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Tomasz6w Lubelski, 16 sierpnia 2018 r

ШSTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI
Realizujqc obowiqzek wynikajqcy z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799. z p6in. zm.), Starosta Tomaszowski dokonuje
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi.
Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie siy zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, kt6re zaistnialo przed dniem ЗО kwietnia 2007 r. lub wynika z dzialalnosci,
kt6ra zostala zakonczona przed dniem ЗО kwietnia 2007 r., а takze szkody w srodowisku w
powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. с ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. о
zapobieganiu szkodom w srodowisku і ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954), kt6ra zostala
spowodowana przez emisjy lub zdarzenie, od kt6rego uplynylo wiycej niz ЗО lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczen oraz rejestr bezposrednich zagrozen і szk6d w
srodowisku, kt6re wystqpily па terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska. Prowadzenie і nadzorowanie spraw dotyczc:icych dzialan remediacyjnych
(naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ocl1rony Srodowiska.
Zgodnie z ar. l0le ust. 1 і 2 ustawy - Prawo ochrony srodowiska, wladajчcy powierzchniч
ziemi, ktбry stwierdzil historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie bydчcym w jego
wladaniu, jest obowiqzany niezwlocznie zglosic ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska.
Szczeg6lowy zakres informacji w tym zakresie m.in. со winno zawierac zgloszenie, okresla
rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
Zgloszenie. wi1mo zawierac:
1. imiy і nazwisko albo nazwy podrniotu zglaszajqcego oraz adJes jego zamieszkania lub
siedziby;
2. adres і numer dzialki ewidencyjnej
З. informacje na temat czasu wystqpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym w
rniary mozliwosci, dokumenty uprawdopodobniajqce, ze zgloszenie dotyczy historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4. dokumentacjy potwierdzajc:icч wysЩpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym
nazwy substancji powoduj!!cych ryzyko oraz wyniki badan zanieczyszczenia gleby і ziemi
tymi substancjami wykonanych przez laboratorium о ktбrym mowa w art. 147 а ust. 1 pkt. 1
lub нst. 1а ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Starosta doko-nuje identyfikacji potencjalnych historycznycl1 zanieczyszczen powierzchni
ziemi oraz sporzcidza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczen.
Kazdy, kto stwierdzil potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, moze ten
fakt zglosic wlasci,vemu staroscie - art. art. 101 е ust. З і 4 нstawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799. z p6zn. zm.)
Zgloszenie winno zawierac:
1. imiy і nazwisko albo nazwy podmiotu zglaszaj!!cego oraz adres jego zamieszkania ]ub
siedziby;
2. wskazanie miejsca, w miary mozliwosci podanie adresu lub numeru dzialki ewidencyjnej;
3. informacje na temat czasu wystqpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w
miary mozliwosci dokumenty uprawdopodobniajqce, ze zgloszenie dotyczy historycznego
zanieczyszczenia powierzchni zierni;

4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie,
w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi subskrypcjami, wykonanych przez laboratorium, o
którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. l a ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało
istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji
włącznie).
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności
zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U . z 2016 r., poz.
1395).
Stosowne zgłoszenie o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy
przekazywać na adres :
Starostwo Powiatowe
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
lub adres mailowy:
rolnictwo(g).powiat-tomaszo wski.com.pl
Do ww. zgłoszeń, składanyeh w postaci elektronicznej dołączyć należy skanowane
dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.
Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Tomaszowskiego
wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie
przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ocbuony Środowiska w Lublinie.

