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Dwa reżimy odpowiedzialności

Ustawa POŚ
„zanieczyszczenie
”
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Dwa reżimy odpowiedzialności

„szkoda w środowisku w
powierzchni ziemi i w wodach”

„historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi”
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

•

Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016
r. w sprawie prowadzenia oceny
zanieczyszczenia
powierzchni
ziemi

•
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Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016
r. w sprawie rejestru historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi

•

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
kryteriów oceny wystąpienia szkody
w środowisku

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
działań naprawczych

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
rejestru szkód w środowisku
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Dwa reżimy odpowiedzialności

„historyczne
zanieczyszczenie
powierzchni ziemi”
•

•
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Odpowiedzianość
władającego
powierzchnią ziemi
Remediacja

„szkoda w środowisku
w powierzchni ziemi i
w wodach”
•

Odpowiedzialność
sprawcy

•

Działania
zapobiegawcze
naprawcze

i
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Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi – krok po
kroku
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Krok 1

Krok 4

Ustalenie istnienia
zanieczyszczenia

Wniosek do RDOŚ + decyzja
ustalająca plan remediacji

Krok 2

Krok 5

Ustalenie, na kim ciąży
obowiązek remediacji

Remediacja

Krok 3

Krok 6

Zgłoszenie historycznego
zanieczyszczenia powierzchni
ziemi

Przedłożenie dokumentacji z
przeprowadzenia remediacji
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Krok 1: Kto wykonuje badania?
Wykonanie badań
gleby i ziemi przez
organy

Starosta

Nałożenie obowiązku
wykonania badań
gleby i ziemi na
władającego

RDOŚ

RDOŚ
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Krok 1: Co badamy?

Powierzchnia ziemi (definicja)
Powierzchnia ziemi to ukształtowanie terenu, gleba, ziemia oraz
wody gruntowe, z tym że:
 gleba – oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części
mineralnych, materii organicznej, wody glebowej, powietrza
glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i
podglebie
 ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej
gleby, do głębokości oddziaływania człowieka
 wody gruntowe – oznaczają wody podziemne, które znajdują się
w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z
gruntem lub podglebiem
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Krok 1: Ustalenie istnienia zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na
podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości
substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi
Obecnie następuje to na podstawie porównania stanu
gleby i ziemi z dopuszczalnymi stężeniami określonymi w
Rozporządzeniu glebowym

Ocena ryzyka
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Krok 1: Rozporządzenie glebowe z 2016 roku

Skutek zmian dla
deweloperów,
przemysłu i
energetyki?
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Rozporządzenie glebowe z 2016 roku

1

• Podział na grupy
• Załącznik nr 1 – Lista substancji:
• Podział na 0-0,25 m i poniżej 0,25 m.
• Lista niezamknięta
• Załącznik nr 2 – Rodzaje działalności obecnie i w przeszłości:
• Opis działalności i przypisane zanieczyszczenia
• Załącznik nr 3 – Referencyjne metodyki wykonywania badań
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Rozporządzenie glebowe z 2016 roku
PRZEPIS
PRZEJŚCIOWY

Wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi
wykonane przed dniem wejścia w życie
Rozporządzenia glebowego

Mogą być wykorzystane w terminie roku od
dnia wejścia w życie Rozporządzenia
glebowego

W postepowaniach wszczętych i
niezakończonych przed dniem wejścia w
życie Rozporządzenia glebowego

Ale wyniki pomiarów porównuje się z
dopuszczalnymi zawartościami określonymi
w nowym Rozporządzeniu glebowym
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Etapy identyfikacji zanieczyszczenia
• Ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym
Etap 1 terenie, obecnie lub w przyszłości
• Ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w
Etap 2 glebie lub ziemi jest spodziewane na danym terenie
• Zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji oraz
Etap 3 dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi
• Zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz
Etap 4 badania wstępne

Etap 5
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• Przeprowadzenie badań szczegółowych
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Najczęstsze błędy
• Próby wykorzystania w postępowaniach „starych” badań / Ignorowanie
faktu obowiązywania „nowego” rozporządzenia

• Błędna kwalifikacja terenu / nieuwzględnienie substancji z listy

• Brak badań wodoprzepuszczalności

• Badania nie spełniające wymagań co do przedziałów itd.

