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Powi ązania biznesowe
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Menard – Światowy poziom

Menard oferuje swoje usługi w ponad 50 krajach na całym świecie



Name, date 4

Menard Polska

Na terenie Polski nasza firma uczestniczyła w realizacji ponad  500 projektów
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Plan prezentacji

• 1. Uwarunkowania prawne
• Od stwierdzenia zanieczyszczenia do raportu powykonawczego remediacji – ogólna 

procedura

• Co to jest remediacja?

• Istnienie zanieczyszczenia – rozporządzenie dot. oceny powierzchni ziemi

• Historyczne zanieczyszczeni ziemi

• Historyczne rejestry zanieczyszczeń

• Odpad – co to jest 

• 2. Metody remediacji - technologie
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Historyczne zanieczyszczenie – procedura
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1. Ustalenie istnienia zanieczyszczenia

2. Ustalenie na kim ciąży obowiązek remediacji

3. Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

4. Wystąpienie do RDOŚ z wnioskiem o wydanie decyzji 
ustalającej plan remediacji wraz z projektem planu remediacji

5. Wykonanie remediacji

6. Przedłożenie dokumentacji z przeprowadzenia remediacji
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Remediacja – definicja wg PO Ś (2014r.)
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Gleby, ziemi i wód gruntowych

Usunięciu lub zmniejszeniu ilości substancji powodujących ryzyko, ich 
kontrolowaniu oraz ograniczeniu rozprzestrzeniania

REMEDIACJA

dotyczy

polega na 

w celu

Nie stwarzania przez teren zanieczyszczony zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska
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Remediacja a rekultywacja
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Obecnie Przed nowelizacj ą

Wprowadzenie terminu remediacja
Mniej restrykcyjny charakter 

(ryzyko a nie tylko standardy jakości 
gleby i ziemi) 

Wprowadzenie terminu woda 
gruntowa

Rekultywacja zanieczyszczonej 
gleby lub ziemi polega na ich 
przywróceniu do stanu wymaganego 
standardami jakością
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Remediacja – definicja wg PO Ś (2014r.)

A. Usuni ęcie substancji do dopuszczalnej zawarto ści w glebie i w ziemi

B. Inny sposób ni ż w pkt. A
- Zmniejszenie ilości substancji

- Ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i kontrolowanie 
zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badań

• Capping

• Bariery

• Solidyfikacja/Stabilizacja

• Inne metody in-situ (np. oksydacja – utlenienie (lub inny zw. chemiczny))

- Przeprowadzenie samooczyszczenia w tym:
- Wspomaganie samooczyszczenia (dod. Bakteri, pożywek i utlenianie)

- Kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badań
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A. „Dopuszczalne zawarto ści substancji” - rozporz ądzenia
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Standardy jakości 
gleby oraz standardów 
jakości ziemi z 9 
września 2002r.



Name, date

A. „Dopuszczalne zawarto ści substancji” - rozporz ądzenia
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Prowadzenie oceny 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi z 5 
września 2016r.

Grupy

• I - mieszkaniowe

• II - orne

• III - lasy

• IV - przemysłowe 
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Woda gruntowa

• A co z wod ą gruntow ą?
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Remediacja

• WNIOSEK
• Remediacja to nie oznacza zawsze

• wydobycie gruntów lub oczyszczenie ich do poziomów zgodnych z 
dopuszczalnymi tabelarycznymi stężeniami

• ale przede wszystkim ocena ryzyka substancji pod kątem 
przebywania człowieka oraz wpływu na środowisko.
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1. Uwarunkowania prawne – dwa rodzaje 
odpowiedzialno ści
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska

Sprawcy 
zanieczyszczenia

Władaj ącego 
powierzchni ziemi

„Ustawa Szkodowa”

30 
kwietnia 

2007r.
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Uwarunkowania prawne – Historyczne zanieczyszczenie 

OGÓLNA ZASADA: 

Władający powierzchnią ziemi, gdzie zidentyfikowano historyczne 
zanieczyszczeni powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia 
remediacji

WYJĄTKI:

1. Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, że historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi dokonane po dniu objęcia przez niego 
władania spowodował inny sprawca to obowiązek remediacji spoczywa na 
sprawcy

2. Jeżeli zanieczyszczenie zostało spowodowane przez innego sprawcę za 
zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, władający i sprawca 
odpowiadają razem.
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Historyczny rejestr zanieczyszcze ń
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???

