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Abstract: Two new regulations of the Polish Ministry of Environment concerning the soil protection 
are going to be issued soon. The aim of this article is to present the current state of legislation in 
EU and Poland concerning the soil protection. So far EU lacks the comprehensive legislation in 
this field although some of the Member States, especially these where the biological life in the top 
layer of soil is endangered by the pollution (Germany) or where the soil is of main importance 
(Netherlands), issued the adequate legislation. In Poland the good basis for the protection of land 
and soil constitutes article 105 of the Polish Environmental Protection Act but taking into account 
the genetic variation of the soils issuing a good regulation on the quality standards of soil and land 
will be very difficult.
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WSTĘP
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie problemem degradacji gruntów w 

krajach Unii Europejskiej, Komisja Europejska nakreśliła pierwsze etapy strategii 
mającej na celu poprawę ochrony gleb. Dotychczas gleba nie była przedmiotem 
skoordynowanej działalności Unii Europejskiej. Komentując to, Komisarz ds. Środo
wiska Margot Wallström powiedziała: „Obecnie problem ochrony gruntów, zbyt 
długo przez nas zaniedbywany, staje się dla nas równie ważny co problemy czystości 
wód czy ochrony powietrza. Postępująca erozja gleb, ich obniżająca się jakość oraz 
utrata części z nich w wyniku różnorakich inwestycji stały się podstawowymi proble
mami, przed którymi stanęła Unia. W podstawowym aspekcie zrównoważonego 
rozwoju te trendy są w większości nieodwracalne, natomiast gleba stanowi zasadniczy 
warunek naszego przetrwania”. Strategia w tym zakresie jest jedną z siedmiu „strategii
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tematycznych” przewidywanych w ramach 6 Programu Działań Na Rzecz Środowi
ska (COM (2001) 31 finał).

W Polsce ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 627) w dziale IV zatytułowanym „Ochrona powierzchni ziemi” 
określa zasady ochrony gruntów. Ponadto według informacji uzyskanych z Minister
stwa Środowiska projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów 
jakości gleby i ziemi znajduje się w fazie końcowych ustaleń z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, 
jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych 
oczekuje na publikację (stan na dzień 6 sierpnia 2002 r.).

AKTUALNY STAN PRAWNY DOTYCZĄCY OCHRONY 
GRUNTÓW OBOWIĄZUJĄCY W UNII EUROPEJSKIEJ

Przy wprowadzaniu jednolitych dla całego obszaru Unii wartości kryterialnych 
dotyczących dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń gruntów pojawiają się bar
dzo istotne problemy, głównie z powodu zmienności genetycznej gleb. Jednakże w 
niektórych państwach, gdzie taka zmienność występuje w znacznie mniejszym sto
pniu (Holandia), wartości kryterialne były ustalane w zależności od procentowej 
zawartości w glebie substancji organicznej oraz iłu (<0,002).

Z powodu różnorodności gleb w prawie unijnym brak jest przepisów odnoszących 
się bezpośrednio i wyłącznie do problemu gleb, jednak w niektórych przepisach 
uwzględniona jest ochrona gleb i wód gruntowych:

-  dyrektywa Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 r. o odpadach (OJ L 194, 
25.07.1975);

-  dyrektywa Rady 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód 
gruntowych przed niektórymi niebezpiecznymi substancjami (OJ L 020, 
26.01.1980);

-  dyrektywa Rady 85/337/EEC z 27 lipca 1985 r. o ocenach wpływu inwestycji 
na środowisko (OJ L 175, 5.07.1985);

-  dyrektywa Rady 86/278/EEC z 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środo
wiska, a w szczególności gleb podczas używania osadów ściekowych w 
rolnictwie (OJ L 181, 4.07.1986);

-  dyrektywa Rady 91/414/EEC z 15 lipca 1991 w sprawie wprowadzania na 
rynek środków ochrony roślin (OJ L 230, 19.08.1991).

