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Konsultacje publiczne w sprawie ewentualnego 
unijnego aktu o zdrowiu gleb dotyczącego 
ochrony gleb, zrównoważonego 
gospodarowania glebami w UE i ich 
rekultywacji

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Wprowadzenie

W  „Korzyści ze zdrowych gleb dla ludzi, żywności, przyrody i Strategii UE na rzecz ochrony gleb 2030
klimatu” przewidziano, że do 2050 r. wszystkie gleby w UE powinny być w dobrym stanie, a ochrona, 
zrównoważone użytkowanie i rekultywacja gleby powinny stać się normą. W strategii zapowiedziano, że 
Komisja przedstawi nowy wniosek ustawodawczy dotyczący zdrowia gleby, aby zapewnić glebie taki sam 
poziom ochrony, jaki istnieje w UE w przypadku wody, środowiska morskiego i powietrza. Taka inicjatywa 
ustawodawcza będzie opierać się na ocenie skutków, w tym na analizie zgodności z zasadą 
pomocniczości, i będzie w pełni zgodna z wymogami w zakresie lepszego stanowienia prawa oraz 
kompetencjami państw członkowskich.
 
Gleba kojarzy się głównie z produkcją żywności, ale zdrowe gleby są niezbędne do życia na Ziemi i 
stanowią ekosystem zapewniający wiele innych kluczowych usług, takich jak energia i surowce 
naturalne, sekwestracja dwutlenku węgla, uzdatnianie i przenikanie wody. Zdrowe gleby podtrzymują 
wiele sektorów gospodarki, a ich znaczenie w dużym stopniu wykracza poza indywidualne działki, zarówno 
będące własnością prywatną, jak i publiczną. Gleba to niezwykle złożone, zmienne i żywe środowisko, w 
którym zgromadzone jest ponad 25% zasobów całej różnorodności biologicznej na naszej planecie i które 
stanowi podstawę łańcucha pokarmowego. Ta delikatna, kilkucentymetrowa warstwa będzie musiała 
zasilać i filtrować wodę pitną nadającą się do spożycia przez ludność na całym świecie, która do 2050 r. 
będzie liczyła prawie 10 mld osób.
 
Zdrowe gleby, będące największym lądowym rezerwuarem węgla na naszej planecie, odgrywają 
zasadniczą rolę w przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu zmiany klimatu oraz są 
kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie celów , takich jak Europejskiego Zielonego Ładu
neutralność klimatyczna, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, zrównoważone systemy żywnościowe i 
odporne środowisko.
 
Grunty i gleby podlegają jednak poważnym procesom degradacji: szacuje się, że 60-70% ekosystemów 
glebowych w UE jest niezdrowych i ulega ciągłej degradacji, która prowadzi do ograniczenia świadczenia 
usług ekosystemowych. Erozja gleby, uszczelnianie gleby (tj. pokrywanie gleby betonem lub innym 
nieprzepuszczalnym materiałem), wydobyte gleby uznane za odpady, kompakcja gleby (tj. ściskanie gleby, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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uniemożliwiające wsiąkanie wody w glebę), rozproszone i lokalne zanieczyszczenie gleby, zasalanie i 
osuszanie torfowisk są głównymi czynnikami powodującymi degradację gruntów i gleby. Przewiduje się, że 
w nadchodzących latach większość z tych czynników nie zmieni się na korzyść z powodu zmiany klimatu i 
niezrównoważonego gospodarowania glebami, co doprowadzi do dalszego ograniczenia świadczenia usług 
ekosystemowych.
 
Czynniki i skutki degradacji gleby nie mają granic. Niejednolita i fragmentaryczna reakcja państw 
członkowskich na degradację gleby doprowadziła do nierównych warunków działania dla podmiotów 
gospodarczych, które muszą prowadzić działalność, kierując się różnymi przepisami dotyczącymi ochrony 
gleb, konkurując jednocześnie na tym samym rynku. Fragmentaryczna reakcja uniemożliwiła również 
powstrzymanie degradacji gleby w UE i jej skuteczną rekultywację.
 
Aby zająć się transgranicznymi skutkami degradacji gleby, zapewnić równe warunki rynkowe, promować 
spójność polityki na szczeblu unijnym i krajowym, a tym samym móc osiągnąć cele UE w zakresie 
zmiany klimatu, różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa 
żywności oraz ochrony wód, Komisja prowadzi prace, w wyniku których do 2023 r. zostanie 
przedstawiony specjalny wniosek ustawodawczy dotyczący zdrowia gleby.

Wskazówki dotyczące sposobu wypełniania kwestionariusza

Konsultacje są otwarte dla wszystkich i mają pomóc Komisji w przygotowaniu inicjatywy dotyczącej ochrony 
gleby i gruntów, zrównoważonego gospodarowania nimi i ich rekultywacji, jak opisano w Strategii UE na 
rzecz ochrony gleb 2030.
 
