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WPROWADZENIE

Przyczyny regulacji prawnych w odniesieniu do ochrony gleb:
• są to elementy skończone
• są to elementy nieodnawialne w zakresie długości życia ludzkiego
• są to elementy zagrożone degradacją
• są to elementy posiadające określoną wartość, która może
ulegać zmianom w wyniku różnorodnych interakcji
Potrzeba regulacji prawnych:
• zmiany o charakterze degradacyjnym są powszechne
• skala antropogenizacji środowiska przyrodniczego stale rośnie
• tereny o różnej formie użytkowania przybliżają się do siebie
• rośnie świadomość społeczeństwa
• rosną oczekiwania społeczne wobec zatrzymania negatywnych działań
wobec powierzchni ziemi i przestrzeni oraz zapewnienia możliwości
funkcjonowania w czystym środowisku
• uzyskanie poznawalności, zrozumiałości, łatwej dostępności przestrzeni
Cele przedmiotowych regulacji prawnych:
• bezpieczeństwo życia i bezkonfliktowość użytkowania
• ład przestrzenny
• zrównoważony rozwój i użytkowanie terenu
• równowaga biologiczna
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USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1161)
Art. 1.
utrata lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów – całkowity zanik lub zmniejszenie zdolności
produkcyjnej gruntów (pkt 15),
grunty zdegradowane – grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w
wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności
przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej (pkt 16),
grunty zdewastowane – grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkowa w wyniku przyczyn, o których
mowa wyżej (pkt 17),

rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości
użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości
fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz
odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (pkt 18),
zagospodarowanie gruntów – rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych (pkt 19).
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USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
Art. 3.
1. Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej,
powstającym wskutek działalności nierolniczej,
3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.
2. Ochrona gruntów leśnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne
lub nierolnicze,

2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji
gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach
i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności
nieleśnej,
3) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które
utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności
nieleśnej,

4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu
obniżania ich produkcyjności.
Zgodnie z nowelizacją z 10 października 2008 (wprowadzoną z dniem 01.01.2009 r.), przepisów Ustawy nie
stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.
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USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów
jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych
obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania
na grunty.
Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego
przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,
3) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego
przeznaczenia przekracza 1 ha,
4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
oraz torfowisk i oczek wodnych, jeżeli mają być przeznaczone na cele budowy zbiorników wodnych,
eksploatacji złóż kopalin, budowy dróg publicznych lub linii kolejowych,
5) pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody wojewody.
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USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
Rozdział 4. Zapobieganie degradacji gruntów
Art. 15. 1. Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne
obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji.
Rozdział 5. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Art. 20. 1. Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich
rekultywacji na własny koszt.
2. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych
przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych, dokonuje właściwy organ wymieniony w art. 5
przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a rekultywacji gruntów leśnych
i gruntów przeznaczonych do zalesienia - środków budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach
o lasach.
2a. Rekultywacji na cele inne niż wymienione w ust. 2 pozostałych gruntów zdewastowanych lub
zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych dokonuje właściwy organ
wymieniony w art. 5 przy wykorzystaniu środków budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych
prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach.
3. Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach
działalności przemysłowej.
4. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na
określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od
zaprzestania tej działalności.
5. Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez
kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej
potrzebę rekultywacji.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 23 STYCZNIA 1987 R.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI
Zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom powierzchni ziemi polega na niedopuszczaniu do:
1) zanieczyszczania, niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu przez niekorzystne
przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków,
2) niszczenia szaty roślinnej, w szczególności przez jej wydeptywanie i wypalanie, i nawiewania mas ziemnych,
przesuszania i zawadniania gleby oraz zubożania w próchnicę i składniki pokarmowe dla roślin,

