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PROW 2014-2020

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód 

przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych 

Beneficjent:

• Posiadacz gospodarstwa rolnego, położonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.

• Prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem 

chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub 

hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 

750 stanowisk dla macior;

• Posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem 

identyfikacyjnym”.



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych

Beneficjent:

• Kieruje gospodarstwem;

• Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

• Jest pełnoletni.

W przypadku rolnika będącego osobą prawną albo spółką osobową 

pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi wyżej, 

jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych

Koszty kwalifikowalne:

• dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie 

działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami i inne, dotyczące warunków przechowywania:

 nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

 kiszonek lub,

• doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów 

naturalnych.



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych

Koszty kwalifikowalne cd:

Pomoc na operację obejmującą inwestycję, mającą na celu dostosowanie 

gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań dotyczącą 

warunków przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu 

rolnikowi.

Za młodego rolnika uznaje się rolnika będącego osobą fizyczną, który:

• w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy:

 ma nie więcej niż 40 lat,

 posiada kwalifikacje zawodowe 

• rozpoczął prowadzenie gospodarstwa jako kierujący nie wcześniej niż 

5 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych  

Koszty kwalifikowalne uszczegółowienie:

1. Budowa, przebudowa lub zakup:

a) zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,

b) płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,

c) zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek

– wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia.

2. Rozbiórka i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki pod 

warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji.



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Koszty kwalifikowalne uszczegółowienie cd:

3. Zakup aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:

a) doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,

b) doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,

c) węże wleczone,

d) wleczone płozowe,

e) szczelinowe talerzowe.

4. Zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w 

postaci płynnej typu jak wyżej.

5. Koszty ogólne.



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych  

1. Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033 z późn. zm., w tym 

wniesionymi przez nową Ustawę prawo wodne)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi      w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2008.80.479 z późn.zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”(Dz.U. 2018 poz. 1339)

Wymogi obowiązujące rolników w zakresie stosowania 

i przechowywania nawozów



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych  

1. Wymogi obowiązują rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym 

działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są 

przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy.

2. Jeżeli stwierdzona niezgodność wynika z zaniedbania ze strony 

beneficjenta, stosuje się zmniejszenie. Zmniejszenie to, co do zasady, 

wynosi 3% łącznej kwoty wynikającej z płatności i rocznych premii 

wymienionych (dopłaty bezpośrednie).

Wymogi obowiązujące rolników w zakresie stosowania 

i przechowywania nawozów



PODR w Gdańsku

Dostosowanie pojemności szczelnych i przykrytych* zbiorników na 
nawozy płynne oraz powierzchni miejsc przechowywania nawozów stałych, 
przez okres      6 lub 5 miesięcy w terminach do:

• 31-12-2021 r. – dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt 
w liczbie równej lub większej 210 DJP, w tym: drobiu powyżej 40 tys. 
stanowisk, trzody – powyżej 2 tys. stanowisk świń o wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla macior; 

• 31-12-2024 r. – dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt 
w liczbie mniejszej niż 210 DJP.

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych  

Wymogi obowiązujące rolników w zakresie stosowania 

i przechowywania nawozów

naturalne 

płynne
naturalne stałe

Przed upływem terminów przechowywanie 

nawozów naturalnych w szczelnych zbiornikach o 

pojemności umożliwiające gromadzenie 4-

miesięcznej produkcji



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Do obliczania pojemności zbiorników oraz powierzchni płyt stosuje się 

przepisy programów działań.

Płyta obornikowa Gatunki inne 

niż drób

Drób

Poradnik CC 2010 3,5 m2/DJP 1,6 m2/DJP

Program działań 2,1* m2/DJP 1,2* m2/DJP

Zbiornik 

na gnojówkę

Gatunki inne 

niż drób

Drób

Poradnik CC 2010 3 m3/DJP 0,25 m3/DJP

Program działań 1,4* m3/DJP 0,7* m3/DJP

Zbiornik 

na gnojowicę

Gatunki inne 

niż drób

Poradnik CC 2010 10 m3/DJP

Program działań 5,8* m3/DJP

więcej (do 20%) 

dla krów mlecznych 

>6 tys. l

mniej jeśli:

wypas, 

przykrycie/zadaszenie,

podsuszanie,

systemy żywienia

zależnie

od wysokości 

składowania 

obornika

*

kalkulator 

CDR xls



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Punktacja:

1)liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na DJP, jest:

• równa co najmniej 210 – przyznaje się 2 punkty,

• mniejsza niż 210 – przyznaje się 1 punkt;

2)udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na

dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących

warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie:

• powyżej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 5 punktów,

• powyżej 60% do 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 4 punkty,

• powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 3 punkty,

• powyżej 40% do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 2 punkty,

• od 25% do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 1 punkt;



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Punktacja  (min 1 pkt) cd:

3)Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu

operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

pochodzącymi ze źródeł rolniczych’ lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na

obszarach OSN”, chyba że wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu tej pomocy albo

pomoc tę mu przyznano, lecz jej nie wypłacono z powodu rezygnacji z tej pomocy lub

niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została zawarta

umowa o przyznaniu pomocy – przyznaje się 1 punkt



Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Forma i wielkość wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji:

60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez

młodego rolnika;

50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez

rolnika niebędącego młodym rolnikiem.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 000,00 zł na jednego

beneficjenta i na jedno gospodarstwo.



