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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca oraz do ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Stanisława Kalemby 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
Zwracamy się z prośbą o szczegółowe informacje w zakresie przepisów prawa, istniejących regulacji i za-

sad obowiązujących gospodarstwa rolne, jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, 
nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. Prosimy zatem o pełną informację na temat tego, jakie 
zasady muszą być spełnione w gospodarstwie, czy rolnik powinien posiadać jakieś certyfikaty lub dodatkowe 
z tym związane uprawnienia, by spełniać wszystkie wymogi. 

Ponadto do Pana Ministra Rolnictwa kierujemy dodatkowe zapytanie dotyczące tego, w jakim zakresie za-
sada wzajemnej zgodności, która obowiązuje już polskich rolników w pełnym zakresie, będzie powiązana z 
kodeksem dobrej praktyki rolniczej. 

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienia w zakresie obowiązków i praw rolników, których gospodarstwa są po-
łożone na obszarach zakwalifikowanych jako szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych. Uprzejmie prosimy o szczegółowe wyjaśnienia, głównie ze wzglądu na fakt, iż 
wielu rolników kojarzy OSN głównie z dodatkowymi kontrolami i obostrzeniami odnośnie do prowadzonej 
dotychczas przez nich produkcji rolnej. Gdzie rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, 
mogą zwrócić się po szczegółowe informacje dotyczące programów działań na tych terenach i ewentualnie na 
jaką pomoc mogą liczyć? 

Prosimy także o wyjaśnienie zasad, na podstawie których dany obszar jest zaliczany do OSN, bowiem 
zdaniem rolników często nie są to tereny, gdzie są „prawdziwe fabryki z oborami o bardzo dużej obsadzie”, 
tylko wsie, gdzie jest tylko kilku producentów, i to wcale nie największych producentów nawozów natural-
nych. Jak wynika z naszych informacji, bardzo często taką klasyfikacją OSN są zdziwieni nie tylko miesz-
kańcy danego terenu, ale także przedstawiciele gminy, a nawet i doradcy ODR.  

Z góry dziękujemy za wnikliwe wyjaśnienia powyżej przedstawionych kwestii. 
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