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IDENTYFIKACJA TERENU
ZANIECZYSZCZONEGO

teren dawnych
Zakładów Chemicznych
„Zachem” w Bydgoszczy
– 1600 ha
(powierzchnia
zanieczyszczona
ok. 25-30% wg danych
archiwalnych),

teren osiedla Łęgnowo
Wieś – 800 ha

?

(powierzchnia
zanieczyszczona
ok. 85-100%),

teren w obrębie zlewni
i terasy Brdy – 500 ha
(brak danych o pow.
zanieczyszczonej),

teren placu spalań
w Żółwinie i związana
z nim chmura – 200 ha
(powierzchnia
zanieczyszczona
ok. 85-100%).

MODEL KONCEPTUALNY POWSTAWANIA
ZANIECZYSZCZENIA
PRZENIKANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Z LICZNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ
DO PODŁOŻA I WÓD PODZIEMNYCH

ZAGROŻENIE ZDROWOTNE
DLA 1000 MIESZKAŃCÓW
ORAZ DLA CENNYCH
PRZYRODNICZO OBSZARÓW
NATURA 2000, RZEKI WISŁY
I MORZA BAŁTYCKIEGO

PRZEDOSTANIE SIĘ
ZANIECZYSZCZEŃ DO
PŁYTKICH WÓD
PODZIEMNYCH I WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
NA TERENIE
ZAMIESZKANYM
I UŻYTKOWANYM
ROLNICZO
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ
W STRUMIENIU WÓD PODZIEMNYCH
NA ZNACZNYM OBSZARZE (NA ODLEGŁOŚĆ
2 – 2,5 KM OD ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ)

MODEL KONCEPTUALNY POWSTAWANIA
ZANIECZYSZCZENIA
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WYSTĘPOWANIE LICZNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ
WYSTĘPOWANIE ODZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH

DIAGNOZA STANU DLA TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ DAWNE ZAKŁADY
CHEMICZNE ZACHEM


istnienie zidentyfikowanych nawet 25 potencjalnych ognisk
zanieczyszczeń,



prawdopodobne zanieczyszczenie nawet około 25-30%
powierzchni dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem”
(wg map archiwalnych z końca lat 80. XX wieku),



zaprzestanie badań monitoringowych środowiska gruntowo
– wodnego i eksploatacji instalacji chroniących środowisko
przed skażeniem (tj. bariera studni odwadniających, system
drenażowy przy przesłonie hydroizolacyjnej),



ekstremalne rozprzestrzenienie się zanieczyszczeń
w strumieniu wód podziemnych na odległość 2-2,5 km od
ognisk zanieczyszczeń,



przedostanie się zanieczyszczeń, w tym szerokiego wachlarza
związków mutagennych i kancerogennych do płytkich wód
podziemnych i wód powierzchniowych
na obszarze terasy Wisły i Brdy,

DIAGNOZA STANU DLA TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ DAWNE ZAKŁADY
CHEMICZNE ZACHEM


występowanie co najmniej 5 chmur zanieczyszczeń
obejmujących cały obszar osiedla Łęgnowo Wieś,



wysokie stężenia toksycznych substancji organicznych
o właściwościach kancerogennych i mutagennych, możliwe
do zdiagnozowania metodami organoleptycznymi,



występowanie poważnego zagrożenia zdrowotnego dla
mieszkańców osiedla Łęgnowo Wieś, generowanego przez
liczną grupę substancji o udowodnionych własnościach
rakotwórczych i uszkadzających geny,



użytkowanie zanieczyszczonych wód do nawadniania
upraw rolniczych, w tym głównie warzyw spożywczych,



zagrożenie skażeniem cennych przyrodniczo obszaru
Natura 2000, rzeki Wisły i Morza Bałtyckiego,



brak skutecznych działań organów ochrony środowiska,
w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

