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I. WSTĘP 
 

W 2010 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 stwierdzono zanieczyszczenie gleb na podstawie dotychczasowych wyników badań 

monitoringowych i działalności kontrolnej.  

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, WWA, benzo(a)piren, 

olej mineralny, benzyna, siarka siarczanowa, fluor rozpuszczalny, azot mineralny. 

Tabela 1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych 
zanieczyszczeniami w 2010 roku – tereny uprzemysłowione  

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

1 
Teren wzdłuż biegu rzeki Oławy (powiat 
wrocławski, oławski, strzeliński i ząbkowicki) 

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

8 

2 Teren rezerwatu Stawy Milickie (powiat milicki) 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, As, Hg,  
S-SO4, B(a)P 

6 

3 
Obszar Doliny Widawy (Natura 2000)- 

m. Wrocław, powiat trzebnicki i średzki 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, As, Hg,  
S-SO4, B(a)P 

6 

4 
Trasa komunikacyjna Wrocław-Warszawa  
(w granicach woj. dolnośląskiego)- m. Wrocław, 
powiat wrocławski i oleśnicki 

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

8 

5 
Obwodnica Śródmiejska Wrocławia (odcinek 
istniejący) – m. Wrocław 

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

8 

6 
Trasa komunikacyjna Legnica-Prochowice 
(powiat legnicki) 

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

6 

7 
Trasa komunikacyjna Wałbrzych-Świebodzice 
(powiat wałbrzyski i świdnicki) 

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

8 
Teren wokół składowiska odpadów w Rudnej 
Wlk. (gm. Wąsosz, powiat górowski) 

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

6 

9 
Teren wokół składowisk odpadów w m. 
Wronów (gm. Niechlów, powiat górowski) 

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

6 

10 
Teren wokół składowiska odpadów w 
Paszowicach (gm. Paszowice, powiat Jawor) 

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

6 

11 
Teren wokół składowiska odpadów  w 
Ścinawce Dolnej (gm. Radków, powiat kłodzki)         

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

4 

12 
Teren wokół Miejskiego Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Oławie (m.Oława) 

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

6 

13 
Teren wokół Fabryki Mebli GAWIN Sp.z o.o. w 
Królewskiej Woli (gm. Miedzybórz, powiat 
oleśnicki) 

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

14 
Teren wokół Ciepłowni Osiedlowej  
w Kłodzku (m. Kłodzko) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg,  
S-SO4, suma WWA, B(a)P 5 
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L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

15 
Teren wokół Zakładów Chemicznych „Wizów” 
S.A. w Łące k/Bolesławca (powiat 
bolesławiecki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, As, Hg, fluor rozp. 
w CaCl2, S-SO4,  B(a)P  4 

16 
Teren wokół Fabryki Nawozów Fosforowych 
„Ubocz” w Gryfowie Śl. (powiat lwówecki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, As, Hg, fluor rozp. 
w CaCl2, S-SO4, B(a)P 4 

17 
Obszar wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka” w 
Gromadce (powiat bolesławiecki) 

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

18 
Obszar wokół Pieńskich Hut Szkła „Łużyce„ Sp. 
z o.o. w Pieńsku (powiat zgorzelecki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni,  Hg, fluor 
rozp. w CaCl2, S-SO4,  B(a)P 4 

19 
Tereny użytkowane rolniczo - Ferma drobiu 
Jan Kaczała, Kolonia Strzelce ( gm. 
Dobroszyce, powiat oleśnicki) 

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

6 

20 
Tereny użytkowane rolniczo - Ferma trzody 
chlewnej POL-LEAN Sp.z.o.o., Piechowice 
(gm. Długołęka, powiat wrocławski) 

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

6 

21 
Tereny użytkowane rolniczo - Gospodarstwo 
Rolne L. CZ. Konopka (m. Proboszczczów, gm. 
Pielgrzymka, powiat złotoryjski)  

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

8 

22 Park Szczytnicki we Wrocławiu (m. Wrocław) 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, As, Hg,   
S-SO4, B(a)P 

8 

SG* - skład granulometryczny 
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Dokładne miejsca poboru próbek gleb, przedstawiono w tabelach przy poszczególnych obiektach 

badań wraz z wynikami ich badań. Punkty kontrolno-pomiarowe 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. Przy wyborze punktów poboru próbek gleb 

uwzględniono ukształtowanie terenu, kierunek wiatrów oraz odległość od badanego obiektu. 

 

II. KRYTERIA OCENY WYNIKÓW BADA Ń 
 

      1. Metale ci ężkie i wybrane zanieczyszczenia w ęglowodorowe 

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. z 2002 r., Nr 165, poz. 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 

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: 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:  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. Nr 165, poz. 1359) nie uwzględnia jednak odczynu gleb  

i ich składu granulometrycznego. Dlatego też do oceny zawartości Pb, Zn, Cd, Ni, Cu i Cr w badanych 
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glebach, wykorzystano także 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) 

Lp. Zanieczyszczenie Grupa A 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt]* 

0-0,3 0,3-15,0 >15 0-2 2-15 

   Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

   do poniżej do poniżej    do poniżej  

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

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)  

METAL GRUPA 

GLEBY 

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB 
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: 

- stopie ń 0 – gleby nie zanieczyszczone 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  
- stopie ń I - gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Mogą być przeznaczone do pełnego 
wykorzystania rolniczego z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
- stopie ń 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. 
- stopie ń 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. 
- stopie ń 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.  
- stopie ń 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 BADA Ń 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,  

– siarkę siarczanową  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, 

– węglowodory aromatyczne w ekstraktach rozpuszczalników metodą chromatografii gazowej 

detektorem MS, 

– fluorki rozpuszczalne w CaCl2 oznaczono metoda chromatografii jonowej, 

– azot mineralny metodą kolorymetrii przepływowej (OSChR Wrocław), 

– skład granulometryczny gleby oznaczono wg według normy BN-79/9180-11 metodą laserową 

(OSChR Wrocław). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

IVA. OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 

1. Teren wzdłu ż biegu rzeki Oławy 

1.1. Charakterystyka obiektu 

      Rzeka Oława to jeden z głównych lewostronnych dopływów środkowej Odry. Początek swój bierze 

powyżej miejscowości Lipniki w gminie Kamiennik, powiat nyski. Uchodzi do Odry na obszarze 

Wrocławia powyżej mostu Grunwaldzkiego. Istotną rolę odgrywa również kanał przerzutowy Nysa-

Oława, jednak prowadzi on wody głównie dla potrzeb obszarów wodonośnych Wrocławia. Rzeka Oława 

jest ważnym ciekiem miasta Oława. Rzeka praktycznie poza odcinkiem źródłowym płynie przez tereny 

zurbanizowane i uprzemysłowione (Ziębice, Strzelin, Wiązów). 

Hydrografia rzeki Oławy jest dość dobrze rozwinięta. Rzeka nie posiada większych dopływów poza 

Krynką i Gnojną. W zlewni Oławy znajdują się obecnie 3 wodowskazy, 2 na Oławie, tj.: Zborowice i 

Oława oraz Przeworno na Krynce. Rzeka ma długość 91,7 km i powierzchnię zlewni A = 1167,4 km², do 

Odry uchodzi w km 250,4. Bierze początek na wysokości około 315 m n.p.m. na Przedgórzu Sudeckim. 

Średni spadek zlewni wynosi ok. 0,62%, a gęstość sieci rzecznej ok. 0,34 /km; zalesienie zlewni wynosi 

ok. 19%. Klimatyczny bilans wodny wynosi ok. 71 mm. Dopływy Oławy: Krynka, Gnojna i Brochówka 

(dodatkowe źródła zanieczyszczeń). 

Zlewnia ma charakter rolniczy, o intensywnej produkcji upraw w jej środkowym biegu. Oława ma 

szczególne znaczenie z uwagi na fakt zaopatrywania w wodę miasta Wrocław. 

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

  Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na polach 

uprawnych, położonych wzdłuż biegu rzeki Oławy.  Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.1.1, 

a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.1.2.  

1.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrano z pól uprawnych, położonych wzdłuż biegu rzeki Oławy. Wykazały one 

zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych mocnych pylastych w ppk 4 do glin 

ciężkich pylastych w ppk 1 i 7. W pozostałych punktach występowały gliny lekkie pylaste (ppk 2 i 5)  i 

gliny średnie pylaste (ppk 3, 6, 8).                                                                                                                 

1.4. Omówienie wyników bada ń 

1.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego w ppk 5 

(pH=4,5) do zasadowego w ppk  6 (pH=7,6). W pozostałych punktach pomiarowych stwierdzono 

odczyn kwaśny (ppk 1-3) i lekko kwaśny (ppk 4, 7, 8). Zawartość próchnicy wahała się od 1,24% (ppk 

5) do 3,09% (ppk 7).  

1.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

  W badanych glebach, pobranych wzdłuż rzeki Oławy stwierdzono zróżnicowane stopnie 

zanieczyszczenia metalami ciężkimi. 
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Zawartość cynku kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 5-8 do słabego 

zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 1. Zawartość podwyższoną tego metalu (stopień I) stwierdzono  

w punktach 2,3,4. 

Zawartość ołowiu kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk  2, 5-8  do podwyższonej 

(stopień I) w punktach 1,3 i 4 . Podobne stopnie zanieczyszczenia odnotowano dla kadmu, jednak 

podwyższoną jego zawartość (stopień I) stwierdzono jedynie w ppk 4.  

Zawartość chromu kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 5-8 do słabego 

zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 1 i 3. Zawartość podwyższoną tego metalu (stopień I) stwierdzono  

w punktach 2 i 4. Zawartość miedzi i niklu osiągnęła podobne stopnie zanieczyszczenia od zawartości 

naturalnej (stopień 0) w ppk  5-8  do podwyższonej (stopień I) w punktach 1- 4. 

