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preferowanie remediacji na miejscu
gospodarka o obiegu zamkniętym



Przy planowaniu lub określaniu sposobu przeprowadzenia 

remediacji w pierwszej kolejności należy rozważyć usunięcie 

zanieczyszczenia (…). art. 101q ust. 2 Prawa ochrony środowiska 



Remediacja a gospodarka odpadami

ustawy o odpadach nie stosuje się do 
niezanieczyszczonej gleby i innych 
materiałów występujących w stanie 
naturalnym, wydobytych w trakcie robót 
budowlanych, pod warunkiem, że materiał 
ten zostanie wykorzystany do celów 
budowlanych w stanie naturalnym na 
terenie, na którym został wydobyty (art. 2 pkt 3 ustawy o 

odpadach)



� Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się 
jest obowiązany

Czy każdy wydobyty zanieczyszczony grunt to odpad?



Utrata statusu odpadów



1. przepisy prawa Unii Europejskiej 

2. polskie rozporządzenie Ministra Klimatu

3. zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów:



� każdy projekt planu remediacji

� nie występuje znaczące zagrożenie:

• zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia remediacji

• brak konieczności usunięcia całego zanieczyszczenia 

Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska



� ocena składająca się z 10 części w 
tym badania specjacji chemicznej i 
frakcji substancji, opracowania 
fizjograficznego, charakterystyki 
ryzyka zdrowotnego i ekologicznego

Projekt rozporządzenia w sprawie oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska



W przypadku, gdy występują jakiekolwiek przesłanki potwierdzające 
występowanie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska lub gdy nie istnieją przesłanki do zwolnienia z obowiązku 
remediacji lub przeprowadzenia remediacji sposobem innym niż usunięcie 
zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie i w 
ziemi substancji powodujących ryzyko można zaniechać wykonywania 
kolejnych części oceny i przejść bezpośrednio do części dziesiątej.

Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska



Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do opracowania projektu planu 
poprawy stanu środowiska są:

1) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
2) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;
3) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4) Główny Instytut Górnictwa.

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych



Decyzja w sprawie poprawy stanu środowiska

1. Decyzja ustalająca plan remediacji
2. Decyzja o rekultywacji
3. Zezwolenie na usuniecie drzew

1. Pozwolenie na przetwarzanie odpadów
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
3. Decyzja o warunkach zabudowy/zmiana mpzp
4. Pozwolenie na budowę



Dziękuję za uwagę

www.instytutremediacji.pl 


