmujący region wodny Dolnej Wisły. Tym samym, przy 
niezmienionym stanie prawnym i podobnych przesłankach merytorycznych co do 
stanu wód i wpływu na nie presji rolniczej, w czwartym cyklu wdrażania dyrektywy 
azotanowej zwiększono powierzchnię OSN na obszarze działania RZGW 
w Gdańsku o ponad 1400% w stosunku do trzeciego cyklu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wyznaczenie wód wrażliwych na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych na te zanieczyszczenia 

Realizacja działań związanych z określaniem wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć oraz z opracowywaniem programów 
działań na tych obszarach należała do Wydziału Planowania, Gospodarowania 
i Ochrony Wód. W Wydziale tym zadania wynikające z dyrektywy azotanowej 
realizowały – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 21 września 2015 r. 
cztery, a od dnia 22 września 2015 r. – trzy osoby (uwzględniając kierownika 
Wydziału).  

(dowód: akta kontroli str. 5-103) 

W dniu 30 stycznia 2008 r. Dyrektor RZGW w Gdańsku otrzymał, od Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: „KZGW”) opracowanie pt.: „Ocena 
wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu” 

                                                      

12  Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku:  Nr 6/2012 z dnia 
1 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz..3243) oraz Nr 2/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1807). 

13  Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.  
14  Czwarty cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmuje okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
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wykonane przez Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen – Nauki 
Przyrodnicze, „celem zapoznania się z całością materiału, dokonania dogłębnej 
analizy rekomendacji i zaleceń w kontekście aktualnie prowadzonych przez RZGW 
prac nad weryfikacją OSN oraz wykorzystania na etapie ostatecznego 
podejmowania decyzji.”. 

W opracowaniu tym stwierdzono, że „jeżeli wyznaczenie całego terytorium nie 
zostanie uznane za wykonalne z jakiegoś powodu”, następujące obszary muszą 
zostać wyznaczone jako OSN: 

 jeziora III i IV klasy czystości wód, w szczególności w północno-zachodniej 
części Polski. Obszary, z których następuje spływ do tychże jezior należy 
oznaczyć jako OSN; 

 rzeki o stężeniu chlorofilu a powyżej 25 mg/m3. Dotyczy to w szczególności 
zlewni rzeki Odry, Noteci, Warty (południowej Warty do połączenia z Odrą), Wisły 
(odcinka na południe od Puław) i Bugu; 

 obszary zanieczyszczające stanowiska monitoringu wód podziemnych; 

 obszary rolnicze, które przyczyniają się do eutrofizacji Morza Bałtyckiego. 

Dyrektor RZGW nie wykorzystał wniosków wynikających z przedmiotowego 
opracowania przy ustanawianiu wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu wdrażania 
dyrektywy azotanowej, gdyż jak wyjaśnił: „Na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w czerwcu 2008 r. powstała praca (…) pt. „Ocena stanu zanieczyszczenia 
płytkich wód gruntowych narażonych bezpośrednio na zrzuty składników 
biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości potencjalnego wpływu 
zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na środowisko” (…). Praca ta 
stanowiła odpowiedź na ekspertyzę Uniwersytetu w Wageningen i przedstawiała 
kontrargumenty dotyczące w szczególności: znacznie mniejszej presji polskiego 
rolnictwa na środowisko, dynamicznie postępującej sanacji wsi, przewymiarowania 
udziału Polski w zanieczyszczeniu wód Bałtyku substancjami biogennymi, dobrze 
rozwiniętego systemu monitoringu jakości wód powierzchniowych i wgłębnych, który 
pokazuje stężenia azotanów powyżej dopuszczalnych Dyrektywą azotanową norm, 
jedynie w nielicznych punktach monitoringowych. Ponadto w dniach  
25–26.06.2008 r. odbyła się konferencja, pn. Rolnictwo a zanieczyszczania wód 
w Polsce w aspekcie wdrażania Dyrektywy Azotanowej oraz działań PROW, której 
organizatorami byli Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (KRGW) oraz Instytut 
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (...). Celem konferencji było, oprócz 
wymiany informacji i wypracowania wniosków, opracowanie projektu stanowiska 
KRGW w sprawie wyznaczania OSN. (…). W 2010 r. w ramach przygotowywania 
argumentów do odpowiedzi na Wezwanie do usunięcia uchybienia – Naruszenie 
nr 2010/2063 (…), na spotkaniu GR ds. RŚ15 w dniach 19-20.10.2010 r. (…) 
ustalono, że przedstawiciele IUNG16 przygotują materiał stanowiący odpowiedź na 
opracowanie Uniwersytet Wageningen, z ewentualnym uzupełnieniem o nowsze 
opracowania. Na spotkaniu w dniu 24-25.11.2010 r. GR ds. RŚ analizowała 
możliwości przekazania przez poszczególne RZGW opracowań, które były 
podstawą do weryfikacji wód wrażliwych i OSN w poprzednich cyklach . 

Działania dotyczące zarzutów, jakie Komisja Europejska wystosowała względem 
Polski w związku z nieprawidłową implementacją Dyrektywy 91/676/EWG, były 

                                                      

15  Grupa Robocza ds. rolno-środowiskowych (przypis kontrolera). 
16  Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (przypis 

kontrolera). 
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prowadzone na szczeblu centralnym. Ostatecznie 30.09.2013 r. w odpowiedzi 
Rzeczypospolitej Polskiej na skargę w sprawie C-356/13 (…) przekazane zostało 
ww. stanowisko KRGW oraz ekspertyza IUNG z 2011 r., która była podstawą 
wyznaczenia w Polsce OSN na III cykl DA.”.  

(dowód: akta kontroli str. 1092-1107, 1116-1117) 

W związku z zarzutami Komisji Europejskiej w zakresie niewłaściwego wdrożenia 
w Polsce przepisów dyrektywy azotanowej i wezwaniem do usunięcia uchybienia – 
naruszenie nr 2010/2063 z dnia 30 września 2010 r. dotyczące ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego –
Zastępca Dyrektora RZGW przekazał w dniu 25 października 2010 r. Prezesowi 
KZGW pismo, w którym wskazał, że „najlepszym rozwiązaniem dla Polski jest 
zastosowanie możliwości jaką daje art. 3 ust. 5 dyrektywy azotanowej w brzmieniu: 
Państwa członkowskie są zwolnione z obowiązku określania szczególnych stref 
zagrożenia, jeśli ustanawiają i stosują programy działania określone w art. 5 zgodnie 
z niniejszą dyrektywą na całym terytorium kraju.”. Ponadto Zastępca Dyrektora 
RZGW odniósł się szczegółowo do poszczególnych zarzutów Komisji Europejskiej 
w pismach z dnia 25 października 2010 r., 6 kwietnia 2012 r., 18 kwietnia 2012 r. 
oraz z 26 lipca 2013 r. wskazując we wszystkich ww. pismach, że najlepszym 
rozwiązaniem dla Polski jest zastosowanie art. 3 ust. 5 dyrektywy azotanowej. 
Ponadto w piśmie z dnia 25 października 2010 r. Dyrektor RZGW w Gdańsku 
stwierdził, m.in.: „Dalsze przekonywanie KE o niskiej intensywności polskiego 
rolnictwa (…) i w związku z tym utrzymywaniem bardzo ograniczonych (…) OSN 
(…) może doprowadzić do nałożenia na Polskę kar (…) nie pozwoli nam osiągnąć 
co najmniej dobrego stany wymaganego przez RDW17.”. W piśmie z dnia 26 lipca 
2013 r. Zastępca Dyrektora RZGW ustosunkował się także do zarzutów Komisji 
Europejskiej w zakresie działalności RZGW w Gdańsku zwracając uwagę, że 
wyznaczenie OSN w regionie Dolnej Wisły w drugim i trzecim okresie realizacji 
dyrektywy azotanowej nastąpiło na podstawie opracowań specjalistycznych 
instytucji – w drugim okresie – na podstawie opracowania pt.: „Uszczegółowienie 
danych, wizualizacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych w procesie 
wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego 
w regionie wodnym Dolnej Wisły” wykonanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a w trzecim okresie – na podstawie 
omówionego niżej opracowania Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

(dowód: akta kontroli str. 360-361, 574-597, 600-604)  

Dyrektor RZGW wystąpił w dniu 12 lipca 2010 r. do KZGW z propozycją 
sfinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(dalej: „NFOŚGW”) w latach 2011–201318 m.in. zadania: „Weryfikacja wykazu 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych. Projekty programów działań dla obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych”. P.o. Dyrektora RZGW 
wyjaśnił, że ostatecznie temat ten nie znalazł się na liście przedsięwzięć do 
dofinansowania ze środków NFOŚiGW. 

(dowód akta kontroli str. 654-675) 

                                                      

17  Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 
UE. L. 00.327.1, ze zm.). 

18  W ramach podpisanego w dniu 15 maja 2007 r. Porozumienia w sprawie finansowania ze środków 
NFOŚiGW przedsięwzięć z dziedziny potrzeb gospodarki wodnej, określonych w art. 152 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 
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Przedstawiciele RZGW w Gdańsku, od 2010 r., brali udział w spotkaniach Grupy 
Roboczej ds. rolno-środowiskowych (dalej: „Grupa RŚ”), która została utworzona 
z inicjatywy KZGW w sierpniu 2010 r. Tematami spotkań członków Grupy RŚ były 
m.in. zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące niewystarczającego wdrażania 
dyrektywy azotanowej w Polsce. W wyniku spotkania w dniach 24–25 listopada 
2010 r. Grupa RŚ wskazała „jako optymalne rozwiązanie polegające na 
wprowadzeniu jednego Programu działań obowiązującego na terenie całego kraju, 
bez konieczności wyznaczania OSN, na co w art. 3 ust. 5 zezwala Dyrektywa 
azotanowa i co prawdopodobnie sprostałoby oczekiwaniom KE.”.  
Wyznaczanie wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu realizacji postanowień 
dyrektywy azotanowej zdeterminowane było ustaleniem w grudniu 2010 r. przez 
byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (dalej: MŚ) i byłego 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: „MRiRW”) 

wspólnej strategii w zakresie wyznaczania w Polsce w latach 20122015 obszarów 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 
Jednym z założeń ww. strategii było zobowiązanie się Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi do przekazania MŚ i KZGW twardych naukowych dowodów oraz analiz na 
temat rolnictwa w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie OSN. Powyższe dowody i analizy 
miały stanowić podstawę do określenia przez dyrektorów RZGW m.in. OSN.  
W styczniu 2011 r. Grupa RŚ stwierdziła, że w związku z podjęciem decyzji 
o zobowiązaniu Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi do przekazania, do końca 
czerwca 2011 r. twardych naukowych dowodów oraz analizy na temat stanu 
rolnictwa w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód 
powierzchniowych (rzeki, jeziora, wody przejściowe, wody przybrzeżne) 
i podziemnych oraz wskazaniem obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego „zmienia się podejście 
dotyczące zakresu najbliższych działań krajowej grupy ds. rolno-środowiskowych, 
które w chwili obecnej muszą się skupić na wypracowaniu wzorcowego programu 
działań i przygotowaniu do roboczych konsultacji z Komisją Europejską.”. 