Jak widać unijna legislacja w tym zakresie jest fragmentaryczna. Harmonizacja 
definicji i standardów okazała się niezwykle trudnym zadaniem. Aby przezwyciężyć 
trudności wynikające z kompleksowości zagadnień związanych z ochroną gleb, Unia 
ogłosiła szereg programów badawczych, np. CLARINET -  Contaminated Land 
Rehabilitation Network fo r  Environmental Technologies, CARACAS — Concerted 
Action on Risk Assessment fo r  Contaminated Land in European Union, NICOLE -  
Network fo r  Industrially Contaminated Land in Europe.

Można wyróżnić dwie metody ochrony gleb przed zanieczyszczeniami. W pier
wszej z nich wprowadza się wartości kryterialne, czyli dopuszczalne wielkości 
zanieczyszczenia gleby, z którymi porównuje się rzeczywiste stężenia zanieczysz
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czeń. W przypadku braku uniwersalnych wartości kryterialnych można zastosować 
drugą metodę, w której wykorzystuje się ocenę ryzyka dla środowiska wprowadzania 
konkretnych substancji zanieczyszczających.

OCHRONA GRUNTÓW PRZEZ ZASTOSOWANIE METODY 
ANALIZY RYZYKA DLA ŚRODOWISKA

W przypadku zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego opracowano i wprowa
dzono w życie procedurę zwaną oceną ryzyka dla środowiska, której zasady ujęto w 
następujących aktach prawnych:

-  dyrektywie Rady 93/67/EEC w sprawie ustanowienia zasad oceny ryzyka dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska od substancji zgłoszonych zgodnie z dyrektywą 
Rady 67/548/EEC (OJ L 227, 8.09.1993);

-  rozporządzeniu Rady (EEC) 793/93 z 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyka działania substancji istniejących (OJ L 084, 5.04.1993);

-  rozporządzeniu Komisji (EC) 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie 
ustanowienia zasad oceny ryzyka dla ludzi i środowiska oddziaływania sub
stancji istniejących zgodnie z rozporządzeniem Rady (EEC) 793/93 (OJ L 161, 
29 06.1994).

Powyższa procedura obejmuje wszystkie komponenty środowiska, w tym również 
środowisko glebowe.

W dyrektywie 93/67/EEC i w rozporządzeniu 1488/94 przedstawione zostały 
ogólne zasady procedury, które obejmują:

• identyfikację niebezpieczeństwa,
• ocenę zależności dawka -  odpowiedź,
• analizę narażenia,
• charakterystykę ryzyka.
Pierwszym etapem procedury jest identyfikacja niebezpieczeństwa, która polega 

na rozpoznaniu ewentualnych niekorzystnych skutków wynikających z działania 
substancji o określonych właściwościach. Identyfikacja niebezpieczeństwa związane
go z właściwościami danej substancji przeprowadzana jest na podstawie wyników 
badań opisanych w Załączniku V do dyrektywy 67/548/EEC (OJ L 196, 16.08.1967). 
Metody badań właściwości ekotoksycznych substancji przedstawione zostały w czę
ści С Załącznika V.

Po przeprowadzaniu badań substancję klasyfikuje się i oznakowuje zgodnie z 
Załącznikiem VI do dyrektywy 67/548/EEC. Substancję działającą niekorzystnie na 
środowisko glebowe należy zaklasyfikować jako R56 -  substancja toksyczna dla 
organizmów glebowych. Natomiast substancję, działającą niekorzystnie na inne 
komponenty środowiska, a tym samym pośrednio na środowisko glebowe, należy 
sklasyfikować jako:
R58 -  substancja mogąca powodować długoterminowe niekorzystne skutki w środo

wisku;
R54 -  substancja toksyczna dla flory;
R55 -  substancja toksyczna dla fauny,

gdzie R54, R55, R56, R58 są związane ze zwrotem ryzyka.
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Po przeprowadzeniu identyfikacji niebezpieczeństwa kolejnym etapem jest ocena 
zależności dawka -  odpowiedź, którego celem powinno być określenie takiego 
poziomu stężenia substancji w glebie, poniżej którego nie oczekuje się wystąpienia 
niekorzystnych skutków w środowisku glebowym.