BADANIA ZANIECZYSZCZONYCH
KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA
Próbka z otworu 29/900
kolor czarny, bardzo silny
„chemiczny” zapach

Próbka wody
„szampańska”

pienienie się wody jest
wskaźnikiem możliwego
występowania związków
organicznych

Próbka z otworu 28/900

typowy żółtawo-herbaciany
kolor, „chemiczny” zapach

BADANIA ZANIECZYSZCZONYCH
KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA
rozpoznanie skali i zasięgu
zanieczyszczenia środowiska
gruntowo-wodnego w rejonie
składowiska odpadów
przemysłowych „Zielona” zostało
zrealizowane w latach 2010-2018,
w wyniku kompleksowych badań
AGH w Krakowie,
dzięki zgromadzonym danym
możliwe było opracowanie
projektu planu remediacji
składowiska odpadów „Zielona”
wraz z towarzyszącą mu chmurą
zanieczyszczeń,
na podstawie projektu planu
remediacji możliwe było
aplikowanie o środki na
dofinansowanie realizacji prac
remediacyjnych (I etap)
z funduszy
europejskich.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH
ZWIĄZKI ORGANICZNE:

ZWIĄZKI NIEORGANICZNE:

1) ogólny węgiel organiczny,
2) fenol,
3) lotne węglowodory aromatyczne
BTEX (benzen, toluen, etylobenzen,
ksylen),
4) związki nitrowe,
5) anilina,
6) wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA)
7) inne substancje specyficzne: w tym
m.in. difenylosulfon, chloroanilina,
epichlorohydryna,
hydroksybifenyle, oktylofenole,
toluenodiamina, toluidyna a także
PCE i TCE.

1) chlorki,
2) siarczany,
3) wybrane pierwiastki
śladowe, w tym m.in.
bor (B), bromki (Br),
fosfor (P), glin (Al),
mangan (Mn), sód (Na),
stront (Sr), wapń (Ca)
i żelazo (Fe).

GŁÓWNE CELE I ETAPY DZIAŁAŃ
1) Wiarygodna ocena zagrożeń zdrowotnych
i środowiskowych dla mieszkańców terenów
zanieczyszczonych osiedla Łęgnowo Wieś
a) Kompleksowe badania medyczne mieszkańców terenów
zanieczyszczonych,
b) Badania środowiska gruntowo – wodnego obszarów
zamieszkanych i terenów prowadzonej działalności rolniczej
(opracowany program badań – koszt: 3,5 mln zł, brak
akceptacji MŚ - GDOŚ).
2) Wiarygodna ocena skali i zasięgu zanieczyszczenia
środowiska dla potrzeb projektowania skutecznych działań
remediacyjnych
a) Opracowanie projektu i wdrożenie systemu zintegrowanego
monitoringu środowiska gruntowo-wodnego terenów
zanieczyszczonych (opracowany program
badań – koszt: 15 mln zł – brak akceptacji
MŚ - PIOŚ).

GŁÓWNE CELE I ETAPY DZIAŁAŃ
3) Likwidacja zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych
dla mieszkańców terenów zanieczyszczonych wskutek
działalności dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem”
w Bydgoszczy
a) Wykonanie działań dla poprawy jakości zanieczyszczonych wód
powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo Wieś,
b) Wdrożenie skutecznego systemu odwadniania powierzchniowego
zanieczyszczonych obszarów położonych na terasach Wisły i Brdy,
c) Wdrożenie programu dostosowania działalności rolniczej do
warunków występowania zanieczyszczeń w środowisku gruntowowodnym,
d) Opracowanie projektu planu remediacji zanieczyszczonego obszaru
osiedla Łęgnowo Wieś,
e) Realizacja skutecznej remediacji oraz wdrożenie zasad optymalnego
zagospodarowania obszaru osiedla Łęgnowo Wieś.

