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PRAKTYCZNE ASPEKTY  OPRACOWYWANIA  
RAPORTÓW POCZĄTKOWYCH 

• WARSZAWA, 31 MARCA  2015 
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Agenda 
 

 

 

• Poszczególne etapy przygotowania raportu 

początkowego  

  

 Analiza konieczności sporządzenia raportu 

początkowego 

 Charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie 

modelu koncepcyjnego 

 Strategia pobierania próbek gruntu i wody 

podziemnej 

 Opracowanie dokumentu finalnego 
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Raport początkowy  
analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego  

 

 

• Obowiązek sporządzenia raportu początkowego stanowi wynik, łącznie: 

  

 1) potwierdzenia faktu wykorzystywania, produkcji lub uwalniania substancji 

powodującej ryzyko w związku z prowadzoną działalnością (używaniem instalacji lub 

utrzymywaniem jej w sprawności) 

oraz 

 2) uznania istnienia istotnego ryzyka (możliwości) zanieczyszczenia gleby, ziemi 

lub wód gruntowych na terenie zakładu), a zatem ryzyka uwolnienia takich substancji do 

gleby, ziemi lub wód gruntowych w warunkach normalnej eksploatacji instalacji,  
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Raport początkowy  
analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego  

 

•  Identyfikacja oraz analiza ryzyk powinna odnosić się 

wyłącznie do substancji i mieszanin stwarzających 

zagrożenie zdefiniowanych przez prowadzącego instalację 

w oparciu tzw. rozporządzenie CLP (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania, 

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)), przy uwzględnieniu 

specyfiki konkretnej instalacji, warunków jej pracy i 

lokalnych uwarunkowań środowiskowych. 
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Raport początkowy  
analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego  

 

•   Identyfikację „substancji istotnych  powodujących zagrożenie”, jakie będą 

wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez wymagające pozwolenia 

zintegrowanego instalacje, ich waloryzację w celu wyodrębnienia „istotnych substancji 

stwarzających zagrożenie”, a także ocenę możliwości ich uwolnienia w kontekście 

możliwości wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych są 

analizowane   w oparciu o: 

 - analizę kart charakterystyk substancji chemicznych , które są/będą   

 magazynowane na terenie zakładu oraz będą wykorzystywane w procesie 

 technologicznym, w nawiązaniu do kryteriów określonych w częściach 2-5 

 załącznika I do rozporządzenia CLP, 

 - rejestr substancji niebezpiecznych, 

 -analizę opisu gospodarki substancjami chemicznymi i materiałowymi,. 

 - sposób magazynowania, sposób zabezpieczenia, ilości i zużycie 

 - wizja lokalna, rozmowa z personelem 

. 
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Raport początkowy  
analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego(wizja lokalna)  

 

 . 
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Raport początkowy  
analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego(wizja lokalna) 

 

 

 

 

 

 



© 2009 ARCADIS 15 April 2015 8 

Raport początkowy  
analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego(wizja 

lokalna) 



© 2009 ARCADIS 15 April 2015 9 

Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

• W pierwszym kroku należy opracować model koncepcyjny 

omawianego terenu z uwzględnieniem historii terenu, 

ewentualnych awarii, budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych, wykorzystania i wrażliwość  terenu, 

sąsiedztwa występowania zanieczyszczeń historycznych   

(jaka faza, koncentracje) 

 

• Przydatne linki  

 

http://www.mapywig.org/; http://fotopolska.eu/; 

http://igrek.amzp.pl/; http://www.globalmapper.com.pl/ 

http://hgis.cartomatic.pl/ 

Google earth 

 

 

http://www.mapywig.org/
http://fotopolska.eu/
http://igrek.amzp.pl/
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Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

 

 2014 

1994 

1984 
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Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

• Szczegółowa charakterystyka substancji   

 Postać chemiczna, w jakiej występują i mogą być uwalniane istotne  substancje       

stwarzające zagrożenie ;  

 Właściwości chemiczne i fizyczne(rozpuszczalność, gęstość, sorpcja, dyfuzja) 

  Możliwość ich rozprzestrzeniania się (ewentualne drogi i prędkość  migracji, 

uprzywilejowane kierunki migracji 
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Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

* Na podstawie An Illustrated Handbok of LNAPL Transport and Fale in the 

Subsurface, Environmetal Agency 2014 
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Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

* Na podstawie An Illustrated Handbok of LNAPL Transport and Fale in the 

Subsurface, Environmetal Agency 2014 
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Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

* Na podstawie An Illustrated Handbok of LNAPL Transport and Fale in the 

Subsurface, Environmetal Agency 2014 
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Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

* Na podstawie An Illustrated Handbok of LNAPL Transport and Fale in the 

Subsurface, Environmetal Agency 2014 



© 2009 ARCADIS 15 April 2015 16 

Raport początkowy  
charakterystyka terenu w oparciu o sporządzenie modelu koncepcyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

* Na podstawie An Illustrated Handbok of LNAPL Transport and Fale in the 

Subsurface, Environmetal Agency 2014 
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Raport początkowy  
strategia pobierania prób gruntu i wody podziemnej 

 

  

• Opróbowanie ukierunkowane - powinno być ukierunkowana na 

substancje istotne stwarzające zagrożenie zidentyfikowane we 

wcześniejszych etapach „Raportu”, które muszą zostać ocenione pod 

względem właściwości fizyko-chemicznych w odniesieniu do 

możliwości zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych; 

 

 

• Opróbowanie nieukierunkowane- oparte na regularnej siatce 

wierceń. 
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Raport początkowy -pobór prób 

 

 

 

 

 

 Direct 

Push 

świder 

osłona 

Zipliner  

rdzeń 
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• Raport określa jakie substancje zanieczyszczające są obecne w środowisku 

gruntowym i w wodach gruntowych 

 

•  W raporcie zamieszczone są  informacje dotyczące rodzaju substancji 

zanieczyszczających, ich właściwości, stężenia oraz zasięgu 

zanieczyszczenia.  

 

• W raporcie zamieszczone są informacje dotyczące zakresu i częstotliwości 

monitoringu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport początkowy  
Opracowanie finalnej wersji Raportu  
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Dziękuję za uwagę: 

Artur Taraziewicz 

Tel. +48 603 808 507 

a.taraziewicz@arcadis.pl 

Imagine the result 