Stężenie to nazywane jest PNEC (Predicted No Effects Concentration), czyli 
stężenie bez przewidywanego działania szkodliwego i oblicza się je na podstawie 
badań toksykologicznych stosując do wartości otrzymanych w badaniach na organi
zmach żywych, np. LD5() (dawka śmiertelna medialna), LC50 (stężenie śmiertelne 
medialne), IC (stężenie powodujące inhibicję), NOEL (poziom bez obserwowanego 
działania) lub LOAEL (najniższy obserwowany poziom działania szkodliwego), 
odpowiednie współczynniki korygujące. Współczynniki korygujące służą do określe
nia stopnia niepewności przy ekstrapolacji danych otrzymanych w badaniach na 
ograniczonej liczbie gatunków do całości rzeczywistego środowiska.

Stężenie to, w przypadku substancji nowych, wyznacza się na podstawie informa
cji dostarczonych przy zgłaszaniu danej substancji, odnoszących się do skutków 
działania substancji na organizmy (paragraf 5 Załącznika VIIA i V IIВ do dyrektywy 
67/548/EEC (OJ L 196, 18.8.1967)) i na podstawie badań ekotoksyczności wymie
nionych w Załączniku VIII (poziomy 1 i 2) do powyższej dyrektywy.

Kolejnym krokiem w ocenie ryzyka jest analiza narażenia w odniesieniu do 
określonego komponentu środowiska (np. środowisko wodne, glebowe, powietrze) 
będącego pod wpływem ocenianej substancji. Celem analizy jest określenie przewidy
wanego stężenia substancji w środowisku, zwanego PEC (predicted environmental 
concentration). Przewidywane stężenie w środowisku lub ilościowe oszacowanie 
narażenia wyznacza się tylko dla tych komponentów środowiska, co do których 
przewidywane są emisje lub zrzuty substancji.

W przypadku substancji nowych ocenę wielkości stężenia przewidywanego lub 
ilościowe oszacowanie narażenia wykonuje się na podstawie informacji znajdujących 
się w dokumentach technicznych (Załączniki VII A, VII В, VII С lub Załącznik VIII 
do dyrektywy 67/548/EEC).

Dla każdego komponentu środowiska (w tym środowiska glebowego) charaktery
styka ryzyka powinna, w miarę możliwości, doprowadzić do porównania PEC z 
PNEC (predicted no-ejfect concentration).

W przypadku substancji istniejącej stosunek PEC/PNEC równy bądź mniejszy od 
jedności oznacza, że nie istnieje konieczność pozyskiwania dodatkowych informacji 
i/lub przeprowadzania dodatkowych badań ani podejmowania środków mających na 
celu ograniczenie ryzyka ponad te, które zostały dotychczas zastosowane. Gdy 
stosunek PEC/PNEC jest większy od jedności, na podstawie wielkości tego stosunku 
i na podstawie innych istotnych czynników dotyczących identyfikacji niebezpieczeń
stwa należy osądzić, który z poniższych wniosków najlepiej odnosi się do danej 
sytuacji:

-  istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji i/lub przeprowadze
nia badań w celu wyjaśnienia sytuacji lub

-  niezbędne jest podjęcie środków mających na celu ograniczenie ryzyka.
Cała przedstawiona powyżej metoda stanowi sposób ochrony gruntów w przypad

ku braku wartości kryterialnych, do których można odnieść i porównać rzeczywiste
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stężenia zanieczyszczeń. Precyzja określenia PNEC zależy od wielu czynników i w 
zasadzie reprezentuje ona aktualny poziom badań toksykologicznych.

OCHRONA GRUNTÓW PRZEZ WPROWADZENIE WARTOŚCI 
KRYTERIALNYCH NA PRZYKŁADZIE HOLANDII I NIEMIEC

Jak już powyżej wspomniano, różnorodność gleb powoduje trudności we wpro
wadzaniu jednolitych dla całego obszaru Unii wartości kryterialnych. Jednak niektóre 
z państw członkowskich (Holandia, Niemcy) wydały akty prawne określające warto
ści kryterialne.

