
Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego 

na 11. posiedzeniu Senatu 
w dniu 10 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

 
Szanowny Panie Ministrze! 
Na podstawie ekspertyzy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach „Ocena pre-

sji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego” zleconej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie przeprowadził weryfikację wyznaczenia wód i obszarów w celu uwzględnienia 
zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania.  

Dokument oparty jest na danych statystycznych otrzymanych na podstawie ostatniego i przedostatniego 
Powszechnego Spisu Rolnego. Część gospodarstw rolnych, na przykład z terenu województwa mazowieckie-
go, już od dawna nie prowadzi produkcji zwierzęcej, tym samym wody powierzchniowe i podziemne, między 
innymi na tych obszarach, nie są zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu pochodzenia rolniczego. 
Będą one jednak objęte obszarem OSN.  

Co najmniej dziwne jest rozszerzenie obszarów szczególnie narażonych, ponieważ z informacji przekaza-
nych na nadzwyczajnej sesji rady powiatu w Płocku przez pana Andrzeja Hasa, kierownika Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku, wynika, że w tym regionie nie ma 
zagrożenia zanieczyszczeniem wód i rzek azotanami pochodzenia rolniczego. Wskaźnik zanieczyszczeń 
kształtuje się poniżej 10 mg/l i w przeciągu ostatnich dziesięciu lat systematycznie spadał. 

Programy OSN realizowane w latach 2004–2012 powodowały, że rolnicy ponosili koszty finansowe oraz 
spotykali się z utrudnieniami organizacyjnymi związanymi z uczestnictwem w tych programach. Programy 
miały być zakończone do końca 2012 r., jednak wszystko wskazuje na to, że będą kontynuowane i rozszerzo-
ne na nowe obszary. Spowoduje to kolejne obciążenia finansowe dla rolników z powodu konieczności posia-
dania odpowiednich płyt do przechowywania nawozów naturalnych, zabezpieczenia kiszonek przed wycie-
kami do gruntu i wód, badania gleby, prowadzenia kart pól uprawnych, sporządzenia planów nawożenia. 
Ponadto rolnicy objęci programem OSN nie będą mogli korzystać z wielu programów pomocowych, a zosta-
ną zobowiązani do wprowadzenia w swoich gospodarstwach wielu czasochłonnych i kosztownych działań, 
takich jak: opracowywanie bilansu azotu, planu nawozowego, budowa płyt obornikowych czy też zbiorników 
na gnojowicę. Dla większości rolników posiadających mniejszy areał lub gospodarujących na słabszych gle-
bach taki ciężar będzie trudny do udźwignięcia z racji rosnących kosztów produkcji, zmniejszenia plonów na 
skutek intensywnego użytkowania gruntów i zmniejszania się stale wysokości dochodów.  

Zwracam również uwagę na sposób prowadzenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w War-
szawie kampanii informacyjnej w omawianym zakresie, odbiegający dalece od standardów europejskich: 
konsultacje były prowadzone poza powiatami, których te kwestie dotyczą, ponadto wręcz niedopuszczalne 
jest organizowanie przygotowanych przez RZGW spotkań informacyjnych dotyczących terenu powiatu płoc-
kiego na przykład we Włocławku bez powiadamiania zainteresowanych mieszkańców. 

W związku z przedstawionymi informacjami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 
 
1. Dlaczego stosuje się przymus wejścia do programu, a jednocześnie nie zaprasza się rolników na konsul-

tacje społeczne dotyczące kolejnego wdrażania dyrektywy azotanowej? 
 
2. Czy wyznaczenie strefy OSN w projekcie zostało poprzedzone długoletnimi i dokładnymi badaniami 

dotyczącymi zanieczyszczenia wód azotanem ze źródeł innych niż rolnicze? Jak to wyznaczenie ma się do 
informacji kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku? 

 
3. Czy policzono, ile płyt i zbiorników, które zostały wybudowane ze środków UE, stoi nieużywanych ze 

względu na likwidację produkcji zwierzęcej? 
 



4. Czy przeprowadzono jakiekolwiek wyliczenia, o ile zmniejszy się produkcja rolna w Polsce po wpro-
wadzeniu nowych obszarów OSN i jaki to będzie miało wpływ na wzrost cen żywności? 

 
5. Czy i ewentualnie jakie wsparcie finansowe jest przewidziane dla rolników w związku z wprowadze-

niem nowych stref OSN? 

Z poważaniem 
Marek Martynowski 

 




