
    
 

 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

10 marca 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku w dn. 10.03.2022 r. odbyło się 

w godzinach 9:00 - 13:30 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Urzędów 

Marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku od 

powitania uczestników spotkania oraz omówienia spraw organizacyjnych w zakresie 

działania platformy komunikacyjnej oraz zgłoszenia i udziału w spotkaniach 

organizowanych w formie on-line osób, niebędących członkami Grupy Roboczej. 

Następnie przedstawiono agendę spotkania oraz przekazano głos przedstawicielkom 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu przybliżenia założeń dokumentu UE 

dedykowanego ochronie gleb.  

 

Prezentację pn.: „Strategia UE na rzecz ochrony gleb 2030. Korzyści ze zdrowych 

gleb dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu (COM (2021) 699)” rozpoczęto od 

przedstawienia strategii na tle innych dokumentów strategicznych UE w nawiązaniu do 

kwestii ochrony gleb. Zaprezentowano cele średnioterminowe do roku 2030 oraz cele 

długoterminowe do roku 2050 poprzez odesłanie do obowiązujących dokumentów 

unijnych, w których zostały zdefiniowane. Celem przedstawionej w listopadzie 2020 



    
 

 

roku strategii glebowej jest aby do 2050 roku wszystkie ekosystemy glebowe UE były 

w dobrym stanie. Następnie przedstawiono zawartą w dokumencie wizję ochrony gleb 

do roku 2050 oraz wyjaśniono w tym kontekście istniejące zagrożenia dla zdrowia 

i funkcji gleb na tle europejskim i krajowym. Omówiono zaproponowany w strategii 

koszyk dobrowolnych i prawnie wiążących środków, w tym wypracowane na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnych i globalnym pojęcia zdrowych gleb oraz 

zasad monitorowania gleby, zrównoważonego użytkowania, rekultywacji gleb 

zdegradowanych i remediacji gleb zanieczyszczonych. W dalszej części prezentacji 

wskazano obszary działań, służące ochronie gleb, w tym m. in.: zdrowe gleby 

w kontekście łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu; zdrowe gleby a gospodarka 

o obiegu zamkniętym wraz z opracowaniem przepisów dotyczących tzw. „paszportu 

wydobytej gleby”; ochrona różnorodności biologicznej gleby; zdrowe gleby dla czystej 

wody; uczynienie zrównoważonego użytkowania gleb rolnych (SSM) nową normą przy 

wsparciu mechanizmu darmowych badań gleby dla właścicieli gruntów rolnych 

i leśnych oraz realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; zapobieganie pustynnieniu oraz 

zanieczyszczeniu gleb. Następnie omówiono horyzont czasowy działań w zakresie 

remediacji oraz zwrócono uwagę na zaplanowane zwiększenie wykorzystania 

narzędzi cyfrowych na potrzeby opracowania systemu informacji na temat gleb dla 

Europy, rozwijanie Europejskiego Obserwatorium dla Gleb oraz poprawę zdolności 

Systemu Informacji o Ziemi dla Europy z wykorzystaniem misji „Horyzont Europa”. 

Wskazano źródła finansowania działań zaplanowanych w Strategii oraz 

zapowiedziano publikację przewodnika z przeglądem możliwości finansowania. Na 

końcu omówiono szczegółowo unijne inicjatywy legislacyjne w ramach horyzontu 

czasowego do roku 2050 oraz zaplanowaną rewizję następujących obowiązujących 

dyrektyw: w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku 

wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko, w sprawie emisji przemysłowych, ustanawiającą ramy wspólnotowego 

działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Zwrócono uwagę na 



    
 

 

prace Grupy Roboczej do spraw ochrony gleb KE, które obejmują opracowanie 

projektu dyrektywy o zdrowiu gleby, który powstanie w II kw. 2023 roku.  

 

Dalej przewodnicząca Grupy zaprosiła uczestników spotkania do dyskusji, w ramach 

której podniesiono kwestie wprowadzenia przepisów dotyczących „paszportu 

glebowego” oraz zaplanowanych zmian w obowiązujących dyrektywach, rozpatrzono 

horyzont czasowy działań do roku 2050 w kontekście wykonalności założonych celów 

oraz omówiono sprawę darmowych badań gleb dla właścicieli gruntów rolnych 

i leśnych.  

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy przekazała głos przedstawicielce RDOŚ 

w Olsztynie w celu wygłoszenia prezentacji pn.: „Decyzje wydawane na podstawie art. 

