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I. WSTĘP 
W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb 

na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń. 
Wykaz obiektów, liczbę punktów pomiarowych oraz zakres badań przedstawiono w Tabeli 1.  

Obiekty do badań wytypowano na obszarach, gdzie badania gleb nie były jeszcze prowadzone, 

lub tam, gdzie na podstawie dotychczasowych wyników badań monitoringowych i działalności 

kontrolnej stwierdzono zanieczyszczenie gleb.  

Zakres badań obejmował wskaźniki: 

• podstawowe: skład granulometryczny, odczyn, zawartość substancji organicznej, całkowita 
zawartość: Zn, Pb, Cd; 

• uzupełniające, wprowadzone w zależności od obiektu: Cr, Ni, As, Hg, Cu, benzo(a)piren, olej 
mineralny, benzyna, siarka siarczanowa, wybrane węglowodory, azot mineralny. 

  
Tabela 1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach 
bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami 2008 roku – tereny uprzemysłowione  
L.p. Obiekt Zakres badań Liczba 

ppk 

1. 
Obszar rolniczego wykorzystania ścieków 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego 
S.A. w Niechlowie 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, Hg, S-SO4, 
N mineralny 10 

2. Obszar wokół Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego we Wrocławiu 

odczyn, C org., Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, As, S-SO4 , 
B(a)P 6 

3. Obszar wokół PZ Cussons S.A. we Wrocławiu odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, As, S-
SO4 , B(a)P 6 

4. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna - 
Inwest Park - Podstrefa Jelcz-Laskowice 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu,Cr , Ni, As, Hg, S-
SO4, B(a)P  8 

5. Obszar wokół Cargill i Cadbury Wedel w 
Bielanach Wrocławskich  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu,Cr , Ni, As, Hg, S-
SO4, B(a)P 6 

6. KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi 
„Głogów“ I i II w Głogowie 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, As, 
B(a)P, S-SO4 10 

7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - 
Podstrefa Polkowice odczyn, C org., SG, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Cr, B(a)P 6 

8. Teren wokół GOTEC Polska Sp.z o.o. i 
Vibracoustic Polska Sp. z o.o. w Komornikach. 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, S-SO4, 
B(a)P, węglowodory alifatyczne chlorowane 
pojedyncze, chlorobenzeny 

8 

9. Tereny użytkowane rolniczo Gospodarstwa 
Rolno-Hodowlanego Ilony Majdy, Wroniniec  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, As, Hg, Ni, S-
SO4, B(a)P, N min 10 

10. 
Tereny użytkowane rolniczo Zakładów 
Przetwórstwa Mięsnego Majerowicz, Siciny, 
Witoszyce 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, As, Hg, Ni, S-
SO4, , B(a)P, N min 10 

11. Tereny użytkowane rolniczo na terenie gminy 
Stare Bogaczowice w powiecie wałbrzyskim odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, Cr, As, Hg 6 

12. 
Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych dla gm. Jordanów w m. 
Dankowice 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

13. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych m. Wrząca Śl. (gm. Wąsosz)  odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

14. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Skotniki (gm. Zawonia) odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

15. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Krościna Wlk. (gm. Prusice) odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

16. 
Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Strąkowa (gm. Kamieniec 
Ząbkowicki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  4 

17. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Złoty Stok odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  4 
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L.p. Obiekt Zakres badań Liczba 
ppk 

18. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Grabik, gm. Gaworzyce odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

19. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Żukowice odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

20. 
Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w Legnicy przy ulicy 
Dobrzejowskiej 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  6 

21. Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Osła Gm. Gromadka odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, S-SO4, B(a)P  4 

22. Trasa komunikacyjna Wrocław–Sobótka 
( odległości 10 i 50 m) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 6 

23. Trasa komunikacyjna Wrocław–Jordanów 
( odległości 10 i 50 m) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 6 

24. 
Trasa komunikacyjna Unisław Śląski–Golińsk 
(przejście graniczne) na terenie gminy 
Mieroszów w powiecie wałbrzyskim 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 5 

25. Trasa komunikacyjna nr 30 Jelenia Góra–
Zgorzelec ( odległości 10 i 50 m) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 6 

26. Trasy komunikacyjne w m. Jelenia Góra  odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 6 

 

Dokładne miejsca poboru próbek gleb przedstawiono w tabelach przy poszczególnych 

obiektach badań wraz z wynikami ich badań. Punkty pomiarowo-kontrolne wokół każdego badanego 

obiektu przedstawiono na rysunkach.  

Przy omawianiu charakterystyki badanego obiektu wykorzystano materiały WIOŚ uzyskane podczas 

kontroli oraz dane udostępnione przez Zakłady. 

Omówienie wyników badań przedstawiono wg następującego schematu: 

• charakterystyka badanego obiektu, 

• lokalizacja punktów pomiarowo kontrolnych, 

• charakterystyka gleb, 

• wyniki badań i ich ocena. 

 

Próbki do badań pobrano z warstwy powierzchniowej gleb (0–30 cm). Każda próbka stanowiła próbkę 

ogólną powstałą z wymieszania próbek pierwotnych.  

 

II. KRYTERIA OCENY WYNIKÓW BADAŃ 
 
1. Metale ciężkie i wybrane zanieczyszczenia węglowodorowe 
 

Do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, benzo(a)pirenem i innymi 

węglowodorami wykorzystano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002.165.1359). 

Dopuszczalne wartości badanych wskaźników podano w Tabeli nr 2. Glebę lub ziemię uznaje się za 

zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z 

zastrzeżeniem, iż jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie 

lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie 
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dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło (§ 1, ust. 4). W rozporządzeniu 

wyodrębniono następujące grupy gruntów: 

grupa A: 
a) nieruchomości gruntowe, wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie 

przepisów ustawy Prawo wodne, 

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie 

aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub 

środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu 

faktycznego,  

grupa B:  
a) grunty zaliczone do użytków rolnych, z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod 

rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i 

zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów 

komunikacyjnych; 

grupa C:  
a) tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002.165.1359) nie uwzględnia jednak odczynu gleb i ich 

składu granulometrycznego. Dlatego też do oceny zawartości Pb, Zn, Cd, Ni, Cu, Cr w badanych 

glebach wykorzystano również wytyczne do oceny stopnia zanieczyszczania gleb i roślin metalami 

ciężkimi i siarką, opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) – tabela  

nr 3. 
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Tabela nr 2. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich i wybranych zanieczyszczeń węglowodorowych w glebie lub ziemi  
(mg/kg suchej masy) 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt]* 

0–0,3 0,3–15 >15 0–2 2–15 

   Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

   do poniżej do poniżej    do poniżej  

Lp. Zanieczyszczenie Grupa 
A 

   1x10-7 1x10-7    1x10-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Arsen 20 20 20 25 25 55 60 25 100 

2 Chrom 50 150 150 190 150 380 500 150 800 

3 Cynk 100 300 350 300 300 720 1.000 300 3.000 

4 Kadm 1 4 5 6 4 10 15 6 20 

5 Miedź 30 150 100 100 100 200 600 200 1.000 

6 Nikiel 35 100 50 100 70 210 300 70 500 

7 Ołów 50 100 100 200 100 200 600 200 1.000 

8 Rtęć 0,5 2 3 5 4 10 30 4 50 

9 Benzyna suma (C6-C12) 1 1 5 375 50 750 500 50 750 

10 Olej mineralny (C12-C35) 30 50 200 1000 1000 3000 3000 1000 3000 

11 Benzo(a)piren 0,02 0.03 5 10 5 40 50 5 40 
 

* m ppt – metry pod poziomem terenu 
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Tabela nr 3. Ocena zawartości metali ciężkich w mg/kg w powierzchniowej warstwie 
gleb uprawnych (wartości zweryfikowane)  

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB METAL GRUPA 
GLEBY 0 I II III IV V 

OŁÓW a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

 /Pb/ b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

 c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

/Zn/ b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

 c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

KADM a-g 0,3 1 2 3 5 >5 

/Cd/ b-g 0,5 1,5 3 5 10 >10 

 c-g 1,0 3 5 10 20 >20 

NIKIEL a-g 10 30 50 100 400 > 400 

/Ni/ b-g 25 50 75 150 600 > 600 

 c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ   a-g 10 30 50 80 300 > 300 

/Cu/ b-g 20 50 80 100 500 >500 

 c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM a-g 20 40 80 150 300 >300 

/Cr/ b-g 30 60 150 300 500 >500 

 c-g 50 80 200 500 1000 >1000 

 
Stopnie zanieczyszczeń w skali IUNG: 
stopień 0 – zawartość naturalna 
stopień I – zawartość podwyższona 
stopień II – słabe zanieczyszczenie 
stopień III – średnie zanieczyszczenie 
stopień IV – silne zanieczyszczenie 
stopień V – bardzo silne zanieczyszczenie 
 
Podział na grupy gleb: 

a-g  – gleby bardzo lekkie o małej zawartości frakcji spławialnej /<10%/, niezależnie od pH,   
       – gleby lekkie /10–20% frakcji spławialnej./, bardzo kwaśne /pH <4,5/ i kwaśne /pH 4,5–5,5/  
         i słabo kwaśne /pH 5,6–6,5/.  
b-g -–gleby lekkie /10–20% frakcji spławialnej./, odczyn zbliżony do obojętnego /pH >6,5/; 
      – gleby średnie /20–30% frakcji spławialnej/, bardzo kwaśne /pH<4,5/ i kwaśne /pH 4,5–5,5/, 
       – gleby ciężkie />35% frakcji spławialnej/, bardzo kwaśne /pH <4,5/ i kwaśne /pH 4,5–5,5/, 
      – gleby mineralno-organiczne /subst.org.6–10%/ bez względu na pH. 
c -g  – gleby średnio ciężkie  /20–30% frakcji spławialnej/ i ciężkie />35% frakcji spławialnej/, słabo 
          kwaśne /pH 5,5–6,5/ lub obojętne /pH >6,5/,  
         – gleby mineralno-organiczne /subst.org. >10%/ bez względu na pH. 
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Zalecane użytkowanie rolnicze gleb o różnych stopniach jakości chemicznej: 

stopień 0 – gleby niezanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali ciężkich. Gleby te nadają 
się pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, a zwłaszcza pod uprawy roślin przeznaczonych dla 
dzieci i niemowląt.  
 
stopień I – gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Mogą być przeznaczone do pełnego 
wykorzystania rolniczego z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
 
stopień II – gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na takich glebach mogą zawierać 
nadmierne ilości metali ciężkich z punktu widzenia toksylogicznego. Szczególnie wykluczyć należy 
tutaj uprawę warzyw, takich jak np. sałata, szpinak, kalafior, marchew. Dozwolona jest uprawa roślin 
zbożowych, okopowych i pastewnych oraz użytkowanie pastwiskowe. 
 
stopień III – gleby średnio zanieczyszczone. Wszystkie uprawy na takich glebach mogą ulec skażeniu 
metalami ciężkimi. Dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych, pod 
warunkiem okresowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. 
Zalecane są uprawy roślin przemysłowych i traw nasiennych. Wody gruntowe mogą być narażone na 
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, w tym szczególnie kadmem, cynkiem i niklem. W przypadku 
pastwisk należy kontrolować pobieranie metali ciężkich przez zwierzęta. 

stopień IV – gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie, a zwłaszcza gleby lekkie, powinny być 
wyłączone z produkcji rolniczej oraz zadarnione i zadrzewione. Na glebach lepszych należy uprawiać 
rośliny przemysłowe (np. len, konopie, wiklina) w zależności od ich wymagań siedliskowych. 
Dopuszcza się produkcję materiału siewnego zbóż i traw oraz ziemniaków dla przemysłu 
spirytusowego (spirytus energetyczny) i rzepaku na olej techniczny. Wykorzystanie na pastwiska 
należy ograniczać. Zaleca się zabiegi rekultywacyjne, a przede wszystkim wapnowanie 
i wprowadzanie substancji organicznej.  
 
stopień V – gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Powinny być wyłączone z produkcji rolniczej 
i użytkowania pastwiskowego. Należy liczyć się z potrzebą zabiegów rekultywacyjnych. Konieczne jest 
zadarnienie i zadrzewienie takich gleb, między innymi ze względu na zagrożenie przenoszenia 
zanieczyszczeń wraz z pyłami glebowymi. Na odpowiednich glebach można uprawiać rośliny 
przemysłowe, podobnie jak na glebach o IV stopniu zanieczyszczenia. 
 
2. Siarka 
Do oceny zawartości siarki w glebach wykorzystano wartości podawane przez IUNG. 

 

Tabela nr 4. Graniczne zawartości siarki siarczanowej (mg/100g) w powierzchniowej 
warstwie gleb 

Gatunek gleby Stopień zawartości S-SO4 

 I II III IV 

Gleby bardzo 

lekkie i lekkie 

<1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 >3,5 

Gleby średnie <2 2,1–3 3,1–4 >4 

Gleby ciężkie <2,5 2,6–3,5 3,6–5 >5 

Stopnie zawartości S-SO4: 

 I – niska, 

 II – średnia,  

III – wysoka,  

IV – podwyższona antropogenicznie 

Stopnie I–III – zawartość naturalna 
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III. METODYKA BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 

Badania próbek gleb wykonano w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (WR) oraz w Laboratoriach Delegatur w Wałbrzychu (DW), Legnicy (DL) 

i Jeleniej Góry (DJ).  

Badania obejmowały następujące wskaźniki i metodyki badań: 

• odczyn gleb w 1n KCl potencjometrycznie,  

• zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,  

• zawartość kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku metodą AAS lub ICP-AES po 

wcześniejszej mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

• zawartość rtęci metodą AAS z wykorzystaniem analizatora AMA firmy Altec lub FIMS firmy 

Perkin Elmer,  
• zawartość arsenu metodą ICP-AES, HG AAS lub GF-AAS po wcześniejszej mineralizacji 

próbek w wodzie królewskiej,  

• zawartość siarki siarczanowej metodą chromatografii jonowej po wstępnej ekstrakcji w kwasie 

octowym, 

• zawartość wybranych WWA (w tym benzo(a)pirenu) w ekstraktach rozpuszczalnikowych 

metodą HPLC,  

• zawartość oleju mineralnego i benzyny oraz węglowodorów chlorowanych w ekstraktach 

rozpuszczalnikowych metodą chromatografii gazowej, 

• zawartość azotu mineralnego metodą kolorymetrii przepływowej, 

• skład granulometryczny gleby oznaczany według normy BN-79/9180-11. 
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IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 
 
IV A. Tereny w pobliżu zakładów  
 
1. Obszar rolniczego wykorzystania ścieków Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie 
 
1.1. Charakterystyka obiektu 
 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie zlokalizowane jest w gminie 

Niechlów w powiecie górowskim. Gmina Niechlów położona jest na północnym krańcu woj. 

dolnośląskiego, a jej naturalną granicą na południu jest rzeka Odra. Miejscowość Niechlów 

i Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest przy drodze nr 324 Kalisz–Głogów. Zakład funkcjonuje od 1949 

roku jako producent skrobi ziemniaczanej oraz innych wyrobów dla potrzeb przemysłów technicznych 

i spożywczych. Od strony zachodniej zakład sąsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej 

i osiedlowej Niechlowa, od północy z terenami PKP, od wschodu z terenami rolniczymi, a od południa 

ze stacją paliw i zabudowaniami wsi Niechlów. Pola rolniczego wykorzystania ścieków zlokalizowane 

są około 2 km w kierunku zachodnim od terenu zakładu. Zakład położony jest w zlewni rzeki 

Wywiernicy, prawego dopływu Baryczy, natomiast kompleks pól rolniczego wykorzystania ścieków 

w zlewniach: Rowu Śląskiego i Rowu Polskiego, również prawobrzeżnych dopływów Baryczy. 

Powierzchnia łąk przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków wynosi około 224 ha. Są to 

w przewadze tereny dzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przez 

poszczególnych ich użytkowników, na podstawie umów dzierżawy. Cała powierzchnia łąk podzielona 

jest na kwatery zalewowe różnej wielkości. Wokół kwater wykonano groble. Nawadnianie pól odbywa 

się przez deszczowanie. W 2008 roku na teren pól odprowadzono 62 855 m3 ścieków z PPZ. Pola 

deszczowane są od sierpnia do końca listopada. 

 
1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 
Badania prowadzono łącznie w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na terenie 

użytkowanych i nieużytkowanych łąk położonych w pobliżu zakładu. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono 

w Tabeli IV.1.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.1.2.  
 
1.3. Charakterystyka gleb  
 

 Próbki gleb pobrane z łąk rozmieszczonych wokół Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym: od piasków luźnych (ppk 1, 8), piasków słabo gliniastych (ppk 2–5), piasków 

gliniastych lekkich (ppk 6, 9, 10) do glin lekkich (ppk 7).  
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1.4. Omówienie wyników badań 
 
1.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z łąk rozmieszczonych wokół Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie charakteryzowały się kwaśnym odczynem od pH=4,8 (ppk 6) do 

pH=5,5 (ppk 8). Jedynie w ppk 5 stwierdzono odczyn bardzo kwaśny (pH=4,5). Zawartość próchnicy 

wahała się od 0,67% (ppk 6) do 4,43% (ppk 4).  

 
1.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
 W badanych glebach, pobranych z łąk rozmieszczonych wokół Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia (wg skali 

IUNG): 

− cynk, ołów, kadm, nikiel: zawartość naturalna (wszystkie ppk) 

− chrom: od naturalnej zawartości (ppk 1– 6 i 8–10) do zawartości podwyższonej w ppk nr 7 

(stopień I) 

− miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) – ppk 1, 3–5, 7 i 8 do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w pozostałych punktach.  

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I–III (zawartość naturalna). Jedynie w ppk nr 8 

wykazano podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień) 

Zawartość azotu mineralnego na łąkach użytkowanych i nieużytkowanych kształtowała się od 60,99 

kg/ha (ppk 8) do 222,77 kg/ha (ppk 6). Przyjmując 69 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego 

jesienią w warstwie 0–30 cm w glebach województwa dolnośląskiego można uznać zawartość tego 

wskaźnika za wyższą od tej wartości w 90% pobranych próbek. 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali w stosunku do wartości 

podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006.137. 984, §13.1, zał.7, ze. zm.).  
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Tabela IV. 1.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na obszarze rolniczego wykorzystania 
ścieków Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie w 2008 roku 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30  łąka kwatera 8, 50 m na zach. od głównego doprowadzalnika 
ścieków, osadnik użytkowany 

N 051.70415° 
E 016.33654° 

2 0–30 łąka kwatera 24, 50 m od głównej drogi przecinającej pola 
w kier. północ–południe, osadnik użytkowany 

N 051.71041° 
E 016.33025° 

3 0–30 łąka kwatera 47, 50 m od głównej drogi przecinającej pola 
w kier. północ–południe, osadnik użytkowany 

N 051.71148° 
E 016.32893° 

4 0–30 łąka kwatera 30, 50 m od głównej drogi przecinającej pola 
w kier. północ–południe, osadnik nie użytkowany 

N 051.71344° 
E 016.33257° 

5 0–30 łąka kwatera 38, 50 m od głównej drogi przecinającej pola 
w kier. północ–południe, osadnik użytkowany 

N 051.71404° 
E 016.33163° 

6 0–30 łąka 200 m na poł. od osadnika ziemnego, osadnik 
użytkowany 

N 051.69184° 
E 016.33680° 

7 0–30 łąka przy rzece Barycz, osadnik nieużytkowany  N 051.68807° 
E 016. 32759° 

8 0–30 łąka kwatera 4, 50 m na wsch. od głównego doprowadzalnika 
ścieków 

N 051.69724° 
E 016. 33763° 

9 0–30 łąka 200 m od drogi Niechlów–Głogów, osadnik 
nieużytkowany 

N 051.69101° 
E 016. 34498° 

10 0–30 łąka 60 m od osadnika ziemnego, osadnik nieużytkowany N 051.69101° 
E 016. 34498° 
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Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na obszarze rolniczego wykorzystania ścieków Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A.  
w Niechlowie  

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

N mineralny 

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg mg/100g kg/ha 

1 5,1 1,20 2,07 11,1 12,1 <0,200 6,10 8,81 2,63 0,071 1,14 119,48 

2 5 0,81 1,40 16,3 18,9 <0,200 11,9 10,9 3,78 0,054 2,08 136,21 

3 5,4 1,52 2,62 11,4 12,4 <0,200 11,1 8,32 4,21 0,087 2,43 112,27 
4 5,3 2,57 4,43 15,7 15,9 <0,200 13,9 9,52 4,55 0,114 1,60 115,06 

5 4,5 1,76 3,03 8,70 12,5 <0,200 4,19 7,36 1,65 0,092 3,26 70,81 

6 4,8 0,39 0,67 17,9 12,7 <0,200 11,3 10,9 4,62 0,074 3,19 222,77 
7 5,1 1,16 1,99 42,6 14,5 <0,200 44,0 19,0 19,60 0,047 2,88 104,97 

8 5,5 0,80 1,38 7,52 9,49 <0,200 9,44 6,88 4,63 0,036 4,74 60,99 

9 5,1 2,15 3,71 26,2 18,4 0,213 19,9 15,5 6,40 0,110 3,25 153,52 

10 5,2 1,91 3,29 13,5 11,5 <0,200 11,1 8,49 4,30 0,067 1,85 106,38 
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2. Obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu 
 
2.1. Charakterystyka obiektu 

Wrocławski Park Przemysłowy (WPP), zlokalizowany na obszarze tzw. klina przemysłowego, 

ograniczonego ulicami Strzegomską, Klecińską oraz torami kolejowymi, to 163-hektarowy obszar, 

który oferuje klientom dzierżawę obiektów wraz z instalacją przemysłową na cele produkcyjne. 