GŁÓWNE CELE I ETAPY DZIAŁAŃ
4) Powstrzymanie procesu rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w środowisku gruntowo – wodnym
a) Identyfikacja stref rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w środowisku gruntowo – wodnym (tzw. chmur
zanieczyszczeń),
b) Opracowanie projektu(ów) skutecznych działań dla potrzeb
powstrzymania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w
środowisku gruntowo-wodnym,
c) Realizacja skutecznych działań dla potrzeb powstrzymania
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku gruntowowodnym.
Projekt remediacji składowiska odpadów przemysłowych
„Zielona” wraz z chmurą zanieczyszczeń środowiska
gruntowo-wodnego (etap I) – koszt 93,4 mln zł,
możliwość realizacji od lipca 2018 r.

GŁÓWNE ZADANIA I ETAPY DZIAŁAŃ
5) Skuteczna ochrona przed skażeniem obszarów i obiektów
priorytetowych
a) Identyfikacja obszarów i obiektów priorytetowych w granicach
obszaru zanieczyszczonego wskutek działalności dawnych
Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy (m.in. obszar
chroniony Natura 2000),
b) Określenia rzeczywistej skali zagrożenia dla obszarów
i obiektów priorytetowych z tytułu występowania lub dopływu
zanieczyszczeń (wymaga wykonania badań pkt. 1b lub 2a),
c) Opracowanie projektu skutecznego zabezpieczenie i/lub
systemu monitoringu osłonowego dla ochrony obszarów
i obiektów priorytetowych,
d) Realizacja skutecznej ochrony przed skażeniem obszarów
i obiektów priorytetowych.

GŁÓWNE CELE I ETAPY DZIAŁAŃ
6) Identyfikacja i sukcesywne unieszkodliwienie i/lub
likwidacja ognisk zanieczyszczeń i stref występowania
zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym
wg kryterium zagrożenia dla środowiska
a) Opracowanie listy ognisk zanieczyszczeń i stref występowania
zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym wg potencjału
zagrożenia dla środowiska (etap zrealizowany przez AGH),
b) Wykonanie badań skali i zasięgu zanieczyszczenia środowiska
w rejonie ognisk i stref (wymaga wykonania badań pkt. 1b
lub 2a),
c) Opracowanie projektów planu remediacji dla poszczególnych
ognisk i stref występowania zanieczyszczeń,
d) Wskazanie możliwości pozyskania funduszy na działania
remediacyjne i przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
e) Realizacja skutecznej remediacji ognisk i stref występowania
zanieczyszczeń wg listy priorytetowej.

LISTA PRIORYTETOWA REMEDIACJI
1) SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH „ZIELONA”
WRAZ Z CHMURĄ ZANIECZYSZCZONYCH WÓD
FENOL, ZWIĄZKI CHLOROWCOORGANICZNE, SKŁADNIKI NIEORGANICZNE
SIARCZYN POFENOLOWY

2) PLAC SPALAŃ W ŻÓŁWINIE WRAZ Z CHMURĄ
ZANIECZYSZCZEŃ

FENOL, WWA – KONIECZNE DALSZE BADANIA

3) SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH „LISIA”
WRAZ Z CHMURĄ ZANIECZYSZCZEŃ
WWA, BTEX, SKŁADNIKI NIEORGANICZNE, SIARCZYN POFENOLOWY, SMOŁY
POPRODUKCYJNE

4) SKŁADOWISKO ODPADÓW Z PRODUKCJI EPI
WRAZ Z CHMURĄ ZANIECZYSZCZEŃ
FENOL, ZWIĄZKI NITROORGANICZNE, SKŁADNIKI NIEORGANICZNE
ODPADY POPRODUKCYJNE, SZLAMY I POPIOŁY Z ELEKTROWNI