101f ustawy Prawo ochrony środowiska – doświadczenia RDOŚ w Olsztynie”. Tytułem 

wstępu przypomniano treść art. 101f ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie 

przesłanek prawnych nakładania na władającego powierzchnią ziemi będącego 

podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązku wykonywania badań 

zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wyznaczenia terminu przedłożenia wyników tych 

badań. Zaprezentowano dane w zakresie liczby wydanych decyzji z podziałem na 

rodzaj podmiotu i etap postępowania oraz wskazano na brak odwołań od decyzji. 

W dalszej części prezentacji zaznaczono, że przed rozpoczęciem postępowania 

z urzędu RDOŚ kieruje pismo do władającego powierzchnią ziemi, w którym informuje 

go o brzmieniu art. 101f ustawy Poś w odniesieniu do konkretnej działki wraz z prośbą 

o wskazanie propozycji terminu przeprowadzenia badań zanieczyszczenia gleby 

i ziemi. W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje szczegółowej treści decyzji 

wydawanej na podstawie omawianego przepisu, prelegentka przedstawiła sentencję 

decyzji opracowaną na potrzeby prowadzenia postępowania. Następnie przybliżono 

stan realizacji wydanych decyzji oraz wskazano wyniki przeprowadzonych 

postępowań, w tym m. in. wykreślenie działki z rejestru historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi na podstawie art. 101c ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Na końcu prelegentka zwróciła uwagę, że po otrzymaniu wyników badań 



    
 

 

zanieczyszczenia gleby i ziemi, organ zawsze informuje władającego powierzchnią 

ziemi o tym, że wyniki badań laboratoryjnych próbek gleby i ziemi zostały 

uwzględnione w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a status 

terenu został zmieniony z „potencjalnego” na „potwierdzone” historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz o obowiązkach wynikających z art. 101h 

ust.1 ustawy (obowiązek remediacji) oraz art. 101l ust. 2 ustawy (przedłożenie 

projektu planu remediacji). 

 

Zgodnie z agendą przewodnicząca Grupy przekazała głos przedstawicielce RDOŚ 

w Łodzi w celu wygłoszenia prezentacji pn.: „Decyzje wydawane na podstawie art. 

101f ustawy Prawo ochrony środowiska – doświadczenia RDOŚ w Łodzi”. Na wstępie 

przytoczono treść art. 101f ustawy Poś jako podstawę prawną wydawania decyzji. 

W toku postępowania sprawdzano, czy podmiot jest podmiotem korzystającym ze 

środowiska w oparciu o różne dostępne źródła wymienione przez prelegentkę, w tym 

za pomocą danych pozyskanych z ARiMR. Następnie zaprezentowano treść sentencji 

decyzji, w której wskazane są: obowiązek oraz zakres badań; podstawa prawna; 

obowiązek wykonania badań przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust.1 pkt 

1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska; termin wykonania oraz miejsce 

przedłożenia wyników badań. W dalszej części prezentacji omówiono wybraną 

decyzję oraz podano dane dotyczące liczby decyzji wydanych na podstawie art. 101f 

ustawy Poś w latach 2018-2021, wniesionych odwołaniach oraz wykreśleniach 

z rejestru. Na końcu omówiono przypadek odwołania od decyzji na przykładzie sprawy 

dotyczącej zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na obszarze 1750 m2 

wskutek katastrofy kolejowej, gdzie decyzja o rekultywacji została wydana na 

podstawie art. 106 ust. 1-3 w pierwotnym brzmieniu ustawy Poś, a następnie działka 

została podzielona. Starosta umieścił w wykazie, o którym mowa w art. 101d ust. 6 

ustawy Prawo ochrony środowiska nieruchomość przed podziałem, a potem 

zaktualizował wykaz uwzględniając podział. W tym miejscu poddano pod dyskusję 

kwestie wydania decyzji z art. 101f ustawy przy założeniu, że decyzja starosty istnieje 

w obrocie prawnym, a nałożone przez nią obowiązki wymagają realizacji.  



    
 

 

 

Po wystąpieniach prelegentek przewodnicząca Grupy zaprosiła uczestników spotkania 

do dyskusji, w ramach której omówiono szczegółowość sentencji decyzji nakładającej 

obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz brak zasadności 

przenoszenia treści przepisów prawa do treści decyzji administracyjnej. Podkreślono, 

że informowanie władającego powierzchnią ziemi przed wydaniem decyzji o zakresie 

badań stanowi przykład dobrej praktyki. W dyskusji podniesiono kwestię, że art. 101f 

ustawy powinien odnosić się do całego pięcioetapowego procesu oceny 

zanieczyszczenia. Następnie wymieniono doświadczenia w zakresie praktyki 

przeprowadzenia oględzin terenowych w toku postępowania o wydanie decyzji 

ustalającej plan remediacji. Kolejny temat dotyczył podawania współrzędnych 

geograficznych oraz przygotowania załącznika graficznego do decyzji z art. 101f 

ustawy. Stwierdzono, że wymaganie od władającego powierzchnią ziemi 

(wnioskodawcy) wskazania współrzędnych geograficznych dla terenu badań jest 

pomocne na przykładzie weryfikacji wykonania decyzji np. za pomocą geoportalu. 