Holandia

W Holandii od 1987 r. obowiązuje ustawa o ochronie gleb -  Soil Protection Act 
[Bulletin of Acts, Orders and Decrees, 1987]. Ustawa definiuje kryterialne wartości 
zanieczyszczeń dla gleb, wód gruntowych i osadów dennych i dzieli je na wartości 
kwalifikujące i wartości interwencyjne.

Wartości kwalifikujące (target values) -  są to wartości stężeń zanieczyszczeń, 
których obecność, np. w glebach, powoduje niewielki stopień ryzyka wywołania 
niekorzystnych zmian w ekosystemach. Obszary o wartościach stężeń zanieczyszczeń 
w glebie kształtujących się poniżej wartości kwalifikujących uważane są za czyste i 
nie wymagają dalszych badań. Obszary o wartościach stężeń powyżej wartości 
kwalifikujących są uznawane za zagrożone, z dużym prawdopodobieństwem spowo
dowania niekorzystnych zmian w środowisku, co wskazuje na podwyższony stopień 
ryzyka i sprawia, że wymagają dalszych badań. M ato implikacje w zagospodarowaniu 
obszaru -  w zależności od stopnia zanieczyszczenia mogą zostać wprowadzone 
odpowiednie restrykcje ograniczające sposoby użytkowania terenu.

Wartości interwencyjne (intervention values) -  są to wartości stężeń zanieczysz
czeń powodujących niedopuszczalny stopień ryzyka dla ludzi i ekosystemów. Obsza
ry o wartościach stężeń zanieczyszczeń w glebie kształtujących się powyżej wartości 
interwencyjnych wymagają rekultywacji.

Obszary o wartościach stężeń zanieczyszczeń kształtujących się pomiędzy warto
ściami kwalifikującymi i interwencyjnymi wymagają dalszych badań.

W 1994 r. został opublikowany okólnik w sprawie wartości interwencyjnych dla 
rekultywacji gleb [Netherlands Government Gazette 1994, no. 95], który określał 
wartości interwencyjne dla wybranych substancji chemicznych. Okólnik ten był 
kilkakrotnie uaktualniany, a ostatnia aktualizacja -  okólnik w sprawie wartości 
kwalifikujących i wartości interwencyjnych dla rekultywacji gleb [Netherlands Go
vernment Gazette 2000, no. 39] -  określa także wartości kwalifikujące.

Zarówno wartości kwalifikujące, jak i interwencyjne zależą od rodzaju oraz 
gatunku gleb i są określane w zależności od zawartości w glebach substancji organi
cznej i iłu. Oczywiście uwzględniają one naturalny poziom występowania rozpatry
wanych zanieczyszczeń (poziom tła).
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Wartości kryterialne określone zostały dla następujących grup zanieczyszczeń:
• metali,
• związków nieorganicznych,
• związków aromatycznych,
• związków policyklicznych, 

chlorowcowęglowodorów,
• pestycydów
• oraz niewielkiej grupy innych zanieczyszczeń.
W przypadku metali, z wyjątkiem antymonu, molibdenu, selenu, telluru, talu i 

srebra oraz arsenu, wartości kwalifikujące i interwencyjne zależą od zawartości w 
glebie iłu i substancji organicznej. W celu porównania wartości zmierzonej z warto
ścią z okólnika wartości dla gleby standardowej należy przeliczyć według następują
cego wzoru:

gdzie:
(TW ,IW )^ -  wartość kwalifikująca (target value) i wartość interwencyjna (intervention  

value) dla badanej gleby,
(TW ,\W ) -  wartość kwalifikująca (target value) i wartość interwencyjna (intervention

value) dla gleby standardowej,
ci{ -  zawartość iłu o frakcji <0,002 mm w glebie badanej [%], 
csubst or g ~~ zawartość substancji organicznej w glebie badanej [%],
A,B,C -  stała zależna od pierwiastka (wartości stałych dla wybranych metali i arsenu 