Historyczne zanieczyszczenie

powierzchni ziemi - to

zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

które zaistniało przed dniem 30

kwietnia 2007 r. lub wynika z

działalności, która została zakończona

przed dniem 30 kwietnia 2007

Wcześniej:

starosta prowadził, aktualizował corocznie, rejestr

zawierający informacje o terenach, na których

stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby

lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których

obowiązek rekultywacji obciąża starostę.
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Projekt planu remediacji

• Projekt planu remediacji zawiera m. in:
• opis właściwości gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności, 

zabudowy

• sposób użytkowania zanieczyszczonego terenu

• rodzaj zanieczyszczenia

• aktualną i docelową zawartość w glebie i w ziemi substancji powodujących 
ryzyko

• ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska na danym terenie; 

• budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne;

• planowany sposób prowadzenia remediacji;

• sposób potwierdzenia prawidłowego wykonania remediacji, w tym miejsce i 
sposób przeprowadzenia kontrolnych pomiarów .

• Wyst ąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ustalaj ącej plan 
remediacji wraz projektem planu remediacji
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Potwierdzenie prawidłowo wykonanej remediacji

• Przedło żenie do RDO Ś po wykonaniu remediacji raportów 
powykonawczych z badaniami 

• Wydanie decyzji przez RDO Ś zatwierdzaj ącej zako ńczenie remediacji
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Ustawa o odpadach

Odpad – rozumie  się  przez  to  każdą  substancję  lub przedmiot,  
których posiadacz pozbywa si ę,  zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest obowiązany

Ustawa o odpadach, grudzień 2012

Remediacja w miejscu wyst ępowania gruntów 
zanieczyszczonych = mniej odpadów
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Ustawa o odpadach – kody odpadów

• 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawieraj ące substancje 
niebezpieczne (np. PCB) – odpad niebezpieczny

• 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni ż wymienione w 17 
05 03
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Ustawa o odpadach – odpady niebezpieczne - wła ściwo ści

• H1 – wybuchowe

• H2 – utleniaj ące

• H3 – łatwo palne

• H4 – drażniące

• H5 – szkodliwe

• H6 – toksyczne

• H7 – rakotwórcze

• H8 – żrące

• H9 – zakaźne

• H10 – działaj ące szkodliwe na rozdroczo ść

• H11 – mutagenne

• H12 – w kontakcie z wod ą, powietrzem lub kwasem utleniaj ą toksyczne gazy

• H13 – uczulaj ące

• H14 – ekotoksyczne

• H15 – wydzielaj ące niebezpieczne odcieki
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Ustawa o odpadach – odpady niebezpieczne - wła ściwo ści
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Rozporz ądzenie w sprawie uznania odpadów za 
niebezpieczne
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• Odesłanie do dyrektywy UE nr 1272/2008
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2. Zanieczyszczenia

• Nieorganiczne
• Metale ciężkie : Hg, Pb, Zn etc.

• Niemetale: As

• Związki anionowe: Azotany, Siarczany, Fluorki, Chlorki, Cyjanki

• Organiczne
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Zanieczyszczenie Podmiot zanieczyszczaj ący

Ropa naftowa i produkty jej rafinacji (paliwa, 
oleje, smary, rozpuszczalniki), BTEX 

Rafinerie, ropociągi, stacje magazynowania i 
dystrybucji paliw

Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne WWA

Fabryki tworzyw sztucznych, barwników, 
zakłady farmaceutyczne

Węglowodory chlorowane Rozpuszczalniki w przemyśle chemicznym

Fenole – pochodne benzenu Gazownie, koksownie, rafinerie

Pestycydy Rolnictwo

Ponad 90% wszystkich zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego stanowią 
związki organiczne – w tym głównie składniki lub pochodne ropy naftowej
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Zanieczyszczenia
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26

Zanieczyszczony 
grunt

Wolny produkt na 
zwg

Faza gazowa

Zanieczyszczona 
woda gruntowa

Np. Benzyny

Zanieczyszczenia organiczne droga migracji

Wolny produkt na 
spągu warstwy 
przepuszczalnej

Np. Rozpuszczalniki
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Metody remediacji
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In-Situ
Zalety – Ekonomiczna, Brak transportu
Wady - Zajmuje więcej czasu niż metody off-site

On-Site
Zalety – Ekonomiczna, Brak transportu
Wady - Wymagane miejsce do przeprowadzenia oczyszczania,