(dowód: akta kontroli str. 276, 741-742, 978-1043) 

Podstawą do wyznaczenia wód wrażliwych i OSN w trakcie trzeciego cyklu realizacji 
postanowień dyrektywy azotanowej  była „Ocena presji rolniczej na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego”, wykonana 
w 2011 r. przez IUNG, stanowiąca realizację zobowiązania przyjętego przez MRiRW 
w grudniu 2010 r. Opracowanie to przekazane zostało RZGW w Gdańsku w dniu 
5 października 2011 r. przez KZGW, jednak ze względu na liczne uwagi zgłaszane 
m.in. przez RZGW w Gdańsku jego ostateczna wersja została przekazana w dniu 
28 grudnia 2011 r. Ponadto, zgodnie z wytycznymi Prezesa KZGW, zawartymi 
w piśmie z dnia 5 stycznia 2012 r.19, w trakcie prac nad projektami rozporządzeń 
należało wykorzystać także opracowanie pt.: „Wyznaczenie obszarów znajdujących 
się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie 
wód związkami azotu”, wykonane w 2011 r. na zamówienie KZGW, przez 
Uniwersytet Warszawski. Dyrektor RZGW w Gdańsku nie wykorzystał powyższego 
opracowania  gdyż  jak wyjaśnił: „Analizy przeprowadzone w ramach tych 
opracowań opierały się na innych założeniach, a więc ich wyniki były 
nieporównywalne. (…) Wynik obu prac przedstawiały sprzeczne wnioski.”. 

(dowód: akta kontroli str. 11-147, 266-338, 527-556, 619-621) 

                                                      

19  KZGW/DPiZW-pgw/32/2012/ar. 
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Jak wynika z ww. opracowania IUNG, ze względu na zbyt małą liczbę punktów 
pomiarowo-kontrolnych, w których prowadzone były badania państwowego 
monitoringu środowiska oraz monitoringu wód glebowo-gruntowych realizowanego 
przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, „W celu wyznaczenia OSN zastosowano 
podejście modelowe (…). Model oparto w znacznej mierze o kryteria i wzory 
określone przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych.”. Ponadto, jak potwierdził IUNG20 opracowanie to nie 
identyfikowało wód zanieczyszczonych związkami azotu, wód wykazujących 
eutrofizację, wód wykazujących tendencje do eutrofizacji, a także nie uwzględniono 
w nim budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. 
Tym samym opracowanie to nie zawierało wszystkich danych, wymienionych w §§ 2 
i 3 powyższego rozporządzenia, które powinny być uwzględnione przy wyznaczaniu 
wód wrażliwych i OSN. 

(dowód: akta kontroli str. 652-653, 1108-1111) 

Podstawą do wyznaczenia OSN były obręby geodezyjne zidentyfikowane przez 
IUNG, na których stwierdzono presję rolniczą. Na obszarze działania RZGW 
w Gdańsku, IUNG w swoim opracowaniu wskazał 1473 takich obrębów 
geodezyjnych, w tym na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego (1261 
obrębów), pomorskiego (202), warmińsko-mazurskiego (9), mazowieckiego (1). 

(dowód: akta kontroli str. 111-147) 

W dniu 12 marca 2012 r. Dyrektor RZGW przekazał projekty rozporządzeń 
w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 
źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, do uzgodnienia w trybie art. 59 
ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie21 do Wojewody Pomorskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 
Projekty tych rozporządzeń zostały uzgodnione z ww. wojewodami odpowiednio 
w dniu 13 kwietnia 2012 r. oraz 26 marca 2012 r.  

W projektach ww. rozporządzeń Dyrektor RZGW uznał za wody powierzchniowe 
wrażliwie na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych i wyznaczył 
OSN – na terenie województwa pomorskiego dziewięć powierzchniowych wód 
wrażliwych i sześć OSN, a na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 42 
powierzchniowe wody wrażliwe i 21 OSN, położonych na 1319 obrębach 
geodezyjnych ujętych w opracowaniu IUNG oraz na 95 obrębach nieujętych w tym 
opracowaniu. Dyrektor RZGW nie uznał w 2012 r. za wody wrażliwe wód 
podziemnych.  

(dowód: akta kontroli str. 111-147, 266-274, 343-358, 652-653) 

Dyrektor RZGW nie opracował projektu rozporządzenia określającego wody 
wrażliwe i OSN na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ani 
mazowieckiego. Podstawą decyzji o niewyznaczaniu wód wrażliwych i OSN na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego było stanowisko Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 stycznia 
2012 r.22, z którego wynikało, że wyniki badań monitoringowych wód na 
wyznaczonym przez IUNG obszarze z istotną presją rolniczą, nie uzasadniają 
określenia tych wód jako wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu. 

                                                      

20  Pismo znak NŻN-4100-71/17. 
21  Dz. U. z 2017 r., poz. 2234, ze zm. 
22  Pismo WIOŚ-el-m.7011.5.2012.wg. 
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Ponadto, jak wyjaśnił p.o. Dyrektora RZGW, cztery obręby geodezyjne wyznaczone 
przez IUNG jako poddane presji rolniczej, nie stanowiły jednorodnych obszarów 
i swoim zasięgiem obejmowały jedynie niewielką cześć jednolitych części wód 
powierzchniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 105-107, 332-336, 652-653, 1118-1119) 

Odnośnie do niewyznaczenia wód wrażliwych na terenie województwa 
mazowieckiego, Dyrektor RZGW wyjaśnił „IUNG-PIB (…) w ekspertyzie (...) wskazał 
jeden obręb geodezyjny (nr 142706_2.0018, powiat sierpecki, gmina Szczutowo), na 
terenie województwa mazowieckiego, którego część obejmowała obszar regionu 
wodnego Dolnej Wisły. Większa część obrębu położona jest w granicach RZGW 
w Warszawie, w związku z czym został on włączony do, wyznaczonego 
rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Warszawie, OSN w zlewni rzeki Skrwa.”, 
a ponadto: „Granice administracyjne obrębów geodezyjnych stanowiły granice OSN, 
a te nie pokrywają się z granicami hydrograficznymi (obszarami działania RZGW), 
nie dokonywano podziału wewnątrz obrębów. Rozporządzenia w sprawie wód 
wrażliwych i OSN Dyrektorów RZGW, odnoszą się do właściwych im terytorialnie 
regionów wodnych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 614-618, 676-684) 

W dniu 27 kwietnia 2012 r., a następnie 7 maja 2012 r. Dyrektor RZGW otrzymał od 
Prezesa KZGW polecenie dokonania ponownej analizy i zmniejszenia powierzchni 
wyznaczonych OSN na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego – 
w terminie do dnia 14 maja 2012 r. Polecenie było wynikiem ustaleń podjętych 
wspólnie przez byłego Sekretarza Stanu w MŚ i byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Analiza miała zostać dokonana poprzez „nałożenie na siebie” opracowania 
IUNG oraz wykonanego na zlecenie KZGW, w 2011 r. przez Uniwersytet 
Warszawski (dalej: „UW”), opracowania pt. „Wyznaczenie obszarów znajdujących 
się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenia 
wód związkami azotu”. W opracowaniu UW zidentyfikowano presję rolniczą 
w przypadku 235 JCW23. Po naradzie w KZGW w dniu 14 maja 2012 r., na której 
omówiono propozycje dot. zmniejszenia powierzchni wyznaczonych OSN, Prezes 
KZGW, pismem z dnia 6 czerwca 2012 r., polecił przygotowanie projektów 
rozporządzeń zgodnie z załączoną do pisma tabelą. Powierzchnia OSN wskazanych 
do wyznaczenia w ww. tabeli, znalazła odzwierciedlenie w projektach rozporządzeń 
przesłanych do uzgodnienia z wojewodami pismami z dnia 15 czerwca 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 266-274, 362-365, 377-378, 1121-1137) 

Dyrektor RZGW rozporządzeniami z 2012 r. wyznaczył:  

 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 11 wód wrażliwych i osiem 
OSN o pow. 1.426,6 km2, stanowiącej 4,1% powierzchni regionu wodnego 
Dolnej Wisły;  

 na terenie województwa pomorskiego – cztery wody wrażliwe i trzy OSN o pow. 
383,2 km2 stanowiącej 1,1% powierzchni regionu wodnego Dolnej Wisły. 

(dowód: akt kontroli str. 148-173, 249-261) 

 

                                                      

23  Dotyczy JCW, które – na podstawie wykonanej w 2013 r. z inicjatywy KZGW na potrzeby aktualizacji planów 
gospodarowania wodami identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na 
stan wód powierzchniowych i podziemnych – zakwalifikowane zostały do JCW zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Omawiane JCW nie zostały wyznaczone przez Dyrektora RZGW 
w Gdańsku w trzecim cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej.   
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Podstawą do zmniejszenia liczby wód wrażliwych i OSN na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego była opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy. Decyzję co do zmniejszenia liczby wód wrażliwych 
i OSN na terenie województwa pomorskiego Dyrektor RZGW podjął na podstawie 
wyników roboczych spotkań z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

(dowód: akta kontroli str. 266-274, 366-367, 571-572) 

W wyniku polecenia byłego Sekretarza Stanu w MŚ z dnia 5 czerwca 2014 r., 
dotyczącego wyznaczenia dodatkowych powierzchni OSN w oparciu o opracowanie 
IUNG24, Dyrektor RZGW przygotował projekty rozporządzeń, w których wyznaczył 
dodatkowe wody wrażliwe i OSN na terenie województw: kujawsko-pomorskiego 
oraz pomorskiego, które zostały przekazane odpowiednim wojewodom w dniu 
2 kwietnia 2015 r. Wojewoda Pomorski uzgodnił projekt rozporządzenia w dniu 
17 czerwca 2015 r., zaś Wojewoda Kujawsko-Pomorski odmówił uzgodnienia 
projektu rozporządzenia. W uzasadnieniu swojego stanowiska Wojewoda Kujawsko-
Pomorski powołał się na opinię Pomorsko-Kujawskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska z 2012 r., stanowiącą podstawę do zmniejszenia liczby wód 
wrażliwych i OSN na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Ostatecznie, po wejściu w życie rozporządzenia Nr 4/2015 z dnia 25 czerwca 
2015 r., na terenie województwa pomorskiego wyznaczonych zostało dziewięć wód 
wrażliwych i osiem OSN o pow. 857,07 km2, co stanowiło 2,5% powierzchni Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły. 

