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JAK DO TEGO DOSZŁO? 

• Masywny rozwój przemysłu, zwłaszcza po zakończeniu II Wojny Światowej (duże 
zakłady petrochemiczne, przemysł AGD, przemysł samochodowy, przemysł 
odzieżowy i skórzany), z powszechnym stosowaniem środków chemicznych, 

• Intensywne wykorzystywanie zasobów naturalnych (gleba, woda) w kraju o 
dużej gęstości zaludnienia, 

• Działania przynoszące szkody w środowisku wynikające z braku odpowiednich 
przepisów a następnie wynikające z naruszeń istniejącego prawa,  

• Istotne przypadki negatywnego wpływu na zdrowie ludności (w tym np. 
wykorzystywanie azbestu), 

• Rosnąca świadomość tego, że zakopywanie szkodliwych odpadów lub 
wylewanie płynnych chemikaliów nie stanowi rozwiązania problemu odpadów 
tylko początek problemu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, 

• Pierwsze akty prawne dotyczące rekultywacji skażonych terenów (najpierw na 
skalę lokalną, potem na skalę krajową) pojawiają się w latach 90-tych XX w. 

 

 Przepisy pojawiły się późno w stosunku do wystąpienia problemu 
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Włoska ustawa ramowa w sprawie ochrony środowiska, Dekret Legislacyjny 

(Decreto Legislativo) nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., określa podstawowe zasady 

zarządzania zanieczyszczonymi terenami. 

GŁÓWNE ELEMENTY DEKRETU 
 

• Zasady i zakres stosowania 
• Definicje 
• Procedury operacyjne i administracyjne 
• Obowiązki osób, które nie są odpowiedzialne za potencjalne zanieczyszczenie 
• Umowy ramowe 
• Kontrole przeprowadzane przez administrację publiczną 
• Remediacja prowadzona przez administrację publiczną 
• Inwentaryzacja i rejestr terenów skażonych 
• Tereny o krajowym znaczeniu 
• Zanieczyszczone tereny krajowe o wysokim znaczeniu publicznym dla 

przekształceń przemysłowych 
• Kary 
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PIĘĆ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

• Ogólne kryteria badania zanieczyszczonych terenów 

• Standardy krajowe “CSC” dla gruntu (w zależności od ich przeznaczenia) i dla 
wody gruntowej (niezależnie od przeznaczenia) 

• Ogólne kryteria przeprowadzania oceny ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska 
(w celu zdefiniowania standardów miejscowych “CSR”, dopasowanych do 
warunków nieruchomości) 

• Ogólne kryteria wyboru i realizacji działań naprawczych i ograniczających 
rozprzestrzenianie zanieczyszczeń oraz określenie najlepszych dostępnych 
technik, które nie pociągają za sobą nadmiernych kosztów ("BATNEEC") 

• Ogólne kryteria uproszczonych procedur naprawczych 
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

• W zarządzaniu terenami zanieczyszczonymi bierze udział szereg organów 
administracji publicznej (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Wyższy Instytut 
Badania i Ochrony Środowiska ISPRA, Wyższy Instytut Zdrowia ISS, Regiony, 
Regionalne Agencje Ochrony Środowiska ARPA, Prowincje, Gminy itp.). 

• W zależności od charakterystyki terenów, decyzje dotyczące terenów 
zanieczyszczonych są podejmowane na poziomie krajowym (przez MOŚ) lub na 
poziomie lokalnym (przez regiony lub gminy), które wydają odpowiednie 
pozwolenia. 

• Tereny zanieczyszczone zarządzane są przez ”Zespół Służb” (Conferenza di 
Servizi), tj. zgromadzenie publicznych interesariuszy. 
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GŁÓWNE DEFINICJE 

• CSC – concentrazioni soglia di contaminazione tj. progowe stężenia 
zanieczyszczeń: standardy krajowe, powyżej których dany teren jest 
potencjalnie zanieczyszczony i wymaga badań oraz oceny ryzyka (chyba że teren 
spełnia lokalne poziomy tła) 

• CSC dla gruntu: w oparciu o przeznaczenie terenu: tereny zielone, 
mieszkalne lub usługowo-przemysłowe, 

• CSC dla wody gruntowej: niezależnie od celu jej wykorzystania, 

• CSR – concentrazioni soglia di rischio / progowe stężenia ryzyka: standardy 
miejscowe, właściwe dla danego terenu (określone za pomocą oceny ryzyka), 
powyżej których teren uważany jest za zanieczyszczony i wymaga dalszego 
działania (remediacji lub ograniczenia użytkowania) 