3) stosowania środków chemicznych i biologicznych wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio do gleby
w ilościach i w sposób naruszający równowagę przyrodniczą oraz stwarzający zagrożenie dla życia ludzkiego,
4) wznoszenia obiektów budowlanych lub zespołów tych obiektów oraz urządzeń w sposób szkodliwie
wpływający na powierzchnię ziemi,
5) prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powodujący naruszenie wartości przyrodniczych
i produkcyjnych powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu.
Przywrócenie do właściwego stanu powierzchni ziemi w razie jej uszkodzenia może w szczególności polegać
na:
1) doprowadzeniu do naturalnego ukształtowania rzeźby terenu,
2) odtworzenia wartości przyrodniczych i użytkowych zniszczonej w wyniku działalności gospodarczej lub
klęsk żywiołowych powierzchni ziemi, łącznie z glebą i rzeźbą terenu,

3) wykorzystaniu nieużytków w sposób określony w planach zagospodarowania przestrzennego,
4) stosowaniu metod rekultywacji, zapewniających optymalne ukształtowanie krajobrazu, warunków
środowiska i gospodarczej przydatności terenów przekształconych.
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USTAWA O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWIE
(Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493)

W myśl art. 6 pkt 11 lit. c Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, przez szkodę
w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych,
ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez
działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska w powierzchni ziemi, przez co rozumie się
zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia ludzi. Definicja taka jest zgodna z Dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143/56 z 30.04.2004, str. 56,
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357).
Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkoda w środowisku lub do szkody w środowisku,
wywołanych emisją rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego między bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku a działalnością
podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przepisów ustawy nie stosuje się jeżeli od emisji lub zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie
szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku, upłynęło więcej niż 30 lat.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz.U. 2016 poz. 1395)

Określono limity zawartości substancji podanych w załączniku do Rozporządzenia w glebach obszarów o
różnej formie użytkowania – cztery grupy gruntów.
I grupa - tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy, grunty rolne zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym: tereny ośrodków
wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic),
tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice
sportowe, kąpieliska, pola golfowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki i wesołe
miasteczka, ogrody zoologiczne i botaniczne;
II grupa - grunty orne oraz tereny rodzinnych ogrodów działkowych, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe,
grunty pod stawami, grunty pod rowami;
III grupa - lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
nieużytki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyłączeniem terenów wymienionych, w tym: tereny o
charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody, tereny zieleni
nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, użytki ekologiczne;
IV grupa - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, w tym: drogi, tereny kolejowe, inne
tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Jeżeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, grupy gruntów
wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie określa się zgodnie z przeznaczeniem
terenu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając oznaczenia
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250).
I grupa: MN, MW, U, US, UC, RM, RU, ZP, ZC
II grupa: R, ZD
III grupa: ZL, ZP, ZN
IV grupa: P, PG, KD, KDW, E, G, W, K, T, O, C.
Dla grupy gruntów II dla głębokości 0–0,25 m poniżej poziomu terenu (ppt) określono podgrupy gruntów
wydzielone w oparciu o właściwości gleby: zawartość frakcji FG02, pH-KCl, zaw. Corg.
Ważność badań gleby – 10 lat (o ile nie zaistniały okoliczności mogące znacząco zmienić stan); konieczność
wykonania w laboratoriach akredytowanych.
Określono sposób pobierania próbek – liczba na jedn. powierzchni, głębokość oraz rodzaje koniecznych
analiz, referencyjne metodyki i zakres zawartości raportu. Załączono też tabelę rodzajów działalności, które
mogły powodować konkretne zanieczyszczenia w przeszłości oraz rodzaje działalności mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
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PODSTAWY REKULTYWACJI GLEB

Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości
użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości
fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz
odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