Podmiotem zarządzającym inwestycjami infrastrukturalnymi oraz usługami przemysłowymi na terenie 

Wrocławskiego Parku Przemysłowego jest DOZAMEL Sp. z o.o. 

Na terenie WPP działają między innymi firmy branży automatyki przemysłowej, budowlanej, 

chemicznej, elektromaszynowej (Alstom Power Sp. z o.o, Dolnośląska Fabryka Maszyn 

Elektrycznych, Donako S.A.), produkcji konstrukcji spawanych (Bombardier Transportation Polska 

Sp.z o.o, Wromostal–Bis Sp. z o.o ), firmy lakiernicze, metalurgiczne i metalowe (m.in. Kigema 

Sp.z o.o., Ankor Sp.z o.o.), firmy motoryzacyjne, urządzeń i maszyn przemysłowych (CompRot Sp. 

z o.o.), wytwórcy narzędzi pneumatycznych i skrawających (Archimedes S.A.), produkcji sprzętu 

rolniczego (DeLaval Sp. z o.o., DeLaval Operations Sp. z o.o), produkcji urządzeń i maszyn 

(CompRot).   

Obszar WPP graniczy od południowego wschodu z ogródkami działkowymi POD Wisienka, od 

południowego zachodu z POD Plon. W dalszej odległości na południe od WPP położony jest Hutmen 

S.A..  

 
2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 
Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na terenie 

POD Wisienka i POD Plon, położonych w pobliżu WPP. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli 

IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.2.2.  
 
2.3. Charakterystyka gleb  
 

 Próbki gleb, pobrane z terenu ogrodów działkowych, rozmieszczonych wokół WPP, wykazały 

skład granulometryczny glin lekkich (ppk 1, 2, 4, 5) oraz glin piaszczystych (ppk 3,6).  

 
2.4. Omówienie wyników badań 
 
2.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z terenu ogrodów działkowych, rozmieszczonych wokół WPP, 

charakteryzowały się zasadowym odczynem od pH>7,2 Jedynie w ppk 6 stwierdzono odczyn obojętny 

(pH=7,2). Zawartość próchnicy wahała się od 3,34% (ppk 6) do 4,52% (ppk 4).  

 
2.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach, pobranych z terenu ogrodów działkowych, rozmieszczonych wokół 

WPP, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 



18 
 

− cynk: od podwyższonej zawartości (stopień I) do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w 

ppk 1–3,5. W ppk 4 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II) cynkiem. 

− ołów: od podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk 2, 5 i 6 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III) w ppk 3. W ppk 1 i 4 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II) ołowiem. 

− kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 5 i 6 do słabego zanieczyszczenie (stopień 

II) w ppk 1 i 2 w ppk . W ppk 3 i 4 stwierdzono podwyższoną zawartość (stopień I) kadmu 

− chrom i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) 

− miedź: od podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk 6 do silnego zanieczyszczenia (stopień 

IV) w ppk 1. W ppk 2 i 3 wykazano średnie zanieczyszczenie (stopień III), a w ppk 4 i 5 słabe 

zanieczyszczenie (stopień II). 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych następujących wskaźników: 

− cynk i ołów – ppk 1–5, 

− kadm – ppk 1,  

− miedź – ppk 1 i 2 

− benzo(a)piren – wszystkie punkty pomiarowe.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I–II (zawartość naturalna).  
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Tabela IV.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na obszarze wokół Wrocławskiego  
Parku Przemysłowego we Wrocławiu w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 ogród działkowy POD Wisienka dz. nr 8, al. Miętowa N 051.10170° 
E 016.98964° 

2 0–30 ogród działkowy POD Wisienka dz. nr 10, al. Hutnicza N 051.10237° 
E 016.98645° 

3 0–30 ogród działkowy POD Wisienka dz. nr 8, al. Liliowa N 051.10340° 
E 016.58359° 

4 0–30 ogród działkowy POD Plon dz. nr 143, al. Długa N 051.10711° 
E 016.99640° 

5 0–30 ogród działkowy POD Plon dz. nr 186, al. Długa N 051.10781° 
E 016.99677° 

6 0–30 ogród działkowy ul. Biały Kąt  N 051.11623° 
E 016.98489° 

 
Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As mg/100g mg/kg 

1 8,0 2,37 4,09 1240 254 4,68 19,8 312 17,1 0,338 5,31 2,03 1,35 

2 7,5 1,96 3,38 802 145 3,21 27,0 166 19,9 0,202 4,66 1,22 0,242 
3 7,4 2,13 3,67 612 864 2,38 21,0 107 16,2 0,245 6,51 2,87 0,441 

4 7,4 2,62 4,52 460 192 1,16 20,4 86,1 15,6 0,761 5,48 2,44 1,31 

5 7,4 1,99 3,43 595 122 0,921 24,2 77,7 19,2 0,588 5,00 1,51 0,751 

6 7,2 1,94 3,34 195 66,3 0,614 15,2 29,3 12,7 0,221 4,36 1,41 0,198 
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3. Obszar wokół PZ CUSSONS S.A. we Wrocławiu 
 
3.1. Charakterystyka obiektu 

PZ Cussons Polska S.A – Zakład Produkcyjny we Wrocławiu, usytuowany jest we wschodniej 

części Wrocławia przy ul. Krakowskiej. Od strony północnej i północno-wschodniej w bezpośrednim 

jego sąsiedztwie znajdują się nieużytki oraz dolina rz. Oławy. Od strony zachodniej zakładu 

zlokalizowane są obiekty przemysłowe. Północną jego granicę wyznacza ul. Krakowska. Najbliższa 

zabudowa mieszkalna – budynek, czterokondygnacyjny – znajduje się tuż przy południowo-

wschodniej granicy posesji przy ul. Wilczej. Zakład graniczy z kompleksem ogrodów działkowych POD 

Oławka. 

W zakładzie przy ul. Krakowskiej produkowane są mydła toaletowe, gliceryna, proszki do 

prania, proszek do szorowania oraz płyny do płukania tkanin.  

Zanieczyszczenia do powietrza emitują trzy instalacje:  

− kotłownia wyposażona w dwa kotły parowe oraz w jeden kocioł wodny, 

− instalacja technologiczna Działu Mydeł i Gliceryny, 

− instalacja technologiczna Działu Proszków. 

Zakład Produkcyjny we Wrocławiu emituje do atmosfery SO2, NO2, CO, CO2, benzo(a)piren, 

sadzę, chlorowodór, pyły ze spalania paliw, pyły ze środków powierzchniowo czynnych. 

 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na terenie POD 

Pokój i POD Oławka, położonych w pobliżu PZ Cussons S.A. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli 

IV.3.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.3.2.  
 
3.3. Charakterystyka gleb  
 

 Próbki gleb pobrane z terenu ogrodów działkowych, rozmieszczonych n terenie POD Pokój i 

POD Oławka, wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Na terenie POD Pokój (ppk 1) 

występuje piasek gliniasty mocny, a na terenie POD Oławka gliny lekkie (ppk 2) i gliny piaszczyste.  

 
3.4. Omówienie wyników badań 
 
3.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z terenu badanych ogrodów działkowych, rozmieszczonych wokół PZ 

Cussons S.A, charakteryzowały się zasadowym odczynem (pH>7,2). Zawartość próchnicy wahała się 

od 3,38% (ppk 6) do 4,78% (ppk 1).  

 
3.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach, pobranych z terenu ogrodów działkowych Pod Pokój i POD Oławka, 

stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 
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− cynk: słabe zanieczyszczenie (stopień II) we wszystkich ppk. Jedynie w ppk nr 5 stwierdzono 

średnie zanieczyszczenie (stopień III) cynkiem, 

− ołów: od podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk 4 i 6 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w pozostałych ppk., 

− kadm: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich ppk. Jedynie w ppk nr stwierdzono 

podwyższoną zawartość (stopień I) kadmu, 

− chrom i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0), 

− miedź: podwyższona zawartość (stopień I) we wszystkich ppk. Jedynie w ppk nr 1 stwierdzono 

słabe zanieczyszczenie (stopień II) miedzią. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych następujących wskaźników: 

− cynk – ppk 3,4,5 

− ołów – wszystkie punkty pomiarowe, 

− benzo(a)piren – wszystkie punkty pomiarowe.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II–III (zawartość naturalna) w ppk 1,2,5. 

W pozostałych punktach stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej 

(IV stopień).  
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Tabela IV.3.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb w pobliżu PZ Cussons S.A. 
Zakład Produkcyjny we Wrocławiu w 2008 roku 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 ogród działkowy POD Pokój – przy terenach kolejowych N 051.08707° 
E 017.06345° 

2 0–30 ogród działkowy POD Oławka, dz.nr 112 N 051.08708° 
E 017.07289° 

3 0–30 ogród działkowy POD Oławka, dz.nr 23 E N 051.08914° 
E 017.07358° 

4 0–30 ogród działkowy POD Oławka, dz.nr 3 N 051.08953° 
E 017.07257° 

5 0–30 ogród działkowy POD Oławka, dz.94 E N 051.08849° 
E 017.07161° 

6 0–30 ogród działkowy POD Oławka, dz.nr 10 N 051.08994° 
E 017.07393° 

 
Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół PZ Cussons S.A. Zakład Produkcyjny we Wrocławiu  
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As mg/100g mg/kg 

1 8,0 2,77 4,78 252 109 0,567 19,2 56,0 21,1 0,445 5,33 3,21 0,581 
2 7,6 2,46 4,24 298 152 0,588 18,0 54,6 14,5 1,06 6,58 2,79 0,267 

3 7,7 2,22 3,83 348 154 0,708 15,5 56,8 12,9 0,669 6,55 4,99 0,463 

4 7,6 2,5 4,31 352 119 0,722 17,6 59,8 13,4 0,635 5,26 4,58 0,266 
5 7,5 2,33 4,02 532 195 0,714 19,8 59,3 15,8 0,756 6,12 3,41 0,678 

6 7,4 1,96 3,38 257 123 0,437 13,9 37,8 11,9 0,556 5,51 4,44 0,191 
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4. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest Park – Podstrefa Jelcz-
Laskowice 
 
4.1. Charakterystyka obiektu 

Podstrefa w Jelczu-Laskowicach jest częścią Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym Łęg i graniczy bezpośrednio z miastem 

Jelcz-Laskowice od jego strony zachodniej. Swym zasięgiem obejmuje nieruchomości graniczące od 

strony wschodniej z ul. Zachodnią w Jelczu-Laskowicach, od strony południowej z drogami 

wewnętrznymi i gruntami niezabudowanymi w obrębie geodezyjnym Łęg, od strony zachodniej – 

z gruntami niezabudowanymi gminy Czernica, a od strony północnej – z terenem wydzielonym pod 

sieć gazociągową, graniczącym bezpośrednio z ul. Wierzbową obrębu Miłoszyce w gminie Jelcz-

Laskowice.  

Inwestorzy podstrefy to m.in.:  

− Toyota Motor Industries Poland Sp. z o. o. – produkcja silników Diesla do samochodów 

osobowych,  

− Simoldes Plasticos Sp. z o. o. – produkcja części z tworzyw sztucznych dla branży 

motoryzacyjnej,  

− NTK Technical Ceramics Sp. z o.o. – produkcja wyrobów ceramicznych, elementów 

narzędziowych, świec zapłonowych  

− Italmetal Sp. z o. o – produkcja wyrobów metalowych do urządzeń AGD, 

− Accuromm Central Europe Sp. z o.o. – produkcja precyzyjnych narzędzi tnących do obróbki 

silników oraz skrzyń biegów dla branży motoryzacyjnej, 

− Faurecia Sp. z o.o. – produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,  

− Cri Val Sp. z o.o. – obróbka przemysłowa i zastosowanie elementów składowych do sprzętu 

AGD. 

− Coinalde Sp. z o.o. – produkcja wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń. 

 

Jednym z inwestorów, zajmujących największą powierzchnię w podstrefie, jest Toyota. Zakład 

działa tu od 2005 roku. Na terenie zakładu znajduje się odlewnia oraz hala montażu silników Diesla 

o pojemności 2 i 2,2 l. Na terenie odlewni źródłem emisji do powietrza są piece szybowe do topienia 

aluminium oraz linia odlewania grawitacyjnego i wysokociśnieniowego. 

Na terenie hali montażu silników źródłem emisji do powietrza są hamownie testowe (Daifuhn), 

kabiny testowe jakości (FEV), akumulatorownia i degestorium. 

Toyota emituje do atmosfery SO2, NO2, CO2, CO, pyły ze spalania paliw, węglowodory alifatyczne 

i aromatyczne, HCl, H2SO4, fenol, benzen. 

 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 
Badania prowadzono łącznie w ośmiu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na terenie 

pól uprawnych i łąk w pobliżu strefy. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na 
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rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.4.1, a szczegółowe 

wyniki badań w Tabeli IV.4.2.  
 
 
4.3. Charakterystyka gleb  
 

 Próbki gleb pobrane z terenu pól uprawnych i łąk w pobliżu strefy wykazały skład 

granulometryczny piasków luźnych w ppk 1, 7–8, piasków gliniastych lekkich w ppk 2, 4, piasków 

gliniastych mocnych w ppk 3 oraz pyłów piaszczystych w pozostałych ppk.  

 
4.4. Omówienie wyników badań 
 
4.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z terenu pól uprawnych i łąk w pobliżu strefy, charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem. W ppk 2,3,4,8 wykazano odczyn kwaśny, w ppk 1, 5 i 7 odczyn lekko 

kwaśny, a w ppk 6 odczyn obojętny. Zawartość próchnicy wahała się od 0,43% (ppk 1) do 1,53% 

(ppk 8).  

 
4.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach, pobranych z terenu pól uprawnych i łąk w pobliżu strefy, stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

− cynk, ołów, kadm, miedź: naturalna zawartość (stopień 0),  

− nikiel i chrom: we wszystkich ppk z wyjątkiem ppk 7, gdzie stwierdzono zawartość 

podwyższoną (stopień I), stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) tych metali. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych benzo(a)pirenu w punktach pomiarowych 5,6 i 8.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I–II (zawartość naturalna).  
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Tabela IV.4.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych na terenie Wałbrzyskiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Jelcz-Laskowice w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne vis a vis wjazdu do zakładów Toyota N 051.03445° 
E 017.29313° 

2 0–30 pole uprawne na pd. zach. od zakładów Toyota N 051.03614° 
E 017.28951° 

3 0–30 pole uprawne Na pn. zach. od zakładów Toyota N 051.03786° 
E 017.29181° 

4 0–30 łąka w pobliżu zakładu Cri-Val , w sąsiedztwie 
składowiska Z.S. Jelcz 

N 051.03152° 
E 017.29682° 

5 0–30 pole uprawne w pobliżu zakładu Cri-Val , w bliskim sąsiedztwie 
składowiska Z.S. Jelcz  

N 051.03118° 
E 017.29844° 

6 0–30 trawnik pomiędzy zakładami Faurecia a Z.S. Jelcz N 051.03672° 
E 017.30460° 

7 0–30 pole uprawne na północ od zakładów Toyota N 051.04036° 
E 017.29965° 

8 0–30 las na południe od zakładów Toyota N 051.03455° 
E 017.29692° 
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Tabela IV.4.4. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Jelcz-Laskowice 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As mg/100g mg/kg 

1 5,6 0,25 0,43 27,7 11,2 <0,200 15,2 4,69 9,09 0,058 1,35 2,42 0,0274 
2 5,5 0,47 0,81 26,9 14,7 <0,200 19,9 7,82 11,1 0,058 1,48 1,97 0,0041 

3 5,3 0,58 0,99 24,3 15,3 <0,200 13,1 8,55 6,49 0,063 1,54 1,39 0,0195 

4 5,3 0,62 1,07 22,7 15,4 <0,200 9,16 4,63 5,57 0,040 2,52 1,67 0,0246 
5 6,1 0,53 0,91 30,1 9,86 <0,200 13,1 8,54 8,53 0,051 2,66 1,40 0,0917 

6 6,8 0,65 1,12 30,3 12,6 <0,200 17,8 11,1 11,6 0,087 2,02 2,08 0,0400 

7 6,5 0,68 1,1,7 17,9 12,9 <0,200 25,9 5,02 10,4 0,031 1,55 2,21 0,0249 

8 5,5 0,89 1,53 16,4 13,5 <0,200 6,52 4,53 5,81 0,033 1,72 1,08 0,157 
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5.Obszar wokół Cargill i Cadbury Wedel w Bielanach Wrocławskich 
 
5.1. Charakterystyka obiektów 
 

Zakłady Cargill i Cadbury Wedel zlokalizowane są na terenie gminy Kobierzyce w obrębie 

Bielany Wrocławskie. Teren ten usytuowany jest w tzw. „węźle bielańskim", pomiędzy autostradą A4, 

a drogą krajową nr 5. Zakłady graniczą ze sobą. W otoczeniu zakładów znajdują się pola uprawne 

i odłogowane, zabudowa handlowa. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości 

powyżej 1000 m.  

Zakład Cadbury Wedel Sp. z o.o. Oddział w Bielanach Wrocławskich, zlokalizowany przy ul. 

Czekoladowej 1, prowadzi działalność w zakresie produkcji czekolady i wyrobów cukierniczych. 

Działalność prowadzona jest w dwóch budynkach: produkcyjnym i magazynowym.  

Źródła emisji do powietrza stanowią instalacje energetyczne:  

− kotłownia parowa wyposażona w 2 kotły gazowe VIESSMANN mocy 1,5 MW każdy 

i sprawności 91,7 %, eksploatowane naprzemiennie, pracujące na potrzeby technologiczne,  

− kotłownia wodna wyposażona w 3 kotły gazowe VIESSMANN.  

Zakład emituje do powietrza atmosferycznego SO2, NO2, CO, CO2 oraz pyły. 

Zakład Cargill (Polska) S.A. Oddział w Bielanach Wrocławskich zlokalizowany jest w Bielanach 

Wrocławskich przy ul. Mac Millan 1. Zakład istnieje od 1995 roku. Profil produkcji to wyrób z surowców 

roślinnych produktów spożywczych: syropów, glutenu, pasz, alkoholu etylowego, wywaru 

pogorzelniczego. 

