ФАКТОЛОГИЧНА СПРАВКА
Регионален контролен съвет за качеството на водата в региона на Северното
крайбрежие на Калифорния
Регулаторна програма за изхвърлянето на отпадъци при отглеждането на канабис
На 13 август 2015, Регионалният съвет за водата в региона на Северното крайбрежие на Калифорния
прие регулаторно предписание за справяне с изхвърлянето на отпадъци от канабис и други подобни
операции: Предписание № R1-2015-0023 Общо отлагане на спазването на изискванията за
изхвърлянето на отпадъци и програма за общо сертифициране, мониторинг и отчитане на
качеството на водата за изхвърляне на отпадъци, получени при отглеждането на канабис и
свързани дейности или операции с подобно въздействие върху околната среда в региона на
Северното крайбрежие на Калифорния (Предписание). Предписанието посочва изискванията за
защита на водните ресурси, предоставя механизъм за отчитане на съответствието на качеството на
водата и дава възможност на Регионалния съвет по водите да фокусира по-добре своите ресурси за
прилагане върху операциите, които вредят на околната среда.
Програмата и предписанието на Регионалния съвет по водите са създадени така, че да отговарят на
изискванията на Плана за речните басейни, Правилника за водите в Калифорния, държавнитеза
неточкови водоизточници и федералнияЗакон за чистата вода. Съветите за водите представляват
държавни агенции, чиято основна отговорност е координацията и контролът на качеството на водата.
Замърсяването на неточковите източници (NPS), известно и като замърсени отпадни води, е главната
причина за замърсяването на качеството на водата в региона на Северното крайбрежие на Калифорния.
По-голямата част от водните потоци в региона на Северното крайбрежие на Калифорния са подложени
на влиянието на прекомерните утайки и високите температури. Проблемите често са свързани с лошо
планирано прочистване на горите, дейности за преместване на земни маси и други практики за
управление на използването на земята, които водят до замърсяване на дренажните води, отиващи във
водните потоци. Отклоняването на повърхностните води по време на сухия сезон усилва това влияние
върху качеството на водата. Експоненциалното увеличаване на отглеждането на канабис в региона на
Северното крайбрежие на Калифорния доведе до значително количество отпадни води и загуба на
подводните потоци, което нанася кумулативни вреди на полезното използване на водата. Операциите
по отглеждане на канабис върху частни земи с площ 2000 или повече квадратни фута в региона на
Северното крайбрежие на Калифорния трябва да бъдат включени в спазването на Предписанието към 15
февруари 2016 г. Предписанието съдържа изисквания за прилагане, с които земеделците трябва да се
запознаят и които трябва да спазват, за да си гарантират, че тяхната дейност не влияе върху водните
ресурси.
Включването в програмата и спазването на Предписанието не изискват като предварително условие
наличието на разрешения, които може да се изискват от други държавни учреждения, нито заменят
каквито и да е изисквания, нареждания или нормативни предписания от което и да е друго регулаторно
ведомство, включително необходимото сертифициране и получаване на разрешение за използване на
пестициди и хербициди, както и правилната обработка и унищожаване на твърди и домакински
отпадъци.
Това Предписание по никакъв начин не разрешава, не подкрепя, не санкционира, не позволява и не
одобрява отглеждането, притежаването, употребата, продажбата или други дейности, свързани с
канабиса. Съгласно федералното законодателство марихуаната понастоящем е контролирано вещество
от График 1. Лицата, които се занимават с отглеждане на канабис и други дейности, рискуват да бъдат
подложени на съдебно преследване съгласно федералното, щатското или местното законодателство.

Уеб сайтът на Регулаторната програма за изхвърлянето на отпадъци при отглеждането на канабис
предлага информация, полезни ресурси и актуализации:
http://www.waterboards.ca.gov/northcoast/water_issues/programs/cannabis/
Моля, абонирайте се се за listserv за имейли, за да бъдете постоянно информирани за най-новите
промени в Регулаторната програма за изхвърлянето на отпадъци при отглеждането на канабис в
региона на Северното крайбрежие на Калифорния:
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg1_subscribe.shtml