FAZA PLANOWANIA
Studia kameralne - obejmują ogólne prace bibliograficzne, kartograficzne, wypisy, analizę przekształceń
architektury krajobrazu, wytyczne do prac terenowych oraz określenie koniecznych dalszych studiów.
Studia kartograficzne (w tym planistyczne) - przeprowadza się w oparciu o mapy i podkłady geologiczne,
hydrologiczne i inne. Dostosowaną właściwie szczegółowość w przypadku opracowań dotyczących
krajobrazów zamkniętych, tj. miast, osiedli, parków itp. uzyskuje się korzystając z materiałów zakresu
miejscowego – o skali 1:10000, 1:5000 i większej. W każdym przypadku przyjmuje się zasadę, że roboczo
należy pracować na mapach w skalach większych, w ostatecznej wersji pomniejszając opracowanie do skali
zasadniczej (np. opracowując obszar w skali 1:100000, studia robocze należy prowadzić na mapach 1:2500050000).
Studia terenowe - mają za zadanie wyjaśnić z jakim krajobrazem i o jakich cechach szczegółowych i
rozkładzie przestrzennym tych cech mamy do czynienia, a także zweryfikować tezy ustalone w trakcie prac
kameralnych.
FAZA PROJEKTOWANIA
FAZA REALIZACJI
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PODSTAWY REKULTYWACJI GLEB

Ustalenia wstępne:
- stan środowiska przyrodniczego i jego elementów,
- lokalne i napływowe zagrożenia dla czystości środowiska,
- przekształcenia mechaniczne gruntów w obszarze przeznaczonym
do rekultywacji,
- rodzaj występujących zanieczyszczeń i ich koncentracji,
- fizyczny stan zanieczyszczeń w glebie,
- właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne substancji
skażających,
- skład granulometryczny gleb i zawartość w nich substancji
organicznej,
- wielkość i struktura wewnętrzna obszaru zanieczyszczonego
oraz jego historia.
Podstawowe zasady rządzące doborem metod rekultywacyjnych:
- skuteczność,
- możliwie niski koszt,
- szybkość przystosowania terenu do pełnienia nowych funkcji,
- dopasowanie do określonych warunków przyrodniczych,
- dobór gatunków roślin do nasadzeń i siewu
- dopasowanie do skali przedsięwzięcia,
- techniczne i technologiczne przygotowanie realizatora.
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REKULTYWACJA - WPROWADZENIE

Rekultywacja terenów zdegradowanych to działanie ze sporą już historią. Hüttl [1998] wskazał, że pierwsze
działania tego typu w Łużyckim Zagłębiu Węglowym były prowadzone już w latach 20-tych XX wieku –
zaraz po wprowadzeniu wielkoskalowego wydobycia i zwałowania materiału nadkładowego. Kolejno
zajmowano się rekultywacją także innych terenów, w tym zdegradowanych w wyniku działań
urbanistycznych.
Ta rozciągłość w czasie spowodowała, że prace rekultywacyjne dokonywane były w różnych realiach
społecznych i ekonomicznych. W dużej mierze na opisywanych pracach ciążyła zmienna w czasie planistyka,
zarówno w skali strategicznej (państwowej, długofalowej), jak taktycznej (lokalnej, doraźnej).
Także współcześnie, różne są drogi dochodzenia do opracowania koncepcji rekultywacji
i zagospodarowania terenów zdegradowanych lub zdewastowanych przez różne siły sprawcze. W Polsce, na
ogół dzieje się to na etapie rozważań nad dokumentami planistycznymi szczebla gminnego (Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego) lub wojewódzkiego (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa).
Kierunek rekultywacji zależy od potrzeb gospodarza terenu, jak i właściwości materiału poddanego procesowi
rekultywacji. Jego ustalenie jest też powiązane z rozstrzygnięciami planów społeczno-gospodarczych, planów
zagospodarowania przestrzennego oraz określeniami dotyczącymi ochrony środowiska przyrodniczego.
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KIERUNKI REKULTYWACJI
Dogan i Kahriman [2008] zebrali te tezy, formułując ideę skonstruowania w ramach działań rekultywacyjnych
stabilnego długofalowo krajobrazu, przy tym estetycznie i ekologicznie powiązanego z otoczeniem.

W najprostszym rysie
wyróżnić można cztery
zasadnicze kierunki rekultywacji:
• rolny (rolniczy),
• leśny,
• wodny,
• specjalny.

