Budowa ferm wielkoprzemysłowych
w kontekście ochrony zasobów wodnych

Wojciech Frątczak
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zanieczyszczenia obszarowe
pochodzenia rolniczego
AZOT
44% ładunku azotu ogólnego
oraz 32% ładunku fosforu
odprowadzonego rzekami do Morza Bałtyckiego
z obszaru Polski w 2012 roku
pochodziło z rolnictwa
(HELCOM PLC-6 )
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Dyrektywa Azotanowa
Główną przyczynę zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych/obszarowych wpływających na wspólnotowe
wody stanowią azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. Ważne jest podjęcie środków dotyczących
składowania i rolniczego wykorzystania wszelkich związków azotu, oraz dotyczących tego pewnych
praktyk zagospodarowania gruntów. Niezbędne jest, aby Państwa Członkowskie określiły strefy zagrożenia oraz
ustanowiły i wprowadziły w życie programy działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wody związkami
azotu w tych strefach. – Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego – Dyrektywa Azotanowa
Produkcję rolną prowadzi się w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu
pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej określa, w drodze
rozporządzenia, wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód
należy ograniczyć. - Art. 47 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Wyniki aktualnej weryfikacji wyznaczenia wód wrażliwych i obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych
do tych wód należy ograniczyć (OSN) na obszarze RZGW w Warszawie
W celu weryfikacji wód wrażliwych i OSN oraz uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej wobec Polski,
podtrzymanych w wyroku TSUE z 20.11.2014 r., wszystkie RZGW przeprowadziły analizę wyników
państwowego monitoringu środowiska z lat 2007 - 2014, wzajemnych powiązań między jednolitymi
częściami wód, danych o intensywności produkcji rolniczej w gminach (dane GUS) oraz przepuszczalności
gleb (dane IUNiG) i podatności płytkich wód podziemnych na zanieczyszczenie (dane PIG).
W wyniku przeprowadzonej przez RZGW w Warszawie analizy cały obszar jego działania wyznaczono
jako obszar narażony na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, zaś jako wody wrażliwe wyznaczono
wody objęte badaniami PMŚ i wykazujące zanieczyszczenie lub zagrożenie zanieczyszczeniem związkami
azotu ze źródeł rolniczych:
•

287 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych wraz ze zbiornikami,

•

67 jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,

•

wody podziemne w 32 punktach pomiarowych (zlokalizowanych na 16 jednolitych częściach wód
podziemnych).

Wyniki aktualnej weryfikacji
wyznaczenia
wód wrażliwych i obszarów
szczególnie narażonych,
z których odpływ azotu ze
źródeł rolniczych
do tych wód należy ograniczyć
(OSN) na obszarze RZGW w
Warszawie
Programy działań dla OSN wyznaczonych w
2012 roku wygasły w 2017 roku.
Aktualnie opracowany przez RZGW projekt
programu działań dotyczy OSN, które w skali
kraju stanowią powierzchniowo około 80%.

Najważniejsze projektowane zmiany
w zapisach programów działań
dla obszarów szczególnie narażonych (OSN)
Najważniejsze zmiany proponowane do wprowadzenia w programie działań zakładają:
➢

wydłużenie terminu, w którym określone podmioty prowadzące działalność rolniczą
zobowiązane będą dostosować wielkość miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
do pojemności odpowiadającej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów - dla podmiotów
objętych poprzednio programami działań będzie to termin czteroletni, natomiast dla
pozostałych podmiotów przewiduje się wydłużenie terminu o kolejne 2 lata lub więcej, w
zależności od wielkości prowadzonego chowu lub hodowli zwierząt;

➢

rozszerzenie wymogu opracowania planu nawożenia w stosunku dotychczasowego
dotyczącego podmiotów gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych
na OSN, na:

•

uprawiających warzywa na gruntach ornych na powierzchni od 50 ha na OSN,

•
prowadzących produkcję roślinną na OSN, którzy prowadzą chów lub hodowlę
zwierząt w liczbie od 60 DJP wg stanu średniorocznego (40 DJP, jeżeli działalność
prowadzona jest na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach tych
obszarów);
➢

zobowiązanie zbywającego nawozy naturalne wytwarzane w gospodarstwie do obliczenia
ilości tych nawozów naturalnych oraz ilości zawartego w nich azotu.

