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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie standardów jakoÊci gleby oraz standardów jakoÊci ziemi.

Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 202 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Gleb´ lub ziemi´ uznaje si´ za zanieczyszczo-
nà, gdy st´˝enie co najmniej jednej substancji przekra-
cza wartoÊç dopuszczalnà, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. WartoÊci dopuszczalne st´˝eƒ w glebie lub ziemi,
o których mowa w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku do
rozporzàdzenia; dopuszczalne st´˝enie metali ci´˝kich
w glebach znajdujàcych si´ na terenach gospodarstw,
w których mo˝e byç prowadzona produkcja rolna me-
todami ekologicznymi, okreÊlajà przepisy o rolnictwie
ekologicznym.

3. WartoÊç dopuszczalnà ustala si´ w trzech eta-
pach:

1) etap pierwszy — ustalenie listy substancji, których
wystàpienie jest spodziewane ze wzgl´du na pro-
wadzonà na danej nieruchomoÊci lub w jej sàsiedz-
twie dzia∏alnoÊç;

2) etap drugi — przeprowadzenie pomiarów wst´p-
nych, których celem jest ustalenie czy substancje,
o których mowa w pkt 1, faktycznie wyst´pujà;

3) etap trzeci — badania szczegó∏owe w celu okreÊle-
nia st´˝eƒ substancji ustalonych i wskazanie zakre-
su i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby
lub ziemi.

4. Je˝eli przekroczenie wartoÊci dopuszczalnej st´-
˝enia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika
z naturalnie wysokiej jej zawartoÊci w Êrodowisku,
uwa˝a si´, ˝e przekroczenie dopuszczalnej wartoÊci
st´˝eƒ w glebie lub ziemi nie nastàpi∏o.

§ 2. OkreÊla si´ standardy jakoÊci gleby lub ziemi,
z uwzgl´dnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej,
dla nast´pujàcych grup rodzajów gruntów:

1) grupa A:

a) nieruchomoÊci gruntowe wchodzàce w sk∏ad
obszaru poddanego ochronie na podstawie
przepisów ustawy — Prawo wodne,

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepi-
sów o ochronie przyrody; je˝eli utrzymanie aktu-
alnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie
stwarza zagro˝enia dla zdrowia ludzi lub Êrodo-
wiska — dla obszarów tych st´˝enia zachowujà
standardy wynikajàce ze stanu faktycznego, z za-
strze˝eniem pkt 2 i 3;

2) grupa B — grunty zaliczone do u˝ytków rolnych
z wy∏àczeniem gruntów pod stawami i gruntów
pod rowami, grunty leÊne oraz zadrzewione i za-
krzewione, nieu˝ytki, a tak˝e grunty zabudowane

i zurbanizowane z wy∏àczeniem terenów przemy-
s∏owych, u˝ytków kopalnych oraz terenów komu-
nikacyjnych;

3) grupa C — tereny przemys∏owe, u˝ytki kopalne, te-
reny komunikacyjne.

§ 3. Gleba lub ziemia u˝ywane w pracach ziemnych
oraz u˝ywane do tego celu osady pochodzàce z dna
zbiorników powierzchniowych wód stojàcych lub wód
p∏ynàcych, powinny spe∏niaç kryteria dopuszczalnych
wartoÊci st´˝eƒ, wskazanych w za∏àczniku, o którym
mowa w § 1 ust. 2, dla gruntów wyst´pujàcych w miej-
scu przeznaczenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r.
(poz. 1359)

WARTOÂCI DOPUSZCZALNE ST¢˚E¡ W GLEBIE LUB ZIEMI
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