STAROSTA LEGNICKI
Legnica

Pl. Sfowin ns kt 1

HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

RealizujqC obowiazek wynikajqey z art, 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Oz. U. z 2017 r., paz. 519. z pozn. zm .), Starosta Powiatu Legnickiego dokonuje identyfikacji
potencjalnych historycznych zanieczyszezer'l powierzchni ziemi oraz sporzadza wykaz polenejalnych
historycznych zanieczyszczer'l powierzchni ziemi.
Przez hisloryezne zanieczyszezenie powierzchni ziemi rozumie sie zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
ktore zaistniato przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dzialalnosci, ktora zostala zakonczona
przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a takze szkode w srodowisku w powierzehni ziemi w rozumieniu art. 6
pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu szkodom wsrodowisku i ich naprawie (Oz.
U_7 2014 r., poz. 1789, z pozn. zrn .), kt6ra zostala spowodowana przez emisj~ lub zd arze nie, od kt6rego
uplynelo wiece] nil 30 lat.
Kaidy, kto stwierdzil polencjalne historyczne zanieezyszczenie powierzchni ziemi, male ten fakt zglosi6
wlasciwernu staroscie.
Rodzaje dzialalnosc mogqcyeh z duzyrn prawdopodobienstwem powodowac historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykladowych dla Iych dzialalnosci
zanieczyszczen, okreslone zostaly w rozporzadzeniu Minislra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016r. w
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Oz. U. z 2016 r.,poz. 1395).
Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. uslawy, kaidy, klo stwierdzil polencjalne historyczne zanieezyszezenie
powierzchni ziemi, moie ten fakt zglosit wlasciwemu staroscie.
Zgloszenie winno zawierac:
1. irnie i nazwisko albo nazwe podmiolu zglaszajqcego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2. wskazanie mielsca, w miare rnozliwosci poprzez podanie adresu lub numeru dzialki
eWidencyjnej;
3. informacje na lemat ezasu wystqpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w Iym, w rniare
mozlwosc! dokumenly uprawdopodobniajqce, ze zgtoszenie dotyezy historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4. opis stwierdzonej syluacji wskazuiacej na wystepowanie polencjalnego hislorycznego
zanieczyszczenia powierzehni ziemi, dokurnentacie. klora uprawdopodobni jej wyslqpienie, w
tym, w miare mozliwoscl, nazwy subslancji powodujqcych ryzyko oraz wyniki badan
zanieezyszczenia gleby i ziemi Iymi subslancjami, wykonanych przez laboralorium, 0 kl6rym
mowa wart. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. la ww. uslawy,
Zgloszenia 0 potencjalnych zanieczyszezeniach powierzehni ziemi prosimy przekazywat na adres:
Starostwo Powialowe we Legnicy, Wydziat Architektury i Srodowiska, pI. Slowianski 1, 59-220 Legnica
lub na adrese-mailowy: starostwo@powiat-Iegnicki.eu
Ponadto zgodnie z ar. 101e ust 1ustawy Prawo ochrony srodowiska, wladajqcy powierzchniqziemi, kl6ry
stwierdzil historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie b~dqc ym w jego wladaniu, jesl
obowiazany niezwlocznie zglosit ten fakt Regionalnemu Oyrektorowi Ochrony Srodowiska.
Generalny Dyreklor Ochrony Srodowiska, na podslawie danych pochodzacych m.in. z wykaz6w
sporzadzanych przez slarosl6w i przekazanych za oosrednlctwem Regionalnego Oyrektora Ochrony
Srodowiska, prowadzi rejeslr historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi, kl6re w t ily na lerenie
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