(dowód: akta kontroli str. 249,390-435, 557-570) 

Dyrektor RZGW w trzecim cyklu dyrektywy azotanowej dysponował danymi 
o występującej presji rolniczej w przypadku 405 JCW25 wskazanych w dokumencie 
„Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych 
w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania 
aktualizacji programów działań planów gospodarowania wodami”, wykonanym 
w 2013 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział 
w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 1121-1137) 

W celu weryfikacji wód wrażliwych dla potrzeb czwartego cyklu wdrażania dyrektywy 
azotanowej Zastępca Dyrektora RZGW podpisał w dniu 11 czerwca 2014 r. 
w imieniu KZGW, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej umowę dotacji na finansowanie przedsięwzięcia „Weryfikacja wód 
wrażliwych na azotany pochodzenia rolniczego”26 w kwocie 100,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 622-651) 

W związku z pozyskanym finansowaniem z NFOŚiGW Dyrektor RZGW zlecił 
w 2015 r. wykonawcy zewnętrznemu wykonanie opracowania pn. „Weryfikacja wód 
wrażliwych na azotany pochodzenia rolniczego na obszarze działania RZGW 
w Gdańsku” za kwotę brutto 79.950 zł. W związku z 32-dniowym opóźnieniem 
w wykonaniu zamówienia, wykonawcy naliczono karę pieniężną. Ostateczny koszt 

                                                      

24  Przekazane przez Prezesa KZGW w dniu 11 czerwca 2014 r. pismem KZGW/DPiZW-pgw/942/2014/wk. 
25  Dotyczy JCW, które – na podstawie wykonanej w 2013 r. z inicjatywy KZGW na potrzeby aktualizacji planów 

gospodarowania wodami identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na 
stan wód powierzchniowych i podziemnych – zakwalifikowane zostały do JCW zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Omawiane JCW nie zostały wyznaczone przez Dyrektora RZGW 
w trzecim cyklu wdrażania dyrektywy azotanowej. 

26  Nr 329/2014/Wn50/NE-WU/D. 
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zamówienia wyniósł 74.993,10 zł. Wymogiem odbioru powyższego opracowania 
było uwzględnienie przez wykonawcę, m.in. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, wniesionej przez 
Komisję Europejską przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej o uchybienie 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3 Dyrektywy azotanowej. Omawiana 
praca została odebrana w dniu 20 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 448-488) 

Opracowanie to, uwzględniające kryteria wyznaczania wód wrażliwych określone 
w przepisach krajowych, a także zasadę przezorności, stanowiło podstawę 
merytoryczną rozporządzenia Dyrektora RZGW z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 
określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, 
z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 
w regionie wodnym Dolnej Wisły27. Dyrektor RZGW wyznaczył tym rozporządzeniem 
230 powierzchniowych wód wrażliwych (w tym 125 JCW rzecznych, 94 JCW – 
jeziornych, pięć JCW – wody przejściowe i sześć JCW – wody przybrzeżne) oraz 48 
JCW podziemnych, a także jeden OSN o pow. 34.740,5 km2 obejmujący region 
wodny Dolnej Wisły28. 

(dowód: akta kontroli str. 104-107 181-193, 249-261) 

Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane po roku i trzech miesiącach od daty 
odebrania opracowania pt. „Weryfikacja wód wrażliwych na azotany pochodzenia 
rolniczego na obszarze działania RZGW w Gdańsku” z uwagi na dwukrotną 
odmowę jego uzgodnienia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda 
w swoim stanowisku zwracał uwagę m.in. na sprzeciw Ogólnopolskiego Komitetu 
Protestacyjnego Rolników Indywidualnych oraz na stanowisko Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, że w przyjętym 
i zaakceptowanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Programie 
Państwowego Monitoringu Środowiska nie uwzględniono zadań, które powstaną 
w momencie wydania projektowanego rozporządzenia, a które spowodują znaczący 
przyrost punktów pomiarowo-kontrolnych, co będzie generować nowe obowiązki 
i potrzebę zabezpieczenia znacznych środków finansowych na realizację tego 
zadania.    
Wojewoda Kujawsko-Pomorski uzgodnił projekt omawianego rozporządzenia w dniu 
16 lutego 2017 r. po interwencji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, podjętej w wyniku inicjatywy Ministra Środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 489-525) 

W rejestrze skarg i wniosków RZGW w Gdańsku nie odnotowano skarg i wniosków 
związanych z wyznaczaniem wód wrażliwych i OSN. W kwietniu 2012 r. 
przedstawiciele RZGW wzięli udział w spotkaniu Kujawsko–Pomorskiej Izby 
Rolniczej, w czasie którego rolnicy sprzeciwili się „objęciu ich OSN-ami na 
podstawie modelu teoretycznego opracowanego przez IUNG Puławy, który wg nich 
nie przedstawia rzeczywistej presji rolnictwa na wody”. W dniu 2 lutego 2012 r. do 
RZGW w Gdańsku wpłynęło pismo Wójta Dąbrowy Chełmińskiej informujące, że 

                                                      

27  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1005, Dz. U. Woj. Pom. poz. 902, Dz. U. Woj. Maz. 2188, Dz. U. Woj. Warm.-
Maz. poz. 1101. 

28  Rozporządzenie Dyrektora RZGW z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych 
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru 
szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 
w regionie wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1005, Dz. U. Woj. Pom. poz. 902, Dz. U. 
Woj. Maz. 2188, Dz. U. Woj. Warm.-Maz. poz. 1101). 
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w przypadku zaliczenia do OSN trzech sołectw Gminy, „będziemy składać 
odwołanie poparte posiadanymi aktualnymi wynikami badań wód podziemnych 
z tych terenów wskazującymi jednoznacznie na brak zanieczyszczeń wód 
azotanami pochodzenia rolniczego”. Ponadto na sprzeciw rolników wobec 
wyznaczania wód wrażliwych i OSN zwrócił uwagę Wojewoda Kujawsko-Pomorski, 
który ze względu na protesty rolników, m.in. nie uzgodnił rozporządzenia Dyrektora 
RZGW w ww. sprawie (projekt z 2015 r.). Również w odniesieniu do projektu 
rozporządzenia Dyrektora RZGW, przekazanego w dniu 18 kwietnia 2016 r. do 
uzgodnień z Wojewodami: Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckim, 
Kujawsko-Pomorskiego, ten ostatni odmówił w dniu 4 czerwca 2016 r. uzgodnienia 
tego rozporządzenia stwierdzając m.in.: „Działania polegające na wprowadzeniu (…) 
(OSN) województwa kujawsko-pomorskiego spotykają się ze stanowczym 
sprzeciwem Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników Indywidualnych. 
(…) Zwiększenie powierzchni OSN bez rekompensaty finansowej wpływa 
bezpośrednio na zwiększenie kosztów prowadzonej produkcji rolnej.”.  

(dowód: akta kontroli str. 360-361, 421-430, 503-518, 526, 573) 

Dyrektor RZGW w sprawie wystarczalności obowiązujących w trzecim i czwartym 
cyklu dyrektywy azotanowej, określonych w prawie krajowym, kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych dla zapewnienia jednolitego podejścia przy 
wyznaczaniu wód wrażliwych wyjaśnił, że: „Wskazywane przez RZGW (…) „wady" 
rozporządzenia MŚ z 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, dotyczyły 
m.in.: 

 przedmiotowe rozporządzenie oraz art. 47 ustawy Prawo wodne29 (...) 
wskazywały jedynie kryteria jakie należy uwzględnić przy identyfikacji wód 
wrażliwych, bez określenia sposobu w jaki należy tego dokonać i podania źródeł 
niezbędnych do wykorzystania danych; 

 brak definicji użytych w rozporządzeniu pojęć „wód wykazujących eutrofizację” 
i „wód wykazujących tendencję do eutrofizacji”; brak sprecyzowania, kiedy należy 
przyjąć, że wystąpiła eutrofizacja lub 

 tendencja do eutrofizacji - czy o eutrofizacji świadczy przekroczenie jednego 
wskaźnika, kilku czy wszystkich jednocześnie; 

 brak określenia wymaganej do przyjęcia, przy wyznaczaniu wód wrażliwych, 
wartości stężenia azotanów - średniej, maksymalnej, minimalnej czy percentyla 
90; sposób dokonywanej w tym zakresie przez GIOŚ oceny stanu zmieniał się na 
przełomie lat, a także przedstawiał podejście niejednolite, w zależności od ilości 
pomiarów w punkcie monitoringowym - przy 12 pomiarach obliczano percentyl, 
przy mniejszej liczbie danych posługiwano się średnią; 

 przedstawione powyżej podejście stwarzało również problem z określeniem 
trendu dla wartości stężeń - brak możliwości porównania wartości percentyla ze 
średnią; z tego powodu konieczna była analiza danych surowych; 

 podejście do oceny stopnia eutrofizacji przedstawione w załączniku nr 1 do 
przedmiotowego rozporządzenia jest niespójne z podejściem GIOŚ - ocena 
eutrofizacji dokonywana przez GIOŚ nie jest oceną dla potrzeb wyznaczania wód 
wrażliwych i OSN, nie rozstrzyga jakie jest źródło zidentyfikowanej eutrofizacji, 
a jedynie ją wskazuje na podstawie przekroczeń wskaźników, których ilość jest 

                                                      