Aby uzyskać informacje zwrotne od szerokiego grona odbiorców, kwestionariusz składa się z dwóch części. 
Pierwsza część (do pyt. 13) jest bardziej ogólna i przeznaczona dla wszystkich, natomiast druga (od pyt. 14 
do pyt. 21) jest skierowana do zainteresowanych stron posiadających pewną wiedzę fachową na ten temat. 
Pierwszą część kwestionariusza można przesłać bez konieczności wypełniania również drugiej części 
skierowanej do ekspertów.
 
Przewidywany czas odpowiedzi na pytania wynosi 10 minut w przypadku pierwszej części i łącznie 25 
minut, jeśli wypełniana jest również druga część.
 
Prosimy zapoznać się z  zawierającym informacje na temat oświadczeniem o ochronie prywatności
przetwarzania danych osobowych związanych z treścią udzielonych odpowiedzi. 
 
Wszystkie odpowiedzi udzielone w ramach niniejszych konsultacji zostaną ocenione i przedstawione w 
przeprowadzanej przez Komisję ocenie skutków aktu o zdrowiu gleb. Opracujemy również odrębne 
streszczenie wyników konsultacji.
 
Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Informacje o respondencie

Tekst

Język, w którym udzielam odpowiedzi*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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angielski
bułgarski
chorwacki
czeski
duński
estoński
fiński
francuski
grecki
hiszpański
irlandzki
litewski
maltański
niderlandzki
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
szwedzki
słowacki
słoweński
węgierski
włoski
łotewski

Imię

Anna

Nazwisko

Spurek

E-mail (nie zostanie opublikowany)

anna@greenrev.org

Udzielam odpowiedzi:

*

*

*

*
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w imieniu ośrodka akademickiego / instytutu badawczego
w imieniu stowarzyszenia przedsiębiorców
w imieniu przedsiębiorstwa / organizacji przedsiębiorstw
w imieniu organizacji konsumenckiej
jako obywatel UE
w imieniu organizacji środowiskowej
jako obywatel spoza UE
w imieniu organizacji pozarządowej (NGO)
w imieniu organu publicznego
w imieniu związku zawodowego
inne

Proszę wskazać sektor, w którym prowadzą Państwo działalność:
Rolnictwo
Przemysł rolny (materiały chemiczne, nasiona, maszyny)
Biotechnologia
Budownictwo, planowanie i rozwój przestrzeni miejskiej
Zapobieganie klęskom żywiołowym
Edukacja
Energetyka (energia elektryczna, gaz i woda)
Środowisko i ochrona przyrody
Sektor finansowy (usługi bankowe, ubezpieczeniowe itp.)
Przemysł spożywczy i sektor produkcji napojów
Leśnictwo i łowiectwo
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Usługi remediacji gleby
Turystyka/rekreacja
Odpady i recykling odpadów
inne

Proszę wskazać inny sektor
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 50

Transformacja systemu żywności

*

*
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Nazwa organizacji
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 255

Green REV Institute

Wielkość organizacji
mikro (1-9 pracowników)
mała (10-49 pracowników)
średnia (50-249 pracowników)
duża (co najmniej 250 pracowników)

Numer w rejestrze służącym przejrzystości
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 255

Proszę sprawdzić, czy Państwa organizacja jest zarejestrowana w . Jest to baza rejestrze służącym przejrzystości
danych, w której mogą się dobrowolnie rejestrować organizacje dążące do wywarcia wpływu na proces decyzyjny 
w UE.

591829541571-12

Kraj pochodzenia
Proszę wskazać swój kraj pochodzenia lub kraj siedziby organizacji.
 
Poniższy wykaz nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska instytucji europejskich w odniesieniu do statusu 
prawnego lub polityki wymienionych podmiotów. Stanowi on ujednolicenie często rozbieżnych wykazów i praktyk.

Afganistan Georgia 
Południowa i 
Sandwich 
Południowy

Malawi Senegal

Albania Ghana Malediwy Serbia
Algieria Gibraltar Malezja Seszele
Andora Grecja Mali Sierra Leone
Angola Grenada Malta Singapur
Anguilla Grenlandia Mariany 

Północne
Sint Maarten

Antarktyda Gruzja Maroko Somalia
Antigua i Barbuda Guam Martynika Sri Lanka
Arabia Saudyjska Guernsey Mauretania Stany 

Zjednoczone
Argentyna Gujana Mauritius Sudan

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Armenia Gujana 
Francuska

Małe Oddalone 
Wyspy Stanów 
Zjednoczonych

Sudan 
Południowy

Aruba Gwadelupa Meksyk Surinam
Australia Gwatemala Mikronezja Svalbard i Jan 

Mayen
Austria Gwinea Mjanma/Birma Syria
Azerbejdżan Gwinea Bissau Monako Szwajcaria
Bahamy Gwinea 