Zapisy w aktach prawnych
Perspektywa 2021 – konieczność osiągnięcia celów środowiskowych do 2021, z wyłączeniem jednolitych części
wód, dla których zostały przewidziane derogacje czasowe (osiągnięcie celów środowiskowych do 2027 r.).
Odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia w wyniku zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych:
Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia,
o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. – Art. 81
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Zakaz lokalizacji przedsięwzięć na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią: Zabrania się lokalizowania na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. – Art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Zwolnienie od zakazu lokalizacji przedsięwzięć na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią: Dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w
przypadku wystąpienia powodzi. - Art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Potrzeby zmian uregulowań prawnych w aspekcie ochrony
zasobów wodnych
Potrzeba zmian obecnych uregulowań prawnych w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania
na środowisko przedsięwzięć związanych z budową instalacji do intensywnego chowu lub hodowli
zwierząt:


uwzględnienie Dyrektora RZGW w wydawaniu opinii na potrzeby: określenia zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunków realizacji przedsięwzięcia;



obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na jakość wód, poprzez prowadzenie
co najmniej monitoringu przypowierzchniowych wód gruntowych na ich dopływie i odpływie w
stosunku do instalacji oraz na terenie gruntów przeznaczonych do wykorzystania nawozów
naturalnych.

Warianty realizacji przedsięwzięcia najkorzystniejszego dla środowiska
Zalecenia, jakie w opinii RZGW w Warszawie powinny być rozważane przy określaniu wariantu realizacji
przedsięwzięcia najkorzystniejszego dla środowiska i zapewniającego osiągnięcie celów środowiskowych
przez jednolite części wód:


eliminacja lub ograniczenie wytwarzania gnojowicy, poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii chowu lub
hodowli zwierząt,



zapewnienie przestrzegania stosowania nawozów naturalnych w okresach roku nie stwarzających zagrożenia odpływu
związków azotu do wód, poprzez zabezpieczenie możliwości przechowywania tych nawozów odpowiednio w
zbiornikach lub na płytach o wielkości odpowiadającej co najmniej sześciomiesięcznej produkcji tych nawozów,



zapewnienie wykonania badań glebowych i opracowania planu nawożenia oraz dostosowania terminów i dawek
stosowania nawozów naturalnych zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej,



na terenach zlewni jednolitych części wód o złym stanie lub zagrożonych złym stanem z powodu podatności zlewni na
zanieczyszczenia rolnicze – konieczność prowadzenia przez podmiot zainteresowany prowadzeniem chowu lub hodowli
zwierząt z wytwarzaniem gnojowicy lub gnojówki badań jakości płytkich wód podziemnych, w celu monitorowania
potencjalnego negatywnego wpływu nawożenia na ich stan w zlewni danej jednolitej części wód powierzchniowych,



ewentualnie zbywanie wytwarzanych nawozów naturalnych w sposób określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.),



kontrola szczelności miejsc przechowywania nawozów naturalnych pod kątem zabezpieczenia środowiska przed
przedostawaniem się odcieków do gruntu lub do wód.

Zagrożenia dla środowiska wynikające z budowy ferm
•

Fermy wielkoprzemysłowe stanowią zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych z uwagi na
nawożenie dużych obszarów gruntów rolnych gnojowicą.
Częsta lokalizacja ferm na obszarach zmeliorowanych oraz w bezpośredniej bliskości zbiorników wodnych
powoduje, że zanieczyszczenia substancjami biogennymi zawartymi w gnojowicy rozprzestrzeniają się w
całej zlewni negatywnie wpływając na jakość wód powierzchniowych i gruntowych.
Spływ wód opadowych i roztopowych szczególnie w okresach braku okrywy na polach powoduje
intensyfikacją wymywanie zanieczyszczeń z pól i przedostanie się do wód.