29  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.). 
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większa w stosunku do tych, koniecznych do przeanalizowania zgodnie 
z załącznikiem nr 1; 

 przedstawione w załączniku nr 1 do rozporządzenia wartości graniczne 
wskaźników eutrofizacji pokrywają się z wartościami dla bardzo dobrego 
stanu/max. potencjału ekologicznego określonego zgodnie z Ramową Dyrektywą 
Wodną; są to wartości bardziej zaostrzone, gdyż celem środowiskowym dla 
RDW jest osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód; 

 przedstawiony w załączniku nr 1 podział na wody stojące i płynące - czyli jeziora 
i rzeki, jezior przepływowych lub źródliskowych nie można traktować jako wód 
stojących; 

 w przypadku wód podziemnych, brak wskazania sposobu uwzględnienia 
wskaźników: tlen rozpuszczony, azot amonowy i azot azotanowy (brak wartości 
granicznych), które zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia należy uwzględnić przy 
ocenie stopnia i rodzaju zanieczyszczeń tych wód; 

W opinii Dyrektora RZGW „Kryteria wyznaczania wód wrażliwych określone 
w przedmiotowym rozporządzeniu, nie były dostateczne, dla zapewnienia 
wystarczającego i jednolitego podejścia przy wyznaczaniu wód wrażliwych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 262-265) 

Dyrektor RZGW poinformował o swoim stanowisku Prezesa KZGW pismem z dnia 
17 sierpnia 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1130-1137) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor RZGW przy wyznaczaniu wód wrażliwych i OSN w 2012 r. i 2015 r. nie 
uwzględnił w pełni wymagań określonych w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne oraz kryteriów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód, tj. nie przeprowadził analizy jakości wód pod kątem 
zawartości azotanów, oceny stopnia eutrofizacji, tendencji wzrostowej zawartości 
azotanów i tendencji do eutrofizacji, a także nie uwzględnił budowy geologicznej 
i warunków hydrogeologicznych. Nie uwzględnił również przy wyznaczaniu wód 
wrażliwych i OSN w trzecim cyklu dyrektywy azotanowej zasady przezorności 
wynikającej z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 6 
ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą  w przypadku działań 
mogących negatywnie wpływać na środowisko należy kierować się 
przezornością i podejmować wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. 

Dyrektor RZGW w trzecim cyklu dyrektywy azotanowej ograniczył weryfikację 
wód wrażliwych i OSN tylko do analizy obszarów objętych opracowaniem 
wykonanym w 2011 r. przez IUNG w Puławach, pomimo że nie identyfikowało 
ono wód zanieczyszczonych związkami azotu, wód wykazujących eutrofizację, 
wód wskazujących tendencje do eutrofizacji, a także, iż nie uwzględniono w nim 
budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Wykorzystanie ww. 
opracowania przy wyznaczaniu wód wrażliwych wynikało z dyspozycji 
otrzymanych z KZGW w efekcie ustalonej na szczeblu ministerialnym wspólnej 

strategii w zakresie wyznaczania w Polsce w latach 20122015 obszarów 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego, a zakres tego wyznaczenia w 2012 r. wynikał z decyzji byłego 
Sekretarza Stanu w MŚ i byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor RZGW w trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej nie dokonał 
także weryfikacji konieczności wyznaczenia wód wrażliwych w przypadku 235 
JCW wskazanych w opracowaniu pt. „Wyznaczenie obszarów znajdujących się 
pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenia 
wód związkami azotu” wykonanym w 2011 r. przez Uniwersytet Warszawski na 
zlecenie Prezesa KZGW. 

(dowód: akta kontroli str. 111-147, 266-276, 294-297, 362-378, 571-572, 1121-
1129) 

Dyrektor RZGW wyjaśnił: „Zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (…), były częstym 
tematem dyskusji w ramach GR ds. RŚ. Jako wnioski z nich płynące, 
wskazywano konieczność zmiany przedmiotowego rozporządzenia oraz 
opracowania jednolitej metodyki weryfikacji i wyznaczania wód wrażliwych 
i OSN. (…) Ze względu na wiele możliwości interpretacji jego zapisów, wzięto 
pod uwagę głównie wymagania odnoszące się do wód zanieczyszczonych oraz 
zagrożonych zanieczyszczeniem, a dla wskaźników eutrofizacji (jako, że nie 
wypracowano jednolitego podejścia w skali kraju), zastosowano podejście 
eksperckie. Takiemu podejściu (…) przyświecało dostosowanie ilość 
wyznaczonych OSN do oczekiwań wyrażonych na szczeblu ministerialnym. (…) 
Na spotkaniu z dnia 16.12.2010 r. pomiędzy przedstawicielami resortów 
środowiska i rolnictwa, podjęto ustalenie o przekazaniu przez MRiRW do MŚ 
i KZGW, twardych, naukowych dowodów oraz analizy na temat stanu rolnictwa 
w Polsce wraz z oceną presji rolniczej i jej wpływu na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wskazaniem obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 
Spełnieniem tego zobowiązania była, wykonana na zlecenie MRiRW, przez 
IUNG-PIB w Puławach, ekspertyza, pn. „Ocena presji rolniczej na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego”, będąca 
podstawą wyznaczenia wód wrażliwych i OSN na III cykl wdrażania DA. Zgodnie 
z uzasadnieniem do rozporządzeń Dyrektora RZGW w Gdańsku w sprawie wód 
wrażliwych i OSN z 2012 r. (…), jako podstawę wyznaczenia OSN na terenie 
regionu wodnego Dolnej Wisły przyjęto wyniki ekspertyzy IUNG. Następnie, 
w związku z decyzjami na szczeblu politycznym, przy udziale ekspertów z WIOŚ 
dokonano weryfikacji wskazanych przez IUNG obrębów geodezyjnych będących 
pod znaczącą presją rolniczą, pod kątem rzeczywistego wpływu tej presji na 
wody. Przy weryfikacji wzięto pod uwagę nie tylko wyniki monitoringu z lat 2007 – 
2010, ale także wiedzę ekspercką, która pozwoliła z praktycznego punktu 
widzenia spojrzeć na wyniki analiz i przy wykorzystaniu znajomości terenu oraz 
czynników sprawczych wyznaczyć wody wrażliwe i OSN na terenie RZGW 
w Gdańsku. Wyznaczone na III cykl wdrażania DA OSN powstały poprzez 
pogrupowanie wskazanych przez IUNG obrębów geodezyjnych w granicach 
zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, co w związku z tym, że wzięto 
pod uwagę dane dotyczące jakości wód z Oceny eutrofizacji rzek w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych z lat 2007-2009, w dalszej perspektywie 
ułatwiało ich analizę.”. 

Wskazał także, że „Podstawą do zmniejszenia powierzchni OSN w 2012 r. była 
decyzja polityczna na szczeblu ministerialnym. Natomiast wyłączenia części wód 
wrażliwych i OSN, z tych pierwotnie zaproponowanych na podstawie ekspertyzy 
IUNG, dokonano przy udziale ekspertów z wojewódzkich inspektoratów ochrony 
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środowiska pod kątem rzeczywistego wpływu wskazanej presji rolniczej na te 
wody powierzchniowe. Wzięto pod uwagę, nie tylko wyniki monitoringu z lat 
2007-2009, ale także z roku 2010. Ponadto wykorzystano wiedzę ekspercką 
WIOŚ, która pozwoliła z praktycznego punktu widzenia spojrzeć na wyniki analiz 
i przy wykorzystaniu znajomości terenu oraz czynników sprawczych wyznaczyć 
wody wrażliwe i OSN-y na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły. W związku 
z powyższym informuję, że w świetle wydarzeń i uwarunkowań jakie 
towarzyszyły wyznaczaniu wód wrażliwych i OSN na III cykl wdrażania DA, nie 
było możliwości zastosowania zasady przezorności przy wydawaniu przez 
Dyrektora RZGW w Gdańsku rozporządzeń o wodach wrażliwych i OSN 
w 2012 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 654-675, 1112-1115) 

Ponadto wyjaśnił, że „W związku z głównym zarzutem KE przedstawionym 
w wyroku TSUE z 20.11.2014 r., którym było niewystarczające wyznaczenie 
powierzchni OSN z powodu nieuwzględnienia przy ich wyznaczaniu zasady 
przezorności, pracom nad wspólną dla wszystkich RZGW metodyką weryfikacji 
wód wrażliwych i OSN na IV cykl wdrażania DA, przyświecał cel zwiększenia 
powierzchni OSN w kraju. (…). Zastosowanie tak przyjętego podejścia, było 
zbieżne z procedowanym w tym samym czasie projektem ustawy Prawo wodne, 
który zakładał ustanowienie (rozporządzeniem MŚ) programu działań 
obowiązującego w całym kraju, bez konieczności wyznaczania OSN. Weryfikacji 
wód wrażliwych i OSN na III cykl wdrażania DA, przyświecały natomiast zupełnie 
inne uwarunkowania, (…) przyjęto inny sposób interpretacji wymogów 
przedmiotowego rozporządzenia. W tamtym czasie, nie było również akceptacji 
politycznej, ani też akceptacji społecznej środowisk rolniczych, dla zmiany 
podejścia do wyznaczania OSN. Również w korespondencji formalnej z KE, 
prowadzoną w związku ze skargą azotanową, RP podtrzymywała stanowisko 
o braku konieczności wyznaczenia OSN na terenie całego kraju.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1130-1137) 

Wskazane w wyjaśnieniach okoliczności nie zwalniały, zdaniem NIK, Dyrektora 
RZGW z obowiązku objęcia weryfikacją wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu 
realizacji dyrektywy azotanowej całego obszaru działalności RZGW w Gdańsku 
oraz pełnego zachowania przy ww. weryfikacji wymogów określonych w art. 47 
ust. 3 ustawy – Prawo wodne. W toku omawianej weryfikacji Dyrektor RZGW 
w Gdańsku powinien wykorzystać wszystkie pozostające w jego dyspozycji dane 
o wpływie rolnictwa na wody, stosując przy tym zasadę przezorności, zwłaszcza 
w przypadkach braku pełnego rozpoznania stanu wód przy równoczesnym 
istnieniu przesłanek o pozostawaniu przez nie pod wpływem presji rolniczej. 

W ocenie NIK powyższe postępowanie Dyrektora RZGW w Gdańsku było 
niezgodne z prawem.  

2. Dyrektor RZGW w Gdańsku w trakcie trzeciego cyklu realizacji dyrektywy 
azotanowej nie dokonał weryfikacji konieczności wyznaczenia wód wrażliwych 
w przypadku 405 JCW wskazanych w dokumencie „Opracowanie analizy presji 
i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu 
wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów 
działań planów gospodarowania wodami”, wykonanym w 2013 r. przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Oddział w Krakowie. Brak takiej 
weryfikacji, w sytuacji gdy Dyrektor RZGW pozyskał w trakcie trzeciego cyklu 
wdrażania dyrektywy azotanowej dodatkowe informacje uzasadniające potrzebę 
jej dokonania, pozostawał w sprzeczności z art. 3 ust. 4 dyrektywy azotanowej, 
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nakładającą na Państwa Członkowskie obowiązek dokonywania na bieżąco 
przeglądu wyznaczonych wód wrażliwych i OSN.  