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

w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w glebach 

pobranych wzdłuż rzeki Oławy nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych metali ciężkich 

w tym także rtęci i arsenu. W punktach pomiarowych 1,4,6,7 i 8  stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnej benz(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej była zróżnicowana od  naturalnej w stopniach II i III  (ppk 1-4) do 

podwyższonej antropogenicznie w ppk 5-8.  
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               Tabela IV. 1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż biegu rzeki Oławy 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj użytku  
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne pomiędzy Blizanowicami a Siechnicami 
N 51.06231’  
E 17.14917’  

2 0-30 pole uprawne m. Groblice  
N 51.01520’  
E 17.18590’  

3 0-30 pole uprawne m. Staszowice  
N 50.96754’  
E 17.27605’  

4 0-30 pole uprawne powyżej Oławy na wysokości m. Godzikowice  
N 50.90655’  
E 17.28522’  

5 0-30 pole uprawne okolice Kalinowa  
N 50.83558’  
E 17.24090’  

6 0-30 pole uprawne przed m. Krzepice N 50.79098’  
E 17.12834’  

7 0-30 pole uprawne okolice m. Nowolesie N 50.70813’  
E 17.03417’  

8 0-30 pole uprawne za m. Lipniki N 50.54692’  
E 17.10092’  
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Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w  
glebach pobranych wzdłuż biegu rzeki Oławy 
 

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 4,6 1,76 3,03 161,0 40,80 0,420 63,7 27,4 30,5 0,169 11,8 3,56 0,03640 

2 4,7 1,45 2,50 107,0 35,30 0,424 52,8 23,1 29,4 0,076 11,1 3,00 0,02260 

3 4,7 1,67 2,88 144,0 42,00 0,476 64,7 24,8 34,0 0,118 10,4 3,37 0,01940 

4 5,8 1,43 2,47 68,0 25,90 0,316 31,5 14,2 19,9 0,089 8,42 2,70 0,03190 

5 4,5 0,72 1,24 33,7 12,40 <0,300 11,8 <10,0 5,96 <0,050 2,51 6,52 0,01080 

6 7,6 1,62 2,80 78,5 22,70 0,411 30,1 16,9 21,80 0,092 6,39 5,68 0,19500 

7 6,3 1,79 3,09 68,8 24,10 0,349 32,8 16,9 21,60 0,077 5,92 5,40 0,09670 

8 5,7 1,14 1,97 61,9 22,50 <0,300 38,3 15,4 19,70 0,050 5,96 6,43 0,08470 
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2. Teren rezerwatu Stawy Milickie 

2.1. Charakterystyka obiektu  

      Rezerwat Stawy Milickie  - największy w środkowej Europie zespół stawów rybnych rozciągający się 

w kilku kompleksach po obu stronach rzeki Baryczy i nad jej dopływami. Początki gospodarki stawowej 

w dolinie Baryczy, być może rozwijanej przy pomocy cystersów, mogą przypadać już na XIII wiek. Z 

biegiem lat wiele ze sztucznie założonych stawów upodobniło się krajobrazowo do naturalnych jezior. 

Obecnie zdecydowana większość stawów w liczbie ponad 200 dużych zbiorników o łącznej powierzchni 

ponad 6 000 ha pozostaje w zarządzie Państwowego Zakładu Budżetowego „Stawy Milickie” w 

likwidacji z siedzibą w Rudzie Sułowskiej.  

Stawy zgrupowane są w kilku kompleksach. W stawach hoduje się przede wszystkim karpia (95 %) w 

cyklu trzyletnim, a także lina, amura i tołpygę. Odłowy ryby handlowej na dużych stawach, po 

uprzednim opuszczeniu wody, mają miejsce we wrześniu i październiku. Stąd karp trafia na dwa 

miesiące do małych stawków zwanych magazynami rybnymi, przebywając w których traci posmak 

mułu, a stamtąd kierowany jest do sprzedaży.  

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze stawów, mimo prowadzonej na nich gospodarki 

rybackiej, większa część z nich jest otoczona ochroną jako rezerwat „Stawy Milickie”. Został on 

utworzony w 1963 roku na powierzchni 5 324 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą 

część przyległe lasy i pola. Te ostatnie włączono do rezerwatu jako miejsce żerowania i wypasów 

ptaków. Jest to zarazem największy rezerwat przyrody w Polsce. Składa się z pięciu oddzielonych od 

siebie części: Stawno, Radziądz, Jamnik, Ruda Sułowska i  Potasznia. Głównym celem utworzenia 

rezerwatu jest ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz środowisk wodnych i błotnych. Na 

stawach regularnie gniazduje 60 gatunków ptaków wodnobłotnych, a dla niektórych, jak gęsi gęgawy, 

jest to jedno z ważniejszych miejsc, w których wyprowadzają swe lęgi. Spośród rzadszych gatunków 

gniazdujących na stawach warto wymienić m.in. zausznika, bąka, bączka, podgorzałkę, gągoła, 

błotniaka stawowego, zielonkę, żurawia, rybitwę rzeczną i czarną. Podczas jesiennych i wiosennych 

przelotów można na stawach zobaczyć stada liczące po kilkaset, a nawet kilka tysięcy ptaków, m.in. 

płasnonosy, cyraneczki, świstuny, nurogęsi, gęsi zbożowe, żurawie. Interesująca jest także roślinność 

stawów. W rezerwacie stwierdzono 57 rodzajów zbiorowisk roślinnych, a w nich 17 gatunków 

chronionych.  

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie łąk i 

pól uprawnych, położonych na terenie rezerwatu i jego otulinie.  Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli 

IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.2.2.  

2.3. Charakterystyka gleb  

   Próbki gleb pobrane na terenie rezerwatu i w jego otulinie wykazały skład granulometryczny pisków 

słabo gliniastych (ppk 1, 5), piasków gliniastych mocnych (ppk 2) oraz  piasków gliniastych lekkich w 

pozostałych ppk. 
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2.4. Omówienie wyników bada ń 

2.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

      Próbki gleb, pobrane z terenu rezerwatu „Stawy Milickie”  i w jego otulinie charakteryzowały się 

odczynem od bardzo kwaśnego w punktach 4 i 6 (pH=3,6 i 4,5) do kwaśnego w pozostałych punktach 

pomiarowych (pH=4,9-5,5). Zawartość próchnicy wahała się od 0,42% (ppk 3) do 1,69% (ppk 2).  

2.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

    W glebach, pobranych na terenie rezerwatu „Stawy Milickie”  i w jego otulinie stwierdzono zawartość 

naturalną (stopień 0)  cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi i niklu (skala IUNG). 

Wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren rezerwatu winien być zaliczony do grupy 

A rodzajów gruntów. Jednak wobec braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie 

stwierdzonych ilości metali ciężkich na organizmy żywe oraz braku wizualnych objawów szkodliwości 

stwierdzonych zawartości metali na rośliny, występujące na terenie objętym badaniami, badany obszar 

zaliczono do grupy B rodzajów gruntów. 

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

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

dopuszczalnych metali ciężkich w tym także rtęci i arsenu. Stwierdzono jednak przekroczenie wartości 

dopuszczalnych  benzo(a)pirenu w ppk 4.  

Zawartość siarki siarczanowej była podwyższona antropogenicznie (IV stopień) w ppk 1 - 5. W punkcie  

6 odnotowano wysoką zawartość siarki siarczanowej (stopień III). 
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Tabela IV. 2.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie rezerwatu Stawy Milickie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 Użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne  w pobliżu stawu Żabiniec Duży, obręb Ruda Sułowska 
 

N 51.51208’  
  E 17.12220’   

2 0-30 łąka przy stawie Jamnik Dziki 
 

 N 51.46524’   
E 17.03569’  

3 0-30 łąka  przy stawie Starym 
 

 N 51.52092’   
 E 17.02075’   

4 0-30 łąka m.Sławoszowice, za stawem Słupicki Stary 
 N 51.53635’   
E 17.31209’   

5 0-30 pole uprawne za stawem Jaskółczym nr 3, m. Grabownica 
N 51.53185’  
E 17.36576’   

6 0-30 pole uprawne przy stawie w m. Joachimówka 
             N 51.53929’   
             E17.47327’  

 
Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie rezerwatu Stawy Milickie 

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 5,5 0,93 1,60 <20,0 7,83 <0,300 3,74 <10,0 <2,00 <0,050 1,44 6,38 0,01700 

2 4,9 1,69 2,91 <20,0 8,47 <0,300 2,83 <10,0 <2,00 0,052 2,17 6,99 0,00674 

3 5,3 0,42 0,72 <20,0 9,40 <0,300 4,99 <10,0 2,22 0,072 3,35 3,63 0,01420 

4 4,5 1,05 1,81 <20,0 10,10 <0,300 7,31 <10,0 2,90 0,078 5,06 5,92 0,04270 

5 4,9 0,81 1,40 <20,0 7,45 <0,300 4,38 <10,0 2,19 0,078 1,77 5,46 0,02840 

6 3,6 0,63 1,09 <20,0 12,40 <0,300 4,21 <10,0 <2,00 <0,050 1,76 2,91 0,01900 
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3. Obszar Dolina Widawy (Natura 2000) 

3.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar Natura 2000 - Dolina Widawy (kod PLH020036) obejmuje powiat trzebnicki i średzki oraz 

miasto Wrocław, Rozciąga się on wzdłuż rzeki Widawy aż do jej ujścia i dalej wzdłuż Odry (km 261-269) 

oraz wzdłuż Lasu Rędzińskiego (w granicach administracyjnych Wrocławia). Powierzchnia obszaru 

wynosi 1310,2 ha. Obszar, mimo bliskości wielkiej aglomeracji miejskiej Wrocławia jest bardzo ważną 

ostoją fauny związanej z naturalnymi lasami dolin rzecznych. Obejmuje głównie tereny zalewowe w 

obrębie wałów, ale w niektórych miejscach wykracza poza wały (do 1.5 km od doliny Odry). Pokrycie 

terenu stanowią przede wszystkim nadbrzeżne zbiorowiska roślinne, w tym lasy łęgowe - częściowo 

przesuszone i zgrądowiałe na obszarze poza wałami przeciwpowodziowymi. Typy siedlisk 

przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (10 typów) pokrywają około 60% powierzchni 

obszaru. Najistotniejszą wartością są dobrze zachowane lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe, 

zajmujące blisko 1/3 powierzchni obszaru; duży udział w pokryciu obszaru mają też grądy. Niewielkie 

płaty zajmują łęgi wierzbowo-topolowe w różnych stadiach sukcesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, 

łąki selernicowe (Cnidion dubii) i trzęślicowe (Molinion caeruleae). Z nietoperzy występują tu nocek 

duży (Myotis myotis), łydkowłosy (Myotis dasycneme), mopek (Barbastella barbastellus), z płazów zaś 

duże populacje traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i kumaka nizinnego (Bombina bombina). 

