UN IWERSYTET Z IELONOGORSK I
ZESZYTY NAUKOWE l 11

Adam Malecki
Instytut

Inżynierii

•

ZIELONA GORA 2004
IN ŻYN I E RIA SRODOWISKA 12

•

Srodowiska. Uniwersytet Zielonogórski

PRAWO CHRONIĄCE ŚRODOWISKO W OBSZARZE ROLNICTWA
DOCUMENTS PROTECTING THE ENVIRONMENT
ON THE AGRICULTURE AREA
Sł owa kluczowe:

konwencje, ustawy, rozporządze ni a . dyrektywy , zalecenia

K omisji H e l s iń s ki ej.
Streszczenie: W artykule przedstawiono akty prawne chroniące ś rodowi sko w
obszarze rolnictwa : konwencje, ustawy, rozporząd zenia oraz dyrektywy i
rozporządze nia UE. Zbiór tych dokumentów informuje, co jest dozwolone lub
zabronione i powinien k szt ałtować właściwe postawy wobec obow iąz ującego
prawa oraz zapob iega popełnian i u wykroczeń , a tak że uczy, jak ograni cza ć
ujemne oddzialywanie na ś rodowisko.
K ey words: convcntions, constitutions. order!i, direc tive.s, rcco rnmcndation of
Helsinki co mmission.
Summary: In tlle arti cles presentcd legal documents pro tcct i11g the environmen ta l
on the ugriculturc urea: conventions, consti tutions, ordcrs . directi ves end
European Union reco mmendation. T he collecti on or thc documents inforrns us
what is pcrmis~ib l c and forb idden and it shou ld form perpetrating oł'lcn.sc and as
well as it should tcach how to li mi t negati vc in fluence on cnvironment.

WSTĘP

Od blisko 200 lat rozwija się cywilizacja przemysłowa, ale dopiero od początków
lat siedemdziesiątych XX wieku ludzie zaczęli uświada miać sobie skutki wywołanej
przez nią degradacji środowiska naturalnego. Ochrona środowisk a w całym świecie
urosła do problemu społecznego. Model konsumpcyjny i agresywny wobec przyrody
stanowi źródło zakłóceń równowagi ekologicznej. Wprawdzie technika, medycyna i
rolnictwo ograniczyły w częśc i świ ata głód i zlikw idowały niektóre choroby, ale
pojawiły się inne zagrożenia. W wyniku zanieczyszczeni a powietrza, wody, gleby,
żywności , wprowadzenia pestycydów, nawozów mi neralnych, nadmiernego zadymienia
i zapylenia oraz olbrzymiej ilości chemicznych mutagenów i kancerogenów oraz
związków radioaktywn ych poja wiły się epidemie chorób cywilizacyjnych. Zagrożone
zostało zdrowie przyszłych pokoleń i nastąpiła degradacja środowi s ka. Ludzie muszą
przyswoić sobie podsta wową prawdę cybernetycznyc h s przężeń, że jeś li zni szczą swe
środowisko, zni szczą siebie samych. Totalne procesy degradacji środowis k a nie dadzą
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szerokich rzesz s połecz nych w d ziałani ac h
zapobiegawczych . Ni ezbędne są aktywne, zaangażowa n e postawy wobec zjawisk
ekologicznych, spostrzegan ych już wcześ ni ej (Dorst 197 l ; Leń k owa 1971; Szafran i in.
1975; Meadows i in.; l 973; Myczkawski 1976; Masarovic, Peslel l 977; Chaniell 1979;
Mioduszewska l 985 ; Stawiński 1985 ; LOP 1985]. W przyrodzie jednym z
podstawowych praw jest prawo równowagi, według którego procesy syntezy, wzrostu i
zagęszczeni a są równoważone procesami rozpadu, degradacji i rozproszenia. Wynikiem
równowagi jest m ożliwość recyklizacji zjawisk i ich odtwarzanie. Obok postawy
racjonalnego umi arkowania, gdy chodzi o stan posiadania dóbr materialnych i
zachowanie równowagi w tym, co się z przyrody za biera i co s ię jej w zamian oddaje,
konieczne są: oszczędność i elimi nowanie marnotrawstwa oraz respektowanie granic
wy dol ności środowi ska [Andrzejewski, 1979]. Doświadczenia uczą, że człowiek, im
więcej wytworzy jednego produktu i osiągnie większy zysk, tym bardziej w sposób
bezmyś lny ogranicza tworzenie produktu konkurencyjnego, zakłócając równ owagę.
Ochrona przyrody z definicj i jest nauką o całokształcie przemian zachodzących w
przyrodzie pod wpływem spo ł ecznej i gospodarczej działalności człowieka (rys. l ) .
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Objaśnien ia :