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku podał w wyjaśnieniach: „Doznaczenie 
powierzchni OSN w 2015 r. nastąpiło na skutek polecenia Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego zawartego 
w piśmie z dnia 05.06.2014 r. znak DZW-I-073-7/22814/14/ETK (…). Zgodnie 
z ww. poleceniem doznaczenie miało nastąpić w oparciu o projekty rozporządzeń 
dyrektorów RZGW (opracowane na podstawie ekspertyzy IUNG), które zostały 
przesłane do KE w dniu 27 stycznia 2012 r., jako załączniki do odpowiedzi na 
uzasadnioną opinię do naruszenia nr 2010/2063. W związku z powyższym ( …) 
nie uwzględniono na etapie doznaczania OSN w 2015 r., opracowań zarówno 
Uniwersytetu Warszawskiego jak i Presji IMGW.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1121-1137) 

W ocenie NIK, uwzględniając zasadą pierwszeństwa dotyczącą nadrzędności 
prawa wspólnotowego nad prawem krajowym państw członkowskich, powyższe 
postępowanie Dyrektora RZGW było niezgodne z prawem UE. 

3. Dyrektor RZGW w Gdańsku w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Nr 4/2015 z dnia 
25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły 
w granicach województwa pomorskiego dodatkowych wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych 
wód należy ograniczyć, błędnie wskazał powierzchnię obszaru w zlewni rzeki 
Węgiermuca – na terenie gmin wiejskich: Starogard Gdański, Bobowo i Skórcz 
w powiecie starogardzkim oraz gminy wiejskiej Pelplin w powiecie tczewskim, 
województwo pomorskie – jako  9,41 km2, pomimo że powierzchnia tego obszaru 
wynosiła 90,41 km2. Pomimo stwierdzenia powyższego błędu w okresie 
obowiązywania ww. rozporządzenia, Dyrektor RZGW w Gdańsku nie podjął 
działań mających na celu jego sprostowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 174-180, 249-261) 

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku podał w wyjaśnieniach: „Rozporządzenie 
nr 4/2015 zostało opublikowane 22.07.2015 r., a w międzyczasie (czerwiec 
2015 r.) RZGW w Gdańsku rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie 
opracowania, pn. „Weryfikacja wód wrażliwych na azotany pochodzenia 
rolniczego na obszarze działania RZGW w Gdańsku". (…) Jednocześnie 
rozpoczęta w 2014 r. procedura legislacyjna projektu nowej ustawy Prawo 
wodne, w której w Rozdziale 4 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, w art. 104 pojawiły zapisy 
dotyczące opracowania i wdrożenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu związków azotu ze źródeł rolniczych na obszarze całego 
kraju, przyjmowanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. (…) Biorąc 
powyższe pod uwagę, jak również późne spostrzeżenie błędu oraz fakt, iż ww. 
rozporządzenie miało, zgodnie z harmonogramem wdrażania Dyrektywy 
azotanowej, funkcjonować w obrocie prawnym jedynie do kwietnia 2016 r., 
Dyrektor RZGW w Gdańsku nie zainicjował procedury zmiany przedmiotowego 
rozporządzenia w celu skorygowania zaistniałego błędu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 489-493, 614-618) 

W ocenie NIK, ww. postępowanie było nierzetelne. 
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Działania Dyrektora RZGW nie zapewniły prawidłowego i wystarczającego 
wyznaczenia wód wrażliwych oraz OSN w trzecim cyklu wdrożenia dyrektywy 
azotanowej. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że na działania 
Dyrektora RZGW w Gdańsku w ww. zakresie miały wpływ decyzje podejmowane na 
szczeblu centralnym. 

Pozytywnie NIK ocenia wyznaczenie przez Dyrektora RZGW zanieczyszczenia wód 
wrażliwych oraz OSN w czwartym cyklu wdrożenia dyrektywy azotanowej30. 

 

2. Opracowanie i wdrożenie programów działań 
mających na celu ograniczenie odpływu związków 
azotu pochodzenia rolniczego 

W trzecim cyklu realizacji dyrektywy azotanowej Dyrektor RZGW wydał dwa 
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia dla OSN programu działań mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, tj.: 

 na terenie województwa pomorskiego – rozporządzenie nr 6/2012 z dnia 
1 października 2012 r.31 dla trzech obszarów szczególnie narażonych o łącznej 
powierzchni 383,22 km2 (określonych w rozporządzeniu Dyrektora RZGW 
w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.);  

 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – rozporządzenie nr 2/2013 
z dnia 24 kwietnia 2013 r.32 dla ośmiu obszarów szczególnie narażonych 
o łącznej powierzchni 1.426,60 km2 (określonych w rozporządzeniu Dyrektora 
RZGW w Gdańsku nr 2/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.).  

Dyrektor RZGW nie wprowadził Programów działań dla OSN wyznaczonych swoim 
rozporządzeniem nr 4/2015 r. z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str.194-251) 

We wprowadzonych Programach działań Dyrektor RZGW uwzględnił środki 
zaradcze, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych , dotyczące: okresów nawożenia, warunków przechowywania 
nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami, zasad nawożenia pól na 
terenie o dużym nachyleniu, ograniczenia nawożenia na glebach podmokłych, 
zalanych, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem, nawożenia w pobliżu cieków, 
dawek i sposobów nawożenia. Przyjęte w Programach działań środki zaradcze 
sformułowano w oparciu o wzorcowy program działań. 

 (dowód: akta kontroli str. 194-248, 747-749, 1032-1033, 1180-1186, 1198-1199, 
1201-1221) 

W Programach działań Dyrektor RZGW nie ustalił podmiotu (podmiotów) 
odpowiedzialnego za identyfikację producentów rolnych stanowiących potencjalne 
źródło zanieczyszczenia wód azotanami oraz sposobu wykonania tej identyfikacji.  

W wyjaśnieniach p.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku podał, iż: „Przepisy zarówno 
art. 47 ustawy Prawo wodne (...), art. 84 ustawy Prawo ochrony Środowiska (...), jak 

                                                      

30  Czwarty cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmował okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
31  Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3243. 
32  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1807. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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i rozporządzenia MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (...), nie wskazują na konieczność ustalenia 
podmiotu lub podmiotów odpowiedzialnych za identyfikację producentów rolnych 
stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia wód azotanami oraz określenia 
sposobu wykonania tej identyfikacji.” 

 (dowód: akta kontroli str. 750-818) 

Projekty Programów działań zostały przez Dyrektora RZGW w Gdańsku uzgodnione 
z Wojewodą Pomorskim w dniu 27 września.2012 r. oraz z Wojewodą Kujawsko-
Pomorskim w dniu 24 kwietnia 2013 r. – po uwzględnieniu wcześniejszych uwag. 

Zawiadomienia pisemne o prowadzeniu konsultacji społecznych wzorcowego 
projektu programu działań przesłano w dniu 20 marca 2012 r. do: 89 urzędów gmin 
lub miast, 20 starostw powiatowych, Urzędów Marszałkowskich Województw 
Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego, Urzędów Województw Pomorskiego 
i Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 
w Gdańsku i Bydgoszczy oraz ich Delegatur w Toruniu i Włocławku, Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego z terenu obu Województw, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych w Gdańsku i Bydgoszczy, Oddziałów Regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni i Toruniu, Okręgowych Stacji 
Chemiczno-Rolniczych – Oddziały w Bydgoszczy i Gdańsku oraz Izb Rolniczych 
obu Województw. Zgodnie z ww. pismami brak odpowiedzi we wskazanym terminie 
oznaczał przyjęcie projektu programu działań bez uwag.  

Do wszystkich gmin, w granicach projektowanego zasięgu OSN, zwrócono się 
z prośbą o wyłożenie do publicznego wglądu w siedzibach gmin wzorcowego 
projektu programu działań wraz formularzem zgłaszania uwag i opinii. Podobne 
informacje znalazły się również na stronie internetowej RZGW w Gdańsku 
(www.gdansk.rzgw.gov.pl, w zakładce Aktualności – Dyrektywa Azotanowa), na 
której poza materiałami dotyczącymi programów działań, zamieszczono także 
materiały dotyczące wód wrażliwych i OSN.  

W dniach 3 i 4 kwietnia 2012 r. przeprowadzono również po jednym spotkaniu 
konsultacyjnym dla zainteresowanych instytucji, urzędów i rolników z województwa 
pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. W wyniku spotkań 
sporządzano tabele zawierające uwagi z konsultacji, które według wyjaśnień p.o. 
Dyrektora RZGW były analizowane przez przedstawicieli Grupy RŚ. Uwagi wnosili 
głównie zainteresowani z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Większość 
uwag dotyczyła braku akceptacji dla OSN wyznaczonego przez Dyrektora RZGW 
i braku potrzeby wprowadzania programu działań. Uwagi dotyczące projektu 
Programu działań dotyczyły m.in. zbyt restrykcyjnego charakteru w stosunku do 
wszystkich rolników na OSN, niespójności z ustawą o nawozach i nawożeniu, 
objęcia specjalnym nadzorem wszystkich dużych ferm.  

(dowód: akta kontroli str. 750-833, 1194-1197, 1200) 

TSUE w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/16, w związku ze 
sformułowanymi przez KE zarzutami w zakresie przyjęcia programów działań 
w rozumieniu art. 5 dyrektywy azotanowej zawierających środki niezgodne z częścią 
A pkt 2 załącznika 2 oraz ust. 1 pkt 1 załącznika III omawianej dyrektywy, uznał 
zasadność zarzutów KE dotyczących: 

 niepełnego wykonania obowiązków ustanowienia programów działań dla stref 
zagrożenia w związku z niedostatecznym wyznaczeniem tych stref; 
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 nieuwzględnienia w programach działań zakazu nawożenia na gruntach 
nachylonych: odchodów zwierzęcych w formie stałej (obornika), pozostałości 
z gospodarstw rybackich i osadów ściekowych oraz ograniczenie tego zakazu 
jedynie do gruntów pozbawionych okrywy roślinnej; 

 nieuwzględnienia we właściwy sposób, w programach działań, zakazu 
stosowania nawozów niezależnie od warunków klimatycznych i stanu gleby od 
początku grudnia do końca lutego, podczas gdy zakaz ten nie odzwierciedla 
warunków klimatycznych panujących w Polsce i w konsekwencji nie zabrania 
rolnikom użycia nawozów w okresie roku, kiedy rośliny nie są w fazie wzrostu 
i nie wchłaniają azotu – co powoduje wysokie ryzyko zanieczyszczenia wód 
poprzez spływ lub wypłukiwanie azotu (KE wskazała, iż okres wegetacyjny 
w Polsce trwa od 180 do 220 dni, zaczynając się pod koniec marca lub na 
początku kwietnia i kończąc pod koniec października lub na początku listopada). 