W ramach dalszej dyskusji ustalono, że w art. 101f ustawodawca użył sformułowania 

„władający powierzchnią ziemi będący podmiotem korzystającym ze środowiska” 

w celu wyłączenia obowiązku dla zwykłych osób fizycznych. W przypadku, kiedy 

władający powierzchnią ziemi nie jest podmiotem korzystającym ze środowiska, 

obowiązku wynikającego z art. 101f ustawy nie można nałożyć.  

 

W dalszej części spotkania przewodnicząca Grupy rozpoczęła omówienie zgłoszonych 

zagadnień problemowych.  

 

Pierwsze zagadnienie dotyczyło terenów wpisanych do rejestru historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sytuacji, kiedy władający złożył wniosek 

o ustalenie projektu planu remediacji dla części działki wpisanej do rejestru. W trakcie 

analizy projektu planu okazało się, że to nie jest powierzchnia ziemi tylko budowla 

hydrotechniczna. Pod dyskusję poddano kwestię ustalenia właściwej procedury dla 

wykreślenia takiego obiektu z rejestru, w trakcie której rozważano zastosowanie 



    
 

 

przepisów prawnych o aktualizacji rejestru, wygaszeniu lub uchyleniu decyzji 

administracyjnej. Poproszono o zajęcie stanowiska przedstawicieli MKiŚ oraz GDOŚ. 

Stwierdzono, że zostanie wystosowane pismo o uzgodnienie stanowiska w danej 

sprawie do MKiŚ.  

 

Drugie zagadnienie dotyczyło rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi oraz sytuacji, kiedy do rejestru wpisano teren działki, która następnie została 

podzielona. Władający wykonał badania dla wszystkich nowopowstałych 

nieruchomości, w wyniku których stwierdzono zanieczyszczenie na terenie dwóch 

działek, dla których wystąpiono z wnioskiem o ustalenie projektu planu remediacji. Pod 

dyskusję poddano kwestię w jaki sposób informacje dotyczące podziału należy 

odnotować w rejestrze. Poproszono o zajęcie stanowiska przedstawicieli MKiŚ oraz 

GDOŚ. Stwierdzono, że dane zagadnienie zostanie dołączone do pisma 

o uzgodnienie stanowiska do MKiŚ. 

 

Trzecie zagadnienie dotyczyło sytuacji, w której organ dokonał wpisu do rejestru na 

podstawie wykazu, o którym mowa w art. 101d ust. 6 ustawy dla nieruchomości, co do 

której prawo współwłasności przysługuje kilku podmiotom (gminie, spółce oraz osobie 

fizycznej). Pod dyskusję poddano kwestię wydania decyzji na podstawie art. 101f dla 

współwłaścicieli oraz sposobu podziału ewentualnych kosztów badań, przy 

uwzględnieniu braku możliwości prawnej nałożenia takiego obowiązku na osobę 

fizyczną. Stwierdzono, że w związku z tym, że przepisy nie przewidują takiej sytuacji 

zostanie wystosowane pismo do GDOŚ i MKiŚ. 

 

Czwarte zagadnienie dotyczyło realizacji badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na 

terenie o dużej powierzchni (na przykładzie byłego lotniska wojskowego), które nie 

zawsze wychwytują zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Pod dyskusję poddano 

kwestie zapisów rozporządzenia w zakresie badań prowadzonych dla dużych terenów 

oraz dokładności wyników takich badań. Poproszono o zajęcie stanowiska 

przedstawicieli MKiŚ oraz GDOŚ. Sformułowano opinię, że zmiana przepisów 



    
 

 

w kierunku zagęszczenia siatki poboru próbek może być pomocna na tle obecnie 

trwających w GDOŚ prac nad projektem zmian do rozporządzenia. Stwierdzono, 

że postulaty dotyczące zmiany siatki poboru próbek zostaną przesłane do MKiŚ.  

 

Kolejne zagadnienie dotyczyło źródeł pozyskiwania danych dotyczących władającego 

powierzchnią ziemi w przypadku utrudnionego kontaktu oraz braku możliwości 

doręczenia pism urzędowych, na przykładzie stanowiska urzędu skarbowego 

w sprawie udostępnienia danych podatników objętych tajemnicą skarbową oraz 

katalogu podmiotów, którym takie dane są udostępniane, określonym w art. 298 i 299 

ustawy Ordynacja podatkowa. Stwierdzono, że brak informacji o aktualnym adresie 

władającego wydłuża postępowanie oraz może stanowić uzasadnienie dla GDOŚ do 

wprowadzenia regionalnych dyrekcji do katalogu podmiotów, którym ww. dane 

powinny być udostępniane. 