PROW 2014-2020

Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Beneficjenci:

1. Spółka wodna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. – Prawo wodne, lub związek takich spółek, jeżeli: 

1) więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty 

rolne; 

2) spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji 

urządzeń służących do: 

• ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, 

• melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach 

zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej;

3) spółce albo związkowi takich spółek został nadany numer identyfikacyjny.



Beneficjenci cd:

2. Związek spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek 

tworzących ten związek spełnia warunki, o których mowa 

wyżej.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Realizacja operacji

1) operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie 

zakresu rzeczowego i poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową 

nastąpi w terminie: 

• 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji 

realizowanych w dwóch etapach, 

• 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji 

realizowanych w jednym etapie – lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 

2023 r.; 

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy; 

3) płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej 

wysokości pomocy;

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Pomoc przyznaje się, jeżeli: 

4) w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu 

rzeczy będących przedmiotem leasingu operacja będzie realizowana nie 

więcej niż w pięciu etapach, przy czym:

• złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

• wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 6 miesięcy, 

• zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową 

nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż 

do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Koszty kwalifikowalne:

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do 

utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw 

rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem

spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, w szczególności na:

1. Zakup nowego sprzętu zmechanizowanego służącego utrzymaniu 

urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu 

przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, w szczególności 

ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych, kosiarek 

samojezdnych oraz osprzętu do koparek i ciągników, w tym kosiarek, 

odmularek, rębaków do drewna, przyczep; 

2. Zakup lub rozwój oprogramowania oraz zakup patentów i licencji 

związanych ze sprzętem, o którym mowa wyżej; 

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Koszty kwalifikowalne (c.d.):

3. Raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające 

ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na 

beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do 

dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty transportu do miejsca 

realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn                    

i urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Poziom i maksymalna kwota wsparcia

Pomoc przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 

do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 000,00 zł (1 000 000,00).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się: 

1) w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na siedzibę 

spółki wodnej albo związku spółek;

2) osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną 

nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Punktacja:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, 

określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznawanych na 

podstawie następujących kryteriów wyboru: 

1)jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością 

spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi: 

a)mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów, 

b)od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 

punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a 

dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów 

dla wartości powierzchni równej 600, 

c)więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów; 

2)jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy 

poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie 

od dnia 1 stycznia 1997 r. – przyznaje się 2 punkty.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Punktacja – min 2,5 pkt

Kolejność przysługiwania pomocy ustala się na podstawie danych 

zawartych w:

1.Uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub 

związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię 

zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub 

związku spółek wodnych;

2.Zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że 

spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy 

poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej 

dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r., Załączonym do wniosku o 

przyznanie pomocy.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof





www.podr.pl

www.facebook.pl

strefa.agro.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron

http://www.podr.pl/
http://www.facebook.pl/




E-porady
Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług PODR

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznych porad, oraz platformy 

do otrzymywania ważnych informacji dot. działalności PODR

Na stronie www.podr.pl w górnej 

części jest zakładka, gdzie można 

założyć konto 

Po założeniu konta mamy kontakt 

mailowy z doradcą oraz będziemy 

otrzymywać ważne informacje 

dotyczące działalności PODR

http://www.podr.pl/


Newsletter sygnalizacyjny PODR

• Cotygodniowa informacja nt. występowania 

organizmów szkodliwych na plantacjach 

roślin uprawnych w województwie pomorskim 
(w sezonie wegetacyjnym)

• Poradnik sygnalizatora ochrony roślin – opis 

zaobserwowanych agrofagów

• Zapisy na www.podr.pl/ePODR

http://www.podr.pl/ePODR




Roczna

33,00 zł - odbiór u doradcy

44,00 zł - z wysyłką pocztową
Półroczna

18,00 zł - odbiór u doradcy

28,00 zł - z wysyłką pocztową

Wpłaty:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

PODR w Lubaniu,

Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 

Informacje na temat prenumeraty: 

tel. (58) 326 39 23

On-line

ww.podr.pl/wydawnictwa

Zamów prenumeratę


