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Dotyczy:

możliwości finansowania
województwa lubuskiego

przez Fundusz zabiegów

wapnowania

gleb na terenie

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: DW.l.7160.1.2.2016.MW z dnia 01.06.2016 r. (data
wpływu: 07.06.2016 r.) w sprawie możliwości finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zabiegów wapnowania gleb na terenie
województwa iubuskiego po szczegółowej analizie dokumentów dostarczonych przez Państwa oraz
obowiązujących przepisów prawa, opinii instytucji związanych z ochroną środowiska, literatury
fachowej i opracowań naukowych, biorąc pod uwagę wszystkie istniejące uwarunkowania
lokalizacyjne, prawne oraz środowiskowe, informujemy, że Fundusz nie ma możliwości udzielenia
wsparcia finansowego na realizację wskazanych działań. W uzasadnieniu wskazujemy
na następujące podstawy przedstawionego Państwu stanowiska:
1) stanowisko Ministerstwa Środowiska (pismo znak DP-024-132/2/08/AS/JGz dnia 18.07.2008 r.):
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zabieg wapnowania gleb nie ma charakteru działania służącego ochronie środowiska,
wapnowanie, jako nawożenie nawozem mineralnym, jest typowym zabiegiem agrotechnicznym,
stanowiącym element uprawy gruntów rolnych, służącym podnoszeniu ich wartości użytkowej i
poprawiającym plonowanie roślin,
kwestie finansowego wspierania działań związanych z nawożeniem gleb wapnem należą do zakresu
resortu rolnictwa,
ochrona powierzchni ziemi odnosi się do gleb zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
oraz niekorzystnie antropogenicznie przekształconych (Art. 406 Prawa ochrony środowiska) zakwaszenie gleb nie stanowi tego rodzaju degradacji,
Wspólna Polityka Rolna nie przewiduje udziału budżetu państwa w wapnowaniu gleb jako zabiegu,
którego efektem jest podniesienie ich produkcyjności (informacja od Departamentu Hodowli i
Ochrony Roślin w MRiRW),
prawdopodobieństwo uznania takiego rodzaju pomocy za pomoc publiczna (informacja z Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
udzielanie pomocy rolnikom, m.in. na zakup wapna i wapnowanie gleb stanowi pomoc publiczną przepisy nie przewiduja udzielania pomocy publicznej w przedmiotowym zakresie (informacja od
Departamentu Finansów w MRiRW),
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sumaryczny udział przemysłowych i komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza w zakwaszeniu
pochodzenia antropogenicznego wynosi w woj. śląskim 77,4 %,
powodem zakwaszenia gleb jest działalność zakładów energetyki zawodowej opartej głównie na
spalaniu węgla i związanej z tym emisji dwutlenków siarki i dwutlenków azotu. W województwie
śląskim emisja S02 była 3,4 - krotnie wyższa od średniej krajowej, a emisja N02 ponad 4-krotnie
wyższa,
województwo śląskie należy do regionów, które przyjmują największy napływ transgranicznych
zanieczyszczeń powietrza, powodujący dodatkowy wzrost ich stężenia w powietrzu, a następnie na
skutek opadów mokrych i suchych na rośliny i gleby, powodując ich zakwaszenie,
w województwach typowo rolniczych stosowanie nawozów azotowych odgrywa znaczącą rolę w
zakwaszaniu gleb,
obecne ilości wnoszonych nawozów wapniowych nie wystarczają nawet do utrzymania aktualnego
odczynu gleb;

6) Publikacja "Wapnowanie regeneracyjne na Śląsku":
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średnia zawartość kadmu w glebie na terenie województwa śląskiego 6-krotnie przewyższa średnią
krajową a zawartość ołowiu 4-krotnie, występuje ponadnormatywne zakwaszenie gleb, co jest
wynikiem intensywnej działalności przemysłowej (wydobycie węgla, hutnictwo żelaza, wydobycie i
przetwórstwo rud metali),
najprostszym sposobem unieruchomienia metali ciężkich w glebie jest podniesienie jej pH poprzez
wapnowanie;

7) "Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013 - 2014" - opracowanie WIOŚ
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zawartość siarki przyswajalnej w województwie lubuskim w 2010 r. była niska (niższa niż średnia
krajowa) i mieściła się w zakresie 0,36-1,31 mg S-S04 100 g.l - zawartość siarki w przedziale klasy
zawartości naturalnej niskiej (bardziej prawdopodobne są deficyty siarki w glebach województwa
lubuskiego, natomiast nie ma ryzyka wystąpienia t9ksyczności siarki dla roślin),
gleby województwa lubuskiego nie są zanieczyszczone pierwiastkami śladowymi (kadm, ołów, arsen,
rtęć, nikiel, cynk) - zmierzone wartości są z rJguły niższe niż przeciętne zawartości dla gleb
uprawianych rolniczo w kraju, oraz wielokrotni~ niższe niż limity w obecnie obowiązujących
regulacjach prawnych,
niska naturalna zawartość ierwiastków w s ale
leb oraz brak znacz c ch
przemysłowych źródeł ich emisji do środowiska.

Odrębną kwestię wymagającą szczegółowej analizy stanowi możliwość udzielenia wsparcia
finansowego na zabiegi wapnowania gleb rolnikom, korzystającym z systemów wsparcia
bezpośredniego, w szczególności w kontekście zac~owania wymagań w zakresie dobrej kultury
rolnej, w świetle obowiązujących przepisów, w tym U~tawy dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego i aktów wtkonawczych ustawy.
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