• CSR to rzeczywisty cel remediacyjny dla zanieczyszczonego terenu 

• potencjalnie zanieczyszczony teren: >CSC (przed oceną ryzyka) 

• zanieczyszczony teren: >CSR 

• teren wolny od zanieczyszczenia: <CSR lub <CSC (po ocenie ryzyka) 
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PROCEDURA ADMINISTRACYJNA – 1  

• W przypadku gdy ma miejsce potencjalny lub przewidywany wpływ 
zanieczyszczenia na środowisko (zdarzenie lub stan), osoba odpowiedzialna ma 
obowiązek wszcząć działania awaryjne w celu złagodzenia skutków, 
poinformować władze (w ciągu 24 godzin od wykrycia) i przeprowadzić 
wstępne badania, używając CSC jako kryterium odniesienia: 

• <CSC: osoba odpowiedzialna informuje władze, a procedura zostaje 
zakończona. 

• >CSC: należy powiadomić władz o sytuacji i o wszelkich przyjętych 
krótkoterminowych działaniach; w terminie 30 dni osoba odpowiedzialna 
musi przedłożyć plan badań (Piano di Caratterizzazione) 

• Plan Badań jest weryfikowany przez Zespół Służb i zatwierdzony. 

• W  terminie 6 miesięcy od zatwierdzenia Planu Badań osoba odpowiedzialna 
musi przeprowadzić badania, dokonać oceny ryzyka i określić CSR. 

• Raport Oceny Ryzyka przed zatwierdzeniem przez gminę podlega weryfikacji 
przez Zespół Służb.  

• <CSR: procedura kończy się; może być konieczny plan monitoringu. 

• >CSR: osoba odpowiedzialna ma 6 miesięcy na złożenie planu remediacji. 
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PROCEDURA ADMINISTRACYJNA – 2  

• Plan Remediacji zostaje zweryfikowany przez Zespół Służb a następnie 
zatwierdzony przez gminę. Zatwierdzenie jest jednocześnie pozwoleniem 
obejmującym cały zakres działań remediacyjnych. Dodatkowo pozwolenie 
ustala harmonogram prac oraz gwarancję bankową, którą podmiot 
odpowiedzialny składa jako zabezpieczenie remediacji (do 50% kosztów). 

• Przeprowadza się remediację. Po jej zakończeniu, podmiot odpowiedzialny 
przedkłada raport walidacyjny. Jeśli remediacja zostanie zatwierdzona, 
prowincja wydaje certyfikat ukończenia (oświadczenie "brak dalszych działań", 
powiązane z terenem, a nie z właścicielem), a gwarancja bankowa zostaje 
zwolniona. 

Ta sama procedura administracyjna może zostać przeprowadzona przez inny 
podmiot niż ten, który doprowadził do zanieczyszczenia (np. właściciel lub 
dzierżawca terenu). 

Jeśli ani podmiot który doprowadził do zanieczyszczenia ani właściciel 
nieruchomości nie podejmą działań remediacyjnych, działania te mogą zostać 
przeprowadzone samodzielnie przez władze. 
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BADANIA TERENU – 1 

1. Ocena historii terenu. 

2. Definicja wstępnego modelu koncepcyjnego (źródła zanieczyszczeń, zakres i 
charakterystyka zanieczyszczeń, warunki hydrogeologiczne, drogi migracji, 
odbiorcy).  

3. Definicja planu badań terenu i przeprowadzenie badań (w tym danych do 
wykorzystania w ocenie ryzyka). Władze mogą uczestniczyć w badaniach terenu i 
pobierać próbki. 

4. Przetwarzanie wyników badań, określenie schematów migracji zanieczyszczeń, w 
odniesieniu do CSC. 

5. Definicja ostatecznego modelu koncepcyjnego (obszar wymagający remediacji, 
objętość zanieczyszczeń, uwzględnienie analitycznej niepewności, związki między 
zanieczyszczeniem a otaczającym środowiskiem, drogi narażenia obecnych i 
przyszłych odbiorców). 