Równikowa
Mongolia Szwecja

Bahrajn Haiti Montserrat Słowacja
Bangladesz Hiszpania Mozambik Słowenia
Barbados Holandia Mołdawia Tadżykistan
Belgia Honduras Namibia Tajlandia
Belize Hongkong Nauru Tajwan
Benin Indie Nepal Tanzania
Bermudy Indonezja Niemcy Timor Wschodni
Bhutan Irak Niger Togo
Białoruś Iran Nigeria Tokelau
Boliwia Irlandia Nikaragua Tonga
Bonaire, Sint 
Eustatius i Saba

Islandia Niue Trynidad i 
Tobago

Bośnia i 
Hercegowina

Izrael Norfolk Tunezja

Botswana Jamajka Norwegia Turcja
Brazylia Japonia Nowa Kaledonia Turkmenistan
Brunei Jemen Nowa Zelandia Turks i Caicos
Brytyjskie 
Terytorium 
Oceanu 
Indyjskiego

Jersey Oman Tuvalu

Brytyjskie Wyspy 
Dziewicze

Jordania Pakistan Uganda

Burkina Faso Kajmany Palau Ukraina
Burundi Kambodża Palestyna Urugwaj
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Bułgaria Kamerun Panama Uzbekistan
Chile Kanada Państwo 

Watykańskie
Vanuatu

Chiny Katar Papua-Nowa 
Gwinea

Wallis i Futuna

Chorwacja Kazachstan Paragwaj Węgry
Curaçao Kenia Peru Wenezuela
Cypr Kirgistan Pitcairn Wielka Brytania
Czad Kiribati Polinezja 

Francuska
Wietnam

Czarnogóra Kolumbia Polska Wybrzeże Kości 
Słoniowej

Czechy Komory Portoryko Wyspa Bouveta
Dania Kongo Portugalia Wyspa Bożego 

Narodzenia
Demokratyczna 
Republika Konga

Korea Północna Republika 
Południowej 
Afryki

Wyspa 
Clipperton

Dominika Korea 
Południowa

Republika 
Środkowoafrykań
ska

Wyspa Man

Dominikana Kosowo Republika 
Zielonego 
Przylądka

Wyspa Świętej 
Heleny, Wyspa 
Wniebowstąpieni
a i Tristan da 
Cunha

Dżibuti Kostaryka Reunion Wyspy Alandzkie
Egipt Kuba Rosja Wyspy Cooka
Ekwador Kuwejt Rumunia Wyspy 

Dziewicze 
Stanów 
Zjednoczonych

Erytrea Laos Rwanda Wyspy Heard i 
McDonalda



8

Estonia Lesotho Sahara 
Zachodnia

Wyspy 
Kokosowe 
(Keelinga)

Eswatini Liban Saint-Barthélemy Wyspy Marshalla
Etiopia Liberia Saint Kitts i Nevis Wyspy Owcze
Falklandy Libia Saint Lucia Wyspy 

Salomona
Fidżi Liechtenstein Saint-Martin Wyspy Świętego 

Tomasza i 
Książęca

Filipiny Litwa Saint-Pierre i 
Miquelon

Włochy

Finlandia Luksemburg Saint Vincent i 
Grenadyny

Zambia

Francja Macedonia 
Północna

Salwador Zimbabwe

Francuskie 
Terytoria 
Południowe 
i Antarktyczne

Madagaskar Samoa Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

Gabon Majotta Samoa 
Amerykańskie

Łotwa

Gambia Makau San Marino

Komisja opublikuje wszystkie odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji publicznych. Mogą Państwo 
zdecydować, czy Państwa dane zostaną podane do wiadomości publicznej, czy też woleliby Państwo 
zachować anonimowość, kiedy odpowiedzi zostaną opublikowane. W celu zachowania przejrzystości 
zawsze publikowane są następujące dane: rodzaj respondenta (np. „stowarzyszenie 
przedsiębiorców”, „organizacja konsumencka”, „obywatel Unii”), kraj pochodzenia, nazwa i 
wielkość organizacji oraz jej numer w rejestrze służącym przejrzystości. Państwa adres e-mail nigdy 

 Proszę wybrać wariant dotyczący prywatności, który najbardziej Państwu nie zostanie opublikowany.
odpowiada. Warianty dotyczące prywatności są domyślne w zależności od wybranego rodzaju respondenta

Ustawienia prywatności publikacji odpowiedzi
Komisja opublikuje odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji publicznych. Mogą Państwo zdecydować, czy 
chcą Państwo podać swoje dane do wiadomości publicznej, czy też zachować anonimowość.