Bardzo bogaty jest świat bezkręgowców, których z listy Natura występuje aż 7 gatunków w tym bardzo 

istotne w skali całego regionu populacje przelatki maturny (Hypodryas maturna), barczatki kataks 

(Eriogaster catax), pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) 

czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), a także gatunki częste jak modraszki. Sama rzeka Widawa 

jest istotnym siedliskiem naturowych gatunków ryb. 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie obszaru 

Dolina Widawy. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację 

punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.3.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli 

IV.3.2.  

3.3. Charakterystyka gleb  

   Próbki gleb pobrane z terenu Doliny Widawy charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym od piasków gliniastych lekkich w ppk 5 do glin ciężkich pylastych w ppk 3. 

W punktach 1 i 6 wykazano skład granulometryczny glin średnich, a w ppk 2 glin średnich pylastych.  

W ppk 4 występowała glina lekka. 

3.4. Omówienie wyników bada ń 

3.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Próbki gleb, pobrane z terenu Doliny Widawy charakteryzowały odczynem od bardzo kwaśnego w 

punkcie 3 (pH=3,3) do lekko kwaśnego w ppk 6 (pH=5,9). W pozostałych punktach wykazano odczyn  

kwaśny (pH=4,6-5,5). Zawartość próchnicy wahała się od 0,79% (ppk 5) do 4,29% (ppk 3). 
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3.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W glebach, pobranych  z terenu Doliny Widawy stwierdzono naturalną  i podwyższoną zawartość 

metali ciężkich. Zawartość podwyższoną (stopień I) wykazano w następujących punktach pomiarowych:  

- cynk, chrom i miedź – ppk 1,2,3, 

- ołów i nikiel – ppk 3.  

Zawartość kadmu osiągnęła wartości naturalne (stopień I). 

    Wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren Doliny Widawy winien być zaliczony do 

grupy A rodzajów gruntów. Jednak wobec braku wyników badań potwierdzających szkodliwe 

oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich na organizmy żywe oraz braku wizualnych objawów 

szkodliwości stwierdzonych zawartości metali na rośliny, występujące na terenie objętym badaniami, 

badany obszar zaliczono do grupy B rodzajów gruntów. 

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

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

dopuszczalnych metali ciężkich w tym także rtęci i arsenu. Stwierdzono jednak przekroczenie wartości 

dopuszczalnych  benzo(a)pirenu w ppk 4 i 6.  

Zawartość siarki siarczanowej była podwyższona antropogenicznie (IV stopień) w ppk 1 - 5. W punkcie 

nr 6 odnotowano wysoką zawartość siarki siarczanowej (stopień III). 
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb w Dolinie Widawy 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka Las Lesicki przy Widawie 
N 51.19712’  
E 16.92657’  

2 0-30 pole uprawne  przy wale przeciwpowodziowym za wsią Rędzin Leśny 
N 51.18653’  
E 16.93394’  

3 0-30 las Las Rędziński 
N 51.16636’  
E 16.95196’  

4 0-30 pole uprawne przy moście na Widawie za Świniarami 
N 51.20427’  
E 16.96879’  

5 0-30 pole uprawne m. Paniewice  
N 51.20924’  
E 16.94203’  

6 0-30 pole uprawne m. Piskorzowice  
N 51.20667’  
E 16.88633’  

 
Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych w Dolinie Widawy 

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 4,7 1,61 2,78 110,0 27,70 0,526 34,80 24,90 22,30 0,105 9,63 6,03 0,02390 

2 5,3 0,82 1,41 104,0 32,20 0,360 31,40 25,40 20,10 0,173 7,66 6,11 0,02450 

3 3,3 2,49 4,49 101,0 40,50 <0,300 47,50 29,60 26,70 0,133 9,44 6,65 0,00290 

4 4,6 0,71 1,22 63,3 20,70 <0,300 24,20 16,30 15,80 0,086 6,71 6,82 0,03420 

5 5,5 0,46 0,79 36,1 12,40 <0,300 12,00 10,00 8,67 0,054 3,99 6,40 0,01990 

6 5,9 1,32 2,28 59,8 20,80 <0,300 37,70 15,70 18,40 <0,050 5,65 4,85 0,04470 
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IV.B. TRASY KOMUNIKACYJNE 

4. Trasa komunikacyjna Wrocław-Warszawa (w granicac h woj. dolno śląskiego)  

4.1. Charakterystyka obiektu 

     Droga krajowa nr 8, łącząca aglomerację wrocławską i warszawską w przyszłości stanie się drogą 

ekspresową S8. Badaniami gleb objęto odcinek Wrocław-Oleśnica-Syców. W granicach województwa 

dolnośląskiego  oznaczenie drogi ekspresowej S8 posiada już obwodnica Oleśnicy (Smardzów – 

Dąbrowa – Cieśle) o długości 12,8 km. 

       Motoryzacja jest źródłem emisji takich metali ciężkich jak ołów, kadm, miedź, cynk, żelazo, kobalt, 

chrom, nikiel, także węglowodorów, w tym B(a)P. Badania prowadzone przez wiele lat wykazały, że 

oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących od drogi o nasilonym ruchu kołowym jest bardzo 

zróżnicowana, ponieważ zależy od wielu czynników terenowych, klimatycznych oraz wielkości emisji 

zanieczyszczeń. Zawartość metali ciężkich i B(a)P przeważnie zmniejsza się w miarę wzrostu 

odległości od drogi. Wykazały to m.in. badania WIOŚ Wrocław. 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, położonych wzdłuż drogi nr 8. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych 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, położonych wzdłuż drogi nr 8 wykazały skład 

granulometryczny piasków gliniastych lekkich w ppk 3 i 7, piasków gliniastych mocnych w ppk 2,5,6 i 8 

oraz glin lekkich w ppk 1 i glin lekkich pylastych w ppk 4.  

4.4. Omówienie wyników bada ń 

4.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane z terenu pól uprawnych, położonych wzdłuż drogi nr 8 charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem. W ppk 1 i 2 wykazano odczyn bardzo  kwaśny (pH=4,2 i 4,3). W 

pozostałych punktach wykazano odczyn lekko kwaśny. Odczyn zasadowy  pH>7,2 stwierdzono w 

punkcie 1 i 2. Zawartość próchnicy wahała się od 0,71% (ppk 2) do 3,02% (ppk 1).  

4.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

    W badanych glebach, pobranych z terenu pól uprawnych, położonych wzdłuż drogi nr 8, stwierdzono 

naturalną zawartość (stopień 0) Zn, Pb i Cd.   

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów gruntów), zawartych w rozporządzeniu  

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

wartości dopuszczalnych, wymienionych powyżej metali ciężkich, a także benzyny i oleju mineralnego. 

We wszystkich punktach pomiarowych przekroczono dopuszczalną zawartość benzo(a)pirenu.  
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej  
Wrocław – Warszawa 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik Wrocław ul. Zatorska/ Sobieskiego  
N 51.09524’  
E 17.08737’  

2 0-30 pole uprawne  m. Mirków  
N 51.16787’  
E 17.16491’  

3 0-30 pole uprawne m. Byków  
N 51.18480’  
E 17.22342’  

4 0-30 pole uprawne  m. Borowa  
N 51.19647’  
E 17.28545’  

5 0-30 pole uprawne  za m. Cieśle 
N 51.23463’  
E 17.50686’  

6 0-30 pole uprawne za m. Ligota Polska 
N 51.24244’  
E 17.54560’  

7 0-30 pole uprawne m. Stradomia Dolna  
N 51.27657’  
E 17.62844’  

8 0-30 pole uprawne przed wjazdem do Sycowa  
N 51.29486’  
E 17.68069’  
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 Tabela IV. 4.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich,  
 benzyny, oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej  
 Wrocław - Warszawa 
  
Nr punktu 

 
Odczyn  

w 1 n 
KCI 

C-org. 
 

 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m.  

Benzyna 
 
 

mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
Piren 

 
 mg/kg s.m.   (pH)   Zn Pb Cd 

1 7,5 1,75 3,02 79,10 34,10 0,314 <1,0 <10,0 0,4810 

2 7,4 0,41 0,71 23,00 11,80 <0,300 <1,0 <10,0 0,03030 

3 6,4 0,65 1,12 31,30 9,78 <0,300 <1,0 <10,0 0,2380 

4 6,5 1,06 1,83 42,00 18,40 <0,300 <1,0 <10,0 0,0820 

5 6,4 0,70 1,21 27,10 12,40 <0,300 <1,0 <10,0 0,0630 

6 4,3 0,56 0,97 26,70 17,70 <0,300 <1,0 <10,0 0,1530 

7 4,2 0,64 1,10 20,30 12,20 <0,300 <1,0 <10,0 0,0960 

8 5,6 0,67 1,16 30,50 10,40 <0,300 <1,0 <10,0 0,0433 
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5. Obwodnica Śródmiejska Wrocławia (odcinek istniej ący) – m. Wrocław 

5.1. Charakterystyka obiektu 

Obwodnica Śródmiejska Wrocławia to trasa obiegająca centralne dzielnice miasta w odległości od 3 

do 5,5 km od Rynku, znajdująca się obecnie w budowie. Trasa otwierana jest etapami, ponad 17 km 

przebiegu oddano już do ruchu. Jej całkowita długość wyniesie około 25 km. 

Obwodnica jest drogą dwujezdniową o klasie głównej ruchu przyspieszonego (GP) z normalnymi 

skrzyżowaniami jednopoziomowymi, poza bardzo nielicznymi wyjątkami zabezpieczonymi sygnalizacją 

świetlną. Wielopoziomowe węzły występują w sąsiedztwie wiaduktów i mostów. Obwodnica 

śródmiejska wraz z obwodnicą staromiejską służyć ma głównie rozprowadzeniu ruchu wewnętrznego 

między osiedlami miasta. Na dwóch odcinkach obwodnicy śródmiejskiej pasem rozdzielającym jezdnie 

poprowadzono wydzielone torowiska tramwajowe.  

