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➢ Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego 
władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt RDOŚ. (art. 101e. ust. 1 POŚ)

➢ Kto, będąc do tego obowiązany, nie przeprowadza remediacji, podlega 
karze grzywny (art. 335c. POŚ) 

➢ Dopuszcza się następujące sposoby przeprowadzenia remediacji: 
usunięcie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w 
glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko (art. 101q ust. 1 pkt 1 POŚ) 

Remediacja w praktyce



➢ w 28,5% skontrolowanych starostw na terenach, gdzie występowały 
potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, prowadzono lub 
zakończono budowę osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności 
publicznej

➢ 2 przypadki prowadzenia inwestycji na terenach zanieczyszczonych, 
chociaż w urzędach posiadano wiedzę o występujących tam 
historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi

Remediacja przed budową w praktyce - kontrola 
NIK z 2019r.



Czy obecnie istnieje prawny wymóg dokonania 
oceny zanieczyszczenia gruntów przed 
rozpoczęciem budowy?



Projekt budowlany od 19.09.2020r.

➢opinia geotechniczna elementem każdego projektu budowlanego (od 19.09.2020 art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. d prawa 

budowlanego)

➢ geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie m.in. opinii 

geotechnicznej (§ 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych)

➢ geotechniczne warunki posadowienia to też ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża 

gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów (§ 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych)



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz 
ocenia:
➢ bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w 

tym zdrowie i warunki życia ludzi
➢ możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko
(art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Karta informacyjna przedsięwzięcia / raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko



Propozycja zmiany przepisów - prawo ochrony 
środowiska

Dział VII Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

Art. 74a 

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji na terenie zanieczyszczonym należy wykonać remediację tego terenu
zgodnie z ustalonym przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska planem remediacji.

2. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w postaci budynku zamieszkania zbiorowego, budynku
użyteczności publicznej lub wielorodzinnego budynku mieszkalnego inwestor jest zobowiązany przeprowadzić ocenę
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na całym terenie objętym wnioskiem planowej inwestycji.



Propozycja zmiany przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

§ 2.

1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje 

przedsięwzięć:

54) obiekt budowlany zlokalizowany na terenie, gdzie występuje zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

§ 3.

1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje 
przedsięwzięć:

59a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina,
teatry lub obiekty sportowe, ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane na terenie gdzie występuje potencjalne
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;



Propozycja zmiany przepisów - prawo budowalne

Art. 35.

1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej 

sprawdza:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

(…)

b)wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 
której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

(…)

d) ustaleniami rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o którym mowa w art. 101c ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska i rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku,
o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

https://sip.lex.pl//document/17497783?unitId=art(71)ust(1)&cm=DOCUMENT
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