6. Identyfikacja standardów miejscowych (CSR) do wykorzystania jako cele 
remediacyjne, na podstawie oceny ryzyka. 
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BADANIA TERENU – 2 

Pobieranie próbek gruntu:  

• Punkty poboru mogą opierać się na (potencjalnych) lokalnych źródłach 
zanieczyszczenia lub mieć rozkład statystyczny (5 punktów poboru na hektar) 

• Odwierty: rdzeniowanie ciągłe  za pomocą głowicy udarowej lub obrotowej, bez 
wykorzystania płuczki. Obudowa odwiertu: z wykorzystaniem wody, ale 
obudowa musi podążać za próbnikiem 

• Próbka górna od 0 do 1 m ppt (głębokości) 

• Próbka dolna ze strefy wahań zwierciadła (bez próbek gruntu ze strefy 
nasyconej) 

• Próbka pośrednia z głębszych warstw strefy aeracji 

• Pobieranie próbek warstw homogenicznych w celu oceny rozlokowania 
zanieczyszczeń 

• Zbieranie dodatkowych próbek w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia w 
przedziałach > 50 cm 

• Analizy: frakcję >2 cm odrzuca się, pozostałość przesiewa; analizę przeprowadza 
się na frakcji <2 mm, a wynik oblicza się na podstawie sumy wszystkich frakcji 
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BADANIA TERENU – 3 

Pobieranie próbek wody gruntowej: 

• Piezometry stałe 

• Próbka dynamiczna 

• Próbka statyczna (szczególnie w przypadku fazy organicznej) 

 

Pobieranie próbek powietrza glebowego: coraz częstsze 

 

PUNKT ZGODNOŚCI 

• Punkt zgodności - w odniesieniu do wody gruntowej: granica skażonego terenu 
w dół spływu wody gruntowej,  w odniesieniu do źródła zanieczyszczenia 

• Zastosowanie zasady ostrożności 

• CSR (woda gruntowa) = CSC (dzięki czemu woda gruntowa może być używana 
poza terenem bez ograniczeń) 
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STANDARDY KRAJOWE CSC – PRZYKŁADY 

RODZAJ 
ZANIECZYSZCZENIA 

CSC – grunt, 
tereny 

mieszkalne 

CSC – grunt, 
tereny 

przemysłowe 

CSC – woda 
gruntowa 

Chrom ogólny 150 (mg/kg) 800 (mg/kg) 50 (µg/l) 

Chrom sześciowartościowy 2 15 5 

Ołów 100 1000 10 

Benzen 0.1 2 1 

Benzo(a)piren 0.1 10 0.01 

Tetrachloroeten (PCE) 0.5 20 1.1 

Lekkie frakcje 
węglowodorów C<12 

10 250 - 

Ciężkie frakcje 
węglowodorów C>12 

50 750 - 

Suma węglowodorów - - 350 



PANATTONI EUROPE 

CSC – KILKA PROBLEMÓW 

• Węglowodory ropopochodne:  

• Jeden standard dla sumy węglowodorów (C6) w wodzie gruntowej 

• Dwa standardy dla węglowodorów lekkich (C≤12) i ciężkich (C>12) w 
gruncie 

• BTEX: 

• Standard dla ksylenu w gruncie 

• Standard dla p-ksylenu w wodzie gruntowej 

• Standard dla sumy BTEX w gruncie, ale nie w wodzie gruntowej 

• Fenole: 

• Standardy dla fenolu i chlorofenoli w gruncie 

• Standardy dla chlorofenoli w wodzie gruntowej 

• Alifatyczne węglowodory chlorowane (CHC): 

• Bardzo niskie standardy dla CHC w wodzie gruntowej:  

• chlorek winylu: 0,5 µg/l 

• trójchlorometan (chloroform): 0,15 µg/l 

• 1,1-dichloroeten: 0,05 µg/l 
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REMEDIACJA CZY DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ? 

Podejście remediacyjne może być różne:  

• Zakłady czynne: tymczasowe działania ograniczające rozprzestrzenianie 
zanieczyszczeń są dopuszczalne pod warunkiem, że po zakończeniu okresu 
eksploatacji nieruchomości zostanie zapewnione trwałe rozwiązanie  

• Zakłady nieczynne: jeśli całkowita eliminacja zanieczyszczenia jest niewykonalna, 
przyjęte rozwiązanie powinno przynajmniej doprowadzić ryzyko dla zdrowia ludzi 
do poziomu akceptowalnego 

Różne typy działań ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń (“messa in 
sicurezza”): 