Obecnie Obwodnica biegnie aleją Armii Krajowej, al. Wiśniową, Al. Hallera, ul. Klecińską i Na Ostatnim 

Groszu do mostu Milenijnego i ul. Żmigrodzkiej. 

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na trawnikach i 

w ogrodach wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.5.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.5.2.  

5.3. Charakterystyka gleb  

   Próbki gleb pobrane wzdłuż Obwodnicy charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym od piasku gliniastego mocnego  w ppk nr 4 do glin średnich pylastych w ppk nr 2. 

W pozostałych punktach pomiarowych występowały gliny lekkie, a w ppk nr 1 glina lekka pylasta. 

5.4. Omówienie wyników bada ń 

5.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Próbki gleb, pobrane wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego w ppk nr 8  do zasadowego (pH >7,2) w punktach 1- 4 i 

6. W punkcie nr 7 wykazano odczyn lekko kwaśny (pH=5,6), a ppk nr 5 odczyn obojętny (pH=7,1)  

Zawartość próchnicy wahała się od 1,02% (ppk 6) do 2,16% (ppk 4).  

5.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych glebach, pobranych wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu, stwierdzono 

naturalną zawartość (stopień 0) kadmu. Zawartość cynku kształtowała się od naturalnej w ppk 2,7 i 8 do 

podwyższonej (stopień I) w pozostałych punktach pomiarowych. Podobnie kształtowała się zawartość 

ołowiu osiągając zawartość naturalną także w ppk nr 1. 

 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 ołowiu w punkcie 6, zlokalizowanym na ul. Na Ostatnim 

Groszu. Stwierdzono także  przekroczenie dopuszczalnych wartości benzyny we wszystkich punktach 

pomiarowych i oleju mineralnego w ppk 5, zlokalizowanym w ogrodzie działkowym przy ul. Klecińskiej. 

We wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości 

benzo(a)pirenu. 
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Tabela IV.5.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej 
Wrocławia 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik ul. Armii Krajowej vis a vis stacji pogotowia  
N 51.08332’  
E 17.05798’  

2 0-30 trawnik ul. Armii Krajowej/Spiska – park 
N 51.08316’  
E 17.03019’  

3 0-30 trawnik ul.Wiśniowa, obok Wieży Ciśnień  
N 51.08548’  
E 17.01632’  

4 0-30 trawnik ul.Hallera, vis a vis posesji nr 128  
N 51.09081’  
E 16.98963’  

5 0-30 ogród działkowy ul. Klecińska ROD Złota Reneta, dz.nr 89 
N 51.10265’  
E 16.97256’  

6 0-30 trawnik      ul.Na Ostatnim Groszu vis a vis posesji nr 76  
N 51.12195’  
E 16.97492’  

7 0-30 trawnik ul.Milenijna  
N 51.12860’  
E 16.98176’  

8 0-30 trawnik park przy estakadzie „Gądowianka" 
N 51.13157’  
E 16.98607’  
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Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, benzyny,  
oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia 
  

 Nr 
punktu 

 

Odczyn  
w 1 n 
KCI 

C-org. 
 

 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m.  

Benzyna 
 
 

mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
piren 

 
mg/kg s.m.   (pH)   Zn Pb Cd 

1 7,8 1,14 1,97 101,0 41,9 0,49800 1,55 <10,00 0,439 

2 7,4 0,69 1,19 68,7 42,7 0,435 1,25 <10,00 0,131 

3 7,6 1,16 2,00 103,0 64,9 0,316 <1,25 <10,00 1,460 

4 7,5 1,25 2,16 146,0 50,7 0,446 1,34 <10,00 0,661 

5 7,1 1,21 2,09 178,0 61,4 0,862 1,96 234,00 0,730 

6 7,6 0,59 1,02 149,0 108,0 <0,300 1,56 16,00 0,658 

7 5,6 1,15 1,98 49,4 27,0 <0,300 1,24 <10,00 0,436 

8 3,9 1,11 1,91 42,5 26,8 <0,300 1,14 <10,00 0,436 
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6. Trasa komunikacyjna Legnica-Prochowice 

6.1. Charakterystyka obiektu 

Droga Legnica – Prochowice stanowi odcinek drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest trasą 

alternatywną dla autostrady A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz 

małopolskie. Miejscowości leżące na trasie Legnica – Prochowice to: Kunice, Szczytniki Małe, Spalona, 

Golanka Górna, Golanka Dolna.   

6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 

      Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych na polach 

uprawnych, rozmieszczonych wzdłuż drogi Legnica – Prochowice. Próbki gleb pobrano 10 m od drogi.  

Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano szczegółowo w tabeli IV. 6.1. Położenie punktów 

poboru próbek gleb przedstawione zostało na mapce.  

6.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb w wykazały skład granulometryczny piasku gliniastego mocnego (próba nr 1,3), 

piasku gliniastego lekkiego (próba nr 2), pyłu zwykłego (próba nr 5). W ppk 6 wykazano występowanie 

pyłu ilastego i a w ppk 4 gliny lekkiej pylastej. 

6.4. Omówienie wyników bada ń 

6.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

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

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,5% (ppk  5) do 2,41% (ppk 4). 

Wyniki badań odczynu i zawartość próchnicy w poszczególnych punktach przedstawiono w tabeli IV. 

6.2. 

6.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

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

- zawartość naturalną (stopień 0) ołowiu w punktach 1-2 i 4, kadmu w punktach 3 - 6 oraz cynku we 

wszystkich badanych punktach,  

- zawartość podwyższoną (stopień I) ołowiu w punktach 3,5 i 6. 

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

rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, we wszystkich 

pobranych próbach gleb stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu. Poziom 

benzo(a)pirenu mieścił się w granicach od 0,083 mg/kg (ppk 5) do 0,709 mg/kg (ppk 6).  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm cynku, ołowiu i kadmu. Benzyna i olej mineralny 

także nie  przekroczyły dopuszczalnych norm, określonych  w wymienionym powyżej rozporządzeniu. 
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           Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej Legnica – Prochowice 
 

Nr punktu 
 

Poziom pobrania (cm) Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne 

1 0-30 pole uprawne za m. Prochowice 
N 51.26685’   
E 16.34567’  

2 0-30 pole uprawne między m. Prochowice a m. Golanka Dolna  
N 51.26141’   
E 16.33540’  

3 0-30 pole uprawne  za m. Szczytniki Małe 
N 51.23871’  
E 16.26822’  

4 0-30 pole uprawne przed m. Kunice  
N 51.22940’  
E 16.25377’  

5 0-30 pole uprawne za m. Kunice  
N 51.22187’  
E 16.24000’  

6 0-30 pole uprawne przed  m. Legnica 
N 51.21274’  
E 16.22115’  

 
Tabela IV. 6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, benzyny, 
oleju mineralnego i  benzo(a)pirenu w   glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Legnica – Prochowice 

Nr punktu 
Odczyn w 
 1 n KCI 

(pH)  
C org % Zawartość próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

Benzyna 
mg/kg  

Oleje 
mineralne  

mg/kg 

Benzo(a)piren 
 mg/kg 

Zn Pb Cd 

1 5,3 1,1 1,89 26,0 16,1 <0,200 <0,8 <9 0,614 

2 7,4 1,3 2,24 25,4 15,0 <0,200 <0,8 <9 0,360 

3 5,1 1,2 2,06 29,8 21,1 0,201 <0,8 <9 0,256 

4 5,9 1,4 2,41 41,0 21,0 0,279 <0,8 <9 0,591 

5 5,3 0,87 1,50 34,8 21,7 0,236 <0,8 <9 0,083 

6 4,7 1,1 1,89 62,1 41,8 0,313 <0,8 <9 0,709 

                                 < - poniżej granicy oznaczalności metody 
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7.  Trasa komunikacyjna Wałbrzych- Świebodzice 

7.1. Charakterystyka obiektu 

    Trasa komunikacyjna Wałbrzych-Świebodzice stanowi odcinek drogi krajowej nr 35: granica 

państwa-Golińsk-Mieroszów-Wałbrzych-Świebodzice-Świdnica-Wrocław. Na terenie Wałbrzycha 

częścią tej trasy jest ul. Wrocławska, natomiast w Świebodzicach ul. Wałbrzyska, a następnie 

obwodnica przechodząca w ul. Świdnicką. Otoczenie trasy na tym odcinku jest zróżnicowane, są to 

obszary miejskie, pola uprawne, ogrody działkowe i tereny zadrzewione.  W pobliżu ul. Wrocławskiej w 

Wałbrzychu znajduje się hipodrom oraz zbudowania należące do Stadniny Koni w Książu. Teren ten w 

większości oddzielony jest od trasy pasmem zadrzewień.              

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały z pięciu punktów pomiarowych. Próby gleb do badań pobierane były z 

okolicznych pól uprawnych oraz z ogrodów działkowych. Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych 

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

7.3. Charakterystyka gleb  

   Analizowane gleby wykazały  skład granulometryczny gliny średniej pylastej w punktach nr 1, 2, 3 i 5, 

a w punkcie nr 4 gliny ciężkiej pylastej.  

7.4. Omówienie wyników bada ń 

7.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punkcie 1, 4 i 5 oraz kwaśny w punkcie 2 i 3. 

Zakres pH wynosił od 5,1 do 6,3.  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 4,84 % do 7,79 %.  

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

IV.7.2. 

7.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- zawartość kadmu odpowiadała zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych, 

- zawartość ołowiu odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) w punktach 1, 2 i 4, natomiast w 

punktach 3 i 5 stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), 

- zawartość cynku w punktach 1, 2, 3 i 5 odpowiadała podwyższonej zawartości (stopień I), jedynie w 

punkcie 4 stwierdzono słabe zanieczyszczenie tym metalem (stopień II).    

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi  stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnej w zakresie zawartości ołowiu w punkcie 5 (ogrody działkowe w Świebodzicach).  