Dwa pierwsze to kierunki produkcyjne (z wyłączeniem lasów ochronnych), a dwa kolejne nieprodukcyjne (z
wyłączeniem stawów hodowlanych). Ostatni z wymienionych jest często uszczegóławiany, z racji
zróżnicowania obranej docelowej użyteczności. Wskazuje się m.in. kierunki: infrastrukturowy
(infrastrukturalny), rekreacyjny, zieleni miejskiej, budownictwa powszechnego i budownictwa drogowego
(budowlany).
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KIERUNKI REKULTYWACJI

[Rowerowykraj.kwbkonin.pl]

[ppwb.org.pl]
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KIERUNKI REKULTYWACJI

Der Geiseltalsee südwestlich von Halle [Wikimedia]
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Źródło: www.a-ronet.pl
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KIERUNKI REKULTYWACJI

Kierunek rekultywacji musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Jest
ustalany zgodnie z założeniami tego planu i wytycznymi przyszłego użytkownika rekultywowanego terenu.
Przy opracowywaniu projektu rekultywacji na ogół jest on już wcześniej ustalony, w związku z czym
trzeba dostosować cały cykl planowania i realizacji do tego ustalenia.
Wybór kierunku rekultywacji, a co za tym idzie zagospodarowania danego terenu nie może być
zrealizowany bez rozpoznania praw rządzących równowagą środowiska przyrodniczego oraz uchwycenia
zmian w nim zachodzących pod wpływem konkretnych działań człowieka. Znane są przykłady

katastrofalnego naruszenia równowagi hydrograficznej regionów w wyniku błędnych decyzji dotyczących
rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.
Pamiętać należy, że wybór danego kierunku rekultywacji ogranicza w dużej mierze zakres adaptacji terenu,
po ewentualnej zmianie decyzji o użytkowaniu terenu w przyszłości. Szczególnie wykonanie nasadzenia
leśnego, czy konstrukcja zbiornika wodnego wymagają założenia długotrwałości użytkowania.

W przeciwnym razie poniesione nakłady zostaną bezpowrotnie utracone, a ponowne dostosowanie terenu
do nowych potrzeb nie mniej, a może nawet i bardziej uciążliwe.
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CELE REKULTYWACJI

Celem prowadzonej rekultywacji może być przystosowanie
terenu do:
•

użytkowania gospodarczego, w tym zalesienia
lub uprawy rolniczej,

•

utworzenia miejskiego założenia zielonego,

•

utworzenia terenów sportowo-rekreacyjnych,

•

uformowania zbiornika wodnego,

•

przeprowadzenia szlaków komunikacyjnych,

•

lokalizacji budynków mieszkaniowych i użyteczności
publicznej,

•

lokalizacji budowli technicznych,

•

przeprowadzenia elementów sieci przesyłowych

•

…..
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NAPRAWA WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zanim zostanie podjęta decyzja o kierunku i sposobie rekultywacji pokrywy glebowej na danym terenie
trzeba ustalić:
• przyczynę degradacji gleby,
• rodzaj czynnika degradującego (środek chemiczny, zmiany fizyczne, wodne, biologiczne i inne),
• stopień degradacji,
• zasięg degradacji w ujęciu areałowym i objętościowym.
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FAZA PLANOWANIA, A PRAKTYKA

Dla praktycznego wykonania technik rekultywacyjnych, koniecznym jest zaplanowanie konkretnych prac
i czynności oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych do użycia w ich trakcie. Ich dobór zależny jest od
szeregu czynników, z których najistotniejszymi są:
- lokalizacja terenu rekultywowanego,
- powierzchnia terenu rekultywowanego,
- układ terenu (struktura, kształt),
- rzeźba terenu,
- zamierzony kierunek zagospodarowania,
- dostępność urządzeń i narzędzi,
- dostępność siły roboczej i jej koszt,
- koszt jednostkowy różnych technik i prac,

- planowany czas wykonania zadania.
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PRACE W RAMACH PROCESÓW REKULTYWACYJNYCH

•

głębokie spulchnienie gruntu,

•

rozbicie brył ziemnych,

•

założenie drenażu,

•

założenie systemu nawadniania,

•

nawożenie organiczne, mineralne i wapnowanie
(nawożenie podstawowe),

•

wyrównanie powierzchni gruntu,

•

ubicie powierzchni gruntu,

•

usunięcie niepożądanych roślin (chwastów),

•

wyznaczenie przebiegu ścieżek, dróg i lokalizacja pozostałych elementów infrastruktury terenu
zielonego,