• Działania awaryjne (np. usuwanie odpadów, opróżnianie zbiorników, zbieranie 
rozlanych substancji niebezpiecznych) 

• Działania operacyjne (np. systemy pompowania i oczyszczania wody gruntowej - 
bariery hydrauliczne, rowy odwadniające, ekstrakcja powietrza glebowego, 
bariery fizyczne) 

• Działania trwałe (np. przykrycie powierzchni terenu, pionowe bariery fizyczne) 
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NAJCZĘŚCIEJ / NAJCHĘTNIEJ STOSOWANE ROZWIĄZANIA REMEDIACYJNE 

• Remediacja (usunięcie źródła) ma za zadanie spełnić cele ustalone dla  danego 
terenu (CSR). Jeśli warunki lub przeznaczenie terenu ulegną zmianie, cele te 
mogą być niewystarczające, dlatego pozwolenie remediacyjne może określać 
warunki i ograniczenia użytkowania dla danego terenu. 

• Remediacja całkowita może być korzystna, ale jest droga i może długo trwać  
działania ograniczające (szczególnie w rejonach wysoko uprzemysłowionych); 
rozwiązanie pragmatyczne, długotrwałe (pozwolenie przenosi się w przypadku 
transakcji) 

• Jeśli jest wymagana remediacja, to wybiera się rozwiązania in situ (SVE, AS, ISCO 
itd.) zamiast rozwiązań ex situ (utylizacja, bariera hydrauliczna): mogą trwać 
dłużej, ale są tańsze i mają mniejszy wpływ na otaczjące środowisko (odpady) lub 
niższe ryzyko przekroczeń (ścieki) 
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NIEKTÓRE WNIOSKI 

 

Sztywna procedura: ograniczony harmonogram na badania terenu, 
ograniczony harmonogram na projektowanie remediacji 

CSC niedostosowane do procesów produkcyjnych i do metod 
laboratoryjnych 

Dodatkowe przepisy określają coraz lepiej ocenę ryzyka, CSR, działania 
ograniczjące, sposób wykorzystania ziemi i skał z wykopów 

W przeciągu ok. 20 lat niektóre urzędy osiągnęły doświadczenie 
wystarczające, aby efektywnie kontrolować przebieg procesów 
remediacyjnych 

Mniej doświadczone urzędy mają podejście zachowawcze 

Czas trwania procedur remediacyjnych jest często bardzo długi, co 
wpływa niekorzystnie np. na procesy inwestycyjne lub na przekształcenia 
terenów przemysłowych 

Rynek technologii i firm oferujących usługi remediacyjne jest dojrzały 
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INWENTARYZACJA I REJESTR ZANIECZYSZCZONYCH TERENÓW 

• Regiony przechowują i aktualizują rejestry zanieczyszczonych terenów oraz 
terenów po remediacji znajdujących się na ich obszarze. 

• Wpis terenu do tego rejestru zostaje ujawniony w certyfikacie użytkowania. 

• W 2017 r. na terenie Lombardii, najbardziej uprzemysłowionego regionu Włoch, 
znajdowało się: 

• 2014 terenów po remediacji  

• 8651 terenów zanieczyszczonych z remediacją w toku 

• ponad 1000 terenów potencjalnie zanieczyszczonych 
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ZANIECZYSZCZONE TERENY W LOMBARDII 
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UMOWY RAMOWE 

Po zatwierdzeniu oceny ryzyka, podmiot który spowodował zanieczyszczenie oraz 
interesariusze mogą zawrzeć umowy ramowe z właściwymi władzami na temat 
metody i harmonogramu działań naprawczych na ich terenie.  

Umowy ramowe mogą także być stosowane w następujących przypadkach: 

• podmioty odpowiedzialne za zanieczyszczenie wielu terenów w różnych 
lokalizacjach (np. sieci stacji paliwowych) 

• duże obszary zanieczyszczone,  na których obecnie działa kilka / kilkanaście / 
kilkadziesiąt różnych podmiotów (np. tereny o znaczeniu krajowym, SIN). 