przedstawione są w tabeli 1).
W przypadku zanieczyszczenia związkami organicznymi wartości kwalifikujące 

i interwencyjne zależą tylko od zawartości substancji organicznej i w tym przypadku 
należy wartości dla gleby standardowej przekształcić według następującego wzoru (z 
wyjątkiem WWA):

gdzie:
(TW JW )g -  wartość kwalifikująca (target value) i wartość interwencyjna (intervention  

value) dla badanej gleby,
(TW JW ) -  wartość kwalifikująca (target value) i wartość interwencyjna (intervention  

value) dla gfeby standardowej,
c subs i or g ~ zawartość substancji organicznej w glebie badanej [%] (w przypadku zawar

tości substancji organicznej większej niż 30% i mniejszej niż 2% należy przyjąć odpowiednio 
30% i 2%).

W przypadku WWA nie ma potrzeby przeliczać wartości kwalifikujących i inter
wencyjnych dla gleb o zawartości substancji organicznej mniejszej niż 10% i większej 
niż 30%. Dla gleby o zawartości substancji organicznej poniżej 10% należy przyjąć
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wartość 1, czyli 40 mg • kg"1, a dla zawar
tości substancji organicznej powyżej 30% 
-  3, czyli 120 mg • kg-1.

Dla gleb o zawartości substancji orga
nicznej między 10 a 30% należy wykorzy
stać następujące wzory:

TABELA 1. Stała zależna od pierwiastka 
TABLE 1. Substance dependent constant

gdzie:
(TW ,IW )ç -  wartość kwalifikująca (target 

value) i wartość interwencyjna (intervention  
value) dla badanej gleby,

Pierwiastek
Element

Stała zależna od pierwiastka 
Substance dependent constant 
for metals
A В с

As 15 0,4 0,4
Ba 30 5 0
Cd 0,4 0,007 0,021
Co 2 0,28 0
Cr 50 2 0
Cu 15 0,6 0,6
Hg 0,2 0,0034 0,0017
Ni 10 1 0
Pb 50 1 1
Zn 50 3 1,5

-  zawartość substancji organicznej w glebie badanej [%].

N iem cy

Ustawa o ochronie gleb przed szkodliwymi przekształceniami i o rekultywacji 
terenów zanieczyszczonych -  Federalna ustawa o ochronie gleby {Gesetz zum Schutz 
vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten; Bundes-Bo- 
denschutzgesetz -  BBodSchG) vom 17. März 1998 [BGBl. Г 1998 s. 502] została 
ratyfikowana w 1998 r. i weszła w życie w marcu 1999 r. Na mocy tej ustawy 
obowiązujące do tej pory w poszczególnych landach regulacje prawne i normy 
dotyczące rekultywacji gleb zostały zastąpione jednolitymi zasadami oceny ryzyka 
oraz oczyszczania. Jednolite kryteria ułatwiają oszacowanie ryzyka będącego skut
kiem zanieczyszczenia gleb. Ważnym celem powyższej ustawy jest stworzenie wa
runków do przywracania terenów zanieczyszczonych do stanu umożliwiającego ich 
gospodarcze użytkowanie, a tym samym do zmniejszenia presji inwestycyjnej na 
obszary rolno-leśne. Zgodnie z ustawą za identyfikację i ocenę ryzyka od zanieczy
szczonych gruntów, a także za ich rekultywację odpowiedzialne są poszczególne 
landy. W szczegółach akty te mogą się różnić, jednak ogólna procedura jest podobna 
i obejmuje:

-  identyfikację i rejestrację gruntów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą 
być zanieczyszczone,

-  badanie gruntów i ocenę ryzyka,
-  rekultywację i/lub monitoring.
Ocenę ryzyka przeprowadza się dla każdego przypadku oddzielnie i decyzję 

podejmuje się uwzględniając sposób użytkowania gleby, stopień i zakres zanieczysz
czenia, odnośne receptory i istniejące ścieżki narażenia.