Główne instalacje na terenie zakładu to:  

− Zakład Pszenicy – produkcja glutenu i paszy, 

− Zakład Rafinerii – produkcja syropów, 

− Zakład Alkoholu – produkcja alkoholu etylowego. 

Instalacje pomocnicze to: oczyszczalnia ścieków technologicznych, kotłownia technologiczna. 

Zakład emituje do powietrza atmosferycznego SO2, NO2, CO, CO2, pyły ze spalania i pyły pozostałe.  

 
5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 
Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na terenie 

pól uprawnych i pól odłogowanych, położonych w pobliżu Zakładów. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono 

w Tabeli IV.5.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.5.2.  
 
5.3. Charakterystyka gleb  
 



28 
 

 Próbki gleb, pobrane z pól w otoczeniu Cargill i Cadbury Wedel w Bielanach Wrocławskich, 

charakteryzowały się zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków gliniastych mocnych 

pylastych (ppk 5) poprzez gliny lekkie pylaste (ppk 1 i 4) do glin średnich pylastych w ppk 3 i 6. W ppk 

2 wykazano występowanie pyłów ilastych.  

 
5.4. Omówienie wyników badań 
 
5.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Próbki gleb, pobrane z pól w otoczeniu Cargill i Cadbury Wedel w Bielanach Wrocławskich, 

charakteryzowały się lekko kwaśnym odczynem od pH=6,2 do pH= 6,5. Zawartość próchnicy wahała 

się od 1,59% (ppk 2) do 2,34% (ppk 6).  

 
5.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych z pól w otoczeniu Cargill i Cadbury Wedel w Bielanach 

Wrocławskich, stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu miedzi 

i niklu. W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów gruntów), zawartych 

w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono 

przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu w punkcie nr 1.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I–II (zawartość naturalna).  
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Tabela IV.5.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych wokół Cargill i Cadbury Wedel 
w Bielanach Wrocławskich w 2008 roku 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne ok. 150 m na pn.wsch.od zakładu Cargill, od 
strony Castoramy 

N 051.04631° 
E 016.95058° 

2 0–30 pole uprawne pomiędzy autostradą a Zakładem Cargill N 051.04670° 
E 016.94970° 

3 0–30 pole odłogowane vis a vis emitorów Cargill, na północ od obiektu N 051.04529° 
E 016.94695° 

4 0–30 pole uprawne vis a vis emitorów Cadbury Wedel, od strony 
autostrady 

N 051.04483° 
E 016.94506° 

5 0–30 pole uprawne 100 m na południe od zakładów, od ul. 
Czekoladowej 

N 051.04148° 
E 016.94937° 

6 0–30 pole uprawne  200 m na południe od zakładów, od ul. 
Czekoladowej 

N 051.04084° 
E 016.94933° 

 
Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Cargill i Cadbury Wedel w Bielanach Wrocławskich 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As mg/100g mg/kg 

1 6,4 1,00 1,72 35,1 15,40 <0,200 24,5 14,8 26,1 0,033 3,50 1,30 0,107 
2 6,2 0,92 1,59 34,8 16,3 0,245 23,5 14,7 16,8 0,057 4,67 1,10 0,0095 

3 6,2 1,00 1,72 34,5 19,5 0,229 18,7 12,0 13 0,090 4,49 1,04 0,0044 

4 6,4 1,02 1,76 41,9 19,4 0,261 20,9 14,5 15,6 0,068 5,52 1,37 0,0172 

5 6,3 1,20 2,07 37,5 17,4 0,283 23,9 12,7 16,9 0,064 5,09 1,65 0,0069 
6 6,5 1,36 2,34 39,3 17,9 0,326 22,4 14,0 16,3 0,068 5,86 1,45 0,0115 
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6. KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie 
 
6.1. Charakterystyka obiektu 
 

Huta Miedzi „Głogów" funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Spółki Akcyjnej KGHM Polska 

Miedź jako jeden z jej oddziałów. Podstawowym przedmiotem działalności huty jest produkcja miedzi 

elektrolitycznej z koncentratów miedzi powiązana z zagospodarowaniem półproduktów, powstających 

podczas jej wytwarzania w procesach produkcji metali szlachetnych oraz ołowiu surowego.  

HM „Głogów” położona jest w województwie dolnośląskim, w północno-zachodniej części 

gminy miejskiej Głogów, około 7 km na zachód od zabudowy mieszkalnej miasta Głogowa.  

 

 Tabela IV. 6.1. Emisja zanieczyszczeń z HM „Głogów I i II” w Głogowie w latach  
2004–2007 

Rodzaj zanieczyszczenia 

pył ogółem SO2 NO2 CO CO2 Cu Pb As Cd Rok 

Mg 
2004 134,71 3535,79 662,01 607,07 477371,01 8,14 4,99 0,874 0,124
2005 179,01 3931,46 653,26 833,98 141786,59 11,91 4,06 1,341 0,109
2006 176,74 3965,72 941,98 858,98 135762,98 11,34 5,24 1,778 0,087
2007 130,56 3991,47 1035,27 1588,51 115350,73 6,42 4,11 1,534 0,038
 

6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 
 
 Badania prowadzono w dziesięciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych w 

różnej odległości od obiektu na terenie pól uprawnych. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 

opisano szczegółowo w Tabeli IV. 6.2. Położenie punktów poboru próbek gleb przedstawione zostało 

na mapce.  

 

6.3. Charakterystyka gleb 
 
 Większość badanych próbek gleb to gleby średnie, należące do grup granulometrycznych: gliny 

lekkiej pylastej (próbka nr 9), gliny lekkiej (próbki nr 2 i 4) i pyłu gliniastego (próbki nr 6–8 i 10). W 

próbie nr 1, 3 i 5 stwierdzono występowanie gliny średniej (gleby ciężkie).  

 
6.4. Omówienie wyników badań 
 
6.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn od kwaśnego do zasadowego (pH 5,4–7,7). 

Najwięcej prób gleb charakteryzowało się odczynem zasadowym (próbki nr 1–4, 9). W próbce gleby nr 

5 stwierdzono odczyn kwaśny. Odczyn lekko kwaśny zanotowano w próbach nr 6– 8, a w próbie nr 10 

odczyn obojętny. Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,4% (próbka nr 6 i 7) do 4,5% 

(próbka nr 5). Wyniki badań odczynu i zawartość próchnicy w poszczególnych punktach 

przedstawiono w Tabeli IV. 6.3. 
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6.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
Wyniki otrzymanych badań gleb w punktach 1–9 porównano z wartościami dopuszczalnymi 

dla gruntów rodzaju grupy B zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Stężenia badanych metali 

w tych punktach nie przekroczyły obowiązujących norm.  

Wartości benzo(a)pirenu kształtowały się na poziomie od <0,014 mg/kg do 0,045 mg/kg, 

przekraczając normę w trzech próbkach gleb (nr 1,2 i 5). Najwyższe stężenie, które przekroczyło 

wartość dopuszczalną, zanotowano w próbce nr 2 pobranej na terenie pola uprawnego. W jednym 

przypadku, tj. w punkcie nr 10 dla miedzi, ołowiu i B(a)P wykazano w pobranej glebie wartości stężeń 

(Cu = 375 mg/kg, Pb = 133 mg/kg i B(a)P = 0,059 mg/kg) przekraczające ich wartości dopuszczalne w 

warstwie (0–30 cm) dla gruntów rolnych (grupa B), określonych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Działka, z której pobrano powyższą próbkę, 

znajdowała się w granicach byłej strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”. Obecnie jest własnością 

Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i jest dzierżawiona (do końca 2010) rolnikowi 

indywidualnemu. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Żukowice (uchwała nr XXVIII/198/2006 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 marca 2006 r. – gmina 

nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) działka ta (nr 

738) przeznaczona jest pod działalność inwestycyjną i oznaczona symbolem PU (tereny 

przemysłowo-usługowe). Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi wartości dopuszczalne stężeń miedzi, ołowiu i B(a)P w glebie lub 

ziemi dla terenów przemysłowych (grupa C – warstwa przypowierzchniowa 0–2 m) wynoszą 600 

mg/kg a B(a)P – 50 mg/kg.  

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała: 

− kadm, nikiel, cynk: zawartość naturalna (stopień 0), 

− ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w próbach 1–4 i 6–9 do zawartości podwyższonej  

− próbkach nr 5 i 10, 

− chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w próbkach nr 1–4 i 6–10 do słabego 

zanieczyszczenia (stopień II) chromem w próbce nr 5,  

− miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w próbkach nr 2, 3, 4 do silnego 

zanieczyszczenie (stopień IV) miedzią w próbie nr 10. Słabe zanieczyszczenie (stopień II) 

miedzią stwierdzono w próbkach nr 6–9, a średnie zanieczyszczenie (stopień III) w próbkach 

nr 1 i 5.  

Poziom siarki siarczanowej mieścił się w przedziale od 0,8 mg/100g do 8,7 mg/100g. Niską zawartość 

siarki (stopień I) odnotowano w próbie nr 6, średnią zawartość (stopień II) w próbach nr 2, 4, 

zawartość wysoką (stopień III) w próbach nr 5 i 10. Stopień IV (zawartość podwyższona 

antropogenicznie) wystąpił w próbach nr 1, 3, 7, 8, 9.  
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Tabela IV.6.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb  
pobranych w rejonie HM „Głogów I i II” 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

geograficzne 

1 0–30 pole uprawne Grodziec Mały N 051.68701° 
E 016.06600° 

2 0–30 pole uprawne Ceber N 051.71266° 
E 015.99866° 

3 0–30 pole uprawne Skidniów N 051.71405°
E 015.95288° 

4 0–30 pole uprawne Zabiele N 051.71424°
E 016.03096° 

5 0–30 pole uprawne Sobczyce N 051.70157°
E 016.06500° 

6 0–30 pole uprawne Głogów, ul. Sikorskiego N 051.66448°
E 016.04063° 

7 0–30 pole uprawne Słone N 051.66012°
E 016.02009° 

8 0–30 pole uprawne Słoćwina N 051.67195°
E 015.94313° 

9 0–30 pole uprawne Brzeg Głogowski N 051.69523°
E 015.91997° 

10 0–30 pole uprawne Żukowice N 051.67633°
E 015.97869° 
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              Tabela IV.6.3. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
               w glebach pobranych w rejonie HM „Głogów I i II” 
 

Metale w mg/kg gleby Nr 
punktu 

Odczyn 
 w 1 n 
KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

Siarka 
siarczanowa

mg/100g 

Benzo(a)piren 
mg/kg 

1 7,3 1,3 2,2 80 55 0,7 18,3 111 15 <0,05 10 8,7 0,041 

2 7,4 1,7 2,9 42 31 0,6 13,2 59 10 <0,05 10 2,8 0,045 
3 7,2 1,4 2,4 67 32 0,6 19,6 62 17 <0,06 5,9 6,1 <0,014 

4 7,2 0,9 1,5 35 29 0,4 8,2 60 6 0,11 5,8 2,7 0,024 

5 5,4 2,6 4,5 58 43 0,5 96,3 97 14 0,58 5,6 4,6 0,038 

6 5,8 0,8 1,4 36 46 0,3 7,4 82 5 0,09 6,4 0,8 0,019 
7 5,6 0,8 1,4 43 55 0,4 11,3 98 9 0,08 5,6 4,1 0,024 

8 6,5 1,2 2,1 28 30 0,3 7,7 72 7 <0,06 4,0 4,1 0,019 

9 7,7 0,9 1,6 45 23 0,3 4,4 80 3 <0,05 5,3 4,5 0,024 
10 6,7 0,99 1,7 55 133 0,4 6,3 375 6 0,07 7,6 3,1 0,059 

           < – poniżej granicy oznaczalności metody 
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7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Polkowice  
 
7.1. Charakterystyka obiektu 

Podstrefa polkowicka położona jest w środkowo-północnej części województwa dolnośląskiego, w 

obrębie geodezyjnym miasta Polkowice (Polkowice Dolne). Zajmuje obszar o powierzchni 87,6032 ha. 

W polkowickiej podstrefie znajdują się m.in. takie zakłady jak: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., 

Sitech Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Royal Europa. Na tym terenie emitowane są m.in. 

następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki węgla, dwutlenek węgla, pyły, 

węglowodory. 

 
7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

W ramach monitoringu regionalnego pobrano sześć prób gleb w punktach pomiarowych na 

terenie gruntów ornych i nieużytków. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano 

szczegółowo w Tabeli IV.7.1, a ich rozmieszczenie przedstawiono na mapce.  

 
7.3. Charakterystyka gleb  
 

Badane próbki gleb stanowiły gleby bardzo lekkie grupa granulometryczna piasku słabo 

gliniastego (próba nr 6) oraz gleby lekkie grupa granulometryczna piasku gliniastego mocnego (próby 

nr 1, 3, 4), piasku gliniastego lekkiego (próba nr 5) oraz gliny lekkiej (próba nr 2). 

 

7.4. Omówienie wyników badań 
 
7.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Odczyn badanych gleb wahała się od pH 4,7 (odczyn kwaśny) do pH 7,4 (odczyn zasadowy). 

Średnia wartość odczynu wynosiła 5,9 (odczyn lekko kwaśny), 50% badanych prób charakteryzowało 

się odczynem kwaśnym (próby nr 3, 5, 6), 33,3% prób gleb wykazało odczyn lekko kwaśny (próby nr 

1, 2), odczyn zasadowy zanotowano w próbie nr 4. 

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,9% (w próbie nr 4) do 6,5% (w próbie nr 6). 

Wyniki badań odczynu i zawartość próchnicy w poszczególnych punktach przedstawiono w Tabeli 

IV.7.2. 

 
7.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla rodzaju gruntów grupy B, zawartych w 

Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w pobranych 

próbach gleb stwierdzono przekroczenie miedzi w jednej próbie oraz B(a)P w dwóch próbach. 

Pozostałe wartości mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego. 

Wartości miedzi wynosiły od 24 mg/kg do 169 mg/kg. Stężenie najwyższe, które przekroczyło 

normę (150 mg/kg), wynosiło 169 mg/kg i wystąpiło w próbie nr 6 pobranej od strony południowo-

wschodniej.  



35 
 

Poziom benzo(a)pirenu mieścił się w granicach od <0,014 mg/kg do 0,090 mg/kg przekraczając 

poziom dopuszczalny (0,03 mg/kg) w dwóch próbach (nr 3 i 6).  

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała: 

− cynk, nikiel i chrom: zawartość naturalna (stopień 0), 

− ołów i kadm : od zawartości naturalnej (stopień 0) w próbach nr 1, 2, 4, 5 do zawartości 

podwyższonej (stopień I) w próbkach 3 i 6, 

− miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w próbie nr 2, 4, 5 do silnego zanieczyszczenia 

(stopień IV) w próbach nr 3 i 6. W próbie nr 1 wykazano średnie zanieczyszczenie (stopień III) 

miedzią. 

−  

                        Tabela IV.7.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru 
                      próbek gleb LSSE– podstrefa Polkowice 

Nr punktu Kierunek poboru Kultura upraw 
Współrzędne 
geograficzne 

1 północny zachód zboże N 051.49493° 
E 016.03932° 

2 północny zachód zboże N 051.49571° 
E 016.04044° 

3 wschód pole 
odłogowane 

N 051.49476° 
E 016.04831° 

4 wschód zboże N 051.49494° 
E16.05228° 

5 południowy zachód pole 
odłogowane 

N 051.48624° 
E 016.03848° 

6 południowy wschód pole 
odłogowane 

N 051.49135° 
E 016.04639° 
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Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
w glebach pobranych wokół LSSE  podstrefa Polkowice 
 

Nr Odczyn w 
1 n 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Benzo(a)piren

punktu KCl 
(pH) 

% % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg mg/kg 

1 6,5 1,2 2,1 36 19 0,3 7,5 61 4 0,05 0,0218 
2 6,3 1,8 3,1 39 23 0,4 11,1 43 7 0,08 0,0218 

3 5,5 3,6 6,2 46 32 0,4 12,0 85 6 0,08 0,0676 

4 7,4 1,1 1,9 30 14 0,2 6,8 38 5 <0,05 0,0184 
5 4,7 1,4 2,4 23 20 0,2 7,9 24 3 <0,05 <0,014 

6 4,9 3,8 6,5 48 47 0,4 8,5 169 4 0,08 0,0899 
      < – poniżej granicy oznaczalności metody 
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8. Teren wokół GOTEC Polska Sp. z o.o. i Vibracoustic Polska Sp. z o.o. 
w Komornikach (gm. Środa Śl.) 
 
8.1.Charakterystyka obiektu 
 

Średzka podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach powstała pod 

koniec 2004 roku. Położona jest ona w pobliżu drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław–Krzywa. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne wsi Komorniki zlokalizowane są w odległości około 280 m 

w kierunku południowo-wschodnim, a zabudowania miasta Środa Śląska około 900 m w kierunku 

zachodnim.  

Zlokalizowane są tu m.in. takie zakłady jak:  

− Vibracoustic Polska: wulkanizacja części samochodowych dla przemysłu motoryzacyjnego, 

− Silesia Dental: konfekcjonowanie materiałów dla techniki dentystycznej, 

− Gotec Polska Sp. z o. o: przygotowanie części pod wulkanizację do samochodów, nakładanie 

powłok, 

− Elmsteel Polska: procent części i akcesoriów dla branży samochodowej,  

− Vorwerk Dichtungsysteme Polska: producent elastomerów i termoplastycznych systemów 

uszczelniających karoserie samochodowe, 

− Schürholz Polska: wytwórca form do blach, części skrawanych laserem i podzespołów dla 

branży motoryzacyjnej i elektromaszynowej, 

− Fischer und Kaufmann (Fiuka) Polska: produkcja metalowych części dla przemysłu 

motoryzacyjnego.  

Jednym większych zakładów działającym w Komornikach jest Gotec Polska, kooperująca z firmą 

Vibracoustic. Firmy te wraz firmą Elmsteel wybudowały swoje zakłady wytwórcze na sąsiadujących ze 

sobą działkach w Komornikach.  

Procesy produkcyjne prowadzone w Gotec Polska obejmują wstępną obróbkę detali poprzez ich 

odtłuszczanie, piaskowanie, nakładanie powłok w procesach galwanicznych, tj. fosforanowanie i 

cynkowanie–niklowanie, a także pokrywanie powierzchni detali środkami łączącymi jak również 

nanoszenie powłok antykorozyjnych na wyroby końcowE  fosforanowanie, powłoka stopowa: cynk–

nikiel. 

W Zakładzie wydzielono trzy instalacje ze względu na prowadzony charakter działalności: 

− instalacja do wstępnej obróbki detali – procesy odtłuszczania i piaskowania, 

− instalacja do obróbki galwanicznej detali, gdzie całkowita objętość wanien procesowych 

wynosi 47,6 m3– instalacja IPPC, 

− instalacja do pokrywania powierzchni detali środkami łączącymi z wykorzystaniem 

rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika 345 ton/rok – instalacja IPPC.  

Na terenie zakładu funkcjonuje urządzenie ochronnE  instalacja adsorpcyjno-katalityczna do 

redukcji LZO o skuteczności 94–98,5%. 

Ponadto w Gotec Polska Sp.z.o.o. działają instalacje pomocnicze w postaci źródeł 

energetycznych – dwa kotły grzewczE  i wytwornicy pary technologicznej.  
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Substancje dopuszczone do wprowadzania do powietrza przez Gotec Polska Sp.z o.o. to: pył 

PM 10, cynk, nikiel, chrom VI, żelazo, chlorowodór, amoniak, kwas siarkowy, fluor, dwutlenek azotu, 

LZO. 

