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PRZEPISY OGÓLNE



Ochrona powierzchni ziemi

Przepisy na poziomie UE

Dyrektywa 2004/35/WE PE i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu, tzw. dyrektywa ELD

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych,
tzw. dyrektywa IED
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Ochrona powierzchni ziemi

Przepisy krajowe
Ustawa – Prawo ochrony środowiska, tzw. ustawa Poś oraz akty
wykonawcze:

rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (art. 101a
ust. 5),
rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji, które są gromadzone w rejestrze
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (art. 101c ust. 12),
planowane fakultatywne rozporządzenie MŚ w sprawie sposobu
oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
stanu środowiska (art. 101p ust. 3).
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Ochrona powierzchni ziemi

Przepisy krajowe
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
tzw. ustawa „szkodowa” oraz akty wykonawcze

rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów
oceny wystąpienia szkody w środowisku (art. 10) ,
rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rodzajów
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia
(art. 14),
rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji, które są gromadzone w rejestrze
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód
w środowisku (art. 26a).
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Ochrona powierzchni ziemi

Ustawa Poś – definicje
powierzchnia ziemi - rozumie się przez to ukształtowanie
terenu, glebę, ziemię 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
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne, które znajdują się w strefie nasycenia
i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub
podglebiem
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Ochrona powierzchni ziemi

Ustawa Poś – definicje
substancja powodująca ryzyko – substancja
stwarzająca zagrożenie i mieszanina stwarzająca
zagrożenie należącą co najmniej do jednej z klas
zagrożenia wymienionych w częściach 2–5
załącznika I do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1),
w szczególności substancje wymienione
w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 101a ust.5.
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Ochrona powierzchni ziemi

Ustawa Poś – definicje
badania zanieczyszczenia gleby i ziemi – rozumie się przez to pomiary
zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i w ziemi, w tym
pobieranie próbek oraz związane z tymi pomiarami badania właściwości
gleby i ziemi.
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Ochrona powierzchni ziemi

Ustawa Poś – definicje
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi – rozumie się
przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed
dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została
zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., rozumie się przez to
także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.), która została
spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej
niż 30 lat
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Ochrona powierzchni ziemi

Ustawa Poś – definicje
remediacja – poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym
na celu:

usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko,
ich kontrolowanie,
oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się,

tak, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile to
możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu;
remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe
korzyści dla środowiska
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ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA

OCENY ZANIECZYSZCZENIA
POWIERZCHNI ZIEMI



Ochrona powierzchni ziemi

Ocena zanieczyszczenia (art. 101a ustawy Poś)
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie
przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących
ryzyko w glebie lub w ziemi.
Dopuszczalna zawartość w glebie i w ziemi substancji powodującej
ryzyko oznacza zawartość, poniżej której żadna z funkcji pełnionych
przez powierzchnię ziemi nie jest znacząco naruszona, z
uwzględnieniem wpływu tej substancji na zdrowie ludzi i stan
środowiska.
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Rozporządzenie

Grupy gruntów (§3):
Dopuszczalne zawartości, substancji dla głębokości 0 – 0,25 m ppt, określa się
dla czterech grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania,

- przy czym sposób użytkowania gruntów określa się w oparciu o ewidencję gruntów
i budynków (ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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Grupa gruntów I:

• tereny mieszkaniowe (B),
• inne tereny zabudowane (Bi),
• zurbanizowane tereny niezabudowane…(Bp),
• grunty rolne zabudowane (Br),
• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)

Grupa gruntów II:
• grunty orne (R) oraz ogrody działkowe na gruntach R,
• sady (S),
• łąki trwałe (Ł),
• pastwiska trwałe (Ps),
• grunty pod stawami (Wsr),
• grunty pod rowami (W),
• ogródki działkowe (Bz)

Grupa gruntów III:
• lasy (Ls),
• grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz),
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych (Lzr),
• nieużytki (N),
• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz),
• użytki ekologiczne (E),
• tereny różne (Tr)

Grupa gruntów IV:
• tereny przemysłowe (Ba),
• użytki kopalne (K),
• tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti, Tp)