Ustawa określa wymagania dotyczące wykonywania badań, ocen oddziaływania 
oraz rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Jednolite wymagania dotyczące oceny
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oddziaływania mają ułatwiać ich wykonywanie przez wprowadzenie jednolitych 
poziomów oceny (wartości kwalifikujących) gleb oraz przez wprowadzenie modeli 
opisujących zagrożenie i ocenę ryzyka w konkretnych sytuacjach. Odnośnie rekulty
wacji terenów zanieczyszczonych ustawa określa, w jakich warunkach niezbędne są 
zabiegi oczyszczania gruntów lub długoterminowe zabiegi hermetyzujące. Jednorod
ne standardy, ustalone przez ustawę na poziomie krajowym, stanowią podstawę do 
skutecznych działań władz różnych szczebli.

Ustawa wprowadza ponadto definicje wartości kwalifikujących i wartości inter
wencyjnych:

• wartości kwalifikujące (Priifwerte)- wartości stężeń zanieczyszczeń, przekro
czenie których oznacza, przy uwzględnieniu sposobu wykorzystania gruntów, 
że powinno się przeprowadzić badania w celu sprawdzenia, czy miało miejsce 
szkodliwe przekształcenie gleby lub jej zanieczyszczenie,

• wartości interwencyjne (Maßnahmenwerte) -  wartości stężeń zanieczyszczeń, 
przekroczenie których z reguły sygnalizuje wystąpienie szkodliwego prze
kształcenia gleby lub jej zanieczyszczenie i wymaga, uwzględniając przyszły 
sposób wykorzystania terenu, podjęcia odpowiednich kroków w celu jej rekul
tywacji.

W lipcu 1999 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do powyższej ustawy 
-  Rozporządzenie o ochronie gleb i terenach zanieczyszczonych (Bundes-Boden- 
schutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 -  BBodSchV) [BGBl. I 1999 s. 
1554] ustalające dla gleb wartości kwalifikujące (Priifwerte) oraz wartości interwe
ncyjne (Maßnahmenwerte) dla następujących grup zanieczyszczeń:

e metali,
• związków nieorganicznych,
• pestycydów,
• związków aromatycznych,
• chlorowcowęglowodorów.
W zależności od drogi przepływu substancji zanieczyszczających zdefiniowano 

następujące wartości:
-  wartości kwalifikujące i interwencyjne dla gleb w układzie gleba - człowiek, 

w podziale na kilka kategorii użytkowania terenu: place zabaw dla dzieci, 
obszary zamieszkałe, parki i tereny rekreacyjne, obszary przemysłowo-hand
lowe,

-  wartości kwalifikujące i interwencyjne dla gleb w układzie gleba - roślina 
jadalna,

-  wartości kwalifikujące dla gleb w układzie gleba - wody gruntowe.
Rozporządzenie precyzuje wymagania ustawy w zakresie badań i ocen domnie

manych zanieczyszczeń terenu, określa rodzaje zabiegów oczyszczających i hermety
zujących oraz ustala podstawy do zapobiegania zanieczyszczeniu gleb w przyszłości. 
Reguluje ponadto wymagania w odniesieniu do badań remediacyjnych i planu rekul
tywacji terenu.
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PORÓWNANIE WARTOŚCI KRYTERIALNYCH 
STOSOWANYCH W HOLANDII I NIEMCZECH

Porównanie holenderskich i niemieckich wartości kryterialnych jest trudne ze 
względu na różne systemy oceny zanieczyszczenia gleb. Mimo że początkowo syste
my wydają się podobne -  w obu krajach zastosowano podział na wartości kwalifiku
jące i interwencyjne -  jednak występują znaczące różnice. Wszystkie wartości 
kryterialne w holenderskim okólniku podane są dla standardowej gleby ( 10% substan- 
cji org., 25% iłu), podczas gdy w niemieckim rozporządzeniu nie jest to stosowane. 
Z kolei przepisy niemieckie stosują podział wartości kryterialnych według typu 
użytkowania gleby (place zabaw dla dzieci, obszary zamieszkałe, parki i tereny 
rekreacyjne, obszary przemysłowo-handlowe).

