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Nawozy 

 

Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu  
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Nawozy 
 

Ustawa z dnia 10 
lipca 2007 r. o 
nawozach i 
nawożeniu (Dz.U. 
2020 poz. 796 ze zm.) 
 
 

https://isap.sej
m.gov.pl/isap.ns
f/download.xsp/
WDU200714710
33/U/D2007103
3Lj.pdf 

Organiczne, 
organiczno-
mineralne i 
mineralne 
nawozy (z 
wyłączeniem 
nawozów 
oznaczonych 
znakiem 
„NAWÓZ WE”) i 
środki 
wspomagające 
uprawę roślin 
(w tym środki 
poprawiające 
właściwości 
gleby, 
stymulatory 
wzrostu, 
podłoża do 
upraw) 

1) warunki i tryb 
wprowadzania do 
obrotu nawozów i 
środków 
wspomagających 
uprawę roślin, 

2) określa informacje 
jakie należy 
umieścić w 
oznakowaniu, 

3) zawiera 
wymagania 
dotyczące 
konfekcjonowania 

 

tak 
wyjątek:  
- nawozy 
powstałe ze 
zmieszania  
nawozów 
oznaczonych 
znakiem 
„NAWÓZ 
WE”,  
- nawozy 
odpowia-
dające 
określonym 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie 
art. 12 pkt 5 
ustawy 
typom 
wapna 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 
 
Departament 
Jakości Żywności i 
Bezpieczeństwa 
Produkcji Roślinnej 
 
ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa, 
Tel.: +48 22 623 16 
32 
e-mail:  
sekretariat.jpr@mi
nrol.gov.pl 
www.gov.pl/web/r
olnictwo 
 
 
Zobacz więcej.   

Główny 
Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 
 
al. Jana Pawła II 11 
00-828 Warszawa 
Tel.: +48 22 652 92 
90 
e-mail:  
gi@piorin.gov.pl 
www.piorin.gov.pl 
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471033/U/D20071033Lj.pdf
mailto:sekretariat.jpr@minrol.gov.pl
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Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 
18 czerwca 2008 r. w 
sprawie wykonania 
niektórych przepisów 
ustawy o nawozach i 
nawożeniu (Dz. U. nr 
119, poz. 765, ze zm.) 

https://isap.sej
m.gov.pl/isap.ns
f/download.xsp/
WDU200811907
65/O/D2008076
5.pdf 
 
https://isap.sej
m.gov.pl/isap.ns
f/download.xsp/
WDU200922418
04/O/D2009180
4.pdf  

Organiczne, 
organiczno-
mineralne i 
mineralne 
nawozy, z 
wyłączeniem 
nawozów 
oznaczonych 
znakiem 
„NAWÓZ WE”, i 
środki 
wspomagające 
uprawę roślin 

1) określa minimalne 
wymagania 
jakościowe 
(składników 
pokarmowych, 
substancji 
organicznej), 

2) wskazuje 
dopuszczalne 
maksymalne 
wartości i rodzaje 
zanieczyszczeń 
(metali ciężkich, 
żywych jaj 
pasożytów 
jelitowych, bakterii 
z rodzaju 
Salmonella)  

nawozowego
, które nie 
przekraczają 
dopuszczalny
ch wartości 
zanieczysz-
czeń, 
- nawozy 
naturalne 
- nawozy i 
środki 
wspomagają-
ce uprawę 
roślin 
wprowadzo-
ne do obrotu 
zgodnie z art. 
5) 
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081190765/O/D20080765.pdf
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092241804/O/D20091804.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092241804/O/D20091804.pdf
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