
  

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 października 2020 r. 

Poz. 901 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
1)

 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Na podstawie art. 109 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 

782, 875 i 1378) ogłasza się wysokość maksymalnych stawek opłaty, o której mowa w art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r., wynoszącą: 

1) 2120,31 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”, lub z planem nawożenia azotem; 

2) 3180,47 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 

ustawy; 

3) 530,08 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” niezgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak; 

4) 530,08 zł za brak planu nawożenia azotem. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

                                                           
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-

stra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262). 
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