 

Zakład Vibracoustic Polska wyposażony jest w wentylację zintegrowaną obejmującą takie źródła 

zanieczyszczeń, jak stanowiska wulkanizacyjne, stanowisko lakiernicze, stanowiska szlifierskie, halę 

produkcyjną, a także wentylację miejscową ze śrutownicy wyposażoną w odpylacz cyklonowy oraz 

wentylację ogólną warsztatu. Zakład wprowadza do powietrza atmosferycznego na podstawie 

stosownych decyzji m.in. ksylen, toluen, cykloheksyloaminę, butyloaminę, dwumetyloaminę, pył 

PM 10, benzen, etylobenzen, etanol, propanol, węglowodory alifatyczne do C12, poprzez emitory E1, 

E2 i E3.  

 

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w ośmiu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na 

terenie pól odłogowanych i sadu, w pobliżu zakładów LSSE w Komornikach. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono 

w Tabeli IV.8.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.8.2.  
 
8.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb pobrano z sadu i pól odłogowanych, położonych w pobliżu zakładów LSSE w 

Komornikach. Charakteryzowały się one zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków 

gliniastych mocnych (ppk 5) i piasków gliniastych mocnych pylastych (ppk 3), poprzez gliny lekkie 

pylaste (ppk 1,2,6,8), gliny piaszczyste pylaste (ppk 4) do glin średnich pylastych (ppk 7).  

 

8.4. Omówienie wyników badań 
 
8.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Próbki gleb, pobrane z sadu i pól odłogowanych, położonych w pobliżu zakładów LSSE w 

Komornikach, charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od kwaśnego pH=5,4 (ppk 7), poprzez 

lekko kwaśny (ppk 2–6), obojętny (ppk 8) do zasadowego w ppk 1 (pH=7,7). Zawartość próchnicy 

wahała się od 0,69% (ppk 5) do 1,97% (ppk 2).  

 
8.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia (wg skali IUNG): 

− cynk, kadm, nikiel: zawartość naturalna (wszystkie ppk), 

− ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w większości ppk do słabego zanieczyszczenia 

w ppk nr 6, 

− chrom: od zawartości naturalnej w większości ppk do zawartości podwyższonej (stopień I) 

w ppk nr 7,  
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− miedź: od zawartości naturalnej w większości ppk do zawartości podwyższonej (stopień I) 

w ppk 5.  

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu. Jedynym wyjątkiem było przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości ołowiu w ppk nr 6 (288mg/kg).  

W badanych próbkach oznaczono także następujące węglowodory chlorowane:  

− chlorobenzeny pojedyncze (bez chlorobenzenu),  

− alifatyczne pojedyncze (bez dichlorometanu).  

Wyniki badań zamieszczono w Tabeli IV.8.2. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II–III (zawartość naturalna) w ppk 2,5,7 

i 8. Podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień) wykazano w ppk 1,3,4 i 

6.  

 
Tabela IV.8.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na 
terenie LSSE w Komornikach w pobliżu Gotec Polska Sp. z. o.o i Vibracoustic Polska 
Sp. z. o.o. w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0–30 pole odłogowane przy wjeździe na teren strefy N 051.16503° 
E 016.62678° 

2 0–30 pole odłogowane vis a vis Vibracoustic i Vorwerk N 051.16553° 
E 016.62440° 

3 0–30 pole odłogowane vis a vis instalacji Gotec Polska do redukcji 
emisji LZO 

N 051.16566° 
E 016.62298° 

4 0–30 pole odłogowane przed zakładem Tecsolum N 051.16692° 
E 016.61770° 

5 0–30 sad za strefą  N 051.16885° 
E 016.61647° 

6 0–30 pole odłogowane vis a vis wjazdu do Fiuka Polska, HMT 
i Schurholz Automative 

N 051.16903° 
E 016.61884° 

7 0–30 pole odłogowane vis a vis wjazdu do Vibracoustic N 051.16763° 

E 016.62511° 
8 0–30 trawnik za Vibracoustic przy drodze wyjazdowej ze 

strefy 
N 051.16631° 
E 016.62746° 
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Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie LSSE w Komornikach w pobliżu Gotec Polska Sp. z. o o i Vibracoustic Polska Sp. z. o.o. 
   

Nr Odczyn w 
1 n 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 

Chloro-
benzeny*

Alifaty 
chlorowa

ne** 

Benzo(a)piren 

Punktu KC 
(pH)l 

% % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As mg/100g mg/kg  mg/kg  

1 7,7 0,83 1,43 47,7 32,5 <0,200 22,1 17,1 12,2 0,058 2,56 5,36 <0,010 <0,010 <0,0040 

2 6,4 1,14 1,97 29,9 16,6 <0,200 21,9 17,3 13,3 0,080 2,45 3,42 <0,010 <0,010 <0,0040 

3 6,1 0,94 1,62 20,7 26,1 <0,200 16,4 7,93 8,80 0,043 1,91 5,86 <0,010 <0,010 <0,0040 
4 5,8 0,62 1,07 25,8 20,9 <0,200 16,3 8,36 8,92 0,056 1,97 4,04 <0,010 <0,010 <0,0040 

5 5,9 0,53 0,91 25,6 14,4 <0,200 16,6 10,8 9,98 0,040 1,99 3,02 <0,010 <0,010 <0,0040 

6 5,9 0,83 1,43 24,1 288 <0,200 22,1 16,3 10,8 0,093 1,96 4,82 <0,010 <0,010 <0,0040 
7 5,4 1,09 1,88 33,1 24,6 <0,200 32,2 17,4 13,4 0,065 2,23 4,66 <0,010 <0,010 <0,0040 

8 6,7 0,4 0,69 26,6 15,2 <0,200 21,3 8,67 11,9 0,071 1,40 3,12 <0,010 <0,010 <0,0040 
*chlorobenzeny bez chlorobenzenu 
**alifatychlorowane (bez dichlorometanu) 
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IVB. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 
 
9. Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Ilony 
Majdy, Wroniniec 
 
9.1.Charakterystyka obiektu 

Ilona Majda prowadzi produkcję rolniczą na obszarze 247 ha użytków rolnych. Średnie plony 

roślin kształtują się na poziomie wyższym niż średnia krajowa tj. około 55 ton/ha zbóż i 70 ton/ha 

zielonki z kukurydzy. Całość produkcji roślinnej przeznaczona jest na paszę dla zwierząt.  

Produkcja zwierzęca, w postaci hodowli trzody chlewnej, prowadzona jest w systemie otwartym.  

W zakresie struktury produkcji zwierzęcej aktualnie w gospodarstwie utrzymuje się około 2200 sztuk 

macior w stanie średniorocznym. Produkcja towarowa obejmuje aktualnie w 100% prosięta w wadze 

około 22 kg w liczbie około 42 000 sztuk/rok (stan średnioroczny – 7235,42 sztuk).  

Gospodarstwo wytwarza rocznie około 20 000 m3 gnojowicy.  

W gospodarstwie zlokalizowane są: budynek porodówki, cztery budynki ze stanowiskami loch 

prośnych, trzy budynki porodówek i warchlakarni, knurownik. Instalacjami pomocniczymi związanymi z 

procesem produkcyjnym są: laguna do gromadzenia gnojowicy, przepompownia gnojowicy, płyta 

obornikowa ze zbiornikiem na odcieki, silosy paszowe przy obiektach hodowlanych, kotłownia.  

Powstająca w budynkach inwentarskich gnojowica spływa grawitacyjnie kanałami gnojowymi 

do przepompowni, skąd jest przepompowywana do laguny. Laguna wykonana jest w postaci dwóch 

zbiorników ziemnych z obwałowaniem. Maksymalna pojemność laguny wynosi 25 800 m3 i pozwala 

na magazynowanie gnojowicy przez okres sześciu miesięcy.  

Do składowania obornika przeznaczona jest szczelna płyta obornikowa o powierzchni 90 m2 

(zlokalizowana przy knurowniku) z systemem odprowadzania odcieków do szczelnego zbiornika 

pojemności 15 m3. Ze zbiornika wody gnojowe odprowadzane są przelewem do kanalizacji 

gnojowicowej, a stamtąd trafiają na lagunę. Gnojowica i obornik, powstające w procesie 

produkcyjnym, są powtórnie wykorzystywane w gospodarstwie rolnym do nawożenia własnych pól. 

Gospodarstwo posiada plan nawożenia. 

 
9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 
Badania prowadzono łącznie w dziesięciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na 

terenie pól uprawnych, należących do gospodarstwa. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli 

IV.9.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.9.2.  
 
9.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb pobrane z pól uprawnych, należących do gospodarstwa, charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków słabo gliniastych w ppk 4–7 i 9; przez piaski 

gliniaste lekkie (ppk 2,3,8 i 10) do piasków gliniastych mocnych (ppk 1).  
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9.4. Omówienie wyników badań 
 
9.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Próbki gleb, pobrane z pól położonych w gospodarstwie Ilony Majdy, charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem od obojętnego – pH=6,6–7,2 (ppk 6–10) do zasadowego w ppk 1–5 

(pH=7,2–7,9). Zawartość próchnicy wahała się od 0,41% (ppk 4) do 2,10% (ppk 2).  
 
9.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia (wg skali IUNG): 

− cynk, ołów, kadm, chrom, nikiel: zawartość naturalna (wszystkie ppk), 

− miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w większości ppk do podwyższonej zawartości 

w ppk nr 7. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich. Stwierdzono natomiast przekroczenie wartości 

dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu w ppk nr 1 i 2.  

Zawartość azotu mineralnego na polach użytkowanych w gospodarstwie Ilony Majdy kształtowała się 

od 44,08 kg/ha (ppk 4) do 574,04 kg/ha (ppk 10). Przyjmując 52 kg/ha za średnią zawartość azotu 

mineralnego wiosną w warstwie 0–30 cm w glebach województwa dolnośląskiego można uznać 

zawartość tego wskaźnika za wyższą od tej wartości w 80 % pobranych próbek. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I–III (zawartość naturalna) we wszystkich 

punktach pomiarowych z wyjątkiem punktu nr 2, w którym stwierdzono podwyższoną 

antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień).  
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Tabela IV.9.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych na obszarze gospodarstwa  
we Wronińcu (gm. Niechlów) w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

m. Wroniniec – przy gospodarstwie, dz.352/12 N 051.67847° 
E 016.43294° 

2 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

m. Wroniniec – dalej od gospodarstwa 
dz.352/12 

N 051.67943° 
E 016.43837° 

3 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

m. Wroniniec, dz. 326/8 N 051.67058° 

E 016.43503° 

4 0–30 pole uprawne 
(pszenżyto) 

m. Rogów Górowski, dz.157/6 N 051.66029° 

E 016.49419° 
5 0–30 pole uprawne 

(pszenżyto) 
m. Rogów Górowski, dz.157/3 N 051.66153° 

E 016.48703° 
6 0–30 pole uprawne 

(pszenżyto) 
m. Rogów Górowski, dz.157/6 N 051.65149° 

E 016.48502° 
7 0–30 pole uprawne 

(kukurydza) 
m. Góra, dz.8 N 051.68578° 

E 016.54115° 
8 0–30 pole uprawne 

(kukurydza) 
m. Sławęcice, dz. 257/1 N 051.68905° 

E 016.54585° 
9 0–30 pole uprawne 

(kukurydza) 
m. Sławęcice, dz. 250/1 N 051.69514° 

E 016.54579° 
10 0–30 pole uprawne 

(kukurydza) 
m. Glinka, dz.402 N 051.70662° 

E 016.55227° 
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Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na obszarze gospodarstwa we Wronińcu (gm. Niechlów) 
 

Nr Odczyn 
w 1 n KCl

C-org. Zawar-
tość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny
 
 

kg/ha 

1 7,9 0,65 1,12 24,2 12,8 <0,200 13,8 13,5 7,96 0,041 2,56 3,33 0,0347 79,57 

2 7,8 1,22 2,10 71,6 25,4 0,215 11,1 22,5 7,41 0,067 2,83 4,18 0,0614 119,03 
3 7,7 0,44 0,76 18,0 10,7 <0,200 13,0 8,13 7,26 0,040 <2,5 1,45 0,0099 64,82 

4 7,4 0,24 0,41 16,4 9,48 <0,200 11,3 5,41 6,30 0,033 <2,5 2,58 0,0076 44,08 

5 7,3 0,44 0,76 8,75 7,36 <0,200 7,18 4,28 3,97 0,024 <2,5 2,1 0,0044 48,53 

6 7,2 0,6 1,03 14,4 10,2 <0,200 9,76 6,20 5,50 0,031 <2,5 2,38 0,0045 119,98 
7 7,1 0,70 1,21 21,5 16,0 <0,200 8,58 10,9 5,38 0,065 <2,5 1,22 0,0088 119,45 

8 7,2 0,62 1,07 19,4 12,2 <0,200 18,0 7,27 10,7 0,036 <2,5 1,44 <0,0040 135,12 

9 7,1 0,49 0,84 30,2 13,6 <0,200 12,5 6,96 7,94 0,024 <2,5 0,924 0,0040 169,38 
10 6,6 0,5 0,86 21,8 11,5 <0,200 15,3 8,96 9,62 0,034 4,57 1,8 0,0090 574,04 
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10. Tereny użytkowane rolniczo Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Majerowicz, 
m. Witoszyce, Siciny (powiat górowski) 
 
10.1.Charakterystyka obiektu 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego H.J. Majerowicz skupia w sobie trzy łącznie funkcjonujące 

piony: 

− pierwszy pion stanowi działalność rolnicza i hodowlana, 

− drugi pion to działalność przetwórcza, 

− trzeci pion to działalność handlowa.  

Zakład zlokalizowany jest w m. Białykał w woj.wielkopolskim. Posiada sześć gospodarstw rolnych 

o łącznym areale ziemi ponad 4 000 hektarów, na których uprawia się podstawowe zboża i rośliny 

okopowe, będące składnikami pasz przeznaczanych do hodowli tuczników dla zakładu mięsnego 

i reprodukcyjnych loch oraz na żywienie bydła mlecznego. Produkcja roczna w tuczarniach wynosi 

aktualnie około 15 000 sztuk trzody chlewnej i 2500 loch zarodowej linii F1. Dodatkowo ZPM 

Majerowicz prowadzi hodowlę 800 sztuk krów mlecznych rasy holenderskiej, które dają średnio 

7,5 tys. litrów mleka rocznie. 

Na terenie województwa dolnośląskiego do ZPM Majerowicz należą gospodarstwa 

w miejscowościach Witoszyce (gm. Góra) i Siciny (gm. Niechlów).  

W skład obiektu w Witoszycach wchodzi budynek nieczynnej gorzelni, dwie obory, cielętnik, obora 

krów zasuszonych, dwa zbiorniki na gnojowicę, trzy silosy, stacja paliw, oczyszczalnia ścieków, 

zbiornik paszowy o pojemności około 20 ton. Na fermie prowadzony jest chów krów i produkcja mleka. 

Cykl hodowlany obejmuje odchów cieląt, chów krów, jałówek cielnych. Docelowo przewiduje się 

obsadę 300 szt. W gospodarstwie w Witoszycach powstają nawozy naturalne w postaci gnojowicy 

(2,86 m3/dobę tj: rocznie 1044 m3) i obornika (9,5 t/dobę tj. rocznie 3467,5 ton). Gnojowica 

transportowana jest z pomieszczeń inwentarskich poprzez kanały gnojne i magazynowana 

w zbiornikach na gnojowicę (dwa zbiorniki o łącznej pojemności użytkowej 300 m3). Pojemność 

zbiorników nie zapewnia możliwości gromadzenia nawozów naturalnych przez okres co najmniej 

czterech miesięcy. Obornik wypychany jest na betonową płytę (ze zbiornikiem na odcieki). Gnojówka 

poprzez kanalizację odprowadzana jest do zbiorników na gnojowicę.  

W skład obiektu w Sicinach wchodzą: trzy tuczarnie (obecnie dwie są użytkowane), trzy zbiorniki 

na gnojowicę, warsztaty, magazyn pasz, budynek mieszkalny, stacja paliw. W gospodarstwie 

prowadzony jest chów trzody chlewnej. Tucz trzody trwa 3–4 miesiące. Hodowla prowadzona jest 

systemem bezściółkowym Docelowo przewiduje się obsadę 600 szt. ogółem. Gnojowica 

transportowana jest z pomieszczeń inwentarskich do zbiorników na gnojowicę, umiejscowionych przy 

chlewniach. Zbiorniki mają pojemności 2x 80 tys.m3 i jeden 60 tys. m3. 

Do zagospodarowana wytworzonych na fermie nawozów naturalnych wykorzystuje się areał 

o powierzchni ogółem 1045,656 ha w tym: grunty orne 676,6 ha, trwałe użytki zielone 314 ha. Grunty 

rozmieszczone są w gminie Niechlów i gminie Góra. Gnojowica wywożona jest na pole beczkowozem 

i rozlewana po powierzchni pól. Obornik wywożony jest na wskazane działki rolne i składowany 
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w pryzmach ze względu na niewystarczającą pojemność płyt do magazynowania obornika 

w gospodarstwach 

 
10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w dziesięciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych 

na terenie pól uprawnych, należących do gospodarstwa w m. Witoszyce i Siciny. Próbki pobrano także 

obrębie Łękanów. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację 

punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.10.1, a szczegółowe wyniki badań 

w Tabeli IV.10.2.  
 
10.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb pobrane z pól uprawnych, należących do gospodarstwa, charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków gliniastych lekkich (ppk 2,6,8–10), poprzez 

piaski gliniaste mocne i piaski gliniaste mocne pylaste (ppk 3, 4,5) do glin piaszczystych w ppk 1 i 7.  

 
10.4. Omówienie wyników badań 
 
10.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z pól położonych w gospodarstwie p. Majerowicza, charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem: od lekko kwaśnego w ppk 1–4,7–10 (pH=5,6–6,5) do obojętnego 

w pozostałych punktach pomiarowych (pH=6,7). Zawartość próchnicy wahała się od 0,66% (ppk 8) do 

1,78% (ppk 4).  
 
10.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
W badanych glebach we wszystkich ppk stwierdzono naturalną zawartość cynku, ołowiu, 

kadmu, chromu, miedzi, niklu (stopień 0). W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), 

zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie 

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu.  