Обзор на Предписание R1-2015-0023
1. Структура на няколко нива, отнасяща се до потенциалната заплаха за качеството на водата.
a. Ниво 1 е ниво с ниска степен на заплаха, на базата на съответствие със стандартните условия и
характеристиките на терена (по-малко от 5000 кв. фута обща обработвана площ, не се
обработват склонове с наклон над 35%, не се обработват склонове
или свързани
местоположения, разположени в рамките на 200 фута от повърхностни води (напр. влажни
зони, потоци от клас I, II или III) и без отклоняване на повърхностните води в периода 15 май –
31 октомври. Годишната такса е 1000 щ.д.
b. Ниво 2 е нивото на управление на дейности, които не отговарят на стандартните условия или на
други условия, изисквани за участие на Ниво 1. В рамките на 180 дни след записването,
участниците в Ниво 2 трябва да разработят и внедрят план за защита на водните ресурси, който
е специфичен за конкретния терен и включва мерките за управление, които трябва да бъдат
внедрени, за да се постигне съответствие със стандартните условия. Годишната такса е 2500
щ.д.
c. Ниво 2* е нивото за дейности върху по-малко от 10 000 кв. фута обща обработвана площ, върху
която участниците са внедрили напълно план за защита на водните ресурси, спазили са
стандартните условия и за които персоналът на RWB или на одобрена трета страна е установил,
че представляват ниска степен на заплаха за качеството на водата. Годишната такса е 1000 щ.д.
d. Ниво 3 е нивото за пречистване, което изисква разработване и внедряване на план за
почистване и възстановяване. Участниците от ниво 3 разполагат с 45 дни, за да разработят и
предадат за одобрение на RWB план за почистване и възстановяване. Ниво 3 не се предлага за
записване чрез програма на трета страна. Изхвърлящите отпадъци от ниво 3, които отглеждат
канабис заедно с или след дейности за почистване на терена, също трябва да се запишат и да
спазват изискванията за ниво 2. Годишната такса е 10 000 щ.д.
2. Стандартните условия за защита на качеството на водата заедно с Приложението за най добри
практики в управлението (BMP) осигуряват рамка за земеделците ,чрез която те да преценят кои са
подходящите нива за терените им и да определят какви мерки за управление са необходими за
защита на качеството на водата. Всички BMP в Приложение B се считат за приложими условия
съгласно Предписанието, доколкото то е приложимо за конкретен терен. Предписанието включва
стандартните условия относно:
a. Поддръжката на терена, контрола на ерозията и функциите за осигуряване на оттичане на
водите
b. Поддръжка и усъвършенстване на пресичането на потоците
c. Буферни зони на потоците и влажните зони
d. Управление на замърсяванията
e. Съхранение и използване на водите
f. Напояване с дренажни води
g. Торове и подобрители на почвата
h. Пестициди
i. Петролни продукти и други химикали
j. Отпадъци, свързани с обработката на земята
k. Остатъци и отпадъци, произведени от човека, както и
l. Дейности, свързани с рекултивация, почистване и възстановяване
3. Включването в изпълнението на Предписание №. R1-2015-0023 се извършва чрез подаване на
формуляр за заявяване на намерение (NOI), формуляр за участие в Програмата за мониторинг и
отчитане (MRP) и чрез заплащане на годишната такса.
4. Участниците от всички нива трябва да наблюдават периодично терените си и да подготвят годишни
мониторингови доклади, които включват проверка на съответствието с приложимите стандартни

условия, както и ефективността на BMP и план за защита на водните ресурси. Годишният отчет трябва
да бъде представен до 31 март, чрез формуляра MRP. Този формуляр служи за документиране на
мониторинга на терена и за проверка на постоянното участие в програмата. Резултатите от
мониторинга ще бъдат оценявани по HUC-12 или подобна скала за водосборни зони.
5. Предписанието предоставя рамка за неправителствени програми на трети страни, които да
подпомагат земеделците при записването, дейностите по осигуряване на съответствие, мониторинга
и отчитането. Програмите на трети страни, които отговарят на определени критерии, могат да
увеличат административната ефективност, .както и участието в програмите и ефекта от тях След
одобрение програмите на трети страни ще бъдат публикувани в уеб страницата на регулаторната
програма
за
канабиса
на
адрес:
http://www.waterboards.ca.gov/northcoast/water_issues/programs/cannabis/