Rozporządzenie

Ewidencja
gruntów
i budynków

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
Regionalnego
i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji
gruntów i budynków
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Rozporządzenie

Grupy gruntów (§3):
Jeżeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, dopuszczalne zawartości, dla głębokości 0-0,25 m ppt,
określa się dla czterech grup gruntów wydzielonych w oparciu o sposób
użytkowania,
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Grupa gruntów I:
• tereny zabudowy mieszkaniowej
(MN, MW),
• tereny zabudowy usługowej (U),
• tereny sportu i rekreacji (US),
• tereny dużych obiektów handlowych (UC),
• tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach (RU),
• tereny zieleni urządzonej (ZP),
• cmentarze (ZC)

Grupa gruntów II:
• tereny rolnicze (R),
• tereny ogrodów działkowych (ZD)

Grupa gruntów III:
• lasy (ZL),
• grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje (ZP),
• tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody (ZN)

Grupa gruntów IV:
• tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
(P),
• obszary i tereny górnicze (PG),
• tereny dróg (KD, KDW),
• tereny infrastruktury technicznej
(E,G,W,K,T,O,C)



Rozporządzenie

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
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Rozporządzenie

Grupy gruntów (§3 ust. 5 i 6) – WYJĄTKI!

Obszary chronione:
Obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne, w szczególności tereny ujęć wody obejmujące teren
bezpośredniej ochrony tych ujęć, bez względu na oznaczenie w ewidencji
gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
– zalicza się do grupy I.
Parki narodowe i rezerwaty przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bez względu na oznaczenie w ewidencji
gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
– zalicza się do grupy II.
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Rozporządzenie

Grupy gruntów (§3) – GRUNTY POD WODAMI WYJAŚNIENIE

Wyłączenie ,,gruntów pod wodami” (§3 ust. 2) spod działania przepisów
dotyczących ochrony powierzchni ziemi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, grunty pod wodami dzieli się na:

- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
- grunty pod powierzchniowymi wodami płynącymi,
- grunty pod powierzchniowymi wodami stojącymi.

Grunty pod wodami w rozumieniu ww. przepisów nie podlegają ocenie, o której
mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.

Przepis §3 ust. 3 pkt 2 lit. e, w którym wymienia się ,,e) grunty pod stawami, oznaczone
symbolem Wsr,” odnosi się do terenu wokół stawu. Istnieją przypadki gdy działka
gruntu w ewidencji oznaczana jest jako grunty pod stawami, a zgodnie ze stanem
faktycznym tylko cześć terenu działki stanowi staw, czyli tylko część jest pokryta wodą.
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Rozporządzenie

Grupy gruntów (§3 ust. 4) - OZNACZENIA MIESZANE - WYJAŚNIENIE
W projekcie rysunku planu miejscowego, należy stosować
podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące
przeznaczenia terenów określone w załączniku (§9 ust. 1
rozporządzenia  MI z dnia 26 sierpnia 2003 r.).
W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów dopuszcza się
stosowanie na projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i mieszanych oznaczeń
barwnych i jednobarwnych oraz literowych i cyfrowych (§9 ust. 4 rozporządzenia  MI z dnia 26
sierpnia 2003 r.).

W przypadku oznaczeń o charakterze mieszanym (np. P/U czy AG), - które nie naruszają przepisów -
ustalając poziom dopuszczalnych zawartości substancji powodującej ryzyko, należy mieć na względzie
wykładnię celowościową przepisów dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym:
- zachowanie funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi, oraz
- ochronę przed negatywnym wpływem ew. zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i stan środowiska.