Zawartość azotu mineralnego na polach w gospodarstwie p. Majerowicza kształtowała się od 

66,85 kg/ha (ppk 1) do 144,09 kg/ha (ppk 2), a w obrębie Siciny i Łękanów od 55,49 kg/ha (ppk 8) do 

176,13 kg/ha (ppk 7). Jedynie w ppk nr 1 i 8 stwierdzona zawartość azotu mineralnego była niższa niż 

średnia zawartość stwierdzona jesienią w warstwie 0–30 cm w glebach województwa dolnośląskiego 

(69 kg/ha). W 80% próbek zawartość azotu mineralnego w glebach gospodarstwa p. Majerowicza 

przekraczała tę wartość.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I–III (zawartość naturalna) w ppk 1,2  

i 6–10. W pozostałych punktach stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki 

siarczanowej (IV stopień).  
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Tabela IV.10.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych na obszarze gospodarstwa  
Majerowicza w m. Witoszyce i Siciny w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne 
(rzepak) 

m. Witoszyce, pole 1W N 051.74698° 
E 016.51891° 

2 0–30 pole uprawne 
(zboże) 

m. Witoszyce, pole 2W N 051.75102° 
E 016.52147° 

3 0–30 pole uprawne 
(rzepak) 

m. Witoszyce, pole 12W  N 051.74118° 

E 016.51846° 

4 0–30 pole uprawne 
(lucerna) 

m. Witoszyce, pole 10W N 051.73208° 
E 016.51548° 

5 0–30 pole uprawne 
(rzepak) 

m. Witoszyce, pole 7W N 051.72599° 
E 016.51647° 

6 0–30 pole uprawne 
 

m. Siciny, pole 1S N 051.72560° 
E 016.42129° 

7 0–30 pole uprawne 
 

m. Siciny, pole 2S N 051.72783° 
E 016.40832° 

8 0–30 pole uprawne 
 

m. Siciny, pole 4S N 051.72225° 
E 016.41895° 

9 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

m. Łękanów, pole 7Ł N 051.70805° 
E 016.38679° 

10 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

m. Łękanów, pole 7Ł N 051.70252° 
E 016.38357° 
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Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie gospodarstwa p. Majerowicza w m. Witoszyce i Siciny 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 

C-org. Zawar-
tość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

punktu KCl 
(pH) 

% % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

Siarka 
siarczanowa

mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny
 
 

kg/ha 

1 6,5 0,83 1,43 35,3 13,9 0,213 16,7 15,0 11,1 0,051 3,69 3,00 0,011 66,85 
2 6,5 0,54 0,93 17,9 10,5 <0,200 10,8 7,17 5,66 0,052 <2,5 2,56 0,0268 144,09 

3 6,3 0,85 1,47 19,7 10,6 <0,200 11,3 8,83 7,59 0,068 <2,5 3,96 0,0045 101,21 

4 6,4 1,03 1,78 22,2 11,1 0,205 10,5 7,65 6,2 0,042 2,92 4,5 <0,0040 84,11 
5 6,7 0,62 1,07 20,2 11,7 <0,200 10,6 9,35 6,38 0,062 2,78 4,25 <0,0040 101,98 

6 6,7 0,82 1,41 47,9 13,7 0,232 11,6 14,7 6,08 0,075 2,75 1,70 <0,0040 99,24 

7 6,5 0,83 1,43 41,2 14,3 <0,200 12,8 13,4 6,59 0,058 2,99 1,85 <0,0040 176,13 

8 6,3 0,38 0,66 18,6 11,0 <0,200 9,17 7,42 4,75 0,042 <2,5 2,79 <0,0040 55,49 
9 5,6 0,44 0,76 15,7 12,8 <0,200 9,30 6,6 5,0 0,046 <2,5 2,1 <0,0040 96,98 

10 5,6 0,69 1,19 20,6 10,5 <0,200 8,42 7,04 4,73 0,051 <2,5 2,44 <0,0040 93,74 
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11. Tereny użytkowane rolniczo na terenie gminy Stare Bogaczowice 
w powiecie wałbrzyskim 
 
11.1.Charakterystyka obiektu 
 

Gmina wiejska Stare Bogaczowice znajduje się w północno-zachodniej części powiatu 

wałbrzyskiego. Jej powierzchnia wynosi 86,89 km2. Do gminy tej należą następujące wsie: Stare 

Bogaczowice, Nowe Bogaczowice, Struga, Cieszów, Chwaliszów, Gostków, Jabłów, Lubomin. 

Geograficznie obszar gminy położony jest na terenie Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego i Gór 

Wałbrzyskich (masyw Trójgarbu), należących do Sudetów Środkowych. Obszary te zlokalizowane są 

na wysokości 293–778 m n.p.m. Przeważającą część ogólnej powierzchni gminy zajmują tereny rolne 

(62,88%), a następnie lasy (30,78%). Większość obszaru gminy położona jest w zlewni rzeki 

Strzegomki, w tym w znacznej części w strefie ochrony zbiornika zaporowego wody pitnej Dobromierz, 

który rzeka ta zasila. Obszary przyrodnicze prawnie chronione, znajdujące się częściowo w gminie 

Stare Bogaczowice, to część Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz znaczny Obszar 

Chronionego Krajobrazu obejmujący Masyw Trójgarbu. Część gminy sąsiadująca z miastem 

Szczawno Zdrój znajduje się w strefie C ochrony uzdrowiskowej. Gmina Stare Bogaczowice jest 

zwodociągowana w 90–100%. W celu ochrony wód zbiornika Dobromierz w Chwaliszowie 

wybudowana została w 2006 r. grupowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m3/d. Ponieważ 

jednak gmina skanalizowana jest w niewielkim stopniu, trwa budowa niezbędnej sieci kanalizacyjnej.  

 
11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Przy wyborze punktów poboru gleb uwzględniono zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, 

wybierając obszary użytkowane rolniczo. Próby gleb do badań pobierane były z sześciu pól 

uprawnych, zlokalizowanych na terenie różnych wsi należących do gminy Stare Bogaczowice. 

Uwzględnione zostało również położenie pól uprawnych, z których pobierane były próby gleb, w 

zlewni rzeki Strzegomki. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia Tabela 

IV.11.1 i załączona mapka.  

11.3. Charakterystyka gleb  
Na badanym obszarze pobrane próby gleby wykazywały najczęściej skład granulometryczny 

glin średnich (w punkcie nr 1, 3 i 4), w pojedynczych przypadkach stwierdzono glinę lekką (w punkcie 

nr 2), glinę lekką pylastą (w punkcie nr 6) i piasek gliniasty mocny (w punkcie nr 5).  

11.4. Omówienie wyników badań 

 
11.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Analizowane gleby wykazywały najczęściej odczyn kwaśny, w dwóch przypadkach bardzo 

kwaśny, a w jednym lekko kwaśny, w zakresie pH od 4,2 do 5,7.  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 2,69 % do 7,40 %, 

co oznacza wysoką i bardzo wysoką zawartość próchnicy. 
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11.4.2. Zawartość metali ciężkich  

 
 W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 do zawartości podwyższonej (stopień I) 

w pozostałych ppk, 

− ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1–4 do zawartości podwyższonej 

w punktach nr 5 i 6,  

− kadm: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich ppk, 

− miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 do słabego zanieczyszczenia (stopień 

II) w ppk 1. Zawartość podwyższoną miedzi (stopień I) stwierdzono w punktach nr 3–6, 

− chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 do słabego zanieczyszczenia (stopień 

II) w ppk 5. Zawartość podwyższoną chromu (stopień I) stwierdzono w punktach 1,3,4 i 6, 

− nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2,4 i 6 do zawartości podwyższonej niklu 

w ppk 1,3 i 5. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich.  

 

Tabela IV.11.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych na terenach użytkowanych rolniczo na obszarze gminy Stare Bogaczowice 
w powiecie wałbrzyskim w 2008 roku  

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania 

( cm ) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne Lubomin 
(po lewej stronie drogi  

Lubomin–Struga) 

N 050.79871° 
E 016.18955° 

2 0–30 pole uprawne Struga 
(po lewej stronie drogi na Cisy) 

N 50,82738° 
E 016.22926° 

3 0–30 pole uprawne Stare Bogaczowice 
(po lewej stronie drogi  

Struga–Stare Bogaczowice) 

N 050.84480° 
E 016.20484° 

 
4 0–30 pole uprawne Na granicy Starych i Nowych 

Bogaczowic 
N 050.84367° 
E 016.14661° 

5 0–30 pole uprawne Chwaliszów 
(po prawej stronie drogi  

do Cieszowa) 

N 050.87356° 
E 016.23800° 

 
6 0–30 pole uprawne Chwaliszów 

(przed posesją nr 93) 
N 050.87846° 
E 016.23371° 
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Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich w glebach pobranych 
na terenach użytkowanych rolniczo na obszarze gminy Stare Bogaczowice w powiecie wałbrzyskim w 2008 roku  
 
Nr punktu 

 
Odczyn  
w 1 n 
KCI 

Zawartość 
próchnicy 

 

Metale ciężkie  
mg/kg s.m. 

 (pH) % Zn Pb Cd Cu Ni Cr As Hg 

1 4,2 5,55 143 39,6 0,202 66,57 32,3 57,1 15,9 0,216 

2 5,7 6,34 66,1 32,0 0,189 24,48 19,3 41,1 9,24 0,181 

3 4,5 5,59 93,8 36,5 0,157 41,43 26,4 54,7 12,9 0,132 

4 5,1 2,69 79 19,3 0,09 29,61 23,6 43,3 10,8 0,144 

5 5,1 7,40 71,1 22,0 0,08 19,73 24,0 43,6 9,39 0,150 

6 5,3 2,83 85,6 45,1 0,12 25,94 24,0 48,2 11,8 0,202 
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IV C. TERENY W OTOCZENIU SKŁADOWISK 
  
12. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych dla gm. Jordanów 
w m. Dankowice 
 
12.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów komunalnych dla gminy Jordanów Śląski zlokalizowane jest około 

1,5 km na południowy wschód od wsi Dankowice (gm. Jordanów Śl). Całkowita powierzchnia terenu 

zajętego przez składowisko wynosi 2,83 ha. Składowisko zlokalizowane jest w wyrobisku po 

eksploatacji piasków, po stronie północnej wzniesienia o wysokości ok. 175 m. n.p.m. Od zachodu 

i południa składowisko jest ograniczone drogą gruntową nr 269, która po około 0,5 km w kierunku 

północnym dochodzi do drogi asfaltowej prowadzącej z Dankowic do Jezierzycy Wielkiej. Składowisko 

czynne było od 1999 roku. W 2008 roku składowisko zamknięto. Właścicielem obiektu jest gmina 

Jordanów Śl. Nagromadzenie odpadów na składowisku na koniec 2007 roku wyniosło 3,3 tys. Mg. 

 
12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych 

na terenie pól uprawnych w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli 

IV.12.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.12.2.  
 
12.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych w rejonie składowiska w Dankowicach 

charakteryzowały się zróżnicowanym składem granulometrycznym: od glin lekkich (ppk 1, 3–5) do glin 

średnich pylastych w ppk 2 i 6.  

 
12.4. Omówienie wyników badań 
 
12.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z pól położonych w pobliżu składowiska w Dankowicach, 

charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem: od lekko kwaśnego w ppk 2 (pH=6,2) do obojętnego 

pozostałych punktach pomiarowych. (pH=6,6–6,9). Zawartość próchnicy wahała się od 0,74% (ppk 4) 

do 2,62% (ppk 6).  
 
12.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk, ołów, kadm, miedź: zawartość naturalna (wszystkie ppk). 
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W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu. Zawartość siarki siarczanowej mieściła się 

stopniach II–III (zawartość naturalna) w ppk 1–4. W punktach 5 i 6 stwierdzono podwyższoną 

antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień).  
 
Tabela IV.12.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Dankowice (gm. Jordanów 
Śl.) w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne 
(pszenica) 

vis a vis bramy wjazdowej nr 2 N 050.84579° 
E 016.87615° 

2 0–30 pole uprawne 
(ziemniaki) 

na południe od obiektu, przy zrekultywowanej 
części obiektu  

N 050.84568° 
E 016.87737° 

3 0–30 pole uprawne 
(ziemniaki) 

na południowy wschód od obiektu,  
przy zrekultywowanej części obiektu 

N 050.50746° 

E 016.52716° 

4 0–30 pole uprawne 
(pszenica) 

na zachód od obiektu N 051.50775° 

E 016.52552° 
5 0–30 pole uprawne 

(buraki cukrowe)
na północny zachód od obiektu  N 050.84671° 

E 016.87689° 
6 0–30 pole uprawne  

(rzepak) 
na północ od obiektu, przy bramie wjazdowej 
nr 1 

N 050.84710° 

E 016.87739° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Dankowice (gm.Jordanów Śl.) 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

Benzo(a)piren

( ppk ) (pH) % % Zn Pb Cd Cu Hg mg/100g mg/kg 

1 6,6 0,79 1,36 42,2 17,2 0,379 20,8 0,108 2,81 0,0160 

2 6,2 0,89 1,53 49,9 21,1 0,242 25,1 0,102 3,22 <0,0040 
3 6,8 0,58 0,99 38,1 24,5 0,229 20,5 0,073 2,54 0,0192 
4 6,9 0,43 0,74 36,9 13,7 <0,200 18,6 0,069 3,24 0,0213 
5 6,6 0,89 1,53 34,3 13,2 0,204 19,9 0,066 4,42 0,0115 
6 6,7 1,52 2,62 39,9 16,4 0,208 23,6 0,117 5,26 0,0259 
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13. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych dla gm. Wąsosz 
w m. Wrząca Śl. 
 
13.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów dla gminy Wąsosz, zlokalizowane jest na gruntach wsi Wrząca Śląska 

na działce nr 118/2, na terenie wyrobiska po żwirowni, w odległości ok. 600 m od zabudowań wsi 

Wrząca Śląska. Teren składowiska graniczy:  

− od strony północnej z lasem i gruntami ornymi,  

− od strony wschodniej z gruntami ornymi,  

− od strony południowej z drogą asfaltową, 

− od strony zachodniej z gruntami leśnymi. 

Obiekt o powierzchni 2,5 ha eksploatowany jest od 1993 roku. Składowiskiem zarządza Zakład 

Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Nagromadzenie odpadów na 

składowisku na koniec 2007 roku wyniosło 25,2 tys. Mg. 

 
13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na 

terenie pól uprawnych w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.13.1., a 

szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.13.2.  
 
13.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych w rejonie składowiska we Wrzącej Śl., 

charakteryzowały się zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków słabo gliniastych 

w ppk 1–4, poprzez piaski gliniaste lekkie w ppk 5 do glin piaszczystych w ppk 6.  

 
13.4. Omówienie wyników badań 
 
13.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z pól, położonych w pobliżu składowiska we Wrzącej Śl., 

charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem: od kwaśnego w ppk 1–4 (pH=5,1–5,3), poprzez 

obojętny w ppk nr 2 do zasadowego w ppk nr 1 (pH=7,6). Zawartość próchnicy wahała się od 0,78 % 

(ppk 2) do 3,55 % (ppk 6).  
 
13.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk, kadm, miedź: zawartość naturalna (wszystkie ppk), 
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− ołów: od zawartości naturalnej we wszystkich ppk z wyjątkiem ppk nr 3, gdzie wykazano 

podwyższoną zawartość tego metalu.  

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich. Stwierdzono natomiast przekroczenie dopuszczalnych 

zawartości benzo(a)pirenu w ppk 1 i 2.  

Zawartość siarki siarczanowej osiągnęła średnią zawartość (II stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
 
Tabela IV.13.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych wokół składowiska odpadów w m. Wrząca Śl. (gm. Wąsosz) w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

geograficzne 

1 0–30 pole uprawne vis a vis bramy wjazdowej N 051.50342° 
E 016.67356° 

2 0–30 pole uprawne przy drodze dojazdowej, na południe  
od obiektu 

N 051.50322° 
E 016.67237° 

3 0–30 pole uprawne przy drodze dojazdowej, na zachód  
od obiektu 

N 051.50376° 
E 016.67177° 

4 0–30 pole uprawne na północny zachód od obiektu N 051.50420° 

E 016.67043° 
5 0–30 pole uprawne na północ od obiektu  N 051.50508° 

E 016.67076° 
6 0–30 pole uprawne  na północny wschód od obiektu N 051.50510° 

E 016.67257° 
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Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Wrząca Śl. (gm.Wąsosz) 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cu Hg mg/100g mg/kg 

1 7,6 0,78 1,34 25,1 7,77 <0,200 7,51 0,030 1,87 0,0933 

2 7,1 0,45 0,78 21,7 12,6 <0,200 5,96 0,034 2,12 0,0867 
3 5,3 0,49 0,84 21,3 28,5 <0,200 6,19 0,039 2,60 <0,0040 
4 5,1 0,58 0,99 16,0 9,10 <0,200 5,87 0,038 1,80 0,0045 
5 5,1 0,60 1,03 15,2 9,37 <0,200 5,40 0,036 1,99 0,0218 
6 5,3 2,06 3,55 27,0 11,4 <0,200 12,3 0,133 2,58 0,0069 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

14. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Skotniki  
(gm. Zawonia) 
 
14.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko dla gminy Zawonia zlokalizowane jest w miejscowości Skotniki, na działkach 

159/2, 159/6 oraz na części działek 159/1 i 157/53 obręb Tarnowiec w powiecie trzebnickim. 

Właścicielem i zarządcą obiektu jest gmina Zawonia. Składowisko zajmuje teren byłego wyrobiska 

kruszywa naturalnego. Wokół składowiska występują pola uprawne. Dojazd do obiektu odbywa się 

drogą dojazdową utwardzaną długości około 500 m do drogi Skarszyn–Zawonia. Składowisko 

o powierzchni 1 ha, eksploatowane jest od 2001 roku. Nagromadzenie odpadów na składowisku na 

koniec 2007 roku wyniosło 4,6 tys. Mg. 

 
14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na 

terenie pól uprawnych w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontroolnych przedstawiono w Tabeli IV.14.1, a 

szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.14.2.  
 
14.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych, w rejonie składowiska w m. Skotniki, charakteryzowały 

się zróżnicowanym składem granulometrycznym: od glin piaszczystych w ppk nr 1, poprzez pyły 

gliniaste w ppk nr 3 do pyłów ilastych w pozostałych punktach pomiarowych. 

 
14.4. Omówienie wyników badań 
 
14.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z pól, położonych w pobliżu składowiska w m. Skotniki, charakteryzowały 

się odczynem od bardzo kwaśnego w ppk 3 (pH=4,5) do obojętnego w ppk nr 1 (pH=6,9). W ppk nr 6 

wykazano odczyn kwaśny, a pozostałych punktach pomiarowych lekko kwaśny. Zawartość próchnicy 

wahała się od 0,45% (ppk 6) do 0,76% (ppk 2).  
 
14.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk, ołów, kadm, miedź: zawartość naturalna (wszystkie ppk). 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenią wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu.  
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Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II–III (zawartość naturalna) we wszystkich 

punktach pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 1, gdzie wykazano podwyższoną antropogenicznie  

(IV stopień) zawartość tego wskaźnika.  
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Tabela IV.14.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych wokół składowiska odpadów w 
m. Skotniki (gm. Zawonia) w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne 

1 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

przy drodze dojazdowej do obiektu N 051.28616° 

E 017.13084° 

2 0–30 pole uprawne 
(kukurydza) 

przy drodze dojazdowej do obiektu, vis a vis 
stacji średniego napięcia  

N 051.28566° 
E 017.18192° 

3 0–30 pole uprawne 
(rzepak) 

na zachód od obiektu N 051.28493° 
E 017.18251° 

4 0–30 pole uprawne 
(rzepak) 

na wschód od obiektu  N 051.28589° 

E 017.18005° 
5 0–30 pole uprawne 

(rzepak) 
na południowy zachód od obiektu, obok kwatery N 051.28505° 

E 017.17993° 
6 0–30 pole uprawne  

(rzepak) 
na południowy wschód od obiektu, obok kwatery N 051.28490° 

E 017.18093° 
 

 
Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Skotniki (gm. Zawonia) 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cu Hg mg/100g mg/kg 
1 6,9 0,43 0,74 24,6 9,71 <0,200 8,14 0,070 4,33 <0,0040 

2 6,4 0,44 0,76 20,7 9,67 <0,200 5,44 0,044 4,49 <0,0040 

3 4,5 0,38 0,66 27,3 11,4 <0,200 8,59 0,041 3,43 <0,0040 

4 6,4 0,41 0,71 23,7 12,8 <0,200 6,46 0,051 3,17 <0,0040 

5 5,9 0,29 0,50 26,1 8,83 <0,200 12,5 0,037 3,68 <0,0040 

6 4,7 0,26 0,45 21,4 7,5 <0,200 7,47 0,050 2,70 <0,0040 
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15. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Krościna Wlk.  
(gm. Prusice) 
 
15.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów dla miasta i gminy Prusice zlokalizowane jest w Krościnie Wielkiej na 

działce nr 130/3. Zostało ono utworzone w wyrobisku żwirowym. Obiekt eksploatowany jest od 1996 

roku. Zarządcą obiektu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powierzchnia obiektu 

wynosi 3,9 ha. Nagromadzenie odpadów na składowisku na koniec 2007 roku wyniosło 7,2 tys. Mg. 

Obiekt otoczony jest polami uprawnymi.  

 
15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na 

terenie pól uprawnych w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.15.1, a 

szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.15.2.  
 
