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POČET STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁŤAŽÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Číslo

AD8

Názov indikátora

Počet starých ekologických záťaží na území mesta

Oblasť

A

Definícia indikátora

Počet starých ekologických záťaží v administratívnom území
mesta. Za starú ekologickú záťaž považujeme závažnú
kontamináciu horninového prostredia, podzemných alebo
povrchových vôd, ku ktorej došlo nevhodným nakladaním s
nebezpečnými látkami v minulosti (jedná sa hlavne o napr. ropné
látky, pesticídy, PCB, chlórované a aromatické uhľovodíky, ťažké
kovy apod.).

Jednotka indikátora

počet na 1000 ha

Kľúčové slová

environmentálne záťaže, kontaminované územie

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona
zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou
človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie
alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou
environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou
a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s
odpadom. Ak sú takéto územia navyše vystavované extrémnym
prejavom počasia, napr. prívalovým zrážkam, predstavujú vážne
ohrozenie pre obyvateľstvo a životné prostredie.

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Indikátor kompletne reprezentuje danú oblasť.

Popis spracovania dát

Počet všetkých známych environmentálnych záťaží na území
mesta prepočítaných na 1000 ha
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Indikátor nemá zásadné limity. Možným limitom môže byť
problém s identifikáciou všetkých relevantných
environmentálnych záťaží, nakoľko nie všetky môžu byť uvedené
v registri Enviroportálu (http://envirozataze.enviroportal.sk/)
alebo známe miestnej samospráve.
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Zdroj dát

http://envirozataze.enviroportal.sk/, ďalšie databáze podľa
vlastnej definície záťaží (vlastná databáza), GIS (priestorová
analýza), povodňové mapy

Frekvencia sledovania

1 x 2 roky (resp. podľa frekvencie sledovania CReLoCaF)

Ovplyvniteľnosť mestom

Samospráva má teoretické možnosti zaviesť preventívne či
reštriktívne opatrenia na predchádzanie vzniku nových
environmentálnych záťaží na svojom území. Pri už existujúcich
environmentálnych záťažiach má možnosť vyvíjať aktivitu
smerom k sanácii predmetných území prostredníctvom
príslušného štátneho orgánu.

Spôsob prezentácie

Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF
prostredníctvom päťstupňovej škály:

Zodpovednosť

Spracovateľ CReLoCaF, mesto, mestská časť
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