W pozostałych przypadkach nie stwierdzono przekroczeń zawartości badanych metali ciężkich.   

    Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu we 

wszystkich punktach.  Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na analizowanym terenie wynosił 

0,039–0,326 mg/kg s.m. 
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      W żadnym z badanych punktów przy trasie komunikacyjnej Wałbrzych-Świebodzice                            

nie stwierdzono przekroczeń w zakresie zawartości benzyny i oleju mineralnego w stosunku                    

do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym rozporządzeniu. 

Tabela IV.7.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół trasy 
komunikacyjnej Wałbrzych-Świebodzice 
 Nr punktu Poziom 

pobrania 
(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne przy ul. Wrocławskiej i Wilczej                  
w Wałbrzychu 

N 50.83063’  
E 16,30622’  

2 0 - 30 pole uprawne przy ul. Wrocławskiej, w pobliżu 
szlaku Ułanów LN w Wałbrzychu   

N 50,83511’  
          E16,30808’  

3 0 - 30 pole uprawne na rogu ul. Wrocławskiej i Łowieckiej 
w Wałbrzychu 

N 50,84185’  
          E16,31371’  

4 0 - 30 ogrody działkowe przy obwodnicy w Świebodzicach N 50,85216’  
E 16,32838’  

5 0 - 30 ogrody działkowe między ul. Świdnicką i obwodnicą  
w Świebodzicach 

N 50,85512’  
E 16,33374’  

 
Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali 
ciężkich, benzyny, oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół trasy 
komunikacyjnej Wałbrzych-Świebodzice  

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania  

(cm) 

Odczyn  
w 1 n 
KCI 

C org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
mg/kg s.m.  

Benzyna 
mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
piren 
mg/kg 
s.m. 

 
     Zn Pb Cd 

1 0 - 30 6,2 2,81 4,84 218 39,3 0,18 <0,8 <10,0 0,138 

2 0 - 30 5,5 3,41 5,88 101 30,8 0,10 <0,8 <10,0 0,046 

3 0 - 30 5,1 4,52 7,79 99,2 40,2 0,15 <0,8 <10,0 0,039 

4 0 - 30 6,2 3,84 6,62 269 49,6 0,12 <0,8 <10,0 0,152 

5 0 - 30 6,3 3,80 6,55 243 140 0,23 <0,8 <10,0 0,326 
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IV C. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

8. Teren  wokół składowiska odpadów w Rudnej Wielki ej  

8.1.Charakterystyka obiektu 

  Składowisko zlokalizowane jest w wyrobisku po piaskowni. Zarządcą    

obiektu jest CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu 

i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych we Wrocławiu. 

Użytkownik posiada pozwolenie zintegrowane na działalność w zakresie transportu unieszkodliwiania i 

odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatacja składowiska prowadzona jest 

zgodnie z Instrukcją eksploatacji składowiska zatwierdzoną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego. 

Eksploatację obiektu rozpoczęto w styczniu 2005 roku. Składowisko obejmuje następujące obiekty:  

- kwatera nr I (zrekultywowana), kwatera nr II - eksploatowana,  budynek socjalno – administracyjny, 

brodzik dezynfekcyjny,  studzienka na ścieki socjalno – bytowe, spychacz, kompaktor, zbiorniki na 

odcieki,  waga samochodowa, hydrogeologiczne otwory obserwacyjne, ogrodzenie wraz z bramą 

wjazdową. Przy składowisku uruchomiono linię do produkcji paliwa alternatywnego. Powierzchnia  

obiektu wynosi 5,6 ha. Na składowisku do końca 2009 roku nagromadzono 78,4 tys. Mg odpadów 

Obiekt otoczony jest polami uprawnymi i lasem.  

 
8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na pól 

uprawnych rozmieszczonych w otoczeniu składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli 

IV.8.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.8.2.  

8.3. Charakterystyka gleb  

    Próbki gleb pobrane w otoczeniu składowiska w m. Rudna Wlk. wykazały skład granulometryczny 

piasków luźnych (ppk 2), piasków słabo gliniastych (ppk 1,3,5 i 6) oraz piasków gliniastych mocnych  

w punkcie 4. 

8.4. Omówienie wyników bada ń 

8.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Analizowane próbki gleb charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego  

w punkcie 3 (pH=4,5) do obojętnego (pH =6,9) w punkcie nr 6.  W  punkcie  2 występował odczyn 

kwaśny (pH=5,4), a w pozostałych punktach pomiarowych odczyn lekko kwaśny (pH=6,0-6,4). 

Zawartość próchnicy wahała się od 0,40% (ppk 1) do 0,93% (ppk 3).  

8.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   W badanych glebach, stwierdzono  naturalną zawartość  (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, 

miedzi i niklu (wg skali IUNG). 

   W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów gruntów), zawartych w rozporządzeniu 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych wymienionych powyżej metali.  

Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało w punktach pomiarowych 5 i 6.      

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I i II. Uznać ją należy za zawartość naturalną.   
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół składowiska w  
m. Rudna Wielka  

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne na północ od składowiska w pobliżu wjazdu 
N 51.63609’  
E16.69929’   

2 0-30 pole uprawne na północny wschód od składowiska, na wysokości 
piezometru P-2  

  N 51.63603’   
  E 16.70049’   

3 0-30 pole uprawne  na wschód od składowiska za hałdą humusu 
  N 51.63468’  
  E16.70303’   

4 0-30 pole uprawne na północny wschód od składowiska 
              N 51.63403’   
              E 16.70293’   

5 0-30 pole uprawne na wysokości linii produkcji paliwa alternatywnego 
              N 51.63232 
              E16.69695’   

6 0-30 pole uprawne na południe od składowiska 
    N 51.63243’   
   E 16.69841’  

 
Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska w m. Rudna Wielka  

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 Cr Cu Ni mg/100g mg/kg  

1 6,4 0,23 0,40 <20,0 11,80 <0,300 6,24 <10,00 3,49 1,56 0,0122 

2 5,4 0,34 0,59 <20,0 9,03 <0,300 6,39 <10,00 2,85 2,03 0,0052 

3 4,5 0,54 0,93 20,3 9,92 <0,300 6,92 <10,0 3,17 1,39 0,0070 

4 6,0 0,52 0,90 34,1 13,60 <0,300 13,40 <10,0 6,65 1,26 0,0072 

5 6,4 0,45 0,78 34,5 12,20 <0,300 6,83 <10,0 4,22 2,37 0,0478 

6 6,9 0,53 0,91 33,3 13,70 <0,300 7,18 <10,0 4,86 1,31 0,0476 
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9. Teren wokół składowiska odpadów w m. Wronów  

9.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko położone jest na działce nr 270 obręb Wronów, gmina Niechlów, powiat górowski. 

Powierzchnia składowiska wynosi ok, 1,20 ha. Na koniec 2009 r. nagromadzono tu 7 tys.Mg odpadów. 

Wypełnienie składowiska wynosi 100%.  Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy w Niechlowie. 

Składowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu w wyrobisku po eksploatacji żwiru. Bezpośrednie  

otoczenie  składowiska tworzą gleby orne. W odległości 250 m na zachód od obiektu znajduje się 

niewielki kompleks leśny. Od strony wschodniej przebiega  droga  gruntowa łącząca wieś  Wronów  

z  Sicinami.  Najbliższe zabudowania wsi Wronów, zlokalizowane są na północ od składowiska w 

odległości około 1000 m.  Bezpośrednio z obiektem od strony zachodniej graniczy składowisko 

odpadów po wiertniczych, którego zarządzającym jest przedsiębiorstwo Poszukiwania Naftowe 

„DIAMENT" Sp, z o.o. z Zielonej Góry. Rozpoczęcie eksploatacji  składowiska nastąpiło w 1994 roku. 

W miejscu tym odpady były składowane od czasów sprzed II wojny światowej, gmina jednie 

sformalizowała stan faktyczny, Obiekt składa się z jednej kwatery z dnem zagłębionym od 0,2 m do 3,2 

m w warstwie gruntów słabo przepuszczalnych i skarpami uszczelnionymi gliną od strony północnej, 

zachodniej i południowej, Kwatera została wyposażona w drenaż odcieków z odprowadzeniem do 

studzienki betonowej, Od strony zachodniej i północnej wykonano obwałowania o wysokości 0,3 -  

3,5 m. Teren obiektu jest ogrodzony.  

Infrastrukturę składowiska stanowią plac betonowy, barak socjalno-administracyjny oraz barak 

warsztatowy.  

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na pól 

uprawnych rozmieszczonych w otoczeniu składowiska i na terenie pobliskiego lasu. Rozmieszczenie 

punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono w  tabeli IV.9.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.9.2.  

9.3. Charakterystyka gleb 

   Próbki gleb pobrane w otoczeniu składowiska w m, Wronów wykazały zróżnicowany skład 

granulometryczny od piasków słabo gliniastych (ppk 4) do glin lekkich (ppk 3). W punktach 1 i 6 

występowały piaski gliniaste lekkie, a w punktach 2 i 5 piaski gliniaste mocne. 

9.4. Omówienie wyników bada ń 

9.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Gleby na omawianym obszarze, wykazywały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego (pH=3,6) w 

ppk  4 do zasadowego w ppk 1 (pH=7,4). W  punktach 2 i 3 wykazano odczyn obojętny (pH=6,9), a w 

ppk 5 i 6 lekko kwaśny (pH =5,9-6,1). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 0,62% (ppk 5) do 1,57% 

(ppk 4).  

9.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

      W badanych glebach, stwierdzono  naturalną zawartość  (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu i 

niklu (wg skali IUNG). Zawartość miedzi uznać należy za naturalną (stopień 0) w ppk 1-5 zaś w ppk  6 

za podwyższoną (stopień I). 
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     W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów gruntów), zawartych w 

rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono 

przekroczenie wartości dopuszczalnych wymienionych powyżej metali.  

Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało w punktach pomiarowych 2 i 6.       