15.3. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych w rejonie składowiska w m. Krościna Wlk., 

charakteryzowały się zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków słabo gliniastych 

w ppk nr 5 i 6 do glin lekkich w ppk nr 3. W ppk nr 1 wykazano występowanie piasków gliniastych 

lekkich, a w ppk nr 2 i 4 piasków gliniastych mocnych. 

 

15.4. Omówienie wyników badań 

 
15.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane z pól położonych w pobliżu składowiska w m. Krościna Wlk., 

charakteryzowały się na ogół odczynem obojętnym (pH=6,6–7,1). Wyjątkiem była próbka nr 5, w której 

stwierdzono odczyn zasadowy (pH=7,6). Zawartość próchnicy wahała się od 0,88% (ppk 1) do 2,19% 

(ppk 4).  
 
15.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

cynk, ołów,: zawartość naturalna (wszystkie ppk),  

kadm: od zawartości naturalnej we wszystkich ppk z wyjątkiem ppk nr 5, w której wykazano 

podwyższoną zawartość tego metalu,  

miedź: od zawartości naturalnej w ppk 1,2,6 do zawartości podwyższonej (stopień I) tego metalu w 

pozostałych punktach pomiarowych.  
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W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia 

wartości dopuszczalnych badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II–III (zawartość naturalna) w punktach 

pomiarowych 1–3 i 6. W ppk nr 4 i 5 wykazano podwyższoną antropogenicznie (IV stopień) zawartość 

tego wskaźnika.  
 
Tabela IV.15.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych wokół składowiska odpadów w m. Krościna Wlk. (gm. Prusice) w 2008 roku 
 

Nr 
punktu Poziom 

pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne

1 0–30 pole uprawne 
 

vis a vis bramy wjazdowej N 051.39066° 
E 016.91407° 

2 0–30 pole uprawne 
 

na północny zachód od obiektu N 051.39019° 
E 016.91469° 

3 0–30 pole uprawne przy drodze dojazdowej, na północny 
wschód od obiektu 

N 051.38972° 
E 016.91563° 

4 0–30 łąka na wschód obiektu N 051.38913° 
E 016.91506° 

5 0–30 pole uprawne 
(rzepak) 

na południe od obiektu  N 051.38918° 
E 016.91405° 

6 0–30 pole uprawne  na południowy zachód od obiektu N 051.38948° 
E 016.91334° 
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Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Krościna Wlk. (gm.Prusice) 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cu Hg mg/100g mg/kg 

1 7,1 0,51 0,88 39,9 12,5 0,177 12,2 0,048 3,29 <0,0040 
2 6,9 0,59 1,02 41,7 14,5 0,220 22,2 0,053 3,32 0,0045 
3 6,9 0,83 1,43 49,5 18,6 0,208 55,6 0,079 3,25 0,0076 
4 6,8 1,27 2,19 45,5 17,8 0,235 33,8 0,066 4,58 <0,0040 
5 7,6 0,70 1,21 37,3 16,5 0,335 12,5 0,041 4,49 0,0046 
6 6,6 0,58 0,99 23,4 8,81 <0,200 8,63 0,034 1,69 <0,0040 
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16. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Strąkowa  
(gm. Kamieniec Ząbkowicki) 
 
16.1.Charakterystyka obiektu 

Zarządcą i eksploatatorem składowiska w Strąkowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim, a jego właścicielem jest gmina Kamieniec Ząbkowicki. 

Omawiane składowisko zlokalizowane jest w powiecie ząbkowickim (w gminie Kamieniec Ząbkowicki), 

przy drodze relacji Ząbkowice Śląskie–Kamieniec Ząbkowicki, w odległości około 2 km od wsi 

Strąkowa. 

Teren wokół składowiska jest użytkowany rolniczo, przy czym ukształtowanie terenu wykazuje 

nachylenie w kierunku wspomnianej drogi. Wokół składowiska istnieje pas zieleni izolacyjnej. Jest to 

składowisko nadpoziomowe. Obiekt nie posiada uszczelnienia dna oraz nie ma drenażu wód 

powierzchniowych i podziemnych z terenu składowiska. Powierzchnia składowiska wynosi 1,3 ha. 

Szacuje się, że do końca 2007 r. na omawianym składowisku nagromadzonych było około 152,2 tys. 

Mg odpadów. Na składowisku deponowane były głównie odpady komunalne pochodzące z gminy 

Kamieniec Ząbkowicki.  

 
16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych 

na terenie pól uprawnych, w rejonie składowiska. Punkty zlokalizowane były w różnej odległości od 

składowiska i z różnych jego stron. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.16.1, a szczegółowe wyniki 

badań w Tabeli IV.16.2.  
 

16.3. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych w rejonie składowiska w m. Strąkowa, charakteryzowały 

się składem granulometrycznym glin średnich (ppk 1) i średnich pylastych (ppk 2 i 3) oraz glin lekkich 

w ppk 4. 

 

16.4. Omówienie wyników badań 
 
16.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punkcie nr 1 i 2, zasadowy w punkcie 

nr 3 oraz obojętny w punkcie nr 4, w zakresie pH od 6,5 do 7,3. Badane próby charakteryzowały się 

zawartością próchnicy na poziomie od 1,16% do 1,88 %.  

 

16.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Wszystkie badane próby gleby zaklasyfikowano do 0 stopnia zanieczyszczenia wg skali IUNG 

pod względem zawartości cynku, miedzi, ołowiu i kadmu. Taka zawartość charakterystyczna jest dla 

gleb niezanieczyszczonych, o naturalnej zawartości wymienionych metali ciężkich. W odniesieniu do 
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wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi, w badanych próbach gleb nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych analizowanych metali. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną 

określoną w ww. rozporządzeniu w jednym punkcie (nr 4). Zakres zawartości benzo(a)pirenu 

w glebach na omawianym terenie wynosił 0,016–0,072 mg/kg s.m. Zawartość siarki siarczanowej 

odpowiadała we wszystkich punktach I stopniowi wg skali IUNG, co oznacza niską zawartość.  

 

Tabela IV.16.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w Strąkowej w 2008 roku  

Nr punktu Poziom 
pobrania 

( cm ) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne po lewej stronie składowiska N 050.54739° 
E 016.86170° 

2 0–30 pole uprawne po lewej stronie składowiska,  
poniżej drogi relacji  

Ząbkowice Śl.–Kamieniec Ząbk. 

N 050.54665° 
E 016.86100° 

3 0–30 pole uprawne po prawej stronie składowiska,  
poniżej drogi relacji  

Ząbkowice Śl.–Kamieniec Ząbk.  

N 050.54597° 
E 016.86150° 

4 0–30 pole uprawne po prawej stronie składowiska N 050.54608° 
E 016.86214° 

 
 
Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych 
metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół składowiska 
odpadów komunalnych w Strąkowej w 2008 roku 
 

Nr 
punktu 

 

Odczyn  
w 1 n 
KCI 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie  
mg/kg s.m. 

      (pH)  Zn Pb Cd Cu Hg 

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a)
piren 
mg/kg 
s.m.  

1 6,5 1,88 42,7 15,9 0,06 <20 0,053 0,83 0,024 

2 6,5 1,41 37,8 13,7 0,05 <20 0,048 0,86 0,019 

3 7,3 1,16 41,1 15,1 0,07 <20 0,050 0,83 0,016 

4 7,1 1,48 36,7 14,5 0,06 <20 0,051 0,87 0,072 
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17. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Złoty Stok 
 
17.1.Charakterystyka obiektu 

Administratorem składowiska jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Koma” Sp. z o.o. 

w Złotym Stoku. Składowisko położone jest w powiecie ząbkowickim, w gminie Złoty Stok, około 2 km 

od centrum miasta Złoty Stok. Pagórkowaty teren obiektu obniża się w stronę doliny potoku Trująca. 

Głównie od strony północnej w bezpośrednim otoczeniu składowiska występują łąki i lasy. Natomiast 

na południe znajduje się hałda odpadów poflotacyjnych i teren Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym 

Stoku ze składowiskiem odpadów przemysłowych. Powierzchnia omawianego składowiska wynosi 2,0 

ha. Ilość nagromadzonych na koniec 2007 r. odpadów wynosiła szacunkowo 16,3 tys. Mg. Dno 

składowiska nie posiada uszczelnienia.  

 
17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Próbki gleb do badań pobierane były z okolicznych łąk i lasków oraz wokół piezometrów P2 i P3. 

Łącznie pobrano do badań cztery próbki gleb. Punkty zlokalizowane były w różnej odległości od 

składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia Tabela IV.17.1. 

i załączona mapka.  

17.3. Charakterystyka gleb  
Na badanym obszarze pobrane próby gleby wykazywały w trzech punktach (nr 2, 3 i 4) skład 

granulometryczny piasku gliniastego lekkiego pylastego. W punkcie nr 1 był to pył piaszczysty. 

17.4. Omówienie wyników badań 
17.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Analizowane gleby wykazywały we wszystkich punktach odczyn zasadowy. Zakres pH wynosił 

od 7,5 do 7,6. Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,07% do 

1,90%. Jest to średnia zawartość próchnicy. 

17.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk, kadm: zawartość naturalna (wszystkie ppk),  

− ołów: podwyższona zawartość (stopień I),  

− miedź: od średniego zanieczyszczenia w ppk nr 1–3 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) 

w ppk 4.  

Biorąc pod uwagę wartości dopuszczalne określone w Rozporządzeniu w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych metali 

ciężkich. Stężenie benzo(a)pirenu również nie przekroczyło wartości dopuszczalnej określonej w ww. 

rozporządzeniu we wszystkich punktach kontrolnych. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na 

omawianym terenie wynosił 0,014–0,024 mg/kg s.m. Zawartość siarki siarczanowej w punkcie nr 1 i 3 

odpowiadała niskiej zawartości (I stopień), natomiast w punkcie nr 2 i 4 stwierdzono średnią zawartość 

(II stopień).  
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Tabela IV.17.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku w 2008 roku  

Nr punktu Poziom 
pobrania 

( cm ) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0–30 łąka i lasek wokół piezometru P2 N 050.46075° 
E 016.89318° 

2 0–30 łąka  pomiędzy piezometrem P2 i P3 N 050.45937° 
E 016.89316° 

3 0–30 łąka i lasek wokół piezometru P3 N 050.45874° 
E 016.89337° 

4 0–30 łąka  nad potokiem Trująca N 050.45630° 
E 016.89275° 

 
Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych 
metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół składowiska 
odpadów komunalnych w Złotym Stoku w 2008 roku  
 
Nr punktu 

 
Odczyn  
w 1 n 
KCI 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie  
mg/kg s.m. 

      (pH)  Zn Pb Cd Cu Hg 

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a)
piren 
mg/kg 
s.m.  

1 7,5 1,71 64,5 61,5 0,21 95,7 0,290 1,33 0,024 

2 7,5 1,90 58,8 69,9 0,24 81,2 0,107 1,65 0,018 

3 7,6 1,07 50,1 40,6 0,21 84,0 0,092 0,88 0,023 

4 7,6 1,26 69,6 98,8 0,27 112 0,138 2,15 0,014 
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18. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Grabik  
(gm. Gaworzyce) 
18.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów komunalnych w Grabiku pod względem administracyjnym znajduje się 

w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w północnej części gminy Gaworzyce 

i powiatu Polkowice. Składowisko zajmuje teren o powierzchni 2,8 ha i pojemności użytkowej 54,5 

tys.m3. Zaprojektowano i wykonano je w wyrobisku poeksploatacyjnym kruszyw naturalnych. W jego 

otoczeniu występują obszary użytkowane rolniczo tj. pola uprawne, łąki i pastwiska. Odległość 

składowiska do najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi około 400 m. Eksploatacja składowiska 

została wstrzymana z dniem 14 kwietnia 2005 roku. 

 
18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych w różnej 

odległości od składowiska na terenie pól uprawnych.  

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych przedstawiono w  Tabeli IV.18.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.18.2.  

 
18.3. Charakterystyka gleb  
 

 Badane próby gleby należały do grup granulometrycznych pyłu gliniastego (próbki 2, 3, 4, 6) i 

pyłu ilastego (próbki nr 1 i 5). 

 
18.4. Omówienie wyników badań 

 
18.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od kwaśnego do zasadowego (pH 4,9–7,7). Zawartość 

próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,5% (próbka nr 1 i 4) do 1,9% 

(próbka nr 5 i 6). 

 
18.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość 

naturalną (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu i miedzi we wszystkich próbach. 

Zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla 

rodzajów gruntów grupy B, zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi. Zanotowano natomiast przekroczenia wartości benzo(a)pirenu w ppk 4 i 5. 

Zawartość siarki siarczanowej w badanych próbach gleb była niska ( I stopień). 
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Tabela IV.18.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
wokół składowiska odpadów komunalnych w Grabiku 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

geograficzne 

1 0–30 pole uprawne  na południowy-wschód od 
obiektu 

N 051.63430° 
E 015.91056° 

2 0–30 pole uprawne  na wschód od obiektu N 051.63459° 
E 015.91128° 

3 0–30 pole uprawne  na północny-wschód od 
obiektu 

N 051.63550° 
E 015.91121° 

4 0–30 pole uprawne  na północ od obiektu 
N 051.63569° 
E 015.91044° 

5 0–30 pole uprawne  na północny-zachód od 
obiektu 

N 051.63546° 
E 015.90903° 

6 0–30 pole uprawne  na zachód od obiektu 
N 051.63471° 
E 015.90875° 

 
Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych 
metali ciężkich, siarki w glebach w glebach pobranych wokół składowiska w Grabiku 
 

Metale w mg/kg s.m. 
Nr 

punktu 

Odczyn 
w  

1 n 
 KCI 
(pH) 

C org 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% Zn Pb Cd Cu Hg 

S 
siarcza-

nowa 
mg/100g  

 
Benzo(a)piren 

mg/kg 

1 4,9 0,90 1,5 33 17 0,3 17 0,11 0,53 0,017 

2 4,9 0,94 1,6 31 21 0,3 20 0,11 1,81 0,017 

3 5,1 0,94 1,6 31 20 0,3 20 0,08 1,81 <0,014 

4 7,7 0,89 1,5 27 26 0,2 12 0,07 0,4 0,096 

5 6,3 1,1 1,9 34 18 0,3 18 0,07 0,76 0,816 

6 6,6 1,1 1,9 31 18 0,3 18 0,09 0,96 <0,014 

< – poniżej granicy oznaczalności metody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

19. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Żukowice 
 
19.1.Charakterystyka obiektu 
 Składowisko odpadów w Żukowicach (gm. Żukowice, pow. głogowski), zlokalizowane jest na 

działce nr 616 – obręb Żukowice. Położone jest w odległości około 500 m na południe od wsi 

Żukowice. Bezpośrednie sąsiedztwo składowiska stanowią tereny użytkowane rolniczo. Najbliżej 

położone zabudowania mieszkalne położone są w odległości około 400 m (w kierunku północno-

zachodnim). 

 Składowisko odpadów w Żukowicach jest składowiskiem wgłębnym, zlokalizowanym 

w wyrobisku po niekontrolowanej eksploatacji surowców mineralnych.  

Kwatera składowiska zajmuje powierzchnię w granicach korony 7000 m2 o pojemności całkowitej 

24 500 m3. Wypełnienie wynosi około 60%. Z dniem 31 grudnia 2007 zaprzestano eksploatacji 

składowiska. 

 
19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Pobrano sześć prób gleb w punktach pomiarowych zlokalizowanych w różnej odległości od 

składowiska na terenie gruntów ornych i pól odłogowanych. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych opisano szczegółowo w Tabeli IV.19.1, a ich rozmieszczenie przedstawiono na mapce.  

 
19.3. Charakterystyka gleb  

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny pyłu gliniastego (próby nr 2–5) i gliny lekkiej 

pylastej (próba nr 6) oraz pyłu ilastego (próba nr 1). 

 
19.4. Omówienie wyników badań 

 
19.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od pH 6,5 (odczyn lekko kwaśny) do pH 7,3 (odczyn 

zasadowy). 50% badanych prób charakteryzowało się odczynem obojętnym (próby nr 2, 3, 6), 33,3% 

prób gleb wykazało odczyn lekko kwaśny (próby nr 4 i 5), odczyn zasadowy zanotowano w próbie nr 

1. Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,3% (w próbie nr 2 i 5) do 4,1% (w próbie nr 6). 

 
19.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w glebach, pobranych wokół składowiska w Żukowicach, w oparciu o 

klasyfikację IUNG wykazała następujące stopnie zanieczyszczenia:  

− cynk: zawartość naturalna we wszystkich ppk, 

− ołów i kadm: zawartość naturalna w ppk 1– 5, w ppk 6 zawartość podwyższona (stopień I), 

− miedź: zawartość podwyższona w ppk 1, słabe zanieczyszczenie (stopień II) w ppk 2, 4, 5, 

średnie zanieczyszczenie (stopień III) w ppk 3 oraz silne zanieczyszczenie (stopień IV) w ppk 

6. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla rodzaju gruntów grupy B, zawartych w 

Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w pobranych 
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próbach gleb stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej miedzi i ołowiu w ppk 6 oraz B(a)P 

w ppk 3 i 6. 

Zawartość siarki siarczanowej wahała się od niskiej (I stopień) w ppk 6 do podwyższonej 

antropogenicznie (IV stopień) w ppk 1 i 3. W ppk 2,4,5 stwierdzono zawartość wysoką (III stopień). 

 

Tabela IV.19.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
wokół składowiska odpadów komunalnych w Żukowicach 
 

Nr 
 punktu 

Poziom 
pobrania 

 (cm) Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0–30 pole uprawne 
 na południowy-zachód od obiektu N 051.66092° 

E 015.98445° 

2 0–30 pole uprawne na południe od obiektu N 051.66091° 
E 015.98556° 

3 0–30 pole uprawne na południowy-wschód od obiektu N 051.66133° 
E 015.98571° 

4 0–30 pole uprawne na północny-wschód od obiektu N 051.66198° 
E 015.98590° 

5 0–30 pole uprawne na północ od obiektu N 051.66237° 
E  15.98524° 

6 0–30 pole 
odłogowane na północny-zachód od obiektu N 051.66213° 

E 015.98442° 
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              Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali  ciężkich 
              innych wskaźników w glebach pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w Żukowicach 
 

Metale w mg/kg s.m. 
Nr 

punktu 
Odczyn w 1n  

KCI 
(pH) 

C org % 
Zawartość 
próchnicy 

% Zn Pb Cd Cu Hg 

S 
siarczanow
a mg/100g 

Benzo(a)-
piren 
mg/kg 

1 7,3 0,9 1,5 37 29 0,4 64 <0,06 5,77 <0,014 

2 6,6 0,76 1,3 38 37 0,3 75 <0,05 3,3 <0,014 

3 6,7 1,0 1,7 56 47 0,4 105 <0,05 8,66 0,035 

4 6,5 0,84 1,4 30 42 0,3 99 <0,05 3,37 0,018 

5 6,5 0,77 1,3 31 38 0,3 93 <0,05 3,88 0,026 

6 6,9 2,4 4,1 75 130 1,1 350 <0,06 0,93 0,043 
        < – poniżej granicy oznaczalności metody 
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20. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w Legnicy przy ulicy 
Dobrzejowskiej 
 
20.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko położone jest przy północnej granicy obszaru miasta Legnicy pomiędzy ulicami 

Dobrzejowską od strony wschodniej i Rzeszotarską od strony zachodniej. Odległość składowiska od 

centrum miasta wynosi 4 km, od najbliższych terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej, tj. osiedli 

Piątnica i Pawice, około 800 m.  

Składowisko komunalne w Legnicy zarządzane jest przez Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy. Zajmuje teren o powierzchni 30,3 ha i pojemności 

2 340 000 m3, stopień wypełnienia wynosił na koniec 2007 r. około 47 %. Przewiduje się, że 

składowisko będzie funkcjonowało do 2032 r. . 

 
20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych w różnej 

odległości od obiektu na terenie pól odłogowanych i pola uprawnego.  