W tabeli 2 przedstawiono próbę porównania wartości kryterialnych stosowanych 
w Holandii i Niemczech. Z holenderskich i niemieckich przepisów wybrano te 
substancje, które powtarzały się zarówno w okólniku, jak i w rozporządzeniu. Porów
nanie ograniczono do wartości kwalifikujących, przy czym z niemieckiego rozporzą
dzenia wybrano wartości kwalifikujące dla terenów przeznaczonych na place zabaw 
dla dzieci. Założono, że w przypadku przepisów holenderskich gleby, w których 
stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają wartości kwalifikujących, mogą być użyt
kowane w dowolny sposób -  także jako place zabaw dla dzieci.

Z zestawienia wynika, że niemieckie wartości kwalifikujące są we wszystkich 
przypadkach (oprócz arsenu) wyższe od holenderskich. Różnice są najmniejsze dla 
metali (wartości kwalifikujące są od 2 do 33 razy wyższe), a największe dla pestycy
dów -  w przypadku aldrinu wartość kwalifikująca jest aż ponad 33 tys. razy wyższa. 
Przyczyną tak dużych różnic jest duże zanieczyszczenie gleb w Niemczech (szcze
gólnie pestycydami), co powoduje, że takie stężenie zanieczyszczeń w glebie, które 
w Niemczech będzie traktowane jako tło, w Holandii będzie uważane za poważne 
zanieczyszczenie.

Mając na uwadze powyższe wnioski można stwierdzić, że trudności z określeniem 
wartości kryterialnych w Unii mogą być spowodowane nie tylko dużą zmiennością 
genetyczną gleb, ale także różnicami w poziomach zanieczyszczeń traktowanych jako 
tło w poszczególnych krajach członkowskich.

OCHRONA GRUNTÓW W PRZEPISACH POLSKICH
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 

62, poz. 627) w dziale IV zatytułowanym „Ochrona powierzchni ziemi” określa 
zasady ochrony gruntów. W szczególności w art. 102 przedstawia zasady wykonywa
nia prac rekultywacyjnych. Natomiast w artykule 103 wprowadza pojęcie „stan
dardów jakości” dla gleb oraz je definiuje. Najważniejszy w tej problematyce art. 105 
zobowiązuje ministra właściwego do spraw środowiska do wydania, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego standardy 
jakości gleby oraz do rozważenia określenia standardów jakości ziemi. Rozporządze
nie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby i ziemi zostało wydane
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TABELA 2. Porównanie holenderskich i niemieckich wartości kwalifikujących 
TABLE 2. Comparison of Dutch and German target values

Substancja
Substance

Wartości kwalifikujące -  Target values [mg • kg 1 s. m. -  d. w.]
Rozporządzenie o ochronie gleb 
i terenach zanieczyszczonych 
(Niemcy)
Federal Soil Protection and 
Contaminated Sites Ordinance 
(BBodSchV)
(Germany)

Okólnik w sprawie wartości 
kwalifikujących i wartości inter
wencyjnych dla rekultywacji gleb 
(Holandia)“ »
Circular on target values and inter
vention values for soil remediation 
(Netherlands)

Metale -  Metals
As 25 29
Cd(2) 10 0,8
Cr 200 100
Ni 70 35
Pb 200 85
Hg 10 0,3
Związki nieorganiczne -  Inorganic Compounds
Cyjanki -  Cyanides 50 u ®
Pestycydy -  Pesticides
Aldrin 2 0,00006
DDT 40 0,01(4)
ß-HCH 5 0,009
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) -
Polycyclic aromatic hydrocarbons (РАН)
Benzo(a)piren - 2 1 (5)

Benzo(a)pyrene
Chlorowcopochodne węglowodorów -  Chlorinated hydrocarbons
Heksachlorobenzen 4 0,03(6)
Pentachlorofenol 50 10<7>
PCB6(8) 0,4 о о to