- Zajmuje więcej czasu niż off-site treatment

Off-Site
Zalety – Zanieczyszczenia całkowicie wydobywane

– Szybkie tempo prac
– Możliwość stosowania do wszystkich typów zanieczyszczeń
– Zalecany tylko przy dużych koncentracjach zanieczyszczeń

Wady – Wysokie koszty, Większa ingerencja w środowisko

. .
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Metody remediacji
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Soil Groundwater

In situ
On site
Off site

Źródło:  Ernst&Young 2010
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Metody remediacji
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Metody remediacji
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Wydobywanie 
zanieczyszczeń

Off-site

Wody gruntowe

Bariery 
nieprzepuszczalne

Przepuszczalne 
Bariery Reaktywne 

PRB

Tereny 
poprzemysłowe 

On-site

In-site

Zbiorniki

Oczyszczanie 
(separacja)

Stabilizacja

Konsolidacja

Systemy drenażowe
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Biostymulacja
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Dostarczenie:
Wody

Większa dostępność biologiczna poprzez wzrost wilgotności i desorpcji zanieczyszczeń

Tlenu (innych akceptorów elektronów)
Wspomagają biodegradację

Substancji biogennych i powierzchniowo czynnych (surfaktanty)
Wspomagają biodegradację
Zwiększa rozpuszczalność i dostępność zanieczyszczeń dla mikroorganizmów

Optymalizacja temperatury
Optymalizacja pH
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Biostymulacja – bioremediacja – substancje biogenne i
powierzchniowo czynne (SPC)
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NUTRIMENTS
OXYGENE

BACTERIES

COUVERTURE IMPERMEABLE

HUMIDIFICATEUR

DALLE
SOLIDE

RECUPERATEUR
EFFLUENTS

SYSTEME VENTILATION

TRAITEMENT

BIODEGRADATION POMPE



Name, date

Biostymulacja – wentylacja – (bio)Venting
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Rozpuszczalniki, węglowodory, alkohole, etery, aceton
Desorpcja i odparowanie, wymuszona konwekcyjnym przepływem 
powietrz

- Przepuszczalne grunty (nie więcej niż 15 
frakcji ilastej)
- Poziom lustra wody min 1,5m p.p.t.
- 1 studnia na około 75m2
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Biostymulacja – napowietrzanie
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Wzrost zawartości tlenu – wspomaganie biodegradacji
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Odgazowanie gruntu

• Oczyszczanie powietrza na filtrze z w ęglem akywnym
• Pojemność filtra z węglem aktywnym około 10% (1000kg AC – 100kg zanieczyszczeń)
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Płukanie gruntu
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Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń – rozdrobnienie na drobne frakcje
Zalety – wysoka wydajność
Opłacalne przy dużych ilościach
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Metody ekstrakcyjne - Pump and treat
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Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
Woda jest pompowana i oczyszczana 
na powierzchni
Zalety: Łatwość stosowania i 
podtrzymywania procesu
Wady: Nie nadaje się do wysokich 
stężeń zanieczyszczeń
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Pump & treat

38

100 m3/h 5 m3/h
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Pump&Treat
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Lotne zwi ązki: BTEX, rozpuszczalniki, inne LZO
Kolumna strippingowa z oczyszczaniem powietrza na fi ltrze z 
węglem aktywnym 

Przepływ <50 m3/h Przepływ >50 m3/h



Name, date

Sczerpywanie lekkich substancji ropono śnych -
skimming
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Oil Deep Skimming
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Bariery nieprzepuszczalne
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Bariery nieprzepuszczalne – HDPE membana (high-depth vertical
confinement)
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Przepuszczalne Bariery Reaktywne
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Przepuszczalne bariery reaktywne z materiałem aktywnym
Indukuje procesy fizykochemiczne i biologiczne w strefie saturacji – rozkład lub 
immobilizacja zanieczyszczeń podczas przepływu wody podziemnej

Zalety – nie zakłócają naturalnych warunków hydrogeologicznych 

System bramek – łatwiejsza wymiana 
materiału aktywnego ale powoduje 
spiętrzenie wody
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Przepuszczalne Bariery Reaktywne
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Bariery z żelazem metalicznym Fe0

Stosowany dla rozpuszczalników – TCE, PCE
Metale ciężkie
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Przepuszczalne Bariery Reaktywne
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Innowacyjne technologie – PBR 
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??
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Innowacyjne technologie – PBR 
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??
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Innowacyjne technologie – PBR 
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??
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Innowacyjne technologie – PBR z Fe 0 - rozpuszczalniki  
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??