•

wysiew nasion roślin,

•

sadzenie sadzonek roślin,

•

uprawa pielęgnacyjna gruntu – aeracja, przekopywanie kwietników jednorocznych, usuwanie resztek
roślinnych i śmieci, nawożenie uzupełniające (następcze), wyrównywanie kretowin i innych
nierówności powierzchni gruntu,

•

pielęgnacja roślinności.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW DO REKULTYWACJI
Grupa

Podgrupa
nieużytki
górnictwa
podziemnego
nieużytki
górnictwa
odkrywkowego

Nieużytki górnicze

nieużytki
górnictwa
surowców
skalnych

Typ
Podtyp
zwały górnictwa węgla kamiennego,
rud żelaza, rud cynkowo-ołowiowych, zwały nie przepalne, przepalone
rud miedzi
nieużytki górnictwa węgla kamiennego,
węgla brunatnego, torfu, siarki, rud
wyrobiska, zwały
cynkowo-ołowiowych - tereny
pogalmanowe (warpie)
wyrobiska górnictwa piasku
podsadzkowego, kruszyw naturalnych, wyrobiska zawodnione,
surowców plastycznych - glinianki, skał niezawodnione
zwięzłych - kamieniołomy

szkody górnictwa
zapadliska
podziemnego
szkody górnictwa
tereny otaczające odwodnienie
odkrywkowego
nieużytki zakładów cynkowonieużytki
ołowiowych i miedziowych powstałe
zakładów
przy wzbogacaniu węgla kamiennego
wzbogacania
(osadniki)
Nieużytki przemysłu
przeróbczego

zapadliska zawodnione i
przesuszone

zwały popłuczkowe, poflotacyjne

nieużytki hutnicze zwały hut żelaza, cynku i ołowiu, miedzi

nieużytki
zwały zakładów przemysłu
przemysłu
chemicznego
chemicznego
nieużytki
zakładów
zwały żużlu i popiołu, osadniki popiołu
energetycznych
Zniekształcenia gleb spowodowane zanieczyszczeniem powietrza przez przemysł

Klasyfikacja terenów poprzemysłowych [Greszta, Morawski 1972].
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PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW DO REKULTYWACJI

Klasa
I

II

III

IV

V

Charakterystyka utworów glebowych
lessy, utwory lessopodobne, gliny margliste, wierzchnie
warstwy gleb uprawnych (brunatnych, czarnoziemów
zdegradowanych, czarnych ziem, torfów, murszów itp.)

Właściwości
chemiczne
fizyczne

Przydatność do rekultywacji

rekultywacja rolna (sadownicza,
bardzo dobre lub
ogrodnicza itp.) bez większych
dobre
nakładów na zabiegi melioracyjne
rekultywacja rolna po zastosowaniu
gliny pylaste, gliny ilaste zasobne w węglan wapnia,
bardzo dobre lub
zabiegów melioracyjnych oraz
czwartorzędowe utwory gliniasto-iłowe oraz iły
dobre lub wadliwe
dobre
rekultywacja leśna bez zabiegów
sedymentacyjne
melioracyjnych
rekultywacja rolna i leśna po
iły trzeciorzędowe (mioceńskie), piaski gliniaste i pylaste
dobre lub wadliwe dobre lub wadliwe zastosowaniu intensywnych zabiegów
melioracyjnych
rekultywacja rolna po intensywnych
iły ciężkie warstw spągowych lub stropowych z domieszką
zabiegach melioracyjnych,
węgla, utwory rumoszowe, kamieniste, żwirowe,
wadliwe lub złe
złe
zadrzewienia sanitarne, w pierwszej
piaszczyste
fazie bez określonych efektów
gospodarczych
grunty nadmiernie zasolone z domieszką węgla oraz
pirytów (zw. siarki), skały rumoszowe kamieniste,
żwirkowate, piaszczyste z zawartością pierwiastków
toksycznych (Pb, Zn, Cu, As, B)

bardzo dobre lub
dobre

złe

złe

zagospodarowanie po wykonaniu
specjalnych zabiegów melioracyjnych
albo izolacji (wymagane specjalne
metody rekultywacji)