(1)jako stężenie w standardowej glebie (10% substancji org. i 25% iłu) -  as the concentration in a 
standard soil (10% organic matter and 25% clay);
(2)w przypadku ogródków domowych i działkowych, w których przebywają dzieci, a ponadto 
uprawia się rośliny jadalne, wartość kwalifikująca dla kadmu wynosi 2 mg • kg-1 -  in the case of 
gardens and allotments where the children stay and the edible plants are cultivated the target value 
for cadmium should be 2 mg • kg-1;.
(3) suma wolnych cyjanków i ich związków -  the sum of free cyanides and their compounds;
(4) suma DDT, DDE i DDD -  the sum of DDT, DDE and DDD;
(5) suma: antracen, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, chryzen, fenolan, fluoran- 
ten, indeno(l,2,3-cd)piren, naftalen i benzo(ghi)perylen -  the sum of anthracene, benzo(a)an- 
th racene , benzo(k)fluoran thene, benzo(a)pyrene, chrysene, phenatrene, fluoran thene, 
indeno(l,2,3-cd)pyrene, naphthalene and benzo(ghi)perylene;
(6) suma wszystkich chlorobenzenów: chlorobenzenu oraz di- tri-, tetra-, penta- i heksachloroben- 
zenu -  the sum;
(7) suma wszystkich chlorofenoli: pentachlorofenolu oraz di- tri-, tetra- i pentachlorofenolu -  the 
sum;
(8) ponieważ w badaniu określa się całkowitą zawartość PCB, w celu porównania z wartością z 
rozporządzenia należy otrzymaną w badaniu wartość podzielić przez 5 -  because during the 
measurements the total content of PCB is obtained, in order to compare it with the ordinance value 
the measured value should be divided by 5;
(9) suma PCB 28, 52, 101, 138, 153 i 180 -  the sum of PCB 28, 52, 101, 138, 153 and 180.



Ocena zanieczyszczenia gruntów  w aktach prawnych UE 95

6 września 2002 r. na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska.

Również projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 
muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych (wy
dawany na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach), oczekuje na publikację.

Na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym [Dz. U. 
z 2001 r. Nr 38, poz. 452] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie 
z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczysz
czających glebę [Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 344]. Dotyczy ono jednak tylko terenów 
gospodarstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 wymienionej ustawy, czyli 
ekologicznych gospodarstw rolnych.

Załącznik do tego rozporządzenia określa dopuszczalne stężenia ołowiu, kadmu, 
chromu, miedzi, niklu, rtęci i cynku dla trzech rodzajów gleb: lekkiej, średniociężkiej 
i ciężkiej podając jednocześnie kryteria klasyfikacji tych gleb.

PODSUMOWANIE
W dokumencie Komisji Europejskiej z 26 października 2001 r. -  The Soil 

Protection Communication (European Commission) określa się znaczenie gleby jako 
„żyjącego biosystemu” i jednocześnie podnosi się kwestię nie dość wystarczającej 
rangi tego problemu w przeszłości. Skutkiem takiej polityki jest obecny stan prawny 
w tym zakresie, charakteryzujący się brakiem jakiejkolwiek dyrektywy odnoszącej 
się bezpośrednio do problemu ochrony gleb. W związku z tą sytuacją problem 
ochrony gleb ujmowany jest najlepiej poprzez ocenę ryzyka opierającą się na stosow
nych przepisach dotyczących substancji i preparatów niebezpiecznych.

Państwa, dla których gleby mają zasadnicze znaczenie (Holandia) lub takie, w 
których obecny stan zanieczyszczeń gleb spowodował poważne zagrożenie dla życia 
biologicznego w ich wierzchniej warstwie (Niemcy) -  stworzyły odpowiednie prze
pisy w tym zakresie nadając im rangi ustaw.

W Polsce istnieją dobre podstawy do ochrony gruntów w postaci zapisu art. 105 
ustawy Prawo ochrony środowiska, a przy wydaniu rozporządzenia ustalającego 
wartości kryterialne wykorzystano przepisy obowiązujące w prawie holenderskim.
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