5) POZOSTAŁE OBIEKTY
LISTA DO USTALENIA PO WYKONANIU BADAŃ pkt. 2a

WYTYCZNE REALIZACJI DZIAŁAŃ
1) Wstępne założenia dla poszczególnych zadań
i etapów (0-1 miesiąc),
2) Szczegółowy plan działań w ramach zadań
i etapów (1-2 miesiąc),
3) Opracowanie harmonogramu czasowo –finansowego
dla zadań i etapów (1-2 miesiąc),
4) Przygotowanie projektów i wymaganej dokumentacji
(2-4 miesiąc),
5) Opracowanie SIWZ dla wyłonienia wykonawców
planowanych działań (3-5 miesiąc)
6) Zgromadzenie wymaganych pozwoleń
i uzgodnień (5-9 miesiąc),
7) Przystąpienie do realizacji działań (>9-12 miesiąca).

PROBLEMY REMEDIACJI TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH
REMEDIACJA
poddanie gleby, ziemi i wód podziemnych
działaniom mającym na celu usunięcie lub
zmniejszenie ilości, kontrolowanie oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji
powodujących ryzyko, tak aby teren
zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
z uwzględnieniem obecnego i planowanego
w przyszłości sposobu użytkowania terenu
usuwanie zanieczyszczonych gleb,
ziemi oraz odpadów
usuwanie zanieczyszczeń z wód
podziemnych (często pomijane
w typowych działaniach
naprawczych, co nie ma
uzasadnienia merytorycznego
ani prawnego)

PROBLEMY REMEDIACJI TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH
w Europie może istnieć nawet 2,8 mln
zanieczyszczonych obszarów, z czego
aktualnie 650 tys. jest zidentyfikowanych
i umieszczonych w odpowiednich rejestrach, a
remediacja została wykonana lub jest
prowadzona w łącznie 65,5 tys.
lokalizacjach,
brak wykazu obszarów zanieczyszczonych
w Polsce (wykaz terenów występowania
zanieczyszczeń historycznych w trakcie
przygotowywania),
przepisy prawne w Polsce w zakresie
remediacji nie odbiegają od rozwiązań
stosowanych w innych krajach EU,
brak zdefiniowanych celów strategicznych
w zakresie likwidacji terenów występowania
zanieczyszczeń historycznych, ale istnienie
szczegółowych wytycznych w zakresie
likwidacji szkód w środowisku (PL, DE, FR, IT,
SP, UK, MT, LX)

PROBLEMY REMEDIACJI TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH
Question 14: Has your country an approach to deal with ‘orphan
sites’ (where the polluter’s pays principle cannot apply)? Has your
country a specific budget to deal with ‘orphan sites’?
Page 155, Poland: [The] EPA and damage act, mentioned above,
include clear regulations concerning abandoned sites where
potential or confirmed contamination of land surface occurs.
Pytanie 14: Czy dany kraj ma rozwiązania dla sytuacji „terenu
porzuconego” (gdzie zasada „zanieczyszczający płaci” nie znajduje
zastosowania? Czy dany kraj posiada dedykowane środki na
rozwiązanie problemu takich obszarów?
Strona 155, Polska: Ustawa prawo ochrony środowiska i ustawa
szkodowa, zawierają jasne regulacje dotyczące „terenu
porzuconego” gdzie występuje potencjalne lub potwierdzone
zanieczyszczenie powierzchni terenu.

PROBLEMY REMEDIACJI TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH:
1) Gruntowna korekta przepisów prawnych
dotyczących zagadnień remediacji,
2) Sukcesywne opracowywanie procedur
i standardów w zakresie planowania i realizacji
prac remediacyjnych,
3) Stworzenie list priorytetów remediacji w skali
krajowej i wojewódzkiej wg potencjału
zagrożenia środowiska (publicznie dostępnej),
4) Powołanie wyspecjalizowanej jednostki (spółki
celowej) dla realizacji działań remediacyjnych na
terenach państwowych,
5) Stworzenie funduszu dedykowanego dla potrzeb
prowadzenia remediacji terenów
zanieczyszczonych.
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