 

 

Umowy ramowe są dobrym rozwiązaniem dla dużych terenów o 
złożonym profilu zanieczyszczeń, należących do wielu różnych 
podmiotów 
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TERENY O ZNACZENIU KRAJOWYM – 1 

 
Tereny o znaczeniu krajowym (Siti di Interesse Nazionale, SIN) są identyfikowane 
(przez MOŚ) w odniesieniu do: 

• charakteru miejsca (np. wielkość obszaru, lokalizacja, odległość od odbiorców) 

• ilości i szkodliwości obecnych substancji zanieczyszczających 

• stopnia zagrożenia dla otaczającego środowiska i zdrowia ludzkiego 

• uszczerbku dla dziedzictwa kulturowego i środowiskowego.  
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TERENY O ZNACZENIU KRAJOWYM – 2  

W skład zbioru SIN wchodzą m.in.: 

• opuszczone obszary przemysłowe, 

• obszary przemysłowe podlegające rewitalizacji, 

• obszary przemysłowe w eksploatacji, 

• obszary związane z wydobyciem azbestu i produkcją wyrobów azbestowych, 

• porty, 

• obszary zanieczyszczone na skutek awarii/wypadków, 

• dawne kopalnie i kamieniołomy, 

• składowiska odpadów. 

Początkowo MOŚ określiło ok. 60 SIN. Niektóre z nich zostały przeklasyfikowane na 
"tereny o znaczeniu regionalnym", a ich zarządzanie przekazano regionom. 
Obecnie istnieje 40 SIN. 
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TERENY O ZNACZENIU KRAJOWYM – 3  

Część lądowa: 2% terytorium kraju 
Części lądowe i morskie: 244 000 ha 
 
1. Wenecja:  3237 ha 
2. Neapol - Wschód:    834 ha 
3. Gela:     795 ha 
4. Priolo:   5815 ha 
5. Manfredonia:    216 ha 
6. Brindisi:  5851 ha 
7. Taranto:  4383 ha 
8. Cengio:      77 ha 
9. Piombino:    931 ha 
10. Massa:   1648 ha 
... 
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TERENY O ZNACZENIU KRAJOWYM – 4  

Na niektórych z SIN jest (była) prowadzona działalność lub prywatne podmioty są 
zainteresowane przebudową tych obiektów na cele przemysłowe  umowy 
ramowe obejmujące działania ograniczające / rekultywację + rewitalizację, w celu 
ochrony środowiska i zdrowia użytkowników ("zanieczyszczone tereny krajowe o 
wysokim znaczeniu publicznym dla przekształceń przemysłowych"). 

Umowy ramowe określają harmonogram, rozwiązania techniczne (oraz podmioty 
wdrażające i nadzorujące), business plany, narzędzia finansowe (w tym wszelkie 
dotacje publiczne), środki wspierające siłę roboczą (np. zmiana kwalifikacji) oraz 
aspekty administracyjne (pozwolenia itp.) rewitalizacji danego terenu.  

Umowy ramowe nie mogą być zawierane z podmiotami zanieczyszczającymi, chyba 
że pochodzenie zanieczyszczenia ma charakter historyczny (tj. sprzed 30 kwietnia 
2007 r.), podmioty te podejmują działania ograniczające migrację i remediacyjne, a 
także długofalowe działania mające na celu odwrócenie szkód w środowisku. 

MOŚ wydaje decyzje zatwierdzające kolejne kroki wymagane do wdrożenia umowy 
ramowej zgodnie z procedurą administracyjną. 
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TERENY O ZNACZENIU KRAJOWYM – 5 
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TERENY O ZNACZENIU KRAJOWYM – 6 

plan badań złożony 
wyniki badań złożone 
awaryjne ograniczenie rozprzestrzeniania 
plan remediacji złożony 
plan remediacji zatwierdzony 
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WNIOSKI 

 

• Przepisy pojawiły się późno w stosunku do wystąpienia problemu 

• Część aspektów początkowo nie była dobrze określona w przepisach. 
Niektóre aspekty nadal pozostają nierozwiązane, natomiast inne zostały 
poprawione 

• W przeciągu ok. 20 lat niektóre urzędy osiągnęły doświadczenie 
wystarczające, aby efektywnie kontrolować przebieg procesów 
remediacyjnych; mniej doświadczone urzędy mają podejście zachowawcze 

• Czas trwania procedur remediacyjnych jest często bardzo długi, co wpływa 
niekorzystnie np. na procesy inwestycyjne lub na przekształcenia terenów 
przemysłowych 

• Rynek technologii i firm oferujących usługi remediacyjne jest dojrzały 

• Umowy ramowe są dobrym rozwiązaniem dla dużych terenów o złożonym 
profilu zanieczyszczeń, należących do wielu różnych podmiotów 