W sprawie działań podjętych w celu merytorycznej weryfikacji zarzutów Komisji 
Europejskiej, p.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku wyjaśnił, że „Od 2010 r. trwały prace 
nad wspólnym dla wszystkich RZGW projektem programu działań, który przede 
wszystkim miał uwzględniać uwagi KE. Zgodnie z poczynionymi założeniami, 
w projekcie programu działań wskazano jedynie wymogi dyrektywy azotanowej, 
które nie zostały wdrożone przepisami prawa krajowego. Ponadto podczas prac 
Grupy RŚ wielokrotnie wskazywano na konieczność zmiany zarówno KDPR33 jak 
i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających 
na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (...), gdyż zastrzeżenia KE 
względem poszczególnych programów działań, w większości były konsekwencją 
wdrożenia uregulowań prawnych dyrektywy azotanowej w prawodawstwie 
krajowym. Ponadto dokumenty te wymagały zmiany w celu dostosowania ich 
zapisów do zmieniających się warunków powadzenia produkcji rolnej od czasu ich 
ustanowienia. Efektem prac Grupy RŚ był projekt wzorcowego programu działań 
wraz z uzasadnieniem, który został przekazany do konsultacji do resortów 
środowiska i rolnictwa oraz innych instytucji i instytutów im podległym. Projekt 
wzorcowego programu działań został przekazany KE. Na 8 spotkaniu Grupy RŚ 
w dniu 22-23 listopada 2011 r. KZGW przekazał informacje ze spotkania Komitetu 
Azotanowego przy KE, że przekazany projekt programu działań, z nielicznymi 
zastrzeżeniami, został pozytywnie przyjęty przez KE. KE zapowiedziała odstąpienie 
od drogi formalnej przeciwko Polsce pod warunkiem wprowadzenia takiego 
programu działań oraz zwiększenia powierzchni OSN zgodnie z oczekiwaniami KE. 
Ostatecznie w rozporządzeniach w sprawie wprowadzenia programu działań na 
terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, ustanowionych przez 
Dyrektora RZGW w Gdańsku zawarto zapisy mające na uwadze zarzuty 
merytoryczne KE w wymienionym w „Wezwaniu do usunięcia uchybienia – 
Naruszenie nr 2010/2063” poprzez: 

 odniesienie się do zapisów prawodawstwa krajowego oraz dodanie zapisów 
dodatkowych, wynikających wprost z dyrektywy azotanowej względem zasad 
nawożenia na gruntach nachylonych – Rozdział 3 PD, 

  odniesienie się do zapisów prawodawstwa krajowego oraz wskazanie 
konkretnych warunków i terminów stosowania nawozów – Rozdział 1 PD.”. 

(dowód: akta kontroli str. 575-597, 685-746, 836-1043, 1180-1186, 1194-1197) 

                                                      

33  Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (dopisek kontrolera). 
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Dyrektor RZGW w Gdańsku nie dokonywał ewaluacji wprowadzonych programów 
działań. 

W wyjaśnieniach p.o. Dyrektora RZGW podał, iż: „Działania przypisane 
w rozporządzeniach Dyrektora RZGW w Gdańsku w sprawie programów działań 
(rozporządzenia nr 6/2012 i 2/2013), wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska 
oraz stacjom chemiczno-rolniczym, dotyczące sprawozdawczości 
z przeprowadzonego monitoringu środowiska, nie mogą podlegać ewaluacji. 
Monitoring środowiska, prowadzony przez te instytucje, wynika z aktów prawnych 
określających zakres ich działania i nie może być zmieniany przez Dyrektora 
RZGW. 

Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do działań kontrolnych przypisanych 
wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska oraz do działań edukacyjnych 
realizowanych przez ośrodek doradztwa rolniczego. Obie te instytucje, zgodnie 
z zakresem swojej działalności, realizują powyższe działania zgodnie 
z opracowanym rocznym planem kontroli lub planem szkoleń. 

Działania adresowane do rolników i producentów rolnych podlegały analizie 
i ewaluacji podczas opracowywania kolejnych projektów programów działań oraz 
sprawozdań z wdrażania Dyrektywy azotanowej w Polsce, w miarę dostępnych 
danych. Podczas prac nad projektem programu działań wykorzystywano, zarówno 
uwagi przedstawicieli środowisk rolniczych pojawiające się na konsultacjach, jak 
również uwagi i spostrzeżenia rolników pozyskane w trakcie trwania programu 
obowiązującego we wcześniejszym cyklu.”   

(dowód: akta kontroli str. 951-1043, 1177-1179) 

W uzupełnieniu do powyższych wyjaśnień p.o. Dyrektora podał, iż: „Dyrektor RZGW 
w programie działań nie przypisał nowych obowiązków organom Inspekcji Ochrony 
Środowiska, stacjom chemiczno-rolniczym oraz ośrodkom doradztwa rolniczego, 
a jedynie odniósł się do ich zadań statutowych, gdyż Dyrektor RZGW nie jest 
organem nadrzędnym dla ww. jednostek. W ustawie Prawo wodne nie przypisano 
Dyrektorowi RZGW kompetencji do ewaluacji działań innych organów/instytucji, 
w związku z czym nie było podstaw do jej przeprowadzenia. (…) 

(dowód: akta kontroli str. 1180-1186) 

Ocena eutrofizacji, za lata 2012–2015, wykonana przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska wykazała, iż spośród 25 JCW objętych Programami działań, 
w 20 przypadkach stwierdzono eutrofizację tych wód, w trzech przypadkach jej nie 
stwierdzono, zaś w dwóch przypadkach nie dokonano oceny eutrofizacji.  

W przypadku 14 JCW, pomimo realizacji Programów działań wprowadzonych dla 
OSN w trzecim cyklu obowiązywania Dyrektywy azotanowej, w wyniku oceny 
stwierdzono eutrofizację zarówno w latach 2012–2015 jak i w okresie 
poprzedzającym dokonanie oceny eutrofizacji za lata 2012–2015. 

(dowód: akta kontroli str. 834)  

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku nie wskazał przyczyn braku poprawy stanu 
eutrofizacji powyższych 14 JCW.  

(dowód: akta kontroli str. 834-835, 1170, 1177-1179) 

Na roboczym spotkaniu Grupy RŚ w sprawie wyznaczania OSN, które odbyło 
29 maja 2014 r. w Poznaniu ustalono, że Sprawozdanie dla KE z realizacji 
dyrektywy azotanowej za okres 2012-2016 zostanie przygotowane z poziomu kraju, 
bez konieczności przygotowania raportów regionalnych przez RZGW w Gdańsku. 



 

22 

Zgodnie z harmonogramem planowanych działań, stanowiącym załącznik nr 7 do 
rozporządzeń w sprawie programów działań, jednostką odpowiedzialną za 
sporządzenie raportu z realizacji programu był KZGW.  

(dowód: akta kontroli, str. 194-248, 750-818, 834-835, 1187-1189) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor RZGW nie ustanowił programów działań dla pięciu OSN wyznaczonych 
w rozporządzeniu Nr 4/2015 Dyrektora RZGW z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa 
pomorskiego dodatkowych wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, pomimo 
upływu ponad jednego roku od dodatkowego wyznaczenia tych OSN. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 dyrektywy azotanowej, programy działań powinny być ustanowione 
w ciągu jednego roku od każdego dodatkowego wyznaczenia OSN, określonego 
w art. 3 ust. 4 tej dyrektywy. 

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku wyjaśnił: „W poprzednich cyklach wdrażania 
DA rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku w sprawie programów działań 
były ustanawiane w niedługim czasie po wejściu w życie rozporządzeń o wodach 
wrażliwych i OSN (kilka miesięcy). W związku z tym, kwestia różnic w terminach 
ustanawiania programów działań, wynikających bezpośrednio z zapisów 
Dyrektywy azotanowej i zapisów wówczas obowiązującej ustawy Prawo wodne, 
nie była dyskutowana. W przypadku III cyklu wdrażania DA miały miejsce 
uwarunkowania, (…), w związku z którymi rozporządzenia wprowadzające 
programy działań na OSN doznaczonych w 2015 r., jak i wyznaczonych na IV 
cykl wdrażania DA w 2017 r., nie zostały ostatecznie ustanowione.  
Jednakże, zgodnie z art. 106 nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., 
(który obowiązuje od 24 sierpnia 2017 r.), projekt Programu działań opracowuje 
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do rolnictwa. Program działań, po przeprowadzeniu procesu 
konsultacji społecznych, przyjmowany jest przez Radę Ministrów w drodze 
rozporządzenia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 249, 684-737, 1112-1115) 

NIK zauważa, że dyrektywy należy stosować bezpośrednio gdy państwo 
członkowskie nie transponowało ich w terminie lub transponowało nieprawidłowo.  

W ocenie NIK, uwzględniając zasadą pierwszeństwa dotyczącą nadrzędności 
prawa wspólnotowego nad prawem krajowym państw członkowskich, ww. 
postępowanie Dyrektora RZGW było niezgodne z prawem UE. 