Instalacja drenów przy 
wykorzystaniu trenchera



Name, date

ECOSOL drainage trench
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Podbudowa drogi zanieczyszczona Cr VI
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ECOSOL containment wall i zag ęszczanie dynamiczne
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Składowisko odpadów
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Barier using soil mixing
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Wykonanie bariery o przepuszczalności poniżej 10^-8 m/s
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Napowietrzanie – trenchmix - methanol
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Draining wall– trenchmix - metale ci ężkie – Zn, Cd
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Céré la Ronde - Przykład realizacji

• Ekstrakcja lotnych związków poprzez soil mixing w 
połączeniu z instalacją odgazowującom

• Grunt zanieczyszczony lotnymi związkami 
organicznymi (900 mg/kg)

• Redukcja lotnych związków od 90 do 99%

• 4 trencze – długość 15m – głębokość 6m – rozstaw 
1m
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Immobilizacja zanieczyszcze ń
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Stabilizacja/solidyfikacja
Stabilizacja – unieszkodliwiania substancji rozpuszczalnych (obniżenie 
rozpuszczalności)
Solidyfikacja – wiązanie zanieczyszczeń za pomocą substancji wiążącej 
(fizyczne zestalanie) 

Nieorganicznej – cement, wapno itd.
Organicznych – epoksydy, poliestry, asfalty, smoły, poliofelity itd. –zaleta nad cementem –
chemiczne wiązanie zanieczyszczeń organicznych co nie jest możliwe w przypadku cementu
Mieszanych

Stosowanie specjalistycznych substancji o zastrzeżonym składzie

Witryfikacja – podgrzewanie gruntu
Zwiększenie pojemności sorpcyjnej ośrodka – dodatki organiczne 
– gdy występują trwałe zanieczyszczenia organiczne TZO, metale 
ciężkie
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Solidyfikacja/Stabilizacja

57



Name, date

Solidyfikacja/Stabilizacja
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Problem:
Metale ciężkie
Wielkość pH wpływa na mobilność 
metali ciężkich – im niższe tym większa 
mobilność
Rozwiązanie – soil mixing – cement, 
popioły
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Stabilizacja – metale ci ężkie

Głębokość 5 m, 
Ilość punktów 2668 szt.
Objętość stabilizacji 10,000 m3

Stabilizacja poprzez soil mixing – składowiska 
odpadów niebezpiecznych
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SPRINGSOL

Metody mieszania gruntu

DSM GEOMIX/CSM



Name, date

Chemiczne utlenianie (ISCO)
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In-situ Chemical Oxidation – przekształcenie zanieczyszczeń do 
nietoksycznej postaci przy wykorzystaniu utleniaczy

Nadmanganiany, nadsiarczany, nadlentki czy ozon
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Solidyfikacja/Stabilizacja – utlenianie, redukcja
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W gruntach spoistych, słabo 
przepuszczalnych:

Soil mixing
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In Situ Injection
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Przy tradycyjnej iniekcji pojawia się problem gdy mamy 
zanieczyszczenie zamknięte w warstwie o małej 
przepuszczalności lub nieprzepuszczalnej

DNAPL

Reagent

Słabo przepuszczalne grunty

Kierunek spływu wód

Punkt iniekcyjny
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Innowacyjne technologie – Sleeved tubing injection
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Zapewnie

64

Injection pump

Sleeves
(every 33 cm)

Inflatable straddle
packer

Sleeve = 
Injection point

Wykonanie iniekcji na całym terenie
Kontakt pomiędzy reagentem a 
zanieczyszczeniem zapewniony przez 
dostosowanie gęstości iniekcji do lokalnych 
warunków gruntowych
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Chemical contact in non-injectable areas
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Stosowana w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych
Wymagany jest kontakt pomiędzy reagentem i zanieczyszczeniem

Implementacja zero warto ściowego Fe CV µg/l PCE µg/l TCE µg/l DCE µg/l

Przez zastosowaniem 1 440 2 480 4 330 9 080

3 miesiące po zastosowaniu 12 770 76 320
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Springsol
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TAMSOL
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Stabilizacja/solidyfikacj – Hg i Zn 

Głębokość 5m, 1285m3 objętość
Sleeved tubing
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Screening - Przesiewanie
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Oczyszczanie zbiorników 
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Oczyszczenie zbiornika 
z glonów
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Oczyszczanie zbiorników spływowych z dróg
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Dziękuję za uwagę
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