*
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Zachowanie anonimowości
Publikowane są wyłącznie dane dotyczące organizacji: Rodzaj respondenta 
wybrany w ramach konsultacji, nazwa organizacji, w imieniu której Państwo 
udzielają odpowiedzi, a także jej numer w rejestrze służącym przejrzystości, 
wielkość i kraj siedziby organizacji oraz Państwa odpowiedzi zostaną 
opublikowane bez modyfikacji. Państwa imię i nazwisko nie zostaną 
opublikowane. Jeżeli chcą Państwo zachować anonimowość, w samych 
odpowiedziach nie należy podawać żadnych danych osobowych.
Publikacja danych 
Publikowane są następujące dane dotyczące organizacji i respondenta: 
Rodzaj respondenta wybrany w ramach konsultacji, nazwa organizacji, w 
imieniu której Państwo udzielają odpowiedzi, a także jej numer w rejestrze 
służącym przejrzystości, wielkość i kraj siedziby organizacji oraz Państwa 
odpowiedzi zostaną opublikowane. Państwa imię i nazwisko również zostaną 
opublikowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Część I

 Pytanie 1:
Proszę ocenić znaczenie odniesienia się do następujących kwestii na szczeblu UE:

Bardzo 
ważne

Ważne
Mało 
istotne

Nieważne

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania

Ochrona zdrowia gleby

Zrównoważone użytkowanie gleb

Rekultywacja gleby, w tym remediacja 
terenów zanieczyszczonych

 
Pytanie 2: 
Proszę ocenić znaczenie następujących czynników wpływających na degradację 
gleb:

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Bardzo 
ważne

Ważne
Mało 
istotne

Nieważne

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania

Zmiana klimatu, susza, ekstremalne zdarzenia 
pogodowe

Niezrównoważone gospodarowanie glebami i 
intensyfikacja praktyk rolniczych i leśnych (np. 
monokultura i intensywna produkcja zwierzęca)

Działalność przemysłowa, niezrównoważone 
gospodarowanie odpadami i wytwarzanie 
energii

Niewłaściwe gospodarowanie wodą, ponowne 
wykorzystanie i nawadnianie

Nadmierna eksploatacja i zużycie zasobów 
naturalnych

Uszczelnianie gleby i przejmowanie gruntów 
pod infrastrukturę i budownictwo (np. budynki, 
drogi i koleje, parkingi, porty lotnicze)

Inne zmiany użytkowania gruntów, takie jak 
przekształcanie naturalnych użytków zielonych 
i lasów w grunty orne

Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 100

Produkcja zwierzęca i brak działań na rzecz roślinnej transformacji systemu żywności

 Pytanie 3:
Czy Państwa zdaniem przyczyny degradacji gleby i gruntów są wystarczająco 
uwzględniane :na szczeblu UE

W wystarczającym stopniu
Niewystarczająco
Zupełnie nie
Nie wiem/nie mam zdania

Czy Państwa zdaniem przyczyny degradacji gleby i gruntów są wystarczająco 
uwzględniane :na poziomie krajowym

W wystarczającym stopniu
Niewystarczająco

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zupełnie nie
Nie wiem/nie mam zdania

Pytanie 4: 
Chociaż gleby kojarzy się często z wykorzystaniem w rolnictwie, są one częścią 
każdego ekosystemu lądowego, a ich zdrowie ma kluczowe znaczenie dla 
środowiska i świadczenia wielu usług ekosystemowych.

Jakie rodzaje użytkowania gleby powinny być objęte inicjatywą:
Zgadzam 

się 
całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej się 
nie 

zgadzam

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie wiem
/nie mam 

zdania

Należy uwzględnić 
wszystkie rodzaje 
użytkowania gleby

Gleby rolne

Obszary sztuczne i 
zabudowane

Gleby przemysłowe

Gleby leśne

Tereny podmokłe

Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 500

Ocenione zostaną różne warianty strategiczne mające na celu osiągnięcie zdrowych gleb w UE do 2050 r. 
Kolejne  pytania 5-13 dotyczą różnych środków, które zostaną objęte oceną skutków.

 Pytanie 5:
Zgodnie ze Strategią UE na rzecz ochrony gleb gleby można uznać za zdrowe, gdy 
są w dobrym stanie chemicznym, biologicznym i fizycznym, a tym samym są w 
stanie zapewnić w sposób ciągły jak najwięcej usług ekosystemowych.

Czy Państwa zdaniem w przyszłym unijnym akcie o zdrowiu gleb należy ustalić 
nakładane na państwa członkowskie zobowiązania prawne do osiągnięcia 
zdrowych gleb do 2050 r.:

Zgadzam się całkowicie

*

*

*

*

*

*

*
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Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

 Pytanie 6:
Zdrowie gleby zależy od sposobu gospodarowania nią i zmian w użytkowaniu 
gruntów. Zrównoważone użytkowanie wymaga staranności i wysiłku, a przejście od 
niezrównoważonego do zrównoważonego użytkowania może być trudne. Bez 
względu na obecne starania, których celem jest promowanie zrównoważonego 
użytkowania gleb, gleby miejskie, przemysłowe, leśne i rolne nadal ulegają ciągłej 
degradacji.
 