2. Dyrektor RZGW w programach działań, wprowadzonych rozporządzeniami 
Nr 6/2012 z dnia 1 października 2012 r. oraz Nr 2/2013 z dnia 24 kwietnia 
2013 r., nie uwzględnił następujących środków zaradczych do obowiązkowego 
stosowania, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
programów działań, dotyczących:  

a) pkt 2 Nawożenie pól na zboczach: (-) w ppkt 4 – nie ustalono, że gleby 
położone na zboczach powinny być utrzymywane w dobrej strukturze, przede 
wszystkim, że należy zapobiegać ich zagęszczeniu i zaskorupieniu; (-) w ppkt 
8 – nie nałożono obowiązku zadarniania dróg spływu wód opadowych 
i koszenia trawy przynajmniej jeden raz w okresie wegetacji; 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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b) pkt 4 Nawożenie pól w pobliżu cieków wodnych i stref ochrony wód: (-) ppkt 2 
– nie ustalono, że w odległości 20 m od wód powierzchniowych nie można 
stosować nawozów naturalnych oraz, że nawozy mineralne powinny być 
rozsiewane ręcznie; (-) ppkt 3 – nie ustalono wymogu, aby na tym obszarze 
stosować sprzęt do stosowania nawozów w dobrym stanie technicznym 
i starannie wyregulowany oraz, że zabieg nawożenia należy dokonywać przy 
sprzyjającym kierunku wiatru, zapobiegającym znoszeniu cząstek lub kropli 
nawozu na powierzchnię wody i cieków wodnych; 

c) pkt 7 Użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych: (-) 
w ppkt 2 – nie ustalono sposobu użytkowania rolniczego w zależności od 
poziomu wody gruntowej oraz konieczności trwałego zadarnienia lub 
zalesienia gruntów położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20%; (-) 
w ppkt 3 – nie określono sposobu zagospodarowania gruntów czasowo 
ugorowanych lub odłogowanych; (-) w ppkt 4 do 9 – brak zapisów 
dotyczących płodozmianów; (-) w ppkt 15 – brak zapisów odnośnie 
obowiązku stosowania wypasu rotacyjnego, systemem kwaterowym lub 
dawkowanym przy wymaganej ilości kwater, ustalonej na podstawie 
wyliczenia sposobem określonym w rozporządzeniu; (-) ppkt 17 – brak zapisu 
odnośnie wyjątkowego stosowania przeorania darni i ponownego obsiewu 
użytku zielonego; (-) ppkt 18 – brak zapisu o ograniczeniu do przypadku 
ostatecznego zamiany użytku zielonego na grunt orny; (-) ppkt 19 – brak 
zapisu odnośnie zakazu użytkowania użytków zielonych położonych 
w pobliżu zabudowań inwentarskich jako stałego wybiegu dla zwierząt; 

d) pkt 8 Minimalna powierzchnia „zielonych pól”: (-) w ppkt 1 – nie ustalono 
obowiązku, aby na terenach równinnych około 60% powierzchni gruntów 
ornych, a na terenach zagrożonych erozją przynajmniej 75% powierzchni 
gruntów ornych przez cały rok (również w okresie zimowym) powinno 
pozostawać pod okrywą roślinną; (-) w ppkt 2 – nie ustalono stosowania 
w ogniwie zmianowania rośliny ozime/rośliny jare stosowania międzyplonów 
z wiosennym przyorywaniem, w ppkt 3 i w ppkt 4 – nie określono 
przyorywania rozdrobnionej słomy zbóż, rzepaku i kukurydzy i możliwości 
zmniejszenia o 20% powierzchni gruntów, które powinny pozostawać 
w okresie zimy pod okrywą roślinną przy określonej powierzchni z przyoraną 
słomą.  

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku podał w wyjaśnieniach: „Przy opracowaniu 
wzorcowego programu działań, który powstał w wyniku prac GR ds. RŚ i był 
podstawą ustanowienia rozporządzeń Dyrektorów RZGW w sprawie 
programów działań na III cykl wdrażania DA, brano pod uwagę przede 
wszystkim uwagi KE, ale także doświadczenia RZGW i uwarunkowania jakie 
towarzyszyły wdrażaniu programów działań w poprzednich cyklach DA. (…) 
W ramach GR ds. RŚ zgłaszano liczne postulaty, dotyczące konieczności 
zmiany prawodawstwa krajowego, będącego podstawą wdrożenia uregulowań 
prawnych DA. Szczególną uwagę zwracano na konieczność zmiany Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej, jak i rozporządzenia MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy 
działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (...), 
gdyż zastrzeżenia KE względem poszczególnych programów działań, 
w większości były konsekwencją wdrożenia uregulowań prawnych DA 
w prawodawstwie krajowym. Ponadto dokumenty te wymagały zmiany w celu 
dostosowania ich zapisów do zmieniających się warunków powadzenia 
produkcji rolnej od czasu ich ustanowienia, a także zmieniających się 
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uwarunkowań prawnych z dziedziny rolnictwa.  
Z powyższych powodów, przy tworzeniu zapisów projektu wzorcowego 
programu działań, w pierwszej kolejności skupiono się na przytoczeniu aktów 
prawa krajowego, które wdrażały wymogi DA. Jako zapisy programu działań 
wymieniono jedynie wymogi DA, które nie zostały wdrożone przepisami prawa 
krajowego, gdyż zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, nie można 
powtarzać w aktach prawnych niższego rzędu zapisów aktu prawa wyższego 
rzędu. Ponadto zlikwidowana została kolizja wymagań na OSN z wymaganiami 
wynikającymi z Programu Rolno-Środowiskowego Kraju, które miały miejsce 
w poprzednich cyklach DA, a które uniemożliwiały prowadzącym działalność 
rolniczą na OSN pozyskiwania dopłat bezpośrednich.  
W związku z powyższym, w programach działań ustanowionych na III cykl 
wdrażania DA nie znalazły się środki zaradcze o których mowa 
w przedmiotowym piśmie.” oraz „Należy zauważyć, że katalog środków 
zaradczych dla OSN, określony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. (...), jest dosłownym przeniesieniem 
zapisów z rozdziału H Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, pn.: „Skrócony zbiór 
zasad dobrej praktyki rolniczej dla wdrażania Dyrektywy Azotanowej”. KDPR 
jest zbiorem zasad dobrej praktyki rolniczej, które są dobrowolne do 
stosowania na terenie całego kraju. Dlatego KDPR, razem z ww. 
rozporządzeniem, wymagały zmiany również w celu dostosowania ich zapisów 
do zmieniających się warunków prowadzenia produkcji rolnej.”.  

(dowód: akta kontroli str. 194-248, 747-749, 1180-1186, 1198-1199) 

W ocenie NIK nieuwzględnienie w Programach działań wszystkich środków 
zaradczych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sytuacji, gdy 
jak wynika z wyjaśnień, odstąpienie od zastosowania w programie działań 
części środków zaradczych nie było umotywowane uwarunkowaniami, 
wskazanymi w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
programów działań, tj. m.in. ukształtowaniem terenu, stopniem erozji gleb, 
warunkami klimatycznymi, było postępowaniem niezgodnym z prawem. 

3. W Programach działań, wprowadzonych rozporządzeniami Dyrektora RZGW 
w Gdańsku nr 6/2012 z dnia 1 października 2012 r. i nr 2/2013 z dnia 24 kwietnia 
2013 r., ograniczono podmiotowo stosowanie na OSN obowiązków w zakresie 
opracowania planu nawożenia (§ 37 programu działań) oraz bilansu azotu 
wykonywanego na potrzeby opracowania planu nawożenia (§ 38 programu 
działań), nakładając go tylko na prowadzących działalność rolniczą na OSN 
gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych na OSN. 
Wprowadzając to ograniczenie Dyrektor RZGW nie dysponował wiedzą o liczbie 
gospodarujących na OSN i o powierzchni OSN, gdzie ww. obowiązek nie będzie 
stosowany. 

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku wyjaśnił: „(...) tworzeniu wzorcowego 
programu działań towarzyszyła m.in. konieczność usunięcia kolizji zapisów 
wynikających z programu działań na OSN, z tymi z Programu 
Rolnośrodowiskowego, które miały miejsce w poprzednich cyklach wdrażania 
DA, a które wynikały z pokrywających się w obu programach wymogów 
dotyczących, m.in. sporządzania planu nawożenia.  

W Programie działań na lata 2012–2016 złagodzone zostały wymogi na OSN, 
wyłączające rolników z dostępu do Pakietu I – Rolnictwo zrównoważone. 
Potwierdzeniem tego było stanowisko MRiRW wyrażone w piśmie z dnia 
28.06.2012 r. znak PBrś-079/12(ml-2385). Zgodnie z ww. pismem 
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w gospodarstwach rolnych do 100 ha nie było ograniczeń w realizacji pakietów 
Programu Rolnośrodowiskowego. Natomiast dla gospodarstw powyżej 100 ha na 
OSN, realizujących zobowiązanie pakietu Rolnictwo zrównoważone, płatność 
była wypłacana tylko do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Jednocześnie 
rolnicy uczestniczący w Programie Rolnośrodowiskowym, którzy zostali objęci 
w 2012 r. zasięgiem OSN, powodującym wyłączenie z płatności, mieli możliwość 
zakończenia zobowiązania rolnośrodowiskowego bez żadnych sankcji na mocy 
§ 35 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012. Powierzchnia 
100 ha została wskazana ekspercko w ramach prac nad wzorcowym programem 
działań, na forum GR ds. RŚ.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 194-248, 1190-1193) 

Zdaniem NIK, wprowadzenie powyższego ograniczenia bez dokładnego 
rozpoznania struktury gospodarowania na OSN mogło wyłączyć, w sytuacji 
rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce, wszystkich lub większość 
gospodarujących na OSN z obowiązku sporządzania bilansu azotu i planu 
nawożenia w gospodarstwie, niezbędnych zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie Programów działań, do kontrolowania, 
monitorowania oraz dokumentowania środków zaradczych na OSN.  

W ocenie NIK postępowanie Dyrektora RZGW było nierzetelne.  

4. Dyrektor RZGW w Gdańsku nie zaktualizował Programów działań stanowiących 
odpowiednio załącznik Nr 1 do jego rozporządzeń Nr 6/2012 z dnia 
1 października 2012 r. oraz Nr 2/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., w celu  
uwzględnienia wyroku TSUE z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/16, 
w zakresie sformułowanego przez KE zarzutu w zakresie przyjęcia programów 
działań w rozumieniu art. 5 dyrektywy azotanowej zawierających środki 
niezgodne z częścią A pkt 2 załącznika II omawianej dyrektywy, tj. w związku 
z nieuwzględnieniem w programach działań zakazu nawożenia na gruntach 
nachylonych: odchodów zwierzęcych w formie stałej (obornika), pozostałości 
z gospodarstw rybackich i osadów ściekowych oraz ograniczenie tego zakazu 
jedynie do gruntów pozbawionych okrywy roślinnej. Ww. zarzut KE sformułowała 
w związku z niewłaściwą transpozycją omawianych regulacji zawartych 
w dyrektywie azotanowej do przepisów krajowych.  

