
ZAŁĄCZNIK III

MOŻLIWE ŚRODKI ZGODNE Z ART. 9

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z EROZJĄ

Zamiana gruntów ornych na użytki zielone

Sadzenie żywopłotów, grup drzew oraz zalesianie

Ograniczenie przedsięwzięć budowlanych na bardzo wrażliwych obszarach

Odpowiednie uprawy/płodozmiany oraz poplony i międzyplony

Stosowanie kompostu

Mniejszy poziom upraw

Ściółkowanie

Przykrywanie gruntu zimą, stosowanie stref buforowych i żywopłotów

Właściwe używanie maszyn

Tworzenie i utrzymanie tarasów

Zapobieganie pożarom

Ograniczanie niewłaściwych praktyk na zboczach wzniesień

Techniki zarządzania terenami przybrzeżnymi

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI ZE SPADKIEM ZAWARTOŚCI MATERII ORGANICZNEJ

Zamiana gruntów ornych na użytki zielone

Sadzenie drzew

Stosowanie kompostu

Ograniczanie prac budowlanych na bardzo wrażliwych obszarach

Odpowiednie uprawy/płodozmiany oraz poplony i międzyplony

Ponowne wprowadzanie do gleby pozostałości plonów

Mniejszy poziom upraw

Ściółkowanie

Unikanie odwadniania terenów podmokłych w celu ochrony gleby torfowej

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z ZAGĘSZCZENIEM

Zamiana gruntów ornych na użytki zielone

Mniejszy poziom upraw

Stosowanie kompostu

Uprawa ziemi przy optymalnej wilgotności gleby

Ograniczanie nadmiernego używania maszyn ciężkich
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Używanie opon o niskim ciśnieniu na styku oraz opon niskociśnieniowych

Odpowiednie odwadnianie

Odpowiednie zagęszczenie hodowli oraz odpowiedni okres wypasania

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z ZASOLENIEM

Zamiana gruntów ornych na użytki zielone

Odpowiednie uprawy/płodozmiany

Stosowanie odpowiednich technik nawadniania oraz sprzętu

Używanie wody o odpowiedniej jakości

Odpowiednie odwadnianie nawadnianego gruntu

Stosowanie nawozów organicznych (np. kompostu, obornika)

Wypłukiwanie gleby

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z OSUWANIEM SIĘ ZIEMI

Ograniczanie przedsięwzięć budowlanych zwiększających zagrożenia osuwania się ziemi, zwłaszcza na
stromych stokach

Unikanie wycinania lasów; sadzenie drzew w celu utrzymania stanu gleby

Zapobieganie porzucaniu ziemi

Tworzenie i utrzymanie elementów krajobrazu, takich jak tarasy, żywopłoty, gaje

ZAŁĄCZNIK IV

DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 12.

▐

1. Strefy na lotniskach, gdzie odbywa się lub odbywało się stosowanie i przechowywanie niebezpiecz-
nych substancji oraz postępowanie z nimi.

2. Położone na lądzie strefy portów, gdzie odbywa się lub odbywało się stosowanie i przechowywanie
niebezpiecznych substancji oraz postępowanie z nimi.

3. Strefy w byłych bazach wojskowych, gdzie odbywało się stosowanie i przechowywanie niebezpiecz-
nych substancji oraz postępowanie z nimi.

4. Stacje benzynowe i paliwowe.

5. Przemysłowe pralnie chemiczne.

▐

6. Oczyszczalnie ścieków przeznaczone dla ponad 2000 mieszkańców.

7. Rurociągi wykorzystywane do transportu substancji niebezpiecznych.
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