Czy zgadzają się Państwo, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane 
prawnie do ustanowienia wymogów dotyczących zrównoważonego użytkowania 
gleby, tak aby nie ograniczać jej zdolności do produkowania żywności, filtrowania 
wody, gromadzenia i wspierania zasobów różnorodności biologicznej, składowania 
dwutlenku węgla itp.:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

 Pytanie 7:
Pomiary i monitorowanie zdrowia gleb i zagrożeń dla gleby są niepełne. Lepsze 
monitorowanie gleby w całej Europie jest potrzebne, aby rozwinąć wczesne 
ostrzeganie o przekroczeniu krytycznych progów i kierować zrównoważonym 
gospodarowaniem glebami.
 
Czy zgadzają się Państwo, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane 
prawnie do monitorowania zdrowia gleby na swoim terytorium i składania 
sprawozdań na ten temat:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam

*

*
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Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

 Pytanie 8:
Szacuje się, że w UE 2,8 mln miejsc mogło zostać potencjalnie zanieczyszczonych 
w wyniku działań zanieczyszczających. UE dysponuje już pewnymi narzędziami 
prawnymi, takimi jak  oraz dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych dyrektywa w 

, które zawierają przepisy dotyczące sprawie odpowiedzialności za środowisko
badania gleby i jej remediacji, ale ich zakres obejmuje raczej zapobieganie, jest 
ograniczony w czasie i dotyczy konkretnych działań obarczonych ryzykiem.
 
Czy zgadzają się Państwo, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane 
prawnie  terenów zanieczyszczonych, które stanowią znaczące do identyfikowania
ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

Czy zgadzają się Państwo, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane 
prawnie  tych terenów zanieczyszczonych:do remediacji

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

Pytanie 9:
Czy informacje i dane środowiskowe z rejestru terenów zanieczyszczonych 
powinny być publicznie dostępne:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam, tj. jedynie na określonych warunkach
Raczej się nie zgadzam, tj. jedynie na określonych warunkach
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

*

*

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0035-20190626
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0035-20190626
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 Pytanie 10:
Europejska Agencja Środowiska zdefiniowała  jako utratę przejmowanie gruntów
gruntów rolnych, leśnych i innych gruntów półnaturalnych i naturalnych w wyniku 
rozwoju obszarów miejskich i innego sztucznego zagospodarowania terenu. Celem 
UE jest osiągnięcie zerowego poziomu przejmowania gruntów netto do 2050 r. 
Poziom przejmowania gruntów netto odpowiada różnicy między przejmowaniem 
gruntów a ich rekultywacją.
 
Czy zgadzają się Państwo, że wniosek prawny powinien obejmować zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie monitorowania i przedstawiania sprawozdań z 
postępów w realizacji celu UE, jakim jest „zerowy poziom przejmowania gruntów 
netto” do 2050 r.:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

 Pytanie 11:
Zdrowie gleby jest bardzo istotne dla rolników, leśników i właścicieli gruntów w 
ogóle, ale także dla inwestorów, władz publicznych i przedsiębiorstw. W celu 
zwiększenia świadomości na temat stanu gleb niektóre państwa członkowskie 
opracowały świadectwa zdrowia gleby. W niektórych przypadkach należy je 
przedstawić podczas transakcji dotyczących gruntów, aby odpowiednio 
poinformować nabywcę o stanie gleby, podobnie jak w przypadku świadectwa 
charakterystyki energetycznej, które dostarcza informacji o efektywności 
energetycznej domu przy jego sprzedaży.

Czy zgadzają się Państwo, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane 
prawnie do ustanowienia mechanizmu informowania nabywcy o stanie zdrowia 
gleby przy sprzedaży gruntów:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

*

*

https://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf/view
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Jeśli Państwo się zgadzają, w jaki sposób należy informować kupującego?
Za pomocą urzędowego i obowiązkowego „świadectwa” zdrowia gleby
Poprzez sprawdzenie strony internetowej zawierającej oficjalne informacje na 
temat zdrowia gleby na wszystkich działkach
Poprzez oświadczenie składane przez sprzedawcę lub wydzierżawiającego
inne

 Pytanie 12:
Gdy powstaje nowy budynek lub nowa infrastruktura i w tym celu wydobywa się 
glebę, w wielu przypadkach te wydobyte gleby są czyste i żyzne i można je 
wykorzystać ponownie w tym samym lub innym odpowiednim miejscu. W 2018 r. w 
UE wydobyto i zgłoszono jako odpady ponad 530 mln ton gleb. W celu 
usprawnienia bezpiecznego recyklingu zdrowych gleb, można przewidzieć szereg 
środków. Aby oddzielić glebę zanieczyszczoną od czystej, należy ściślej 
monitorować obydwa strumienie w całym łańcuchu wartości, zapewniając 
identyfikowalność i kontrolę jakości od miejsca wydobycia aż do końcowego 
odbiorcy.