Uwagi
grunty
potencjalnie
produktywne
j.w.

j.w.

jałowe

toksyczne

Klasyfikacja materiału zwałowego dla potrzeb rekultywacji [Maciak 1996]
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Właściwości chemiczne:
bardzo dobre – pH 6,0-7,5; duża zawartość łatwo przyswajalnych składników pokarmowych (NPKCa);
dobre – pH 5,0-6,0 oraz 7,5-8,5; średnio zasobne w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe; wadliwe –
pH 3,5-5,0 oraz 8,5-10,0; mało zasobne w składniki pokarmowe; nieznaczna zawartość siarczków albo
siarki elementarnej; złe – pH<3,5; silnie zasolone; duża zawartość siarczków; zasobne w toksycznie
działające pierwiastki śladowe.
Właściwości fizyczne:
bardzo dobre – utwory, które w trakcie obrabiania zachowały (lub nabyły) dobrą strukturę, dają się łatwo
obrabiać sprzętem granulometrycznym; dobre – wykazują tendencję stosunkowo długiego utrzymania
dobrych właściwości fizycznych, łatwe w uprawie mechanicznej; wadliwe – utwory zwięzłe, zlewne (lub
luźne, hydrofobowe) wykazujące złe stosunki wodne, obróbka mechaniczna daje krótkotrwałe efekty; złe
– utwory nadmiernie spoiste, zlewne, silnie pęczniejące, łatwo rozszlamowujące się lub silnie
szkieletowe.
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WPROWADZENIE DO METODYKI OCZYSZCZANIA GLEB

Zanieczyszczenia w glebach mogą
występować w różnej postaci:
• cząstek stałych, wymieszanych
z glebą, przy czym mogą one być
zróżnicowane pod względem
średnicy i kształtu oraz innych cech
fizycznych,
• błony otaczającej ziarna glebowe
(częste w przypadku pochodnych
ropy naftowej),
• zaadsorbowanej na powierzchni
cząstek glebowych, dzięki siłom
ładunków elektrycznych,
• zaabsorbowanej w cząstkach gleby,
• zanieczyszczeń stałych lub płynnych,
występujących w porach glebowych,
• zanieczyszczeń rozpuszczonych
w wodzie glebowej, w porach
glebowych.
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WPROWADZENIE DO METODYKI OCZYSZCZANIA GLEB

Przy oczyszczaniu gleb z tych zanieczyszczeń wykorzystuje się różnice we właściwościach między
cząstkami gleby, a substancjami ją zanieczyszczającymi, w tym głównie w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lotności substancji,
rozpuszczalności w wodzie i roztworach wodnych,
rozpuszczalności w rozpuszczalnikach organicznych,
odporności na rozkład chemiczny,
odporności na działanie wyższych temperatur,
biodegradacji,
właściwościach sorpcyjnych,
właściwościach magnetycznych i elektrycznych,
rozmiarze, kształcie i gęstości cząstek.
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WPROWADZENIE DO METODYKI OCZYSZCZANIA GLEB
Usuwanie zanieczyszczeń z gleb może się odbywać dzięki różnorodnym procesom, np.:
• separacji molekularnej,
• rozdziału faz,
• rozkładu chemicznego,
• biodegradacji.
Zazwyczaj przy oczyszczaniu gleby stosuje się metody oparte na więcej niż jednym procesie. W każdym
przypadku przed podjęciem oczyszczania należy poznać historię danego terenu, w tym: sposób
zanieczyszczenia gruntu, jego użytkowanie po wystąpieniu skażenia oraz wpływu czasu od chwili
zanieczyszczenia do momentu przeprowadzenia zabiegu oczyszczania.
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WPROWADZENIE DO METODYKI OCZYSZCZANIA GLEB