A-B: wzajemne wpływ y warunków geograficznych i technicznej dz iałalności człowie ka ,
C-D: wzajemne sp rz<(że n ia biotycznych i abiotycznych warunków życia w przestrzeni róż n yc h ekosystemów,
E-F: bezpośredni wp ływ techniki na układ y żyw e i uwarunkowania techniczne przct. ży we składniki
systemów ekologicznych.
G-H: bezposredn ie oddriaływa n ie biocenoz na ei' ł owic ka oraz wpływ człowieka na stosunki bio- i
agroccnot ycznc.
J-K: związek i wzajemne wpływy technik i i cz ł owiek a,
L: uzale żn ie ni e czlowicka od warunków gcogra fi c1nych.
Y. wewn~trznc sprz,7.cnia zwrotne w każdym podsystemie.
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DOSTOSOWANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ
Troska o przyrodę i ś rodow i sko życ i a człowieka znaj duj e odzwierciedlenie w
przepisach prawnych i zaleceniach, aby ucz ulić świad omość czł owieka na rodzące się
problemy, obowiązek ratowania, ochrony i k ształtow a ni a naturalnego środowi s ka, a
także narodowych walorów kulturowych. Dostosowanie polskiego rolnictwa do
unijnego oznacza przygotowanie jednostek gospodarczych do sprostani a konkure ncj i na
obszarze jednol itego rynk u oraz spełnienia wszystki ch waruhków, wynikającyc h z
przepisów prawa e uropejskiego, w tym przede wszystkim przepisó w weterynaryjnych,
sanitarnych, fi tosanitamych , z zakresu ochrony środowi ska i właściwego traktowania
zwierząt. Pomimo że dostosowania w sektorze rolnym obejmują różne obszary, w
artykule główn y akcent poło żono na wymagania doty czące gospodarstw rolnych
związanyc h z ochroną środowi ska. Intensywna produkcja rol na stwarza zagrożenie dla
ś rodowiska naturalnego wyn ikające główn i e z użyci a nawozów i środków ochrony
roślin oraz obsady inwentarza żywego. Negatywne skutki dla ś rodowiska mogą
wynikać rówmez z błędów i braku sta rann ości w wykonywaniu zabiegów
agrotechnicznych. W tym celu opracowane zosta ły zalecenia dz iałań w rolnictwie Kodeks Dobrej Praktyki Roln iczej [Liro, 2000].
Tab. l. Nowe akty prawne dotycz ące rolnictwa
Lp.
l
2
3
4
5
6
7

8
9
lO

Akty prawne
Ogłoszen ie
Europejska konwencja o ochronic zwie rząt Dz. Wspólnot Europejsk ich z 17 lisiOpada
hodowlanych
1978 r. ze zmianami z l l grudnia 1992 r.
Zalecenie
UE
7/2
dotyczące
ograniczania 11 hllcgo 1986 r.
oddział ywań biogenów z rolnictwa
Zalecenie UE 9/3 dotyczące oddzia ływań s kł adn i ków 15 łu tego 198ll r.
pokarmowych z roln ictwa
Dyrektywa EWG 911676
Dyrektywa ::rzotowa z 1991 r.
Zalecenie UE 13/7 w sprawie ulatniania amoniaku z 6 Jutego l 992 r.
miejsc przechowywania nawozów organicznych
Zalecenie UE 13/9 w sprawie ograniczania
wymywania
związków
azotowych,
głowni e
azotanów z terenów użytk owanych rolniczo
Zalecenie UE ł 3/ l O w sprawie ograniczania
erozji i wymywania fos foru
Zalecenie UE 1 3/ ł ł w sprawie redukcji odpadów
poc hodzą cych z gospodarstwa
Zalecenie UE 13/ 12
w sprawie zarządzani a
ekosystemami wód sł odkic h w celu zatrzymania
s kładn i ków

I ł

12

13
14

Zalecenie UE 14/4 z 3 lutego 1993 w sprawie 3 lul~go ł 993 r.
ograniczania ulatniania amoniaku z budynków
inwentarskich
Ustawa z 3 1 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji
Konwencja o różnorodności biologicznej
Konwencji o różn o rodności biologicznej.
OzU z l Y9.'i r.. nr 11 8, poL. 565
Rozporząd ze n ie Rady nr 820/97 z 21 kwietnia WE l 141197 1. ma n:a 1997.
1997 r.
Ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawoże n iu
DzU z 2000 r.. nr 89. poz. 991
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15