Jakie środki zapewniające bezpieczny transport, obróbkę lub ponowne 
wykorzystanie wydobytych gleb należy Państwa zdaniem uwzględnić w inicjatywie?

Zgadzam 
się 

całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania

Zobowiązanie państw członkowskich do 
stworzenia paszportu wydobytej gleby 
(paszportu, który towarzyszy 
transportowi gleby i pozwala na 
właściwe zaplanowanie końcowego 
przeznaczenia tej gleby)

Obowiązkowe zgłoszenie każdego 
transportu gleby

Cel UE w zakresie ponownego 
wykorzystania wydobytej gleby

Normy jakości ponownego 
wykorzystania gleby

Organizacje pośredniczące, które 
śledzą i rejestrują przemieszczenia 
wydobytych gleb

*

*

*

*

*
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Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 500

Pytanie 13:
Proszę ocenić znaczenie poszczególnych przepisów służących osiągnięciu 
zdrowych gleb w UE do 2050 r., opisanych w pytaniach 5-12:

Bardzo 
ważne

Ważne
Mało 
istotne

Nieważne

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania

Obowiązek osiągnięcia przez państwa 
członkowskie wyników w zakresie zdrowych 
gleb (zob. pytanie 5)

Obowiązkowe wymogi dotyczące 
zrównoważonego gospodarowania glebami 
(zob. pytanie 6)

Obowiązek państw członkowskich w zakresie 
monitorowania zdrowia gleby i 
sprawozdawczości na ten temat (zob. pytanie 
7)

Obowiązek identyfikowania terenów 
zanieczyszczonych (zob. pytanie 8)

Obowiązek remediacji terenów 
zanieczyszczonych (zob. pytanie 8)

Publiczny dostęp do danych dotyczących 
terenów zanieczyszczonych (zob. pytanie 9)

Obowiązkowa sprawozdawczość państw 
członkowskich na temat postępów w zakresie 
zerowego poziomu przejmowania gruntów 
netto (zob. pytanie 10)

Zobowiązanie prawne do informowania 
nabywcy gruntu o zdrowiu gleby (świadectwa 
zdrowia gleby) (zob. pytanie 11)

Zobowiązanie prawne dotyczące paszportu 
wydobytej gleby (zob. pytanie 12)

Jeżeli chcą Państwo przedstawić inne uwagi, w tym dotyczące kwestii, czy istnieją 
dodatkowe zagadnienia, które należy poruszyć, lub podejścia, które należy 
zastosować, proszę je wymienić i opisać tutaj: 

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 1000

W obecnej sytuacji prawnej zasada zanieczyszczający płaci nie odnosi się do jednej z najgroźniejszych dla 
środowiska i klimatu oraz zdrowia ludzi gałęzi - ferm przemysłowych i  produkcji zwierzęcej. Konieczne jest 
wprowadzenie bardzo surowych regulacji dot. monitorowania stanu gleb, zanieczyszczenia, informowania 
społeczeństwa na temat stanu gleb i zanieczyszczenia związanego z produkcją rolną. 

Czy chcą Państwo również udzielić odpowiedzi na pytania natury bardziej 
technicznej, w przypadku których przydatna może być wiedza fachowa w 
dziedzinie gleb lub dziedzinach pokrewnych?

Tak
Nie

Część II
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Pytanie 14: 
Ze względu na ogromne zróżnicowanie gleb w całej Europie w definicji zdrowych gleb za pomocą parametrów i 
wskaźników należy uwzględnić nieodłączne właściwości gleby i użytkowania gruntów, w tym właściwości wrażliwe na 
praktyki gospodarowania. Które z tych wskaźników są Państwa zdaniem najbardziej skuteczne przy ocenie zdrowia gleby:

Warunki chemiczne -
Wskaźniki:

Bardzo 
skuteczne

Stosunkowo 
skuteczne

Częściowo 
nieskuteczne

Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie wiem/nie mam zdania
/nie dotyczy

Zakwaszenie/alkalizowanie

Nieoptymalne poziomy węgla organicznego w 
glebach mineralnych

Strata składników pokarmowych

Zanieczyszczenia przekraczające normy

*

*

*

*



19

B.
Warunki fizyczne -

Wskaźniki:
Bardzo 

skuteczne
Stosunkowo 

skuteczne
Częściowo 

nieskuteczne
Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie wiem/nie mam zdania/nie 
dotyczy

Krytyczna dewastacja gleby 
(wiatr)

Krytyczna dewastacja gleby 
(woda)

Uszczelnianie

Kompakcja wierzchniej warstwy 
gleby

Kompakcja warstwy 
przypowierzchniowej

*

*

*

*

*
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C.
Wskaźniki 
dotyczące 

wody -
Wskaźniki:

Bardzo 
skuteczne

Stosunkowo 
skuteczne

Częściowo 
nieskuteczne

Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie wiem/nie 
mam zdania/nie 

dotyczy

Pojemność 
wodna gleby

Niedobór 
wilgoci w 
glebie

Wieczna 
zmarzlina

*

*

*
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D.
Warunki biologiczne -

Wskaźniki:
Bardzo 

skuteczne
Stosunkowo 

skuteczne
Częściowo 

nieskuteczne
Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie wiem/nie mam zdania/nie 
dotyczy

Biomasa mikroorganizmów

Liczebność i różnorodność 
dżdżownic

Wskaźniki grzybicze

*

*

*
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Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 1000

Pytanie 15: 
Na jakim poziomie przestrzennym państwa członkowskie powinny być Państwa 
zdaniem zobowiązane do oceny i monitorowania zdrowia gleby, aby osiągnąć 
zdrowe gleby w UE, przy założeniu, że mogą one również zdecydować się na 
większą szczegółowość? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Na poziomie krajowym
Na poziomie regionalnym
Na poziomie administracji lokalnej
Na poziomie krajobrazowym
Na poziomie strefy jednorodnej pod względem warunków glebowych i 
klimatycznych oraz użytkowania
Na poziomie strefy jednorodnej pod względem warunków glebowych i 
klimatycznych (niezależnie od sposobu użytkowania gruntów)
Na poziomie pola/działki
Nie wiem/nie mam zdania
inne

*
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Pytanie 16: 
Jak oceniają Państwo skuteczność następujących środków mających zapewnić praktyki zrównoważonego 
gospodarowania glebami w różnych sektorach gospodarki:

Bardzo 
skuteczne

Stosunkowo 
skuteczne

Częściowo 
nieskuteczne

Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania
/nie 

dotyczy

Ustanowienie przez UE minimalnych obowiązkowych norm dotyczących praktyk 
zrównoważonego gospodarowania glebami

Ustanowienie przez państwa członkowskie minimalnych obowiązkowych norm 
dotyczących praktyk zrównoważonego gospodarowania glebami

Uzależnienie dotacji UE od stosowania praktyk zrównoważonego 
gospodarowania glebami

Wyeliminowanie wszelkich dotacji UE, które wspierałyby praktyki 
niezrównoważonego gospodarowania glebami

Finansowanie przez państwa członkowskie kampanii upowszechniających 
wiedzę na temat ogólnego znaczenia gleb oraz pozytywnych skutków 
zrównoważonego gospodarowania glebami

Finansowanie przez państwa członkowskie szkoleń w zakresie praktyk 
zrównoważonego gospodarowania glebami dla rolników oraz usług doradczych 
dla rolników

Tworzenie sieci, gromadzenie i rozpowszechnianie dobrych praktyk i 
przykładów udanych działań

*

*

*

*

*

*

*
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Zapewnienie platform służących propagowaniu praktyk zrównoważonego 
gospodarowania glebami (np. sztandarowe projekty, żywe laboratoria)

*
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Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 1000
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 Pytanie 17:
Komisja Europejska wyznaczyła cel ograniczenia straty składników pokarmowych o co najmniej 50% (co skutkuje 
zmniejszeniem wykorzystania nawozów o co najmniej 20%) do 2030 r. przy jednoczesnym braku pogorszenia żyzności 
gleby.

Jak oceniają Państwo skuteczność następujących środków w zakresie ograniczenia straty składników pokarmowych o 
50% do 2030 r.:

Bardzo 
skuteczne

Stosunkowo 
skuteczne

Częściowo 
nieskuteczne

Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie wiem
/nie mam 
zdania/nie 

dotyczy

Usługi doradcze dla rolników

Zalecenia dla państw członkowskich dotyczące gospodarki składnikami 
odżywczymi

Plan działania na szczeblu UE

Krajowe/regionalne plany działania

Prawnie wiążące poziomy nawożenia głównych upraw, dostosowane do 
regionalnych warunków glebowych i klimatycznych

Prawnie wiążące cele na szczeblu UE

Prawnie wiążące cele na poziomie krajowym/regionalnym

Dalsze finansowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu znalezienia bezpiecznych i racjonalnych ekologicznie rozwiązań

*

*

*

*

*

*

*

*
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Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 500

Pytanie 18: 
Czy Państwa zdaniem w akcie o zdrowiu gleb należy uwzględnić następujące 
środki dotyczące zanieczyszczenia gleby:

Zgadzam 
się 

całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania
/nie 

dotyczy

Oparcie oceny ryzyka związanego z 
terenami potencjalnie 
zanieczyszczonymi na obecnym i 
planowanym użytkowaniu

Zharmonizowanie na szczeblu UE 
wartości progowych zanieczyszczeń, 
które spowodują konieczność 
przeprowadzenia oceny ryzyka

Zharmonizowanie na szczeblu UE 
kryteriów „znaczącego ryzyka”, które 
pozwolą uznać dany teren za 
zanieczyszczony

Ustanowienie mechanizmów 
priorytetowego traktowania działań 
dotyczących terenów, w przypadku 
których istnieje najwyższe ryzyko

Ustalenie hierarchii działań zaradczych 
na szczeblu UE (dekontaminacja, 
ograniczenie rozprzestrzeniania, 
stosowanie górnych limitów, 
składowanie itp.)