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano szczegółowo w Tabeli IV.20.1. Położenie 

punktów poboru próbek gleb przedstawione zostało na mapce. 

 

20.3. Charakterystyka gleb  
 Pobrane próbki gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny: od piasku gliniastego 

lekkiego (ppk nr 2, 4) do gliny średniej pylastej w ppk nr 1 i gliny średniej w ppk nr 5. W pozostałych 

ppk wystąpiła glina piaszczysta (ppk nr 3) i glina lekko pylasta (ppk nr 6). 

 

20.4. Omówienie wyników badań 

 
20.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazały odczyn od kwaśnego do lekko kwaśnego (pH 4,8–6,4). Odczyn 

lekko kwaśny wystąpił w próbach nr 1, 2, 3, 5, odczyn kwaśny w próbach nr 4 i 6. 

Zawartość próchnicy mieściła się w przedziale od 0,7% w próbie nr 2 do 4,3% w próbie nr 1. 

 
20.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość cynku, 

ołowiu i miedzi od naturalnej (stopień 0) w ppk 1–5 do zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 4. W 

odniesieniu do kadmu odnotowano zawartość naturalną we wszystkich ppk. 

Wyniki otrzymanych badań gleb porównano do wartości dopuszczalnych stężeń dla rodzajów 

gruntów grupy B, zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi. Stężenia badanych metali nie przekroczyły obowiązujących norm. Odnotowano 

przekroczenia benzo(a)pirenu w ppk 1,3,5,6. 

Poziom siarki siarczanowej wahał się od niskiej zawartości w ppk 1–4 i 6 do zawartości podwyższonej 

antropogenicznie (stopień IV) w ppk 5. 
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        Tabela IV.20.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru punktów gleb  
        wokół składowiska odpadów komunalnych w Legnicy 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania 

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

geograficzne 

1 0–30 pole odłogowane na południe od obiektu
N 051.23648° 
E 016.18581° 

2 0–30 pole odłogowane na południowy-wschód 
od obiektu 

N 051.23808° 
E 016.18861° 

3 0–30 pole odłogowane na wschód od obiektu N 051.23990° 
E 016.18957° 

4 0–30 pole odłogowane na północny-zachód 
od obiektu 

N 051.24254° 
E 016.18515° 

5 0–30 pole uprawne na południowy-zachód 
od obiektu 

N 051.23703° 
E 016.17922° 

6 0–30 pole odłogowane na zachód od obiektu N 051.23803° 
E 016.17951° 

 
Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych 
metali ciężkich, siarki w glebach pobranych wokół składowiska odpadów 
komunalnych w Legnicy 
 

Metale  
mg/kg s.m. Nr 

punktu 

Odczyn w 
1 n  
KCI  
(pH) 

C org % 

Zawar-
tość 

próchni-
cy 
% Zn Pb Cd Cu Hg 

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g  

Benzo(a) 
piren 

 
mg/kg 

1 5,6 2,5 4,3 45 34 0,4 24 0,12 1,99 0,039 

2 6,4 0,39 0,7 11 12 <0,2 8 0,16 0,33 <0,014 

3 5,6 2,1 3,6 38 28 0,4 24 0,21 1,3 0,038 

4 4,8 1,0 1,7 58 52 0,2 12 0,18 0,35 0,020 

5 5,6 1,6 2,8 31 24 0,3 17 0,20 11,5 0,057 

6 5,5 1,3 2,2 30 22 0,3 16 0,17 0,82 0,042 
 < – poniżej granicy oznaczalności metody 
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21.Teren wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Osła (gm. Gromadka) 
 
21.1.Charakterystyka obiektu 

Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Osłej (powiat bolesławiecki) położone 

jest w obrębie Równiny Chojnowskiej i zlokalizowane na działce nr 160, obręb geodezyjny Osła. 

Składowisko o pow. 1,54 ha jest własnością gminy Gromadka. Odległość od najbliższych zabudowań 

wsi Osła wynosi 1000 m, od kolonii Osła 500 m. Składowisko ograniczone jest drogami nr 550, 554, 

i 555. Obiekt wybudowano w nieczynnym wyrobisku poeksploatacyjnym. Uszczelnienie kwatery 

stanowią naturalne grunty – gliny piaszczyste. Eksploatację obiektu rozpoczęto w 1991 r., 

a wyłączenie z eksploatacji nastąpiło w I półroczu 2006 roku. Ilość nagromadzonych odpadów wynosi 

3,3 tys Mg. 

 
21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych w różnej 

odległości od obiektu na terenie pól odłogowanych. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 

opisano szczegółowo w Tabeli IV.21.1. Położenie punktów poboru próbek gleb przedstawione zostało 

na mapce. 

 

21.3. Charakterystyka gleb  
 Pobrane próbki gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny: od żwirów 

piaszczystych w ppk nr 3 do glin lekkich (ppk nr 2) W ppk nr 4 wystąpił piasek gliniasty mocny, 

natomiast w ppk 1 glina piaszczysta pylasta. 

 

21.4. Omówienie wyników badań 

 
21.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazały odczyn od kwaśnego do lekko kwaśnego (pH 5,2–6,4). Odczyn 

lekko kwaśny wystąpił w próbach nr 1, 2, a odczyn kwaśny w próbach nr 3 i 4. 

Zawartość próchnicy mieściła się w przedziale od 2,93% w próbie nr 3 do 5,0% w próbie nr 1. 

 
21.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk, kadm: zawartość naturalna (wszystkie ppk),  

− ołów: od zawartości naturalnej w ppk 1 i 2 do podwyższonej (stopień I) w ppk 3 i 4.  

Wyniki otrzymanych badań gleb porównano do wartości dopuszczalnych stężeń dla rodzajów gruntów 

grupy B, zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 

ziemi. Stężenia badanych metali nie przekroczyły obowiązujących norm. Odnotowano przekroczenia 

benzo(a)pirenu w ppk 1,2 i 4. Zawartość siarki siarczanowej kształtowała się stopniach I–II (zawartość 

naturalna).  
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół nieczynnego składowiska w Osłej  
w 2008 roku 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0–20 pole odłogowane przy składowisku od strony południowej N 051.32810° 
E 015.77902° 

2 0–20 pole odłogowane przy składowisku od strony wschodniej N 051.32810° 
E 015.77902° 

3 0–20 pole odłogowane przy składowisku od strony północnej N 051.32810° 
E 015.77902° 

4 0–20 pole odłogowane przy składowisku od strony zachodniej N 051.32810° 
E 015.77902° 

 
Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich wokół nieczynnego 
składowiska w Osłej 
 

Metale w mg/kg gleby Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n 
KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 
Zn Pb Cd Hg 

Benzo(a)piren
mg/kg 

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g 
gleby 

1 5,7 2,9 5,0 44,8 52,4 0,271 0,11 0,06 2,32 

2 6,4 2,2 3,79 36,8 38,2 0,300 0,03 0,03 1,64 

3 5,2 1,7 2,93 29,3 23,4 0,110 0,08 0,02 0,97 

4 5,5 2,3 3,97 46,6 29,4 0,230 0,04 0,03 0,93 
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IV D. TRASY KOMUNIKACYJNE 
 

W 2008 roku badaniami gleb objęto wybrane trasy komunikacyjne na terenie województwa 

dolnośląskiego:  

• Wrocław–Sobótka 

• Wrocław–Jordanów 

• Unisław Śląski–Golińsk (przejście graniczne) 

• nr 30 Jelenia Góra–Zgorzelec 

• trasy w mieście Jelenia Góra. 

 Transport samochodowy przyczynia się do zanieczyszczenia gleb położonych wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych toksycznymi spalinami, szczególnie ołowiem, cynkiem i kadmem. Badania 

prowadzone przez wiele lat wykazały, że oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących od drogi 

o nasilonym ruchu kołowym jest bardzo zróżnicowane, ponieważ zależy od wielu czynników 

terenowych, klimatycznych oraz wielkości emisji zanieczyszczeń. Stan zanieczyszczenia przeważnie 

zmniejsza się w miarę wzrostu odległości od drogi, a największe stężenia występują głównie 

w odległości do 50 m od niej. 

 

22. Trasa komunikacyjna Wrocław–Sobótka 
 
22.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych 

wzdłuż drogi Wrocław–Sobótka. Próbki gleb pobierano w odległości 10 i 50 m od drogi. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.22.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.22.2.  
 
22.2. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Wrocław–Sobótka, charakteryzowały się zróżnicowanym 

składem granulometrycznym: od glin lekkich pylastych w ppk nr 1 do pyłów ilastych w ppk 2 i 6 (10 m 

od drogi). W pozostałych punktach pomiarowych wykazano występowanie glin średnich i ciężkich 

pylastych, pyłów gliniastych. 

 

22.3. Omówienie wyników badań 

 
22.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Wrocław–Sobótka, charakteryzowały się na ogół odczynem 

zasadowym (pH=7,3–8,2). W pozostałych próbkach stwierdzono odczyn obojętny (pH=6,5–7,1). 

Zawartość próchnicy wahała się od 0,55% (ppk 4) do 2,97% (ppk 3) w odległości 10 m od drogi.  
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22.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono (wg skali IUNG) zawartość naturalną cynku, ołowiu i 

kadmu. W punktach pomiarowych 1–3 stwierdzono spadek zawartości cynku, ołowiu, kadmu w 

odległości 50 m od drogi. Podobnie było też w przypadku cynku w ppk nr 5. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich. Odnotowano natomiast przekroczenie dopuszczalnej 

zawartości benzo(a)pirenu w ppk 1–4 (10 m od drogi) oraz w ppk nr 6 (50 m od drogi). Zawartość 

benzo(a)pirenu była mniejsza w odległości 50 m od drogi w punktach nr 1–4. W ppk nr 5 i 6 nastąpił 

wzrost tego wskaźnika w odległości 50 m od drogi. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II–III (zawartość naturalna) we 

wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 3, gdzie wykazano podwyższoną 

antropogenicznie (IV stopień) wartość tego wskaźnika w odległości 10 m od drogi. Stwierdzono 

spadek zawartości siarki siarczanowej w odległości 50 m od drogi w ppk 2,3 i 5.  

Zawartość benzyny i oleju mineralnego nie przekroczyła dopuszczalnych wartości podanych w 

Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 
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Tabela IV.22.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej 
nr 35 Wrocław–Sobótka w 2008 roku 
 

Nr punktu Odległość 
od drogi 

 

Poziom 
pobrania  

(cm) 
 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

10 m pole uprawne za Bielanami Wrocławskimi – 10 m od drogi  N 051.03420° 
E 016.93436° 

1 

50 m 

0–30 
 

pole uprawne za Bielanami Wrocławskimi – 50 m od drogi N 051.03443° 
E 016.93373° 

10 m pole uprawne za m. Małuszów (przy drodze na Stary Dwór)  
–10 m od drogi 

N 051.00720° 
E 016.86018° 

2 
 

50 m 

0–30 

pole uprawne za m. Małuszów (przy drodze na Stary Dwór) 
–-50 m od drogi 

N 051.00738° 
E 016.85968° 

10 m pole uprawne m. Mirosławice, skręt na Sobótkę –- 10 m  
od drogi 

N 050.95253° 
E 016.78020° 

3 
 

50 m 

0–30 

pole uprawne m. Mirosławice, skręt na Sobótkę – 50 m  
od drogi 

N 050.95254° 
E 016.77958° 

10 m pole uprawne za Rogowem Sobóckim – 10 m od drogi N 050.91095° 
E 016.74791° 

4 
 

50 m 

0–30 

pole uprawne za Rogowem Sobóckim – 50 m od drogi N 050.91100° 
E 016.74715° 

10 m pole uprawne m. SiedlakowiE  10 m od drogi N 050.96342° 
E 016.79332° 

5 
 

50 m 

0–30 

pole uprawne m. SiedlakowiE  50 m od drogi N 050.96296° 
E 016.79346° 

10 m pole uprawne  m. Tyniec Mały – 10 m od drogi N 051.01752° 
E 016.91222° 

6 
 

50 m 

0–30 

pole uprawne m. Tyniec Mały – 50 m od drogi N 051.01722° 
E 016.91212° 
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Tabela IV.22.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Wrocław–Sobótka 
  

Nr Odległość od 
drogi  

Odczyn w 1 n C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

punktu  KCl 
(pH) 

% % Zn Pb Cd 

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

Benzyna 
 
 

mg/kg 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg 

10 m 8,2 1,61 2,78 32,4 19,2 0,282 2,44 0,0346 <1,0 <10,0 1 

50 m 7,6 0,62 1,07 30,1 14,3 0,216 3,39 0,0099 <1,0 <10,0 

10 m 7,6 0,56 0,97 29,3 17,3 0,270 1,44 0,0341 <1,0 <10,0 2 

50 m 8,1 0,48 0,83 26,0 15,1 <0,200 1,35 0,0064 <1,0 <10,0 

10 m 7,8 1,72 2,97 50,7 21,7 0,222 5,85 0,112 <1,0 <10,0 3 

50 m 7,6 0,82 1,41 43,0 15,3 <0,200 4,82 0,0218 <1,0 <10,0 

10 m 7,5 0,32 0,55 40,1 15,6 <0,200 1,01 0,0728 <1,0 <10,0 4 

50 m 7,3 0,82 1,41 53,3 20,5 0,383 1,24 0,0211 <1,0 <10,0 

10 m 7,4 1,02 1,76 38,1 14,0 <0,200 2,30 0,0042 <1,0 <10,0 5 

50 m 7,1 1,57 2,70 37,5 12,3 <0,200 1,99 0,0062 <1,0 <10,0 
10 m 7,1 0,37 0,64 24,6 14,9 <0,200 3,03 0,0230 <1,0 <10,0 6 

50 m 6,5 0,82 1,41 31,3 21,3 <0,200 3,58 0,0540 <1,0 <10,0 
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23. Trasa komunikacyjna Wrocław–Jordanów Śl. 
 
23.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych 

wzdłuż drogi Wrocław–Jordanów Śl. Próbki gleb pobierano w odległości 10 i 50 m od drogi. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.23.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.23.2.  
 
23.2. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Wrocław–Jordanów Śl., charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym od glin lekkich pylastych w ppk nr 5 do pyłów ilastych 

w ppk 2 (10 m od drogi). W pozostałych punktach pomiarowych wykazano występowanie glin średnich 

i ciężkich pylastych. 

 

23.3. Omówienie wyników badań 

 
23.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Wrocław–Jordanów Śl, charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem: od lekko kwaśnego (pH=5,9–6,5) w ppk nr 1,3, 6 i 5 (50 m od drogi) do 

zasadowego (pH=7,7–7,9) w ppk nr 4 (50 m od drogi) i 5 (10 m od drogi). W pozostałych punktach 

pomiarowych ( nr 2 i 4 – 10 m od drogi) stwierdzono odczyn obojętny. 

Zawartość próchnicy wahała się od 0,62% (ppk 5) do 2,97% (ppk 4) –10 m od drogi.  
 
23.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono (wg skali IUNG) zawartość naturalną (stopień 0) cynku, 

ołowiu i kadmu. W punktach pomiarowych nr 1, 2, 4 i 6 stwierdzono spadek zawartości cynku, 

w punktach 2, 3, 4 i 6 ołowiu, a w punkcie nr 2 kadmu w odległości 50 m od drogi. W odniesieniu do 

wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych 

metali ciężkich. Odnotowano natomiast przekroczenie dopuszczalnej zawartości benzo(a)pirenu 

w ppk 1 i 6 (10 m od drogi). Zawartość benzo(a)pirenu była mniejsza w odległości 50 m od drogi 

w punktach nr 1, 2, 4, 5 i 6. W ppk nr 3 nastąpił wzrost zawartości tego wskaźnika w odległości 50 m 

od drogi. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się w stopniach I–III (zawartość naturalna) we 

wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem punktów nr 4 i 5, w których wykazano podwyższoną 

antropogenicznie (IV stopień) wartość tego wskaźnika – 10 m od drogi. Stwierdzono także spadek 

zawartości siarki siarczanowej w odległości 50 m od drogi w ppk 4 i 5.  

Zawartość benzyny i oleju mineralnego nie przekroczyła dopuszczalnych wartości podanych 

w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 
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Tabela IV.23.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej 
nr 8 Wrocław–Jordanów Śl. w 2008 roku 
 

 
Nr punktu 

 
Odległość  
od drogi 

Poziom 
pobrania  

(cm) 
 

Rodzaj użytku  
Lokalizacja Współrzędne  

geograficzne 

10 m 0–30 pole uprawne m. Domasław – 10 m od drogi N  51. 01682 
E  16.95946 

1 

50 m  pole uprawne m. Domasław – 50 m od drogi N 051.01711° 
E 016.95909° 

10 m 0–30 pole uprawne m. Magnice 10 m od drogi N 050.99084° 
E 016.95057° 

2 

50 m  pole uprawne m. Magnice  50 m od drogi N 050.99120° 
E 016.95024° 

10 m 0–30 pole uprawne za Kobierzycami – 10 m od drogi N 050.96171° 
E 016.92080° 

3 

50 m  pole uprawne za Kobierzycami – 50 m od drogi N 050.96211° 
E 016.92078° 

10 m 0–30 pole uprawne za Cieszycami – 10 m od drogi N 050.93631° 
E 016.89934° 

4 

50 m  pole uprawne za Cieszycami – 50 m od drogi N 050.93617° 
E 016.89875° 

10 m 0–30 pole uprawne za Jordanowem – 10 m od drogi N 050.88076° 
E 016.86020° 

5 

50 m  pole uprawne za Jordanowem – 50 m od drogi N 050.88066° 
E 016.86070° 

10 m 0–30 pole uprawne  przed Pustkowem Zórawskim – 10 m od drogi N 050.89952° 
E 016.87570° 

6 

50 m  pole uprawne przed Pustkowem Zórawskim – 50 m od drogi N 050.89938° 
E 016.87614° 
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Tabela IV.23.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Wrocław–Jordanów Śl. 
  

Nr Odległość od 
drogi  

Odczyn w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

punktu   
(pH) 

% % Zn Pb Cd 

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

Benzyna 
 
 

mg/kg 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg 

10 m 6,4 1,63 2,81 47,3 22,4 0,312 2,71 0,0428 <1,0 <10,0 1 
 50 m 6,5 1,68 2,89 47,0 24,5 0,328 3,46 0,0307 <1,0 <10,0 

10 m 6,7 1,53 2,64 49,8 24,8 0,323 2,51 0,0236 <1,0 <10,0 2 
 50 m 6,6 1,36 2,34 48,9 21,0 0,242 4,0 0,0146 <1,0 <10,0 

10 m 6,5 1,14 1,97 47,1 25,6 0,301 1,70 0,0092 <1,0 <10,0 3 

50 m 6,5 1,54 2,65 54,4 23,0 0,396 3,71 0,0266 <1,0 <10,0 

10 m 6,8 1,72 2,97 43,8 19,9 0,288 6,01 0,0171 <1,0 <10,0 4 

50 m 7,9 1,70 2,93 38,7 16,7 0,310 3,41 0,0138 <1,0 <10,0 

10 m 7,7 0,36 0,62 32,8 14,1 0,231 4,50 0,0115 <1,0 <10,0 5 

50 m 6,0 0,56 0,97 37,6 16,5 0,248 1,22 <0,0040 <1,0 <10,0 

10 m 6,1 0,70 1,21 42,5 21,4 0,278 1,71 0,0320 <1,0 <10,0 6 
50 m 5,9 0,67 1,16 37,5 18,7 0,285 3,35 <0,0040 <1,0 <10,0 
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24. Trasa komunikacyjna Unisław Śląski–Golińsk  
24.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 Wytypowany do badań ciąg komunikacyjny Unisław Śląski–Golińsk, stanowi odcinek drogi 

krajowej nr 35: granica państwa–Mieroszów–Wałbrzych–Świebodzice–Świdnica–Wrocław, pomiędzy 

Unisławiem Śląskim a Golińskiem, gdzie znajduje się przejście graniczne, i zlokalizowany jest na 

terenie gminy Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. 