Oczyszczanie (dekontaminacja) gleb i gruntów jest procesem, którego efektywność zależy od wielu
czynników, w tym głównie od:
• rodzaju zanieczyszczenia i jego koncentracji,
• fizycznego stanu zanieczyszczenia w glebie,

• właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych substancji skażających,
• składu granulometrycznego gleby i zawartości w niej substancji organicznej,
• wielkości obszaru zanieczyszczonego i jego historii.
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WPROWADZENIE DO METODYKI OCZYSZCZANIA GLEB

Techniki in situ:
•

przemywanie

•

napowietrzanie

•

bioremediacja

•

fitoekstrakcja

•

izolacja warstw zanieczyszczonych

Techniki ex situ:
•

„pranie gleby”

•

oczyszczanie termiczne

•

oczyszczanie destylacyjne, elektrolityczne i inne

•

biodegradacja

•

zdjęcie warstw zanieczyszczonych
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KOSZTY OCZYSZCZANIA GLEB ZANIECZYSZCZONYCH
W dniu 19 października 2002 r. weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów
jakości gleby, nakładające na władającego nieruchomością
obowiązek rekultywacji zanieczyszczonych gruntów.
Przepisy prawne mają znaczący wpływ na wycenę wartości
gruntów.
Szacuje
się,
że
koszty
rekultywacji
zanieczyszczonych nieruchomości gruntowych, w skrajnych
przypadkach, mogą przewyższać wartość gruntu. Pojawia się
źródło ryzyka, które należy ocenić przed nabyciem
nieruchomości. Zdarzyć się może, że tzw. decyzja
rekultywacyjna dotycząca zanieczyszczonej nieruchomości
wydana zostanie już po zawarciu transakcji przeniesienia
własności nieruchomości i dotyczyć będzie nabywcy, jako
władającego gruntem.
W celu ochrony nabywców utworzony zostanie rejestr
zanieczyszczonych gruntów prowadzony przez starostę.

Dla zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego nabywcy rozsądne
jest konstruowanie umów w taki sposób, aby koszty
ewentualnej obowiązkowej rekultywacji zostały przeniesione
na zbywcę [C.H. Beck 2002].
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KOSZTY OCZYSZCZANIA GLEB ZANIECZYSZCZONYCH
Nadal jednak brak jest odpowiedzi, kto realnie ma sfinansować rekultywację obszarów poprzemysłowych i
powojskowych. Prawo ochrony środowiska wskazuje tu właściciela terenu. Problem w tym, że najbardziej
zdegradowane obszary znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorstw państwowych, które uległy likwidacji.
Według Rzymełki „były to państwowe przedsiębiorstwa, działające według państwowego planu. To państwo
powinno przejąć koszt naprawy ich szkód wyrządzonych środowisku".
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach opowiada się za tworzeniem form
pozabudżetowego wsparcia finansowego. Państwo, zdaniem Starzewskiej, powinno tu pełnić rolę pomocniczą.
Finansować działania pośrednio służące rekultywacji - programy edukacyjne, systemy informacji, monitoringu
i dokumentacji terenów poprzemysłowych. Bezpośrednio działania państwo powinny dotyczyć wypadków
szczególnych. Dziś np. państwo uczestniczy finansowo w rekultywacji obszarów po bazach wojsk radzieckich,
czy w zabezpieczaniu największego składowiska odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach.
Bezpośredni udział państwa nie jest - zdaniem Starzewskiej - formą najbardziej pożądaną z punktu widzenia
efektywności ekonomicznej. Uważa, że lepiej tu sprawdzić się mogą instytucje pozabudżetowe.
Możliwy do zastosowania mechanizm – konsorcjum, finansowane przez banki komercyjne, przejmuje (kupuje)
zdegradowany teren i inwestuje w jego rekultywację. Następnie zarabia sprzedając już oczyszczony obszar.
Ten system sprawdził się w Stanach Zjednoczonych i Holandii.
Istotne w rachunku ekonomicznym jest oszacowanie kosztów, wartość prac związanych z oczyszczaniem nie
powinna przekraczać 45% wartości nieruchomości (preferowana jest granica 25%).
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