 

Szóste zagadnienie dotyczyło udostępniania terenu w sprawach związanych ze 

szkodą w środowisku, w sytuacji gdy podmiot korzystający ze środowiska nie posiada 

tytułu prawnego. Stwierdzono, że wydając decyzję należy w formie pouczenia powołać 

się wprost na przepisy ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

oraz wskazać, że w związku z tym, iż podmiot korzystający ze środowiska nie ma 

tytułu prawnego do terenu, to władający zgodnie z przepisami ustawy jest 

zobowiązany umożliwić przeprowadzenie działań zapobiegawczych i naprawczych, 

a także prowadzenia badań związanych z oceną szkody w środowisku (art. 17 ust. 4 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).  

 

Następne zagadnienie dotyczyło wejścia na teren w celu przeprowadzenia badań. 

Ustalono, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Regionalny Dyrektor lub w jego 

imieniu uprawnione przez niego osoby mają prawo wstępu na teren w celu 

wykonywania badań na podstawie upoważnienia. 

 



    
 

 

Ósme zagadnienie dotyczyło egzekucji obowiązków określonych w decyzji 

remediacyjnej oraz zasadności wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez 

wojewodę. Ustalono, że dany temat zostanie omówiony szerzej w formie wymiany 

doświadczeń na kolejnym spotkaniu Grupy Roboczej.  

 

Dalej przy udziale MKiŚ omówiono sprawy związane z organizacją spotkania z Grupą 

Roboczą ds. Gospodarki Odpadami oraz postępy w zbieraniu uwag i komentarzy do 

projektu rozporządzenia w sprawie oceny zagrożenia. Wskazano, że na początku 

maja 2022 roku powinien zostać przedstawiony zakres zgłoszonych uwag oraz 

harmonogram dalszych prac nad projektem rozporządzenia.  

 

Przewodnicząca Grupy przystąpiła do omówienia zagadnień, zgłoszonych poza listą 

ustaloną przed spotkaniem. Pierwsza sprawa dotyczyła remediacji metodą ex situ, 

gdzie odpad (grunt zanieczyszczony) przejęła osoba fizyczna w celu utwardzenia 

powierzchni terenu. Ustalono, że teren na którym rozlokowano odpad to grunt rolny, 

a odpad był zanieczyszczony w stopniu przekraczającym standardy dla grupy IV. 

Potwierdzono, że przekazanie odpadu jest sprawą wychodzącą poza zakres decyzji 

remediacyjnej i podlega regulacjom ustawy o odpadach. Stwierdzono, że w danym 

wypadku doszło do wtórnego zanieczyszczenia środowiska, w takim wypadku zgodnie 

z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska: wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie 

oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających 

do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz  

przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Druga sprawa dotyczyła sytuacji, 

gdzie w projekcie planu remediacji pojawiło się przekroczenie arsenu, a podmiot 

wskazuje, że jest to przekroczenie pochodzenia naturalnego. Ustalono, że w danej 

sprawie nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy organami, które miały podobne 

przypadki. Następna sprawa dotyczyła wyników badań gruntu przedstawionych 

w sprawozdaniu z remediacji, w których w jednej próbce zidentyfikowano 

przekroczenie ołowiu, ale wynik mieści się w granicach błędu laboratoryjnego. 



    
 

 

Stwierdzono, że jeżeli są wątpliwości co do treści sprawozdania, to można wezwać 

podmiot do złożenia wyjaśnień.  

 

Na koniec spotkania omówiono sprawy organizacyjne. Przedstawicielka GDOŚ 

przypomniała o obowiązku uzupełniania rejestrów, a Przewodnicząca Grupy poprosiła 

prelegentów o przesłanie prezentacji drogą elektroniczną wraz z informacją dotyczącą 

zakresu ich udostępnienia. Następnie, w celu zorganizowania spotkania na temat 

wymiany doświadczeń w zakresie egzekucji obowiązków określonych w decyzji 

remediacyjnej oraz zasadności wszczęcia postępowania egzekucyjnego, poproszono 

o zgłaszania się prelegentów do dnia 18 marca. Kolejne spotkanie Grupy 

zaplanowano na kwiecień 2022 roku oraz przypomniano o wizycie studyjnej w maju 

bieżącego roku. W tym miejscu przewodnicząca Grupy podsumowała przebieg 

spotkania, podziękowała prelegentkom i wszystkim uczestnikom za udział oraz 

zakończyła spotkanie. 

 

 

Protokół sporządzono 18.03.2022 r. 