•

Brak dostatecznej analizy ujęcia problemu rolniczego wykorzystania gnojowicy w „Raportach
oddziaływania na środowisko (…)”. – w szczególności dotyczy to przedstawianej ilość gruntów jako
niezbędnej do zagospodarowania całości gnojowicy z fermy zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. ustawy o nawozach i nawożeniach. Brak odpowiedniej powierzchni gruntów przeznaczonych do
zagospodarowania gnojowicy skutkuje przekroczeniem rocznej dawki 170 kg azotu w czystym składniku
na 1 ha użytków rolnych.

•

Lokalizacja ferm na obszarach jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych tzn. dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Ustalenie derogacji polegającej na przedłużeniu terminu osiągnięcia celu środowiskowego nie oznacza
zgody na dalsze pogarszanie jakości wód, lecz wprowadza czas niezbędny dla przygotowania się do
wykonania zobowiązania podmiotów gospodarujących na tym terenie do ograniczenia wprowadzonych do
wód zanieczyszczeń.

Zagrożenia identyfikowane przez społeczność lokalną
Protesty i skargi składane przez mieszkańców, właścicieli działek rekreacyjnych, a także przez osoby przebywające
turystycznie w okolicach przewidywanych pod lokalizację inwestycji ferm:
 Fermy stanowią zagrożenie dla jakości wód z uwagi na nawożenie dużych obszarów gruntów gnojowicą .
 Uzasadnione ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w przypadku stosowania dawek
nawozów niedostosowanych do warunków. Potencjalne zanieczyszczenie wód może doprowadzić do zmiany
składu chemicznego okolicznych zbiorników wodnych, powodować eutrofizację ekosystemów wodnych
usytuowanych w pobliżu planowanej inwestycji.
 Brak informacji o alternatywnych możliwości zagospodarowania produktów ubocznych i podania ewentualnej
wielkości przyjęcia gnojowicy przez biogazownie.
 Brak jest organu, który na bieżąco kontrolowałby prawidłowość wykorzystania nawozu rolniczego.
 Uciążliwości związane z wydobywającym się odorem z ferm. Bezsporny pozostaje negatywny wpływ odoru na
życie i zdrowie ludzi mieszkających w pobliżu przedmiotowej instalacji.
 Straty ekonomiczne będące następstwem budowy instalacji (spadek wartości nieruchomości, zmniejszenie
atrakcyjności turystycznej regionu, , problem ze zbywaniem nieruchomości w pobliżu inwestycji

 Ilość powstałych nowych miejsc pracy nie zrekompensuje ponoszonych przez mieszkańców strat ekonomicznych
 Możliwy do wystąpienia uciążliwy hałas, wzmożony ruch samochodów i maszyn rolniczych.

Jak rozwiązać problem zagrożenia?
•

Wzrastająca presja w postaci rozwoju produkcji trzody chlewnej przyczynia się do wzrostu ilości
produkowanych nawozów płynnych i obciążenia środowiska ich nadmiarem.

•

Nadprodukcja gnojowicy w gospodarstwach i ograniczony czas jej aplikacji w okresie wegetacyjnym
wymusza na rolnikach magazynowanie tego substratu, co przy niewłaściwej technologii, wiąże się z
uciążliwymi odorami dla otoczenia. Często prowadzi także do ich niewłaściwego / nielegalnego
zagospodarowywania.

•

Dlatego w celu trwałego i efektywnego uporządkowania gospodarki odpadowej z produkcji zwierzęcej
proponuje się wykorzystywanie nadwyżek w przydomowych lub lokalnych biogazowniach wzorując się na
krajach, w których produkcja energii oparta o produkty/odpady pochodzące z rolnictwa (agricultural
biogas production) jest najsilniej rozwinięta.

•

Dla przykładu w Danii gnojowica stanowi 80% surowca użytego w rolniczych biogazowniach, tym samym
w 2009 utylizowane było ok. 5% rocznej produkcji z docelowym poziomem 50 % w 2020 (Bangalore et
al. 2016).

•

W procesie fermentacji beztlenowej odchodów zwierzęcych jako produkt powstaje przefermentowany
odpad, który może być wykorzystywane jako pozbawiony patogenów nawóz organiczny.

•

Wykorzystywanie gnojowicy do produkcji energii przyczynia się zatem do redukcji biogenów ale to także
efektywny sposób na wytworzenie czystej, odnawialnej energii oraz redukcję gazów cieplarnianych
(Holm-Nielsen et al. 2009).
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