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II i II i uznać ją należy za zawartość naturalną 

punktach 1, 3, 5  i 6. W punktach  2 i 4 stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki 

siarczanowej (IV stopień).  
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół składowiska w  
m. Wronów    

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne na południowy wschód od obiektu 
 N 51,74485’   
 E 16,43675’   

2 0-30 pole uprawne na północny wschód od obiektu 
 N 51,74635’   
E16,43640’   

3 0-30 pole uprawne na północ od obiektu 
      N 51,74687’   

  E16,43456  

4 0-30 las na zachód od obiektu, bliżej składowiska PN „Diament”  
 N 51,74582’   
E16,43260’   

5 0-30 pole uprawne    na południe od składowiska PN „Diament” 
 N 51,74423’   
E16,43372’   

6 0-30 pole uprawne vis a vis wjazdu na składowisko 
  N 51,74417’   
 E16,43571’   

 
Tabela IV.9.2.  Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska w m. Wronów 

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 Cr Cu Ni mg/100g mg/kg  

1 7,4 0,58 1,00 35,4 25,30 <0,300 6,55 <10,0 3,71 2,87 0,01570 

2 6,9 0,78 1,34 64,1 18,60 <0,300 17,60 18,5 14,60 5,11 0,03590 

3 6,9 0,76 1,31 31,6 13,70 <0,300 13,70 <10,0 7,74 4,80 0,01460 

4 3,6 0,91 1,57 <20,0 10,00 <0,300 4,80 <10,0 3,95 4,43 0,01480 

5 5,9 0,36 0,62 22,7 11,80 <0,300 5,81 <10,0 3,33 2,41 0,01120 

6 6,1 0,83 1,43 34,6 17,60 <0,300 7,51 10,2 4,82 1,95 0,06630 
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10. Teren wokół składowiska odpadów w Paszowicach 

10.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów komunalnych w Paszowicach znajduje się w północno-wschodniej części 

gminy Paszowice (powiat jaworski) w obrębie nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa 

naturalnego.  

Teren otaczający składowisko odpadów stanowią grunty rolne, miejscami z obecnością śródpolnych 

zadrzewień i zakrzewień. Eksploatację składowiska zakończono w 2009 r.. Powierzchnia całkowita 

terenu składowiska wynosi 1.6 ha, a powierzchnia wykorzystana 1.0 ha. Ilość odpadów 

nagromadzonych  wg stanu na 2009 r. – 7460 Mg. 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych w różnej odległości od 

obiektu na terenie gruntów rolnych.  

Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia tabela IV.10.1. szczegółowe wyniki 

badań zamieszczono w tabeli IV.10.2.  

10.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb to gleby ciężkie należące do grupy granulometrycznej pyłu ilastego (ppk 1,3,4,5) 

oraz gliny średniej pylastej (ppk 2 i 6). 

10.4. Omówienie wyników bada ń 

10.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazywały odczyn lekko kwaśnego  (pH =5,6) do obojętnego (pH=7,2).  

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,72% (próbka 1,2,4,5) do 2,24% (próbka 6). 

10.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Paszowicach w 

oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną (stopień 0) wszystkich badanych metali. 

Wyniki otrzymanych badań gleb porównano do grupy B rodzaju gruntów, zawartych w rozporządzeniu  

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

badanych  punktach nie przekroczyły obowiązujących norm.  

Wartości benzo(a)pirenu kształtowały się na poziomie od 0,017 mg/kg do 0,080 mg/kg, przekraczając 

dopuszczalną normę, określoną w powyższym rozporządzeniu w trzech badanych próbkach gleb 1, 3, 

5. Zawartość siarki we wszystkich badanych punktach wykazała zawartość naturalną (stopień I). 
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Tabela IV.10.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów w Paszowicach 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne północny-zachód 

  N 51,00654’                                   
E 16,18585 

2 0-30 
pole uprawne północ 

N 51,00671’                                   
E 16,18669’  

3 0-30 
pole uprawne zachód 

N 51,00590’                 
E 16,18542’  

4 0-30 
pole uprawne południowy zachód 

N 51,00541’                                   
E 16,18620’  

5 0-30 
pole uprawne południowy-wschód 

N 51,00541’                                   
E 16,18737’  

6 0-30 
pole uprawne wschód 

N 51,00618’                                   
E 16,18786’  

 
Tabela IV,10,2, Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach 
pobranych wokół składowiska odpadów w Paszowicach     

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 Cr Cu Ni mg/100g mg/kg 

1 5,6 1,0 1,72 34,5 15,9 0,245 15,9 8,11 10,9 0,534 0,080 

2 6,2 1,0 1,72 35,5 15,9 0,246 15,9 8,89 11,6 0,471 0,024 

3 5,6 1,1 1,89 35,0 15,0 0,239 16,6 9,54 11,3 0,414 0,075 

4 5,6 1,0 1,72 33,7 16,2 0,240 14,8 8,28 9,98 0,788 0,017 

5 6,1 1,0 1,72 33,0 17,4 0,251 14,0 7,88 9,84 0,835 0,033 

6 7,2 1,3 2,24 70,5 16,3 0,288 15,7 9,67 10,9 0,611 0,018 
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11. Teren  wokół składowiska odpadów  w Ścinawce Dolnej 

11.1. Charakterystyka obiektu 

     Składowisko położone jest na terenie gminy Radków, w powiecie kłodzkim, przy drodze Ścinawka 

Dolna - Ścinawka Średnia, w pobliżu skrzyżowania z drogą w kierunku Radkowa. Składowiskiem 

odpadów w Ścinawce Dolnej zarządza Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Radkowie. Obszar, 

na którym znajduje się składowisko położony jest w zlewni rzeki Ścinawki, która jest lewostronnym 

dopływem rzeki Nysy Kłodzkiej. Składowisko powstało w nieczynnym wyrobisku żwiru. Otoczenie 

składowiska stanowią głównie pola uprawne i inne wyrobiska. Najbliższa zabudowa mieszkalna 

znajduje się w odległości ok. 400 m od składowiska w kierunku południowym. Całkowita powierzchnia 

składowiska wynosi 2.2 ha, a planowana pojemność wynosi 220.0 tys. Mg. Ilość odpadów 

nagromadzonych do końca 2009 r. wynosiła 94.2 tys. Mg. Składowisko odpadów w Ścinawce Dolnej 

przyjmuje odpady z miasta i gminy Radków.      

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Próbki gleb pobrano  z czterech punktów pomiarowych rozmieszczonych na okolicznych polach 

uprawnych. Punkty 1, 2 i 3 położone są na kierunku spływu wód. Natomiast punkt nr 4 zlokalizowany 

został na kierunku przeważających wiatrów.  

Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano szczegółowo w tabeli IV.11.1, a szczegółowe 

wyniki badań w tabeli IV.11.2. 

11.3. Charakterystyka gleb 

    Pobrane próby gleby wykazywały w punktach 1, 2 i 3 skład granulometryczny gliny średniej pylastej. 

jedynie w punkcie 4 stwierdzono glinę lekką.  

11.4 Omówienie wyników bada ń 

11.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy 

    Analizowane gleby we wszystkich punktach wykazywały odczyn lekko kwaśny, w zakresie pH od 5,6 

do 6,4. Zawartość próchnicy kształtowała się na poziomie od 1,36 % do 3,12%.  

11.4.2. Zawarto ść metali i innych wska źników 

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

- zawartość naturalną (stopień 0) cynku, niklu i kadmu we wszystkich punktach pomiarowych, 

- podwyższoną zawartość ołowiu w punkcie 2, a chromu w punkcie 4 (stopień I). W  pozostałych 

punktach stwierdzono natomiast zawartość naturalną  (stopień 0).   

- zawartość miedzi charakterystyczna była w punkcie 3 dla zawartości naturalnej (stopień 0),     

natomiast w pozostałych punktach stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu. 

    W odniesieniu do 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 w/w rozporządzeniu w 

punktach 1, 2 i 3. Punkty te położone są na kierunku spływu wód ze składowiska, ale również w pobliżu 

trasy komunikacyjnej. Dlatego emisja z pojazdów mogła nakładać się na podwyższoną zawartość tego 

zanieczyszczenia w glebie. Jedynie w punkcie 4, zlokalizowanym z innej strony składowiska, nie 
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stwierdzono przekroczenia. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na omawianym terenie 

wynosił 0,005 – 0,385 mg/kg s.m. 

    Zawartość siarki siarczanowej w punktach 2, 3 i 4 odpowiadała I stopniowi wg skali IUNG,                   

co oznacza niską zawartość. Natomiast w punkcie nr 1 stężenie siarki odpowiadało III stopniowi                  

czyli wysokiej zawartości. Zakres zawartości siarki na analizowanym terenie wynosił                                      

od 1,63 do 4,23 mg/100g s.m. 
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   Tabela IV.11.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów w Ścinawce 
   Dolnej 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne przy drodze do Raszkowa 
(poniżej składowiska) 

 N  50,50818’  
E 16,51903’  

2 0 - 30 pole uprawne w pobliżu piezometru P1 
(poniżej składowiska) 

N 50,50781’  
E 16,52067’  

3 0 - 30 pole uprawne vis a vis piezometru P5 
(poniżej składowiska)  

 N  50,50747’  
E 16,52235’  

4 0 - 30 pole uprawne po północno-wschodniej stronie składowiska N 50,50930’  
E 16,52359’  

 
 
Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach 
pobranych wokół składowiska odpadów w Ścinawce Dolnej 
 

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 Cr Cu Ni mg/100g mg/kg 

1 5,6 1,81 3,12 96,5 <50,0 0,178 34,8 26,8 21,4 4,23 0,385 

2 6,0 0,79 1,36 76,8 70,4 0,095 31,4 42,2 18,2 1,63 0,063 

3 6,4 1,35 2,33 63,0 <50,0 0,073 32,8 <20,0 20,0 1,63 0,131 

4 5,8 1,61 2,78 77,5 <50,0 0,077 50,1 38,4 28,7 1,63 0,005 
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IV D. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW 

12. Teren wokół Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepl nej w Oławie  

12.1.Charakterystyka obiektu 

      Zakład zlokalizowany jest w zachodniej części Oławy. na południe od linii kolejowej Wrocław -Opole 

w otoczeniu pól i ogrodów. Ciepłownia MZEC-Oława Sp. z o.o. przy ul. Nowy Otok 1 w Oławie 

produkuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła 

technologicznego. Instalacja zaopatruje w ciepło ok. połowy budynków mieszkalnych miasta. 