16

17
18
19

20
21
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Zalecenie 21 / 1 z 2 marca 2000 r. do tyczące poprawki
do załączn ika III .. Kryteria i ś rodki d otyczące
zapobiegania
zanieczyszczeniom
ze
źród eł
lądowych" do Konwencji Hclsióskicj z 1992 r.
R ozporządzeni e Ministra Srodowiska z I ł wrześn ia
200 l r. w sprawie określenia listy gatunków roślin
rodzimych dziko wystc;pujący c h objc;tych ochro ną
gatun kową ścisłą i czc;ściową oraz zakazów
wł aściwych dla tych gatunków i od st~stw od tych
zakazów
Ustawa z l i 7 czerwca 200 1 r. o nawozach i
n awożeniu oraz ich stosowaniu i szkolcniach
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie
ekologicznym
Rozporządzen ie Ministra Srodowiska z dnia 14
sierpnia 200 l r. w sprawie okreś l enia rodzajów
siedlisk przyrodniczych pod legającyc h ochronic
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Ustawa z 27 kwietnia 200 l r. Prawo ochrony

20 marca 2000r.

OzU z 200 l r. nr l 06. poz. 1167. 1456

OzU z 200 1 r., nr 72. poz.747
DzU z 200 1 r. nr 60. poz. 6 16
OzU z 200 1 r., Nr 38, po7.. 452
OzU z 2001 r.. nr 92. poz. 1029

OzU z 200 1 r.. nr 62, poz. 628
OzU z 200 l r., nr 62. poz. 627

ś rodowiska

22

Dyrektywa Rady 9 1/676/EWG z l 2 grudnia l 99 1
ochrony wód przed zanieczyszczeniem
powodowanym przez azotany poc hodzące ze żródcł
rolniczych
Dyrektywa Rady 801778/EWG z 15 lipca 1980 r. w
sprawie
ochrony wód
podziemnych
przed
zanieczyszczeniami spowodowanymi przez nie które
substancje niebezpieczne
Dyrektywa Rady 9 112 !/EWG z 12 czerwca 1986 r.
w sprawie ochrony środowi sk a, w szczególnośc i
gleby podczas stosowania w rolnictwie osadów

dotycząca

23

24

Transpozycja do prawa polskiego poprzez
ustawc; Prawo wodne (poz. III - 2. 9);
Rozpo rządzeni a MRi RW z 1.06.2001 r.
poz. IV - 11, 12
Transpozycja do prawa polskiego poprzez
ustawc; Prawo wodne (poz. II I - 2)

Transpozycja do prawa polskiego poprzez
ustawc; o odpadach (poz. III- 4)

ścieko wyc h

25

26

27

28
29

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory
R ozporządzenie Ministni Srodowiska z 9.09 2002 r.
w sprawie standardów jako ści gleby oraz standardów
jakości ziemi
•
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002
r. w sprawie określen ia rodzajów inwestycji
mogących zn acząco oddziaływać na śro dowisko
Ustawa z l 0. 1O. 02 r. o zmianie ustawy o podatku
rolnym
Rozporządzeni e Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 29. 10.2002 i 04. 11.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wetel)'naryjnych

Transpozycja do prawa polskiego poprzez
ustawą o ochronic przyrody (poz. 111 -3)
OzU nr 165, poz.
19.X.2002.

ł 359. W eszło

w

życic

OzU 02. 179.1490

OzU nr 200, poz. 1680, 1683.
01.0 1.2003.
OzU nr 192, poz. l609 i 1610.

Weszła

w

życic

Zagadnienia związa ne z zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego są
przedm iotem w iel u przepisów szczegółowych , ale najważniejsze zawiera Dyrektywa
Azoto wa. Reguluje ona d zia łania ograniczaj ące zani eczyszczenia wody azotanami.
Zaj muje s i ę wo d ą już za ni eczyszczoną, w której wystąpiły przekroczenia 50 mg azotu
azotanowego w litrze oraz obszarami sprzyjającym i przenikani u zan ieczyszczeń
azotanowyc h do wód . Z tej Dyrektywy wy nik ają d wa n ajważni ej sze wy magania:

Prawo c hro111ąc c ' rodow1skn w nbst.art.c rolnit'twa

•
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ustale nic limitu zastosowania wszystkich typów i rodzajów nawozów
mineralnych i organicznych w sposób zbilansowany z potrzebami ro śli n, tak
aby ograni czyć do minimum straty,
•
wprowadzanie limitu 170 kg azotu na hektar w strefach wrażliwych .
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej musi zawierać:
•
wydzielenie okresów, w których nie można stosować nawozów mineralnych,
•
ograniczenie ilośc i stosowanych nawozów na stokach,
•
niestosowanie nawozów na zmarzniętą gl ebę, zalaną i na grunty nieobsiane,
•
utrzymanie nie obsianych pasów ochronnych wzdłuż cieków wodnych,
•
określenie niezbędnej pojemności i konstrukcji płyt obornikowych oraz
zbiorników na gnojowicę,
•
sformułowanie za leceń co do technologii i techniki stosowania nawozów
mineralnych i organicznych,
• gospodarstwo musi posiadać niezbędne urządzenia chroniące przed
zanieczyszczeniem wodę i powietrze: zbiornik na odchody i odpady ciekłe,
utwardzone śmietniki i myjnie dla maszyn i nar zędzi.
Zbiorniki na gnojowicę powinny mieć ściany i dno nieprzepuszczalne, szczelne
przykrycie z otworem wejściowym i wentylacyjnym . Pojemność zbiornika musi
wystarczyć na przechowywanie przez okres co najmniej 6 mie si ęcy w roku. Obornik
wymaga płyt gnojowych lub gnojowni, zabezpieczonych przed wyciekiem,
wysychaniem i zalewani em wodami deszczowymi . Poj emność gnojowni powinna
wystarczyć na przechowywanie obornika przez 6 miesięcy(powierzc hnia na l SD
wynosi 3m2). Niedopuszczalne jest przechowywania obornika w pryzmach na polu,
ponieważ zagraża to skażeniem wód gruntowych zwi ązkami azotu i fosforu. Wycieki z
pryzm kiszonkowych powinny być odprowadzone do studzienek, st anowiących część
składową silosów, aby nie s powodować skażenia wody.
Znaczącą grupę przepisów prawnych w UE stanow ią sprawy związa ne z ochroną
zwierząt (EWG 98/58). Określają one szczegółowo warunki w jakich powinny być
utrzymywane zwierzęta w gospodarstwie oraz podczas transportu. Odpowiednie normy
wyznaczają oświetlenie pomieszczeń inwentarskich, temperaturę otoczenia, wilgotność
oraz ograniczanie in nych negatywnyc h czynników działających stresuj ąco na zw ierzęta.
W chowie trzody chlewnej na uwagę zasługują przepisy określające minimalne normy
ochrony świń , normy żywienia oraz konieczność odrobaczania i przeprowadzania
dezynfe kcji, wymogów technologicznych budynków (Dyrektywa 9 1/630). Szczególne
przepisy dotyczą ochrony cieląt (Dyrektywa 91 /629).
Produkcja zw ierząt rzeźnych wymaga udokumentowania źród ła ich pochodzenia
(Dyrektywa 820/97), ustanawiające system identyfikacji i rejestracj i bydła oraz
oznakowanie wołowiny i produktów pochodnych wo łow in y. Każda sztuka byd ł a na
obszarze Unii poddana identyfikacji musi ró wnież p osiadać paszport. Gospodarstwo
produkuj ące żywiec wołowy musi być objęte Systemem Identyfikacji i Rejestracji
Zw ierząt i spełniać jego wymagania:
•
posiadanic przez każdą sztukę_ kolczyka z numere1n identyfikującym zwierzę
oraz paszpo rtu,
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prowadzenie indywidualnego rejestru zwierząt prowadzonego w danym
gospodarstwie.
Rejestr ten zawierać będzie nazwisko właściciela, dane o zwierzętach (wykaz
bydła , owiec i kóz urodzonych w gospodarstwie, numer kolczyka, rasę i płeć). Ponadto
w rejestrze znajdą się dane o tym, kiedy zwierzę przybyło do gospodarstwa oraz kiedy
go opuściło. Zapisy muszą być przechowywane co najmniej przez 3 lata. System
rejestracji i identyfikacji bydła, owiec i kóz zastąpi obecne świadectwa pochodzenia
zwierząt. Wymagania zdrowotne i sanitarne dotyczące warunków produkcji mleka
zawiera Dyrektywa 92/46 EEC.
•