Ustalenie wiążących celów pośrednich 
w okresie od chwili obecnej do 2050 r. 
w zakresie identyfikacji, rejestracji i 
remediacji terenów zanieczyszczonych

Jedynie na określonych warunkach [proszę wskazać, na jakich określonych 
warunkach]:

Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 1000

*

*

*

*

*

*
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Inne środki [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 500

Ustanowienie regulacji oraz uzależnienie wypłat finansowania w zależności od stanu gleb

Pytanie 19: 
Czy zgadzają się Państwo, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane, w 
prawnie wiążących ramach czasowych, do ustanowienia i wdrożenia krajowego 
planu remediacji terenów, które przedstawiają znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi 
lub środowiska:

Zgadzam się całkowicie
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Jedynie na określonych warunkach
Nie wiem/nie mam zdania/nie dotyczy

Pytanie 20: 
Które aspekty państwa członkowskie powinny zgłaszać w odniesieniu do celu, 
jakim jest „zerowy poziom przejmowania gruntów netto” do 2050 r.:

Aspekty, które 
należy 

monitorować:

Zgadzam 
się 

całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej się 
nie 

zgadzam

Zupełnie się 
nie zgadzam

Nie wiem/nie mam 
zdania/nie dotyczy

Uszczelnianie 
gleby

Przejmowanie 
gruntów

Recykling gruntów

Rozdrobnienie 
gruntów

B.

*

*

*

*

*
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Szczególne zmiany użytkowania 
gruntów, które należy monitorować:

Zgadzam 
się 

całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania
/nie 

dotyczy

Wykorzystywanie gleby na potrzeby 
działalności handlowej i centrów 
logistycznych

Wykorzystywanie gleby na potrzeby 
energii odnawialnych

Wykorzystywanie gleby na 
powierzchnie „węglochłonne”, takie jak 
porty lotnicze, drogi, kopalnie węgla

C.

Konsekwencje przejmowania gruntów, 
które należy monitorować:

Zgadzam 
się 

całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania
/nie 

dotyczy

Oszacowanie utraty usług 
ekosystemowych w wyniku 
przejmowania gruntów

Wartość pieniężna gleby 
wykorzystywanej w interesie 
publicznym utracona w wyniku 
przejmowania gruntów

Degradacja środowiska w znacznej 
odległości od miejsca wystąpienia 
problemu, związana z przejmowaniem 
gruntów (rzeki, na które mają wpływ 
zmienione tendencje, powodzie itp.)

D.

Podjęte działania:
Zgadzam 

się 
całkowicie

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zupełnie 
się nie 

zgadzam

Nie wiem/nie 
mam zdania/nie 

dotyczy

Postępy we wdrażaniu 
hierarchii przejmowania 
gruntów

*

*

*

*

*

*

*
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Postępy w podejmowaniu 
krajowych działań 
prawnych

Postępy w podejmowaniu 
działań dobrowolnych

Jedynie na określonych warunkach [proszę wskazać, na jakich określonych 
warunkach]:

Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 1000

Inne aspekty [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 500

*

*
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Pytanie 21:
Jak oceniają Państwo skuteczność następujących środków zapewniających bezpieczny transport, obróbkę lub ponowne 
wykorzystanie wydobytych gleb:

Bardzo 
skuteczne

Stosunkowo 
skuteczne

Częściowo 
nieskuteczne

Zdecydowanie 
nieskuteczne

Nie 
wiem
/nie 

mam 
zdania
/nie 

dotyczy

Zobowiązanie państw członkowskich do stworzenia paszportu wydobytej gleby 
(paszportu, który towarzyszy transportowi gleby i pozwala na właściwe 
zaplanowanie końcowego przeznaczenia tych gleb)

Obowiązkowe zgłoszenie każdego transportu gleby

Cel UE w zakresie ponownego wykorzystania wydobytej gleby

Normy jakości ponownego wykorzystania gleby

Organizacje pośredniczące, które śledzą i rejestrują przemieszczenia 
wydobytych gleb

*

*

*

*

*
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Inne [proszę określić]:
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 500

Wszystkie środki powinny być obligatoryjne a ich niestosowanie musi wiązać się z konsekwencjami 
finansowymi

Czy chcą Państwo dodać inne sugestie/opinie?
Dopuszczalna liczba znaków to: od 10 do 1000

Tu mogą Państwo załączyć dowolny istotny dokument, który chcieliby Państwo 
udostępnić:
Dopuszczone są wyłącznie pliki o formacie pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Contact

Svetlana.CHOVANCOVA@ec.europa.eu