Wytwarzanie energii polega na zamianie energii chemicznej paliwa (w procesie spalania - w tym 

wypadku węgla kamiennego i oleju opałowego) na energię cieplną i przekazanie jej nośnikowi (w tym 

wypadku wodzie) w procesie wymiany ciepła. Gorąca woda jest następnie dystrybuowana siecią 

przewodów ciepłowniczych na terenie miasta. Maksymalna wielkość produkcji ciepła wynosi ok. 200 

tys. GJ rocznie. Podstawowym paliwem używanym w zakładzie jest węgiel kamienny sortymentu miał 

M-II-A, który spala się w ilości 13.5 tys. ton rocznie. Mniejsze znaczenie ma olej opałowy spalany w 

ilości do 400 ton rocznie. Instalacja zlokalizowana jest na działce nr 13/2 AM 87 o powierzchni ok. 4,5 

ha. Źródła emisji zlokalizowane na terenie zakładu to instalacja energetyczna - kotłownia węglowa o 

mocy cieplnej 31.014 MWt i instalacja energetyczna - kotłownia olejowa o mocy cieplnej 1.203 MWt. 

Ciepłownia emituje do powietrza atmosferycznego pył, SO2, NO2 ,CO, benzo(a)piren. 

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pobrano 6 próbek gleb w punktach pomiarowych na terenie gruntów ornych i ogrodów działkowych, 

położonych wokół obiektu. Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano szczegółowo w tabeli 

IV.12.1., a szczegółowe wyniki badań przedstawiono tabeli IV.12.2.  

12.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych (punkty 1-5) oraz gliny 

średniej pylastej (punkt 6). 

12.4. Omówienie wyników bada ń 

12.4.1.Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy 

 Zakres wartości odczynu wahał się od pH 6,2 (odczyn lekko kwaśny) do pH 7,1 (odczyn obojętny). W 

punktach 3-6 także wykazano odczyn obojętny. Zawartość próchnicy mieściła się  

w zakresie od 1,07% (ppk 1) do 3,17% (ppk 2). 

12.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali w analizowanych glebach w oparci o klasyfikację IUNG wykazała: 

- zawartość naturalną (stopień 0) ołowiu. chromu i niklu we wszystkich próbach.  

- zawartość podwyższoną (stopień I) cynku w punktach 2 - 6, kadmu w ppk 3 i miedzi w ppk 2. 

W pozostałych próbkach zawartość tych metali była naturalna. W badanych próbkach gleb nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wymienionych powyżej metali ciężkich, a także 

rtęci w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi. Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało w punktach 

pomiarowych 2, 3, 4 i 5, a dopuszczalne stężenie WWA w punktach pomiarowych 4 i 5. W punktach 1 

oraz 3 - 6 stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień). 

Jedynie punkcie nr 2 stwierdzono wysoką zawartość tego wskaźnika (III stopień).  
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Tabela IV. 12.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb. pobranych wokół ZEC w Oławie 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne przy drodze dojazdowej do EC 
N 50,93909’  
E 17,27854’  

2 0-30 ogród działkowy ROD Chemik dz.128 
N 50,94041’  
E 17,27867’  

3 0-30 ogród działkowy ROD Chemik dz.94 
N 50,93937’  
E 17,29132’  

4 0-30 ogród działkowy ROD Chemik dz.,103 
  N 50,93848 
 E 17,28285’  

5 0-30 ogród działkowy ROD Staszica dz.11-Magnolia 
     N 50,93880’  

 E 17,28376’  

6 0-30 ogród działkowy ROD  ZNTK dz.192 
  N 50,93549’  
  E 17,28528’  

Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół ZEC w Oławie 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 

WWA Benzo 
(a) 

piren 

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

1 6,2 0,62 1,07 57,9 22,1 0,701 13,8 <10,0 6,55 0,074 5,12 0,17000 0,01010 

2 7,1 1,84 3,17 132,0 43,7 0,767 16,8 34,5 10,00 0,068 3,76 0,56300 0,03980 

3 7,0 1,50 2,59 120,0 27,2 1,090 20,6 22,5 11,00 0,058 4,28 0,38100 0,04760 

4 7,0 1,19 2,05 144,0 38,2 0,401 24,9 18,0 10,30 <0,05 5,97 1,20000 0,06140 

5 6,9 0,86 1,48 129,0 45,8 0,387 22,9 19,2 12,00 0,065 5,29 1,38000 0,24100 

6 6,7 1,03 1,78 105,0 33,0 <0,300 19,0 14,6 9,47 0,064 4,65 0,33000 0,02550 
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13. Teren wokół Fabryki Mebli GAWIN Sp. z o.o. S.K.  w Królewskiej Woli 

13.1.Charakterystyka obiektu 

Fabryka Mebli Gawin Meble to dolnośląski producent segmentów pokojowych, zestawów 

tapicerowanych, sypialni, oraz kuchni. Fabryka składa się z trzech zakładów tworzących jedną całość. 

Są to: Zakład Królewska Wola w Królewskiej Woli 17 a, Zakład nr 1 w Bukowinie Sycowskiej 4, Zakład 

nr 2 w Bukowinie Sycowskiej 7. Kierownictwo i siedziba firmy mieści się w Zakładzie w Królewskiej 

Woli.  

Zakłady nr 1 i nr 2 znajdują we wsi Bukowina Sycowska przy drodze z Goszcza do Sycowa, ok. 10 km 

od Międzyborza. Oddalone są od siebie o ok. 100 m. Otoczenie zakładów stanowią pola uprawne. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się po drugiej stronie drogi w odległości ok. 45-50 m. Oba 

zakłady oddalone są ok. 1 km od Zakładu w Królewskiej Woli, który również zlokalizowany jest przy 

drodze z Goszcza do Sycowa. Otoczenie zakładu stanowią także pola uprawne i pastwiska. Najbliższa 

zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest po drugiej stronie drogi w odległości ok. 40-50 m.  

Źródłem emisji do powietrza atmosferycznego z Fabryki Mebli są: lakiernia. kotłownie i odciągi trocin.  

Fabryka emituje do powietrza atmosferycznego kwasy organiczne i ich związki pochodne, węglowodory 

wielopierścieniowe aromatyczne i ich pochodne, ketony i ich pochodne, alkohole alifatyczne i ich 

pochodne, pyły pozostałe. 

13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych w obrębie Królewska Wola i Bukowina Sycowska. Jedną próbkę gleby pobrano też z łąki w 

Bukowinie Sycowskiej. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację 

punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.13.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli 

IV.13.2.  

13.3. Charakterystyka gleb  

 Próbki gleb pobrane z terenu Królewskiej Woli to piaski gliniaste lekkie (ppk 3), piaski gliniaste 

mocne (ppk 1) i gliny lekkie (ppk 2). Próbki gleb pobrane w Bukowinie Sycowskiej reprezentowały piaski 

gliniaste lekkie (ppk 4 i 6) oraz piaski słabo gliniaste (ppk 5).   

13.4. Omówienie wyników bada ń 

13.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Próbki gleb. pobrane z pól w Królewskiej Woli charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od 

bardzo kwaśnego w ppk 3 (pH=3,9) do lekko kwaśnego w ppk 1 (pH =6,3). W m. Bukowina Sycowska 

wykazano odczyn od bardzo kwaśnego w ppk 5 (pH=4,3) do kwaśnego w ppk 4 i 6 (pH=4,7 i 4,8). 

Zawartość próchnicy wahała się od 1,00% (ppk 3) do 1,78% (ppk 2) w Królewskiej Woli i od 0,33% 

punkcie 6 do 1,48 % w ppk  4 w Bukowinie Sycowskiej.  

13.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

     W badanych glebach. stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu (wg skali 

IUNG). Zawartość chromu i niklu była podwyższona (stopień I) w ppk 2, a miedzi w ppk 1. W 

pozostałych punktach pomiarowych zawartość tych metali była naturalna.  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie wartości 
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dopuszczalnych badanych metali ciężkich, w tym także rtęci. Stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych benzo(a)pirenu  w ppk 1, 2 i 5. We wszystkich  punktach pomiarowych wykazano 

podwyższoną antropogenicznie (IV stopień) zawartość siarki siarczanowej.  
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Tabela IV. 13.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb. pobranych wokół Fabryki Mebli Gawin 
 Sp.z o.o. S.K. w Królewskiej Woli 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne Królewska Wola,  dz, 52, vis a vis wjazdu do Fabryki 
N 51,39649’ 
E 17,55642’ 

2 0-30 pole uprawne Królewska Wola, dz,50, przy kotłowni i odciągu trocin 
N 51,39407’ 
E 17,55230’ 

3 0-30 pole uprawne Królewska Wola, dz,84 
N51,39286’ 
E 17,55646’ 

4 0-30 pole uprawne Bukowina Sycowska, dz,4/2, w pobliżu lakierni 
N 51,38795’ 
E 17,56737’ 

5 0-30 łąka Bukowina Sycowska, dz, 3, przy lakierni  
N 51,38879’ 
E 17,56785’ 

6 0-30 pole uprawne Bukowina Sycowska, dz, 9/18, na wschód od kotłowni i 
odciągu trocin  

N 51,38651’ 
E17,57100’  

 
Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Fabryki Mebli Gawin Sp. z o.o. S.K. w Królewskiej Woli 

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 Cr Cu Ni Hg mg/100g mg/kg  

1 6,3 0,92 1,59 36,2 12,50 <0,300 17,30 10,40 9,23 0,094 6,08 0,14600 

2 5,2 1,03 1,78 55,5 23,70 0,421 30,80 17,40 25,50 0,094 6,62 0,03760 

3 3,9 0,58 1,00 <20,0 12,40 <0,300 8,53 <10,00 4,85 0,061 4,03 0,01350 

4 4,7 0,86 1,48 23,7 12,40 <0,300 12,30 <10,00 4,86 0,066 4,59 0,01610 

5 4,3 0,23 0,40 <20,0 9,41 <0,300 2,85 <10,00 <2,00 0,050 6,66 0,03300 

6 4,8 0,19 0,33 25,5 11,80 <0,300 8,54 <10,00 4,98 <0,050 6,04 0,01310 
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14. Teren wokół  Ciepłowni Osiedlowej w Kłodzku 

14.1.Charakterystyka obiektu 

Ciepłownia Osiedlowa zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Kłodzka, przy ul. 