• Brak akredytacji
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Krok 3: Elementy zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres
jego zamieszkania lub siedziby
- adres i numer działki ewidencyjnej
- informacje na ten temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia
powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty
uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi
- dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia
powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko
oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi
substancjami, wykonanych przez akredytowane laboratorium
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Jaka kara dla zwlekających?

Kara za
niezgłoszenie

Kara za
niewykonanie
remediacji

Sankcje:
Kara grzywny
do 5000 zł
Przymusowa
remediacja
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Krok 4: Projekt planu remediacji
Projekt planu remediacji powinien zawierać informacje o:
terenie wymagającym
przeprowadzenia remediacji,
poprzez wskazanie adresu i
numerów działek
ewidencyjnych oraz jego
powierzchni

nazwach substancji
powodujących ryzyko,
wraz z wynikami badań
zanieczyszczeń gleby i
ziemi tymi substancjami,
wykonanych przez
akredytowane
laboratorium

aktualnym i, o ile jest to
możliwe, planowanym
sposobie użytkowania
zanieczyszczonego terenu

nazwach substancji
powodujących ryzyko
oraz ich zawartości w
glebie i w ziemi, do jakich
doprowadzi remediacja

właściwościach gleby oraz
rodzaju pokrycia terenu, w tym
roślinności i zabudowie
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Krok 4: Projekt planu remediacji
Projekt planu remediacji powinien zawierać informacje o:
ocenie
występowania
znaczącego zagrożenia dla
zdrowia ludzi lub stanu
środowiska

budowie
geologicznej
i
warunkach
hydrogeologicznych
niezbędnych do dokonania
oceny – jeżeli zachodzi taka
potrzeba

planowanym
sposobie
przeprowadzenia remediacji
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planowanym terminie
rozpoczęcia i
zakończenia remediacji

sposobie potwierdzenia
przeprowadzenia
remediacji oraz terminie
przedłożenia
dokumentacji z jej
przeprowadzenia, w tym
wyników badań
zanieczyszczenia gleby i
ziemi wykonanych przez
akredytowane
laboratorium
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Krok 4: Decyzja o ustaleniu projektu planu remediacji
Decyzja o ustaleniu planu remediacji określa:
 teren
wymagający
przeprowadzenia
remediacji, poprzez
wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz jego
powierzchni;
 nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w
glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja;
 sposób przeprowadzenia remediacji;
 termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji;
 sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin
przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez
akredytowane laboratorium
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Krok 5: Remediacja

REMEDIACJA:
 poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych
działaniom mającym na celu usunięcie lub
zmniejszenie
ilości,
kontrolowanie
oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji
powodujących ryzyko, aby teren przestał
stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub stanu
środowiska, z uwzględnieniem obecnego i
planowanego
w
przyszłości
sposobu
użytkowania terenu

19

CMS Firm

Krok 5: Sposoby przeprowadzenia remediacji
Usunięcie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w
glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko

Inne sposoby prowadzące do usunięcia znaczącego zagrożenia dla zdrowia
ludzi i stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i planowanego sposobu
użytkowania terenu, poprzez:

zmniejszenie ilości zanieczyszczeń lub

ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i
kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi w określonym czasie lub
przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi, ewentualne działania
wspomagające samooczyszczanie, kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe
prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w określonym czasie, ewentualne
ograniczenie dostępu ludzi do zanieczyszczonego terenu i ewentualna konieczność
zmiany sposobu użytkowania zanieczyszczonego terenu
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Krok 5: Remediacja przez samooczyszczenie

REMEDIACJA PRZEZ SAMOOCZYSZCZENIE:
 biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy,
których skutkiem jest ograniczenie ilości,
ładunku, stężenia, toksyczności, dostępności
oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w
glebie, ziemi i wodach przebiegające
samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale
których przebieg może być przez człowieka
wspomagany
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Krok 5: Remediacja w inny sposób niż przez usunięcie
zanieczyszczenia
WARUNKI:

Brak technologii
lub sposobów
pozwalających na
usunięcie
zanieczyszczenia
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Skutki działań
prowadzonych w
celu usunięcia
zanieczyszczenia
byłyby
niewspółmiernie
wysokie do
korzyści
osiągniętych w
środowisku

Koszty usunięcia
zanieczyszczenia
byłyby
nieproporcjonalnie
wysokie w
stosunku do
korzyści
osiągniętych w
środowisku

Zanieczyszczenie
nastąpiło przed
dniem 1 września
1980 roku
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Krok 5: Jeżeli nie remediacja to co?