W  takim przypadku zasadne jest przyjęcie przynależności terenu do grupy o największych
ograniczeniach dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, właściwej dla jednego z użytych
oznaczeń, co daje gwarancję pełnej ochrony przed zanieczyszczeniami powierzchni ziemi.
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Rozporządzenie

Grupy gruntów (§3):

Podgrupy w grupie II wydzielone w oparciu o właściwości gleby (§3):

Podgrupa gruntów II-1:
a) gleby mineralne bardzo lekkie (FG02 poniżej 10 %), niezależnie od wartości pH,
b) gleby mineralne lekkie (FG02 10-20 %) o wartości pH mniejszej lub równej 6,5;

Podgrupa gruntów II-2:
a) gleby mineralne lekkie (FG02 10-20 %) o wartości pH wyższej niż 6,5,
b) gleby mineralne średnie (FG02 20-35 %), o wartości pH mniejszej lub równej 5,5,
c) gleby mineralne ciężkie (FG02 powyżej 35 %), o wartości pH mniejszej lub równej 5,5,
d) gleby mineralno-organiczne, zawartość Corg. 6-10 %, niezależnie od pH;

Podgrupa gruntów II-3:
a) gleby mineralne średnie (FG02 20-35 %), o wartości pH wyższej niż 5,5,
b) gleby mineralne ciężkie (FG02 większej niż 35 %), o wartości pH wyższej niż 5,5,
c) gleby mineralno-organiczne i organiczne, zawartość C org. ponad 10 %, niezależnie od pH.
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Rozporządzenie
– Załącznik 1

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko określone dla
głębokości 0-0,25 m ppt, z podziałem  na grupy gruntów, wydzielone w
oparciu o sposób ich użytkowania oraz podgrupy gruntów dla grupy gruntów II
wydzielone w oparciu o właściwości gleby

Lp. Substancja

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko
z podziałem na grupy i podgrupy gruntów

I
II

III IV
II-1 II-2 II-3

I. METALE I METALOID

1. Arsen (As) 25 10 20 50 50 100

2. Bar (Ba) 400 200 400 600 1000 1500

3. Chrom (Cr) 200 150 300 500 500 1000

4. Cyna (Sn) 20 10 20 40 100 350

5. Cynk (Zn) 500 300 500 1000 1000 2000

6. Kadm (Cd) 2 2 3 5 10 15

7. Kobalt (Co) 50 20 30 50 100 200

8. … … … … … … …



Rozporządzenie
– Załącznik 1

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko określone dla
głębokości 0-0,25 m ppt, z podziałem  na grupy gruntów, wydzielone w
oparciu o sposób ich użytkowania oraz podgrupy gruntów dla grupy gruntów II
wydzielone w oparciu o właściwości gleby

Lp. Substancja

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko
z podziałem na grupy i podgrupy gruntów

I
II

III IV
II-1 II-2 II-3

II. ZANIECZYSZCZENAI NIEORGANICZNE

1. Cyjanki wolne 1 1 5 20

2.
Cyjanki – związki

kompleksowe
5 5 20 50

III. WĘGLOWODORY  (BENZYNY I OLEJE, WĘGLOWODORY AROMATYCZNE I WWA)

1. Benzen 0,1 0,1 10 100

2. Etylobenzen 0,1 0,1 10 100

3. … … … … …



Rozporządzenie
– Załącznik 1

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko określone dla
głębokości głębszej niż 0,25 m ppt,:

• z uwzględnieniem wodoprzepuszczalności gleby i ziemi określonej
współczynnikiem filtracji.

≥ 1x10-7 m/s < 1x10-7 m/s



Rozporządzenie
– Załącznik 1

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko określone dla
głębokości głębszej niż 0,25 m ppt, dla wszystkich grup gruntów określa się
z uwzględnieniem wodoprzepuszczalności gleby i ziemi.

Lp. Substancja

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko z podziałem na

grupy i podgrupy gruntów oraz w zależności od wodoprzepuszczalności gleby

i ziemi2)

