
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA O STWIERDZENIU POTENCJALNEGO HISTORYCZNEGO 
ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI 

 
INFORMACJA 

 
 

 

I. Krok po kroku 

1. Sporządź zgłoszenie (patrz punkt Zgłoszenie powinno zawierać). Każdy kto stwierdził potencjalne 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi może zgłosić ten fakt staroście. 

2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty. 

3. Skompletowane dokumenty złóż w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku bądź wyślij 

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, lub prześlij 

drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. 

 

II. Wymagane Dokumenty 

1. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zgłoszenie to powinno 

zawierać (art. 101e ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska): 

− imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby, 

− wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki 

ewidencyjnej, 

− informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę 

możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

− 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 substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym 

mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy, tj. przez akredytowane laboratorium w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub we własnym 

laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania 

jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej 

nadzorem metrologicznym. 

2. Do zgłoszenia składanego w wersji elektronicznej należy dołączyć (art. 101e ust. 5 ustawy Prawo 

ochrony środowiska) zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4. 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych 

oraz podmiotów posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

m.in. jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek 

cywilnych); 
 

III. Opłaty 

1. Przyjęcie zgłoszenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie podlega 

opłacie. 



2. 17 zł - opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub prokury oraz ich odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik:  

Bank PKO BP, nr konta:  95 1020 3176 0000 5802 0013 7885 

 

IV. Miejsce i sposób złożenia oraz odbioru 

1. Miejsce i sposób złożenia: 

a) osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku, 

b) za pośrednictwem poczty, 

c) drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP 

2. Miejsce i sposób odbioru: 

Brak 

 

V. Termin odpowiedzi 

Brak 
 

VI. Uwagi 

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), Starosta Świdnicki dokonuje identyfikacji 

potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona 

przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi, która została 

spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.   

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na 

terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany na podst. art. 101e ww. ustawy Prawo ochrony 

środowiska, niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić 

właściwemu staroście. Starosta dokonuje aktualizacji wykazu raz na 2 lata i przekazuje go 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które 

wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych 

zanieczyszczeń.   

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 2016 r. w sprawie sposobu 



prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). Na podstawie 

uzyskanych danych, Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Lublinie. Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać 

zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). 

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać 

bezpośrednio do: 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin tel.: 81 71-06-

500, fax: 81 71-06-501 e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl  

lub do Starosty Świdnickiego:  

Starostwo Powiatowe w Świdniku, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik e-mail: srodowisko@powiatswidnik.pl 

 

VII. Tryb odwoławczy 

                                                           Brak 
 

 

VIII. Podstawa prawna 

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219, 

z późn. zm.). 

b) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2187, z późn. zm.) 

c) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2020 r., poz. 1546). 
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