PODSUMOWANIE

Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów
współpracy krajów należących do UE i zyskała podstawy prawne. Wraz z traktatem z
Maastricht [ 199 1] włączono ją do spisu stałych zadań i określono cele w zakresie
ochrony środowiska naturalnego: zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska
naturalnego; ochrona zdrowia człowieka; rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów
naturalnych. Wraz z podpisaniem Jednolitego Aktu Europejskiego w 1987 roku
utrwalono zasady: profilaktyki, sprawcy pierwotnego pochodzenia oraz zasadę
subsydiarności. W lipcu 1988 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie jednolitej
procedury adm inistracyjnej , stosowanej przy planowaniu projektów gospodarczych w
celu kontroli ich skutków dla ludzi, zwierząt i środowiska. Obecnie liczba aktów
prawnych regulujących ochronę środowi ska to ok. 300 pozycji obejmujących
dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia.
Gospoda rstwo rolne jako miejsce życia i pracy ludzi oraz bytowania zwierząt nie
powinno negatywnie wpływać na środowisko i krajobraz wiejski, nie może być też
uciążliwe dla otoczenia. Usytuowanie budynków gospodarczych ma nie tylko zapewnić
bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i zwierząt, ale również spełniać wymogi ochrony
środowisk a. Pomimo że omawiane dokumenty mają formę zaleceó, to UE w ramach
regulacji związanych z Agendą 2000 wprowadziła zapis, że stosowanie dopłat do
rolnictwa z tytułu funduszy strukturalnych i programów rolno-środowiskowych
powiązane będzie ze stosowaniem minimum dobrych praktyk rolniczych, warunków
dobrostanu zw i erząt, przestrzegania norm ustawowych.
. Kiaje członkowskie ustalają odpowiednie przepisy szczegółowe, które uzależniać
mają wypłaty dotacji od przestrzegania wymagań środowiskowych. Nawet dopłaty
wyrównawcze z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach
(ONW) uwarunkowane są przestrzeganiem zasad dobrej praktyki rolniczej. Jednak jest
jeszcze czas na dostosowanie gospodarstw do wymogów ustawowych i warto zrobić
wszystko, by jak najw i ęcej rolników zdecydowało się na podjęcie odpowiednich zmian
w swoich gospodarstwach. Możemy wówczas liczyć na efektywne wykorzystanie
funduszy unijnych. W wyniku realizacji przedsięw zi ęc i a w gospodarstwie rolnym
wnioskodawcy muszą zostać spełnione podstawowe warunki utrzymania i obsady
zwierząt,
higieny produkcji, zagos podarowania odchodów zwierzęcych itp.
Podstawowym dokun1entem, ściśle o~ -eślaj ącym te warunki w naszym kraju jest

Prawo chroni ące

ś rodowi~ko

w obszarze rolnictwa
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rozporządzenie

Rady Ministrów z 14 maja 2002 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu i
kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Moderni zacj i Rolnictwa w zak resie
gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy UE (DzU nr l 02, poz. 928).
Rozporządzenie to precyzuje, kto może wystąpić o wsparcie finansowe z funduszy
strukturalnych i na jakich zasadach oraz określa limity produkcyjne. Jest niejako
instrukcją dla rolników zamierzających inwestować i rozwijać produkcj ę zwierzęcą.
Minimum środowiskowe opracowane zostało zgodnie z Dyrektywą Azotową oraz
wymogami polskiego prawa z zakres u ochrony śro dow is ka w odniesieniu do rolnictwa.
W ramach dostosowania krajowych przepisów prawnych do obowiązujących w UE,
Polska przygotowała ustawy z zakresu ochrony środowiska :
l . Ustawa z 18 Lipca 200 l r. (Prawo wodne), dotyczy ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi pr'zez azotany pochodzące ze źródeł
rolniczych i transponuje przepisy Dyrektywy Azotowej do prawa krajowego.
2. Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000 r. W 2008 roku mija termin
wykonania płyt obornikowych i zbiorników na nawozy naturalne w postaci
ciekłej.

Ustawa o ochronie roś lin uprawnych z 12 lipca 1995 r.
Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia I 997 r., wraz z odpowiednimi
rozporządzeniami wykonawczymi, określa stosunek człowieka do zwierząt,
prawidłowe warunki bytowania i dobrostanu zwierząt, zasady uboju i
uśmiercania zwierząt i warunki ich transportu.
Poza krajowym ustawodawstwem dotyczącym środowiska jest ono chronione jako
dobro wspólne całej ludzkości konwencjami międzynarodowymi [Maciejewski 1995;
Mering 1998; Podolak 1998; Radecki 1998; Więckawski 1998; Merling 1999; Sommer
1999; Zyśk 1999], z których należy wymienić Konwencj ę Hel sińską, z jej Komisją
'
Ochrony Srodowiska Morza Bałtyckiego . Zrównoważony rozwój wymaga równowagi
nie tylko ekologicznej, lecz także społecznej. Realizacja zasady sprawiedliwości i
równości społecznej w dostępie do przestrzeni ekologicznej wymaga od społeczeństwa,
grup interesów, organizacji pozarządowych, a głównie samorządów lokalnych
aktywności i poczucia odpowiedzialności.
3.
4.
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