I, II, III IV

Wartość wyższa lub

równa1x10-7 m/s

Wartość niższa

niż1x10-7 m/s

Wartość wyższa lub

równa1x10-7 m/s

Wartość niższa

niż1x10-7 m/s

I. METALE I METALOID

1. Arsen (As) 20 50 25 100

2. Bar (Ba) 300 600 300 3000

3. Chrom (Cr) 300 500 300 800

4. Cyna (Sn) 30 50 40 300

5. ... … … … …



Rozporządzenie

Szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej
zawartości w glebie i w ziemi substancji powodującej ryzyko,
innej niż określona wprost w rozporządzeniu (§ 4).
 Dopuszczalną zawartość tych  substancji ustala się na podstawie

analizy wpływu obecności tej substancji w glebie lub w ziemi na
zdrowie ludzi i stan środowiska, uwzględniając:

charakterystykę substancji powodującej
ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia
wymienionych w częściach 2–5 załącznika I
do rozporządzenia PE i Rady nr 1272/2008,
tj. CLP



Rozporządzenie

c.d.
charakterystykę ryzyka dla zdrowia ludzi, w szczególności:

a) dla substancji o działaniu toksycznym – na podstawie dostępnych
danych oszacowania ilorazu zagrożenia (HQ) rozumianego jako miara
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi
spowodowanego obecnością substancji powodującej ryzyko w środowisku,
przy czym za dopuszczalną uznaje się wartość HQ < 1.

b) dla substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – na
podstawie dostępnych danych oszacowania ryzyka zdrowotnego (R)
rozumianego jako dodatkowe, ponad poziom naturalny w środowisku,
prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków nowotworu spowodowanego
obecnością substancji powodującej ryzyko w środowisku, przy czym za
dopuszczalną uznaje się wartość R < 1x10-5



Ocena zanieczyszczenia gleby i ziemi

Etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych
 Etap I - ustalenie działalności mogącej być przyczyną

zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości

 Etap II - ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których
wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane

 Etap III - zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł
informacji oraz badań  istotnych dla oceny zagrożenia
zanieczyszczeniem gleby lub ziemi substancjami powodującymi ryzyko
z listy ustalonej w etapie drugim

 Etap IV - zebranie informacji koniecznych do wykonania badań
wstępnych oraz wykonanie badań wstępnych

 Etap V - przeprowadzenie badań szczegółowych, które mogą zostać
wykorzystane do opracowania projektu planu remediacji
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Ocena zanieczyszczenia gleby i ziemi

Etap I - ustalenie działalności
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem
przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń obejmują:

 działalności obejmujące eksploatację wybranych rodzajów instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (wszystkie z wyjątkiem mleczarni),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości

 działalności stanowiące wybrane rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko

 inne działalności.
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie działalności mogącej być przyczyną
zanieczyszczenia na danym terenie, przechodzi się bezpośrednio do etapu trzeciego,
prowadząc badania w odniesieniu do substancji, której dopuszczalna zawartość została
przekroczona. 28



Rozporządzenie
- Załącznik 2

Etap I - ustalenie działalności
1. Rodzaje działalności obejmujące eksploatację wybranych rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości
Lp. Rodzaj działalności Przykładowe zanieczyszczenia

Instalacje do wytwarzania energii i paliw

1. Instalacja do spalania paliw2)

o nominalnej mocy3) nie

mniejszej niż 50 MW.

1. Metale i metaloidy:

1) arsen (As),

2) …

2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) …



Rozporządzenie

Etap II - ustalenie listy substancji powodujących ryzyko,
których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane

W przypadku oceny historycznego zanieczyszczenia powierzchni
ziemi:

analizy możliwości wystąpienia wskazanych przykładowych
zanieczyszczeń dla danego rodzaju działalności, które należy
traktować jako orientacyjne
analizy wszelkich dostępnych informacji na temat substancji
powodujących ryzyko wykorzystywanych, produkowanych lub
uwalnianych na danym terenie przed 30 kwietnia 2007 r.

Rozporządzenie nie wskazuje sposobu postępowania w przypadku
szkody w środowisku w powierzchni ziemi, gdyż zastosowanie znajdą
tu przepisy ustawy szkodowej.