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku podał w wyjaśnieniach m.in., iż „(…) Podstawa 
prawna ustanawiania przez Dyrektora RZGW programów działań na OSN, czyli 
art. 47 ustawy Prawo wodne (...) oraz Rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jaki powinny odpowiadać programy 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (...) 
nie dawały możliwości dokonania zmiany programów działań w zakresie 
zgodnym z oczekiwaniami KE w związku z wyrokiem TSUE z 20.11.2014 r., gdyż 
zgodnie z tą podstawą prawną programy działań sporządzane są na cztery lata, 
a wody wrażliwe i OSN na których są ustanawiane również weryfikuje się co 
cztery lata. (…).”. 

 (dowód: akta kontroli str. 194-248, 951-1043) 

NIK zauważa, iż wbrew argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniach 
rozporządzenie w sprawie programów działań, przewidywało w § 4 możliwość 
korekty wprowadzonych programów działań w trakcie ich obowiązywania, 
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a uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego w stosunku do 
prawa krajowego państw członkowskich, ww. postępowanie Dyrektora RZGW 
było niezgodne z prawem UE i wyrokiem TSUE. 

 

1. NIK zwraca uwagę, że Dyrektor RZGW nie uzgodnił projektów rozporządzeń 
w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych: Nr 6/2012 z dnia 1 października 2012 r. oraz 
Nr 2/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., z podmiotami wymienionymi w § 3 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
programów działań, tj.: z zainteresowanymi użytkownikami gruntów rolnych, 
przedstawicielami organizacji rolniczych, przedstawicielami użytkowników wód 
oraz właściwymi organami administracji samorządowej, służbami ochrony 
środowiska i organizacjami ekologicznymi działającymi na danym terenie. 
W RZGW posiadano jedynie dokumentację dotyczącą uzgodnienia projektów 
ww. rozporządzeń z Wojewodą Pomorskim i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  

P.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku podał w wyjaśnieniach: „Dyrektor nie 
dysponował wykazem użytkowników gruntów rolnych na terenie OSN. (...) 
W celu dotarcia do jak największej grupy interesariuszy, w szczególności: 
użytkowników gruntów rolnych, przedstawicieli organizacji rolniczych, 
użytkowników wód oraz organizacji ekologicznych działających na terenie gmin, 
zwrócono się z prośbą do wszystkich gmin w granicach projektowanego zasięgu 
OSN o wyłożenie do publicznego wglądu w siedzibach gmin projektu programu 
działań wraz formularzem zgłaszania uwag i opinii. Podobne informacje znalazły 
się również na stronie internetowej RZGW w Gdańsku, na której poza 
materiałami dotyczącymi programów działań, zamieszczono także materiały 
dotyczące wód wrażliwych i OSN. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji 
poszczególnym Dyrektorom RZGW (…) zostały zebrane i wspólnie 
przeanalizowane przez przedstawicieli GR ds. RŚ z ramienia RZGW. Uwagi 
merytorycznie uzasadnione uwzględniono w zapisach ostatecznej wersji projektu 
programu działań, na podstawie którego Dyrektor RZGW w Gdańsku wydał 
rozporządzenia nr 6/2012 z dnia 01.10.2012 r. oraz nr 2/2013 z dnia 
24.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na terenie województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Terminy wejścia w życie ww. 
rozporządzeń były rezultatem nie tylko licznych uwag zgłaszanych w ramach 
konsultacji projektu programu działań, ale także problemów z uzgodnieniem 
projektów rozporządzeń w sprawie programu działań z wojewodą kujawsko-
pomorskim (…).” 

W uzupełnieniu powyższych wyjaśnień p.o. Dyrektora RZGW podał: „Dyrektor 
RZGW w Gdańsku w celu dotarcia do jak największej grupy interesariuszy, 
pismami z dnia 20.03.2012 r. (…) zwrócił się do: gmin, starostw, urzędów 
marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, WIOŚ, ODR, WSSE, ARiMR, OSChR 
i Izb Rolniczych (działających w granicach projektowanego zasięgu OSN) 
z prośbą o uzgodnienie projektu programu działań, na podstawie § 3 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (…). 
W piśmie do gmin, zawarto prośbę o rozpowszechnieniu informacji o projekcie 
programu działań wśród użytkowników gruntów rolnych, a także przedstawicieli 
organizacji rolniczych, użytkowników wód i organizacji ekologicznych, 
działających na terenie danej gminy. Zgodnie z ww. pismem brak odpowiedzi we 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wskazanym terminie oznaczał przyjęcie projektu programu działań bez uwag.  
Podobne informacje znalazły się również na stronie internetowej RZGW 
w Gdańsku, na której poza materiałami dotyczącymi programów działań, 
zamieszczono także materiały dotyczące wód wrażliwych i OSN. Po 
przeprowadzonym procesie uzgodnienia projektów rozporządzeń zgodnie z § 3 
ww. rozporządzenia Ministra Środowiska, dyrektor RZGW w Gdańsku przystąpił 
do uzgodnień projektów rozporządzeń w właściwymi wojewodami, na podstawie 
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (...).”. Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że 
projekt programu działań został uzgodniony, a nie jedynie skonsultowany, 
zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (…).”. 

 (dowód: akta kontroli str. 750-833, 1194-1197) 

Zdaniem NIK, działania wskazane w wyjaśnieniach dotyczyły projektu wzorcowego 
rozporządzenia i programu działań opracowanego przez Grupę RŚ, a nie 
projektów konkretnych rozporządzeń Dyrektora RZGW, na co wskazuje zarówno 
treść pism przytoczonych w wyjaśnieniach oraz niewypełnienie załącznika nr 2 do 
tego wzorcowego programu – Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych zakresem 
obowiązywania Programu.  

2. Dyrektor RZGW w Gdańsku nie określił w Programach działań postępowania 
umożliwiającego bieżące monitorowanie stanu ich realizacji oraz efektów ich 
wdrożenia. W szczególności we wprowadzonych programach działań nie 
wskazał terminów wywiązywania się m.in. przez organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz jednostki doradztwa rolniczego z obowiązków 
sprawozdawczych określonych w § 50 tych Programów, a także nie monitorował 
na bieżąco efektów wdrażania programów działań w przypadku poszczególnych 
OSN na podstawie danych z monitoringu wód w związku z czym nie ustalił 
efektów wdrażania zakończonych programów. 

P.o. Dyrektora RZGW wyjaśnił m.in., iż: „Zgodnie z Harmonogramem 
planowanych działań, stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzeń Dyrektora 
RZGW w Gdańsku w sprawie programów (rozporządzenia nr 6/2012 i 2/2013), 
określono jednostki odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań z realizacji 
programu działań oraz monitorowanie efektów programu. Dla zadań wskazanych 
w programie działań do realizacji przez te jednostki, ww. załącznik określał 
początek ich obwiązywania. W związku z tym, że program działań był 
realizowany przez 4 lata począwszy od dnia jego wejścia w życie, wszystkie 
obowiązki z niego wynikające, również należało realizować przez 4 lata. 
Obowiązki jednostek realizujących zadania z zakresu monitoringu i doradztwa 
rolniczego są to działania ciągłe i realizowane są na podstawie ustaw będących 
podstawą działania tych jednostek.”. Wskazał także, iż: „Ze względu na fakt, iż 
Dyrektor RZGW w Gdańsku nie jest organem nadrzędnym nad jednostkami 
wskazanymi do realizacji działań zawartych w programie, a także ze względu na 
brak takiego wymogu w prawie, nie określono szczegółowo terminów 
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych określonych w §50 programu 
działań. Ponadto informuję, że wyniki PMŚ, a co za tym idzie wyniki monitoringu 
prowadzonego na JCWP wskazanych jako wody wrażliwe, są przekazywane 
corocznie do RZGW przez KZGW, do wykorzystania w ramach realizacji zadań 
statutowych. Podobnie jest dla danych monitoringu gleb i płytkich wód 
gruntowych wykonywanych przez KSCHR. Jeśli chodzi o dane dotyczące 
doradztwa i szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą na OSN, to ze 
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względu na zapisy programu działań, nie było konieczności określania tych 
terminów, w szczególności, że dane te zostały zebrane w ramach Raportu 
z realizacji DA w Polsce w okresie 2012-2016.” 

P.o. Dyrektora RZGW zaznaczył iż: „Przedmiotowe rozporządzenie w § 5 ust. 5 
nie wskazuje Dyrektora RZGW jako jednostki odpowiedzialnej za ustalenie 
efektów wdrożenia programu działań.”. „Analiza skuteczności realizacji programu 
działań dokonywana jest raz na cztery lata w ramach sporządzania Raportu dla 
KE z wdrażania Dyrektywy azotanowej w Polsce. Raport sporządzany jest, 
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie sporządzania sprawozdań 
przez państwa członkowskie, przez KZGW. (...) Sprawozdanie dla KE z realizacji 
dyrektywy azotanowej za okres 2012-2016 zostało przygotowane z poziomu 
kraju przez KZGW, bez konieczności przygotowania raportów regionalnych przez 
RZGW.”    

 (dowód: akta kontroli str. 194-248, 750-818, 834-835, 1177-1189) 

NIK zauważa, iż wyniki bieżącej analizy efektów wdrażania programów działań, 
w trakcie czteroletniego okresu ich obowiązywania powinny być ewentualną 
podstawą do wprowadzania zmian w tych programach, w trybie określonym 
w § 4 ww. rozporządzenia w sprawie programu działań. Nieokreślenie terminów 
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, określonych w § 50 
Programów działań, w konsekwencji uniemożliwiło bieżące monitorowanie 
efektów tych Programów (albo ich braku) i wprowadzenie ewentualnych zmian 
w programach. 

NIK ocenia działania Dyrektora RZGW, związane z opracowaniem i wdrożeniem dla 
OSN wyznaczonych w ramach trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej programów 
działań mających na celu ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia 
rolniczego, jako niewystarczające i nie w pełni właściwe. 

IV. Uwagi i wnioski 

Z uwagi na wejście w życie, z dniem 24 sierpnia 2017 r., art. 102–112 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne34 oraz w związku z utworzeniem, na mocy art. 239–
251 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2018 r. państwowej osoby prawnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, NIK odstępuje od sformułowania uwag 
i wniosków pokontrolnych. 
  

                                                      

34  Dz. U. poz. 1566, ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

 

Warszawa, dnia  16 stycznia 2018 r. 
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