Do badań pobrano pięć próbek gleb w odległości 10 m od drogi z użytków zielonych, pól 

uprawnych i ogrodów działkowych, zlokalizowanych wzdłuż omawianego ciągu komunikacyjnego. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia Tabela IV.24.1.i załączona 

mapka.  

24.2. Charakterystyka gleb  
Na badanym obszarze pobrane próby gleby wykazywały skład granulometryczny glin lekkich 

pylastych (w punkcie nr 1, 3 i 4) oraz glin średnich pylastych (w punkcie nr 2 i 5). 

24.3. Omówienie wyników badań 
24.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały zróżnicowany odczyn. W dwóch punktach wykazano odczyn 

obojętny, w dwóch kwaśny i w jednym bardzo kwaśny, w zakresie pH od 4,1 do 7,1. Badane próby 

charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 2,91% do 9,62%.  

24.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

− cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 4 do słabego zanieczyszczenia w ppk 1 i 3. 

W pozostałych punktach stwierdzono podwyższoną zawartość cynku (stopień I), 

− ołów: od zawartości naturalnej w ppk nr 2 do podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

punktach, 

− kadm: zawartość naturalna we wszystkich ppk.  

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono niewielkie przekroczenie 

zawartości ołowiu w punkcie nr 3 (POD „Przyszłość” w Mieroszowie). W punkcie tym zawartość ołowiu 

wynosiła 101 mg/kg s.m. przy dopuszczalnej wartości 100 mg/kg s.m. W pozostałych punktach nie 

stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych analizowanych metali. Zawartość benzyny 

w badanych glebach nie przekroczyła wartości dopuszczalnej określonej w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Natomiast zawartość oleju mineralnego 

przekroczyła wartość dopuszczalną w punkcie nr 1 (na terenie łąki w Kowalowej). Stężenie 

benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w ww. rozporządzeniu we wszystkich 

punktach kontrolnych. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na omawianym terenie wynosił 

0,787–5,91 mg/kg s.m.  
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Tabela IV. 24.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
pobranych wokół trasy komunikacyjnej Unisław Śląski–Golińsk w 2008 roku  

Nr punktu Poziom 
pobrania 

( cm ) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0–30 łąka Kowalowa 
po prawej stronie drogi* 

N 050.67759° 
E 016.20107° 

2 0–30 pole uprawne Mieroszów 
po lewej stronie drogi* 

N 050.65922° 
E 016.18903° 

3 0–30 ogródki działkowe Mieroszów POD „Przyszłość”  
po lewej stronie drogi* 

N 050.65589° 
E 016.19011° 

4 0–30 łąka Mieroszów  
po prawej stronie drogi* 

N 050.65291° 
E 016.19421° 

5 
 

0–30 pastwisko Na granicy Golińska i Mieroszowa 
po lewej stronie drogi*  

N 050.64937° 
E 016.19901° 

*uwzględniając kierunek od Unisławia Śląskiego do Golińska 
 
 
Tabela IV. 24.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych 
metali ciężkich, benzyny, oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych 
wokół trasy komunikacyjnej Unisław Śląski–Golińsk w 2008 roku 
  
Nr punktu 

 
Odczyn  
w 1 n 
KCI 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m.  
 (pH)  Zn Pb Cd 

Benzyna 
mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
piren 

 
mg/kg 
s.m.  

1 5,3 3,98 295 73,1 0,23 <0,7 70 5,91 

2 6,7 9,62 116 59,1 0,21 <0,7 20 1,10 

3 7,1 7,86 252 101 0,43 <0,7 20 2,09 

4 4,1 3,41 65,0 <50 0,07 <0,7 10 0,787 

5 5,4 2,91 95,2 <50 0,22 <0,7 30 1,02 
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25. Trasa komunikacyjna nr 30 Jelenia Góra–Zgorzelec  
 
25.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych 

wzdłuż drogi Jelenia Góra–Zgorzelec. Próbki gleb pobierano w odległości 10 i 50 m od drogi. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.25.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.25.2.  
 
25.2. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Jelenia Góra–Zgorzelec, charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków gliniastych lekkich w ppk nr 6 (50 m od 

drogi) do pyłów ilastych w ppk 1 oraz 2 (50 m od drogi). W pozostałych punktach pomiarowych 

wykazano występowanie piasków gliniastych mocnych i piasków gliniastych mocnych pylastych oraz 

glin lekkich i glin lekkich oraz pyłów gliniastych. W ppk nr 4 wykazano występowanie żwirów 

gliniastych (50 m od drogi). 

 

25.3. Omówienie wyników badań 

 
25.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 
 Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Jelenia Góra–Zgorzelec, charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem od kwaśnego w ppk 1 (10 m od drogi) oraz 2 i 6 (50 m od drogi): pH=5,0–4 

do obojętnego w ppk 4 (10 m od drogi) i 5 (50 m od drogi): pH=6,7–7,1. W pozostałych punktach 

stwierdzono odczyn lekko kwaśny: pH=5,6–6,3. Zawartość próchnicy wahała się od 0,80% (ppk 1) do 

2,90% (ppk 5) w odległości10 m od drogi.  
 
25.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
  W badanych glebach stwierdzono (wg skali IUNG) zawartość naturalną (stopień 0) kadmu.  

We wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono spadek zawartości kadmu w odległości 50 m od 

drogi. 

Zawartość cynku wahała się od zawartości naturalnej w ppk 1,2, 3, 6 oraz 4 (10 m od drogi) i 5 

(50 m od drogi) do słabego zanieczyszczenia w ppk nr 4 (50 m od drogi). W ppk 5 (10 m od drogi) 

wykazano zawartość podwyższoną cynku (stopień I). 

Zawartość ołowiu wahała się od zawartości naturalnej w ppk 1,2, 3, oraz 4 (10 m od drogi) i 5 

(50 m od drogi) do zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 6 oraz 4 (50 m od drogi) i 5 ( 10 m od 

drogi). 

W punktach pomiarowych nr 2,3,5 i 6 stwierdzono spadek zawartości cynku i ołowiu w 

odległości 50 m od drogi. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenia wartości 
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dopuszczalnych badanych metali ciężkich. Odnotowano natomiast przekroczenie dopuszczalnej 

zawartości benzo(a)pirenu w ppk nr 2,3,4 (10 i 50 m od drogi) oraz w ppk nr 5 (10 m od drogi). 

Zawartość benzo(a)pirenu była mniejsza w odległości 50 m od drogi w punktach nr 2, 3, 5 i 6. W ppk 

nr 1 i 4 nastąpił wzrost zawartości tego wskaźnika w odległości 50 m od drogi. 

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień ) we wszystkich punktach pomiarowych. 

Stwierdzono spadek zawartości siarki siarczanowej w odległości 50 m od drogi we wszystkich 

punktach pomiarowych .  

Zawartość benzyny i oleju mineralnego nie przekroczyła dopuszczalnych wartości podanych 

w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 
 
Tabela IV. 25.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb 
wzdłuż trasy komunikacyjnej Jelenia Góra–Zgorzelec w 2008 roku  
 
Nr punktu Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne

1 0–30 pole uprawne  Siedlęcin N 050.91225° 
E 015.65127° 

2 0–30 pole uprawne Pasiecznik N 050.96347° 
E 015.54617° 

3 0–30 pole uprawne Gryfów Śl. N 051.03578° 
E 015.40278° 

4 0–30 pole uprawne Olszyna Lubańska N 051.07977° 
E 015.34358° 

5 0–30 pole uprawne Lubań N 051.13073° 
E 015.27932° 

6 0–30 pole uprawne Nowa Karczma N 051.14941° 
E 015.17178° 
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Tabela IV.25.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
 w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Jelenia Góra–Zgorzelec w 2008 roku 
  

Nr Odległość od 
drogi  

Odczyn w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

punktu  (pH) % % Zn Pb Cd 

Siarka 
siarcza 
-nowa 

mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

Benzyna 
 
 

mg/kg 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg 

10 m 5,4 0,8 1,4 42,8 18,4 0,161 1,39 0.08 <0,7 <30 1 
 50 m 6,0 1,6 2,8 59,2 25,1 0,309 1,01 0,13 <0,7 <30 

10 m 5,6 2,3 4,0 93,4 39,1 0,478 1,04 2,12 <0,7 <30 2 
 50 m 5,0 1,4 2,4 63,6 26,6 0,224 0,99 0,38 <0,7 <30 

10 m 6,2 1,9 3,3 59,3 47,4 0,275 1,15 0,45 <0.7 <30 3 
50 m 5,7 1,5 2,6 58,4 38,0 0,261 1,03 0,30 <0,7 <30 
10 m 7,1 1,9 3,3 70,7 28,5 0,307 1,61 0,30 <0,7 <30 4 
50 m 6,3 2,1 3,6 163,1 29,3 0,240 1,04 0,62 <0,7 <30 
10 m 6,2 2,9 5,0 91,1 50,8 0,307 1,22 0,56 <0,7 <30 5 
50 m 6,7 1,5 2,6 67,8 36,4 0,270 1,09 0,11 <0,7 <30 
10 m 6,2 2,0 3,5 48,4 31,9 0,196 0,89 0,24 <0,7 <30 6 
50 m 5,0 1,2 2,0 41,4 22,5 0,169 0,69 0,04 <0,7 <30 
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26. Trasa komunikacyjna na terenie miasta Jelenia Góra  
 
26.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 

Badania prowadzono łącznie w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na 

trawnikach w Jeleniej Górze w pobliżu dróg. Próbki gleb pobierano w odległości 10 m od drogi. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych przedstawiono w Tabeli IV.26.1, a szczegółowe wyniki badań w Tabeli IV.26.2.  
 
26.2. Charakterystyka gleb  
 

Próbki gleb, pobrane w pobliżu dróg na terenie Jeleniej Góry, charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym: od piasków słabo gliniastych w ppk nr 4 do glin lekkich 

pylastych w ppk nr 1. W pozostałych punktach pomiarowych (ppk 2,3 i 6) wykazano występowanie 

piasków gliniastych lekkich pylastych oraz pyłów piaszczystych (ppk 5). 

 

26.3. Omówienie wyników badań 

 
26.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 

 Próbki gleb, pobrane w pobliżu dróg na terenie Jeleniej Góry, charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem od lekko kwaśnego w ppk nr 1–3 i 6 (pH=5,7–6,4) do obojętnego w ppk 4 i 

6 (pH=6,6–7,1. Zawartość próchnicy wahała się od 1,60% (ppk 1) do 15,2% (ppk 4).  
 
26.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 
 W badanych glebach, pobranych w pobliżu dróg na terenie Jeleniej Góry, stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

− cynk: od podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk nr 1 i 6 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III) w ppk 2, 3 i 4. W ppk 5 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II) cynkiem, 

− ołów: od naturalnej zawartości (stopień 0) w ppk 6 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) 

w ppk 2,3,4. W ppk 1 i 5 stwierdzono podwyższoną zawartość (stopień I) ołowiu, 

− kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 2 i 5 do słabego zanieczyszczenie (stopień 

II) w ppk nr 2. W ppk 2, 4 i 5 stwierdzono podwyższoną zawartość (stopień I) kadmu. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby i ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych cynku i ołowiu 

w ppk 3 i 4, a także ołowiu w ppk nr 2. Odnotowano też przekroczenie dopuszczalnej zawartości 

benzo(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych.  

Zawartość benzyny nie przekroczyła dopuszczalnych wartości podanych w Rozporządzeniu 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W ppk nr 3, 4 i 5 stężenie oleju 

mineralnego przekroczyło obowiązujące normy (50 mg/kg). Zawartość siarki siarczanowej 

kształtowała się stopniach I–II (zawartość naturalna).  
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Tabela IV. 26.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wzdłuż tras komunikacyjnych  
w Jeleniej Górze w 2008 roku  
Nr punktu Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne 

1 0–30 trawnik ul. Spółdzielcza, za tablicą Jelenia Góra,  
od strony Zgorzelca 

N 050.90545° 
E 015.71747° 

2 0–30 trawnik ul. Wolności 65 – park miejski N 050.89387° 
E 015.72493° 

3 0–30 trawnik ul. Jagiellońska – skwer miejski przy cmentarzu  
w Cieplicach 

N 050.86937° 
E 015.68990° 

4 0–30 trawnik ul. Cieplicka 223 – skwer miejski N 050.84698° 
E 015.50798° 

5 0–30 trawnik Jagniątków – przy kościele N 050.82120° 
E 015.61180° 

6 0–30 trawnik ul. Jana Pawła II – przy zameczku N 050.91638° 
E 015.75360° 

Tabela IV.26.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
 i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wzdłuż tras komunikacyjnych w Jeleniej Górze w 2008 roku 

Nr Odczyn w 
1 n 

 KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale 
w mg/kg gleby 

Benzo 
(a) 

piren 
punktu (pH) % % Zn Pb Cd 

Benzyna 
mg/kg 

Olej 
mineralny

mg/kg 

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g gleby 
mg/kg 

1 6,4 3,6 6,2 170 76,6 0,486 <0,7 <30 1,32 0,86 

2 5,7 4,7 8,1 201,8 125,3 0,578 <0,7 70 1,27 0,79 

3 5,8 5,2 9,0 522,9 200,9 1,144 <0,7 70 1,22 2,62 

4 7,1 8,8 15,2 301,1 127,2 0,828 <0,7 130 1,65 1,11 

5 6,3 4,2 7,2 113,7 53,3 0,469 <0,7 50 0,78 2,46 

6 6,6 0,9 1,6 95,5 9,8 0,139 <0,7 <30 1,51 0,30 
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V. PODSUMOWANIE 
 

1. W 2008 roku badaniami gleb objęto 26 obiektów na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 167 punktach pomiarowych. 

2. Badania prowadzone w 2008 roku objęły tereny położone w pobliżu zakładów przemysłowych, 

użytkowane rolniczo, zlokalizowane w otoczeniu składowisk oraz wzdłuż tras komunikacyjnych. 

3. Interpretacji wyników badań dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 

2002.165.1359) oraz wytycznych IUNG Puławy.  

4. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w stosunku do wartości dopuszczalnych wymienionych w 

powyższym rozporządzeniu dotyczyły: cynku, ołowiu, miedzi, kadmu oraz benzo(a)pirenu i oleju 

mineralnego W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

rtęci, arsenu, niklu i chromu. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku 

benzo(a)pirenu.  

5. Przekroczenie dopuszczalnych wartości badanych wskaźników w odniesieniu do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby i standardów 

jakości ziemi (Dz. U. 2002.165.1359) odnotowano wokół 19 obiektów w 70 punktach pomiarowych. 

7. Największe ilości przekroczeń metali ciężkich wystąpiły wokół Wrocławskiego Parku 

Przemysłowego i Cussons S.A. we Wrocławiu (Zn, Pb). 

W poniższej tabeli wyszczególniono obiekty, wokół których wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

norm, wraz ze wskaźnikami, które przekroczyły dopuszczalne stężenia oraz liczbą ppk, w której 

stwierdzono przekroczenia.  

 

Tabela V.1. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach 
w 2008 roku na terenie województwa dolnośląskiego  
 

Obiekt Liczba badanych 
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Liczba punktów, w których 
stwierdzono przekroczenie

Cu 2 

Zn 5 

Cd 1 

Pb 5 

Obszar wokół Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego we Wrocławiu 

6 

B(a)P 6 

Zn  3 

Pb 6 Obszar wokół Cussons we 
Wrocławiu 

6 

B(a)P 6 

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna– Inwest Park  
– Podstrefa Jelcz-Laskowice 

8 
B(a)P 3 

Obszar wokół Cargill i Cadbury 
Wedel w Bielanach Wrocławskich –  

6 B(a)P 1 

Teren wokół  GOTEC Polska Sp. 
z o.o. i Vibracoustic Polska  Sp.  
z o.o. w Środzie Śl. 

8 
Pb 1 
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Obiekt Liczba badanych  

punktów 
pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Liczba punktów, w których 
stwierdzono przekroczenie

B(a)P 4 

Cu 1 

Teren wokół Huty Miedzi „Głogów” I 
i II 

10 

Pb 1 
B(a)P 2  

Teren wokół LSSE Polkowice 
 
6 Cu 1 

Tereny użytkowane rolniczo 
Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego 
Ilony Majdy, Wroniniec  

10 
B(a)P 2 

Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych m. Wrząca Śl. (gm. 
Wąsosz)  

6 
B(a)P 2 

B(a)P 2 

Cu 1 

 
Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Żukowice 

 
 
6 

Pb 1 

Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Grabik 6 B(a)P 2 

Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w Legnicy 6 B(a)P 4 

Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych Osła 
 

4 B(a)P 4 

Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Strąkowa (gm. 
Kamieniec Ząbkowicki) 

4 B(a)P 1 

Trasa komunikacyjna  
Wrocław–Sobótka 
 

6 (2 odległości) B(a)P 4 

Trasa komunikacyjna  
Wrocław – Jordanów 
 

6 (2 odległości) B(a)P 3 

Pb 1 
olej mineralny 1 

Trasa komunikacyjna Unisław 
Śląski–Golińsk (gm. Mieroszów, 
pow.wałbrzyski) 

5 
B(a)P 5 

Trasa komunikacyjna nr 30 Jelenia 
Góra–Zgorzelec 6 (2 odległości) B(a)P 12 

Zn 2 
 

Pb 
 

3 

olej mineralny 3 

Trasy komunikacyjne w Jeleniej 
Górze   6 

B(a)P 6 
 
8. Wokół niektórych badanych obiektów stwierdzono występowanie gleb silnie zanieczyszczonych 

(stopień IV) w skali IUNG Puławy. Nie stwierdzono występowania gleb bardzo silnie 

zanieczyszczonych (stopień V). 

9. Występowanie stopnia IV (gleby silnie zanieczyszczone) stwierdzono wokół: 

− Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu: Cu – 1 ppk, 
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− Huty Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie: Cu –1 ppk, 

− Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Polkowice: Cu –2 ppk, 

− składowiska odpadów komunalnych w Żukowicach: Cu –1 ppk, 

− składowiska odpadów komunalnych w m. Złoty Stok: Cu –1 ppk. 

 
10. Badania, przeprowadzone w 2008 roku, objęły także oznaczenie przy wybranych obiektach innych 

wskaźników niż wymienione w rozporządzeniu, takich jak np. azot mineralny. Interpretację wyników 

badań tych związków utrudnia brak obowiązujących norm.  

W około 80–90% wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych zawartość azotu 

mineralnego była wyższa niż średnia zawartość tego związku (52–69 kg/ha), stwierdzona w 2007 roku 

w glebach województwa dolnośląskiego w warstwie 0–30 cm. 

11. Na terenach w pobliżu zakładów występowały przekroczenia dopuszczalnych wartości metali 

ciężkich i benzo(a)pirenu w stosunku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na terenach 

użytkowanych rolniczo występowały na ogół naturalne zawartości metali ciężkich (stopień 0). 

Stwierdzono tutaj często przekroczenia dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu, podobnie jak na 

terenach wokół składowisk odpadów i na terenach wzdłuż tras komunikacyjnych. Na terenach wzdłuż 

tras komunikacyjnych spotyka się ponadto przekroczenie dopuszczalnych wartości cynku, ołowiu 

i oleju mineralnego. 

13. Wokół badanych obiektów występowały pojedyncze przypadki, gdzie stwierdzono podwyższoną 

antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień). Największą liczbę prób z podwyższoną 

antropogenicznie zawartością siarki siarczanowej uzyskano wokół HM „Głogów I i II”.  

14. Badania gleb, przeprowadzone w 2008 roku przez WIOŚ Wrocław, wskazały na występowanie 

nowych obszarów na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie przekroczone są standardy jakości 

gleby. Potwierdziły one także utrzymujące się zanieczyszczenie gleb wokół obiektów badanych 

w poprzednich latach, jak np. HM „Głogów”.  
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