Rozporządzenie

cd.
W przypadku wykonywania raportu wynikającego z przepisów o
pozwoleniach zintegrowanych:

szczegółowa inwentaryzacja substancji powodujących ryzyko, które
są oraz mają być wykorzystywane, produkowane lub uwalniane
przez instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego
ocena czy w danym przypadku występuje możliwość
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie
zakładu, z uwzględnieniem:

w szczególności substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony
powierzchni ziemi,
ilości tych substancji oraz stosowanej technologii (sposobów i miejsc transportu,
wykorzystywania, produkcji i uwalniania tych substancji, podczas eksploatacji
instalacji oraz w przypadku awarii),
charakterystyki terenu zakładu niezbędnej do dokonania oceny zanieczyszczenia,
w szczególności ukształtowania terenu, pokrycia powierzchni terenu, obecności wód
powierzchniowych, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,
stosowanych sposobów zapobiegania emisjom tych substancji do gleby lub ziemi



Rozporządzenie

Etap III - zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł
informacji oraz badań istotnych dla oceny zagrożenia
zanieczyszczeniem gleby lub ziemi substancjami powodującymi ryzyko
z listy ustalonej w etapie drugim, w tym:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 prognoza oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko,
 opracowania ekofizjograficzne,
 program ochrony powietrza,
 przegląd ekologiczny,
 plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 bazy danych geologicznych,
 decyzje określające warunki korzystania ze środowiska.



Rozporządzenie

cd.
Za aktualne badania zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
powodującymi ryzyko uważa się wyniki badań pod następującymi
warunkami:

od wykonania badań nie upłynęło więcej niż 10 lat,
wszystkie badania, o których mowa w §9 i §10 omawianego
rozporządzenia były prowadzone w oparciu o metodyki referencyjne,
o których mowa w §11 rozporządzenia
zostały wykonane przez laboratorium akredytowane lub objęte
systemem zarządzania jakością, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1
lub ust. 1a ustawy Poś
jeżeli od ich wykonania nie zaistniały okoliczności mogące wpłynąć na
zawartość zanieczyszczenia, takie jak: poważna awaria przemysłowa,
emisja lub zdarzenie mogące powodować bezpośrednie zagrożenie
szkodą lub szkodę w środowisku.UWAGA! PRZEPIS PRZEJŚCIOWY

Jeżeli badania nie spełniają kryteriów z §8 ust. 3 rozporządzenia, należy
ocenić czy znajdzie w danym przypadku zastosowanie przepis przejściowy,

tj. §14 rozporządzenia.



Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Zebranie informacji koniecznych do wykonania badań
wstępnych

ustalenie grupy gruntów i rodzaju pokrycia terenu
lokalizacja źródeł zanieczyszczeń,
określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek oraz głębokości ich
pobierania do badań,

Przeprowadzenie badań wstępnych
pobranie próbek zgodnie ze schematem lokalizacji punktów poboru próbek,
przeprowadzenie badań właściwości gleby,
przeprowadzenie pomiarów w celu określenia zawartości substancji
powodujących ryzyko i  porównanie otrzymanych wyników  z dopuszczalnymi
zawartościami,
sporządzenie dokumentacji badań wstępnych.



Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Lokalizacja źródeł zanieczyszczeń

źródła lokalne – przez co rozumie się zbiorniki, magazyny, ciągi
transportowe, rurociągi, urządzenia techniczne, odpady, miejsca
wprowadzania ścieków do ziemi, oraz inne o podobnym
charakterze
źródła rozproszone – przez co rozumie się źródła emisji pyłów
lub gazów do powietrza oraz użycie substancji powodujących
ryzyko bezpośrednio na powierzchni ziemi



Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Określenie głębokości pobierania próbek gleby i ziemi do badań - bez względu
na grupę gruntów:

w przedziale o miąższości 0–0,25 m ppt,
w przedziale o miąższości 0,25 m – 1 m ppt,
w przypadku, gdy:

są to gleby mechanicznie przekształcone
na danym terenie występują lokalne
źródła zanieczyszczeń lub ujęcia wody
lub otwory wiertnicze

na głębokości przekraczającej 1 m ppt
do spodziewanej głębokości występowania
zanieczyszczenia w przedziałach
o miąższości nie większej niż 2 m.



Na każdej z sekcji wyznacza
się przynajmniej 15 punktów

pobierania próbek
pojedynczych w celu
uzyskania w wyniku

zmieszania tych próbek
1 próbki zbiorczej dla każdej

z sekcji.

Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek dla głębokości
0-0,25 m ppt dla grup gruntów I i IV

do 0,05 ha

przynajmniej 1
sekcję

0,05 do 1 ha

przynajmniej
3 sekcje nie

większe niż 0,1
ha

1 ha do 10 ha

przynajmniej 10
sekcji nie większe

niż 0,5 ha

powyżej 10 ha

przynajmniej 20 sekcji nie większe niż 5 ha.



Na każdej z sekcji
wyznacza się

przynajmniej 15
punktów pobierania

próbek pojedynczych
w celu uzyskania

w wyniku zmieszania
tych próbek

1 próbki zbiorczej
dla każdej z sekcji.

Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek dla głębokości
0-0,25 m ppt dla grup gruntów II i III

0,5 do 10 ha

przynajmniej
3 sekcje nie

większe niż 1 ha

10 ha do 100 ha

przynajmniej 10
sekcji nie większe

niż 5 ha

100 ha do 500 ha

przynajmniej 20
sekcji nie większe

niż 10 ha

powyżej 500 ha

przynajmniej 40 sekcji nie większe niż
25 hado 0,5 ha

przynajmniej 1
sekcję



Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne

Określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek dla
głębokości poniżej 0,25 m ppt dla grup gruntów I, II, III i IV

indywidualnie dla danego terenu, uwzględniając:
grupę gruntów i rodzaj pokrycia terenu
lokalizację źródeł zanieczyszczeń



Rozporządzenie

Etap IV – badania wstępne – BUDYNKI, POWIERZCHNIE UTWARDZONE,
GRUNTY NASYPOWE - WYJAŚNIENIE

Brak wyłączenia powierzchni utwardzonych, nasypów i terenów
zabudowanych z obowiązku prowadzenia badań zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.

Jeżeli istnieje podejrzenie występowania zanieczyszczenia, zasadne wydaje
się pobieranie próbek również pod powierzchniami utwardzonymi.

Jako całkowitą powierzchnię przyjmuje się teren, który będzie poddany
badaniom i stosownie do tej powierzchni przyjmuje schemat lokalizacji
punktów pobierania próbek.



Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Przeprowadzenie:

badań właściwości gleby lub ziemi, w szczególności:
składu granulometrycznego, zawartości substancji organicznej i
wartości pH; w próbkach zbiorczych pobranych na gruntach z grupy II, z
głębokości 0–0,25 m ppt,
wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w próbkach pojedynczych z
głębokości przekraczającej 0,25 m ppt;

pomiarów zawartości substancji ustalonej we wcześniejszych
etapach, przy czym te badania i pomiary wykonuje się:

w próbkach zbiorczych z głębokości 0–0,25 m ppt
oraz w próbkach pojedynczych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt w
określonych przedziałach.



Rozporządzenie

Etap IV - badania wstępne
Sporządzenie dokumentacji badań wstępnych zawierającej
informacje o:

datach pobrania próbek,
miejscach pobrania próbek, w tym ich adresach i numerach działek
ewidencyjnych oraz współrzędnych określonych z wykorzystaniem
systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
głębokości pobrania próbek,
sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,
właściwościach gleby,
wynikach pomiarów,
stwierdzonym zanieczyszczeniu,
wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości
substancji na danym terenie są pochodzenia
naturalnego, jeżeli istnieją do tego podstawy.



Rozporządzenie

Etap V - badania szczegółowe (potrzebne do
opracowania projektu planu remediacji)

określenie indywidualnie dla danego terenu schematu lokalizacji
punktów pobierania próbek w celu wyznaczenia zasięgu występowania
zanieczyszczenia,

określenie głębokości pobierania próbek do badań (0-0,25 i głębiej niż
0,25 m ppt),

pobranie próbek,

przeprowadzenie badań właściwości gleby,

przeprowadzenie pomiarów w celu określenia zawartości substancji
powodujących ryzyko i  porównanie wyników  z dopuszczalnymi
zawartościami,

sporządzenie dokumentacji badań szczegółowych.