Inne sposoby „poradzenia sobie” z zanieczyszczeniem:

Zwolnienie z przeprowadzenia remediacji,

Odłożenie usunięcia zanieczyszczenia do czasu
zakończenia eksploatacji instalacji posiadającej PZ

Inne nieuregulowane wprost w przepisach
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Krok 5: Zwolnienie z remediacji

Ocena występowania
znaczącego zagrożenia dla
zdrowia ludzi lub stanu
środowiska musi wykazać,
że nie występuje znaczące
zagrożenie dla zdrowia ludzi
lub stanu środowiska.

Fakultatywne rozporządzenie
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Krok 5: Zwolnienie z remediacji
Dokonując oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska uwzględnia się w szczególności:
 postać chemiczną, w jakiej występuje zanieczyszczenie i jego
biodostępność
 możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia
 potencjalne drogi narażenia
 środowisko oraz ludzi, którzy mogliby ucierpieć w wyniku
zanieczyszczenia
 występowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy gruntów
uprawnych, ogrodów, parków, placów zabaw, terenów sportowych,
budynków mieszkalnych i użytkowych, form ochrony przyrody,
zasobów wody pitnej i ujęć wody
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Rejestry

Rejestr historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi

1

2
Rejestr szkód w środowisku

3

4
26
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Rejestr historycznych zanieczyszczeń
W rejestrze gromadzi się m.in.:
 Informacje o aktualnym statusie terenu – cztery możliwości:

1

Teren, na którym występuje
potencjalne historyczne
zanieczyszczenie powierzchni
ziemi

Teren, na którym występuje
historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, na którym
nie podjęto remediacji

3

Teren, na którym występuje
historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, w trakcie
remediacji

Teren, na którym zakończono
remediację
27
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Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi
Możliwość wstępu na teren i wykonanie badań

Władający powierzchnią ziemi przekazuje wszelkie
znajdujące się w jego posiadaniu informacje dotyczące
potencjalnego
historycznego
zanieczyszczenia
powierzchni ziemi oraz jego możliwych źródeł

1

Termin przekazania wykazu – do 5 października 2018 r.

Aktualizacja wykazu raz na 2 lata (możliwość wpisania
nowego przypadku, nie objętego dotychczas wykazem)

Skutek umieszczenia w wykazie: wpis do rejestru;
możliwość nakazania badań gleby i ziemi
28
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29
Źródło: Wytyczne dla starostów dotyczące identyfikacji potencjalnych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Ministerstwo Środowiska
historycznych

Schemat działań starosty

1
2

3
4
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Praktyczne problemy przy sporządzaniu wykazu

30

Sposób
sporządzania
wykazu

Na terenach mocno
zanieczyszczonych i przy
dostępności funduszy
zlecanie podmiotom
zewnętrznym

Na terenach mniej
zanieczyszczonych i przy
braku środków korzystanie
z własnych zasobów

Brak środków i
zasobów na
przeprowadzenie
kompleksowego
zestawienia

Problem ten w
szczególności dotyczy
obszarów przemysłowych
takich jak Śląsk

W takich jednostkach
większość terenów jest
potencjalnie
zanieczyszczona

Brak informacji
dotyczącej
jawności wykazu

Czy wykaz ten zostanie
opublikowany przez
RDOŚ?

Na jakim etapie właściciel
nieruchomości dowie się o
umieszczeniu w wykazie?

Brak środków i
zasobów na
wykonanie
wstępnych badań
terenu

Czy starostwa są
zobligowane do
przeprowadzenia tych
badań?

W jakich przypadkach
muszą przeprowadzić
badanie, a w jakich
badanie będzie
wykonywał RDOŚ?

Wykazy zostaną
przekazane
RDOŚ do
5 października

Przygotowanie wykazu to
dopiero wstępna faza, ze
względu na możliwość
późniejszej aktualizacji (co
2 lata)

Na tym etapie nie powinno
to przynieść konsekwencji
wobec właścicieli
nieruchomości
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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Kontakt

Agnieszka Skorupińska
Counsel
Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska
T +48 22 520 8336
M +48 693 545 183
E agnieszka.skorupinska@cms-cmno.com

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Sp. k.
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
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