Rozporządzenie
- Załącznik 3

Referencyjne metodyki wykonywania badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi - to procedury badawcze
w oparciu o wskazane w rozporządzeniu normy lub
wskazane metodyki instrumentalne, dotyczące:

Tabela 1 - określania schematu lokalizacji punktów pobierania
próbek oraz rodzajów, głębokości i sposobu pobierania próbek,
a także ich transportu i przechowywania,
Tabela 2 - przygotowania próbek do badań właściwości gleby
i ziemi oraz pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko
w glebie lub w ziemi,
Tabela 3 - badania właściwości gleby lub ziemi,
Tabela 4 - pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko
w glebie lub w ziemi.



Rozporządzenie
– Załącznik 3

Referencyjne metodyki wykonywania badań
Tabela 1, 2, 3

Tabela 4

Lp. Zakres metodyki Metodyki referencyjne

1 Pobieranie próbek w terenie, ich utrwalanie,
przechowywanie, transport oraz
przygotowanie do analizy laboratoryjnej

Na podstawie:
1) PN-ISO 10381-1 ,,Jakość gleby - Pobieranie próbek -Część

1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek”,
2) …

2 … …

Lp. Substancja
powodująca

ryzyko

Metoda instrumentalna Metodyka referencyjna

METALE I METALOID

1 Arsen (As) Atomowa spektrometria
emisyjna z plazmą
wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-OES).

Procedura badawcza na podstawie PN-ISO 11466 „Jakość gleby
– Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie
królewskiej” oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 „Jakość wody –
Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej
spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-
OES)".

2 Bar (Ba) … …



Ustawa Poś – przepisy przejściowe

Art. 36 ustawy zmieniającej Poś z 11 lipca 2014 r.

Art.16 ustawy zmieniającej Poś z 11 lipca 2014 r.
(ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw)

Posiadając akredytację na metodę badania gleb, niewymienioną
w załączniku 3 (Metodyki referencyjne) do rozporządzenia w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
można ją nadal stosować w okresie 2 lat od dnia wejścia przepisów
rozporządzenia – tj. do 5 września 2018 r.

W dniu 5 września 2016 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów

jakości ziemi



Rozporządzenie - przepisy przejściowe

§14 rozporządzenia
obowiązuje w terminie 1 roku od wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 5
września 2017 r.
daje możliwość wykorzystania w postępowaniach wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wyników
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi  wykonanych przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia, zgodnie z dotychczasowymi przepisami przez
laboratoria o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Poś,
przy czym wyniki pomiarów przeprowadzonych w celu określenia zawartości
substancji powodujących ryzyko w pobranych próbkach porównuje się
z dopuszczalnymi zawartościami z nowego rozporządzenia



Rozporządzenie - przepisy przejściowe

§14 rozporządzenia - PRZYKŁADY
Badania zostały wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
i postępowanie w sprawie ustalenia planu remediacji zostało wszczęte przed
dniem 5 września 2016 r., np. został złożony przed tą datą do regionalnego
dyrektora ochrony środowiska zgodny z obowiązującymi przepisami wniosek
o ustalenie planu remediacji, przepisy przejściowe znajdą zastosowanie.
Badania zostały wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, ale
przed dniem 5 września 2016 r. nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie
administracyjne w celu ustalenia planu remediacji, wówczas przepisy
przejściowe zawarte w §14 tego rozporządzenia nie znajdą zastosowania.
W takiej sytuacji do projektu planu remediacji należy dołączyć wyniki wykonane
zgodnie z procedurą identyfikacji określoną w nowym rozporządzeniu.



Raport początkowy – przepisy przejściowe

Raport początkowy a §14 rozporządzenia w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Podmioty, które przed wejściem w życie rozporządzenia, wykonały raport
początkowy w oparciu o przepisy sprzed 5 września 2016 r., z którego wynika że
na terenie zakładu występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
ale nie wystąpiły z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, muszą
przeprowadzić identyfikację i wykonać badania wstępne i szczegółowe
zgodnie z ww. rozporządzeniem.
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Rozporządzenie - przepisy przejściowe

PRZYKŁAD - Jak porównać wyniki pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w
pobranych próbkach z wartościami z nowego rozporządzenia?

BADANIA WYKONANE
ZGODNIE ZE STARYMI

PRZEPISAMI
Rozporządzenie ws. standardów

jakości…

grunt grupy C
(przemysłowy)

próbki zostały pobrane z
głębokości:
0-2 m ppt

dopuszczalny poziom
kadmu:

15 mg/kg s.m.

stwierdzona zawartość
kadmu:

8 mg/kg s.m.
23 mg/kg s.m.

PORÓWNANIE Z DOPUSZCZALNYMI
ZAWARTOŚCIAMI Z NOWYCH PRZEPISÓW

Rozporządzenie ws. oceny zanieczyszczenia…

grunt grupy IV (przemysłowy)
0-0,25 m ppt przekraczającej 0,25 m ppt

≥ 1x10-7 m/s < 1x10-7 m/s

kadm

15 mg/kg s.m. 6 mg/kg s.m. 20 mg/kg s.m.



Rozporządzenie - przepisy przejściowe

PRZYKŁAD - Jak porównać wyniki pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w
pobranych próbkach z wartościami z nowego rozporządzenia?

BADANIA WYKONANE
ZGODNIE ZE STARYMI

PRZEPISAMI
Rozporządzenie ws. standardów

jakości…

grunt grupy C
(przemysłowy)

próbki zostały pobrane z
głębokości:
0-2 m ppt

dopuszczalny poziom
kadmu:

15 mg/kg s.m.

stwierdzona zawartość
kadmu:

8 mg/kg s.m.
23 mg/kg s.m.

PORÓWNANIE Z DOPUSZCZALNYMI
ZAWARTOŚCIAMI Z NOWYCH PRZEPISÓW

Rozporządzenie ws. oceny zanieczyszczenia…

grunt grupy IV (przemysłowy)
0-0,25 m ppt przekraczającej 0,25 m ppt

≥ 1x10-7 m/s < 1x10-7 m/s

kadm

15 mg/kg s.m. 6 mg/kg s.m. 20 mg/kg s.m.

Zgodnie z wykładnią celowościową
przepisów rozporządzenia spełnione

powinny być dopuszczalne zawartości dla
obu głębokości,

a w szczególności dla grupy o bardziej
restrykcyjnych wymagania w stosunku do

dopuszczalnych poziomów
zanieczyszczeń.



Rozporządzenie - przepisy przejściowe

PRZYKŁAD - Jak porównać wyniki pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w
pobranych próbkach z wartościami z nowego rozporządzenia?

BADANIA WYKONANE
ZGODNIE ZE STARYMI

PRZEPISAMI
Rozporządzenie ws. standardów

jakości…

grunt grupy C
(przemysłowy)

próbki zostały pobrane z
głębokości:
0-2 m ppt

dopuszczalny poziom
kadmu:

15 mg/kg s.m.

stwierdzona zawartość
kadmu:

8 mg/kg s.m.
23 mg/kg s.m.

PORÓWNANIE Z DOPUSZCZALNYMI
ZAWARTOŚCIAMI Z NOWYCH PRZEPISÓW

Rozporządzenie ws. oceny zanieczyszczenia…

grunt grupy IV (przemysłowy)

stwierdzona zawartość kadmu:
8 mg/kg s.m. – przekracza dopuszczalną zawartość dla głębokości
przekraczającej 0,25 m ppt i wodoprzepuszczalności
≥ 1x10-7 m/s, konieczne przeprowadzenie badania
wodoprzepuszczalności
23 mg/kg s.m. – przekracza dopuszczalną zawartość dla głębokości
przekraczającej 0,25 m ppt i wodoprzepuszczalności
< 1x10-7 m/s – konieczna remediacja

0-0,25 m ppt przekraczającej 0,25 m ppt

≥ 1x10-7 m/s < 1x10-7 m/s

kadm

15 mg/kg s.m. 6 mg/kg s.m. 20 mg/kg s.m.
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