Wielisławskiej. Otoczenie Ciepłowni stanowią głównie okoliczne pola uprawne, łąki, rozproszona 

zabudowa mieszkalna i tereny sportowo-rekreacyjne. Większe obszary zurbanizowane położone są 

dalej, w kierunku północno-wschodnim, w centrum Kłodzka. Na południe od Ciepłowni przepływa rzeka 

Bystrzyca Dusznicka, należąca do zlewni Nysy Kłodzkiej. Ciepłownia Osiedlowa w Kłodzku emituje pył, 

SO2, NO2, CO, CO2, benzo(a)piren.  

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

     Próbki gleb do badań pobrano z 5 punktów z okolicznych pól uprawnych w otoczeniu Ciepłowni. 

Punkty zlokalizowane były w różnej odległości od obiektu i z różnych jej stron. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono 

w  tabeli IV.14.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.14.2.  

14.3. Charakterystyka gleb 

    Na badanym obszarze pobrane próby gleby wykazały w punkcie 1, 2 i 4 skład granulometryczny 

gliny średniej pylastej, a w punkcie 3 gliny ciężkiej pylastej. W punkcie 5 występował ił pylasty. 

14.4. Omówienie wyników bada ń 

14.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały odczyn bardzo kwaśny w punktach 2, 4 i 5, kwaśny w punkcie 1 i lekko 

kwaśny w punkcie 3. Zakres pH wynosił od 4,1 do 5,9. Badane próby charakteryzowały się zawartością 

próchnicy na poziomie od 4,52% do 12,88%, co oznacza bardzo wysoką zawartość próchnicy we 

wszystkich punktach. 

14.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- zawartość naturalna (stopień 0) chromu i kadmu we wszystkich punktach pomiarowych, 

- zawartość niklu w punktach 3 i 5 charakterystyczna była dla gleb o naturalnej zawartości tego metalu 

(stopień 0). Natomiast w punktach 1, 2 i 4 stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I),  

- zawartość cynku w punkcie 3 odpowiadała podwyższonej zawartości (stopień I), a w pozostałych 

punktach  zawartości naturalnej (stopień 0),  

- ilość miedzi we wszystkich punktach odpowiadała podwyższonej zawartości (stopień I),  

- stężenie ołowiu w punktach 2 i 3 odpowiadało naturalnej zawartości (stopień 0). Natomiast w 

pozostałych punktach stwierdzono  podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I). 

Biorąc pod uwagę wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi, wokół Ciepłowni Osiedlowej w Kłodzku nie stwierdzono 

przekroczeń  badanych metali ciężkich. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną 

określoną w w/w rozporządzeniu jedynie w punkcie 3 (przy ul. Zagórze). Zakres zawartości 

benzo(a)pirenu  w glebach na omawianym terenie wynosił 0,0004 – 0,127 mg/kg s.m. Zawartość 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (suma WWA) przekroczyła dopuszczalne stężenie 

wyłącznie w punkcie nr 3. Zakres zawartości tego wskaźnika na badanym obszarze wynosił od 0,120 
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do 1,26  mg/kg s.m. Zawartość siarki siarczanowej we wszystkich badanych punktach odpowiadała I 

stopniowi w skali IUNG (niska zawartość).  
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Tabela IV. 14.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb. pobranych wokół Ciepłowni  
Osiedlowej w Kłodzku  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne między ciepłownią i ul. Wielisławską 
(na północny-wschód od ciepłowni) 

N 50,42036’ 
E 16,63765’ 

2 0-30 pole uprawne między ciepłownią i ul. Korczaka 
(na wschód od ciepłowni) 

N 50,41888’ 
E 16,64050’ 

3 0-30 pole uprawne w Zagórzu, przy ul. Zagórze 
(na południowy-wschód od ciepłowni) 

N 50,41254’ 
E 16,63889’ 

4 0-30 pole uprawne między ciepłownią i ul. Wielisławską 
(na zachód od ciepłowni) 

N 50,41979’ 
E 16,62847’ 

5 0-30 pole uprawne po lewej stronie ul. Objazdowej  
(na północ od ciepłowni) 

N 50,42514’ 
E16,63375’ 

 
Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Ciepłowni Osiedlowej w Kłodzku 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 

WWA Benzo 
(a) 

piren 

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

1 5,1 7,47 12,88 68,5 47,5 <0,050 26,7 35,2 26,3 0,142 <0,85 0,447 0,012 

2 4,1 2,74 4,72 56,8 38,1 <0,050 28,0 25,2 32,3 0,061 <0,85 0,120 0,001 

3 5,9 3,81 6,57 103 46,7 0,103 37,2 30,2 42,0 0,082 <0,85 1,26 0,127 

4 4,4 4,57 7,88 49,5 45,3 <0,050 24,1 23,7 26,7 0,112 <0,85 0,152 0,0004 

5 5,7 2,62 4,52 74,3 65,9 0,100 30,9 39,4 33,4 0,163 <0,85 0,357 0,025 
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15. Teren wokół Zakładów Chemicznych „Wizów” S.A. w  Łące k/Bolesławca 

15.1.Charakterystyka obiektu 

 Zakłady Chemiczne „Wizów” S.A. zlokalizowane są we wsi Łąka w odległości około 4 km na północ 

od miasta Bolesławiec. Firma została powołana do życia w 1948 jako producent kwasu siarkowego.  

O lokalizacji zadecydowały pobliskie pokłady gipsu i anhydrytu oraz możliwość wykorzystania 

uzbrojonego terenu. Produkcję kwasu siarkowego uruchomiono w 1951 r. W latach 1969 -1979 

uruchomiono instalacje produkcji kwasu fosforowego. a następnie soli fosforowych. Do lat 80. XX w. 

Wizów był jedynym producentem trójpolifosforanów sodowych, wykorzystywanych do produkcji 

detergentów. W granicach Zakładów, w północnej ich części zlokalizowana jest hałda fosfogipsów, 

produktu ubocznego produkcji kwasu fosforowego. W południowo - wschodniej części Zakładów 

znajdują się trzy ziemne stawy osadowe. Na zachód od terenu Zakładów przepływa rzeka Bóbr - 

odległość jej koryta od zachodniej krawędzi hałdy wynosi około 500 m, a od zachodniego obwałowania 

stawów osadowych około 1300 m. Emisję zorganizowaną z procesów technologicznych zakładów  

stanowił fluor, pył PM10,  NO2, CO. 

W kwietniu 1990 roku zaprzestano produkować kwas siarkowy ze względu na wyeksploatowanie 

urządzeń technologicznych, ze względów ekonomicznych oraz wymagań ochrony środowiska. 

Likwidacja wydziału kwasu siarkowego spowodowała zmniejszenie emisji pyłów do powietrza o 87 %  

i dwutlenku siarki o 62 %.  

W czerwcu 1999 roku zlikwidowano kotłownię technologiczno – grzewczą opalaną węglem 

brunatnym. Na terenie przyległym do starej kotłowni, w okresie od grudnia 1998 roku do lipca 1999 roku 

wybudowano nowoczesną gazowo-olejową elektrociepłownię, będącą własnością firmy Polish Energy 

Partners w Warszawie. W związku z powyższym ograniczono emisję pyłów o ok. 98 % i emisję gazów o 

ok. 96 %. Stopniowo ilość zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady ulegała redukcji. Zmniejszono 

także roczne ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do rzeki Bóbr. W sierpniu 2006 

dostarczająca energię do Wizowa firma Polish Energy Partners złożyła wniosek o upadłość zakładów 

ze względu na zaległości w płatnościach. W 2006 roku sąd w Jeleniej Górze ogłosił upadłość Zakładów. 

 
15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono łącznie w 4 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, w rejonie zakładów oraz z pobliskiego trawnika. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli 

IV.15.1. a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.15.2.  

15.3. Charakterystyka gleb  

    Próbki gleb. pobrane w rejonie ZCH „Wizów” wykazały skład granulometryczny piasków gliniastych 

lekkich pylastych w ppk 2 do piasków gliniastych mocnych w ppk 1 i 3 oraz piasków gliniastych 

mocnych pylastych w ppk 4. 
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15.4. Omówienie wyników bada ń 

15.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

      Próbki gleb. pobrane w rejonie ZCH „Wizów” charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od 

lekko kwaśnego w ppk 1 i 3 (pH=6,5 i 6,4) do zasadowego punkcie 4 (pH=7,3). W punkcie 2 wykazano 

odczyn obojętny (pH=6,6). Zawartość próchnicy wahała się od 2,24% (ppk 3) do 8,45% (ppk 2).  

15.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

 W badanych glebach. stwierdzono następujące zawartości metali ciężkich (wg skali IUNG): 

- cynk – od zawartości naturalnej w ppk 3 do słabego zanieczyszczenie (stopień II) punktach 1 i 4.  

W punkcie nr 2 wykazano podwyższoną  zawartość (stopień I) cynku,  

- ołów - od zawartości naturalnej w ppk 3 do zawartości podwyższonej  (stopień I) w pozostałych 

punktach,  

- kadm - podwyższona zawartość (stopień I) we wszystkich ppk, 

- miedź – od zawartości naturalnej w ppk 3 i 4 do zawartości podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

ppk. 

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

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

dopuszczalnych badanych Zn, Pb, Cu, Cd, Hg i As. Stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych benzo(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się  w stopniach I i II (zawartość naturalna). 

Zawartość fluoru rozpuszczalnego w CaCl2 nie jest normowana. Była ona wyższa od średniej wartości 

tego wskaźnika spotykanej w piaskach (0,57 mg/kg) we wszystkich próbkach i mieściła się w zakresie 

0,6-2,5 mg/kg.   
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Tabela IV. 15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół ZCH WIZÓW w Łące k/ Bolesławca 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 Użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik w kierunku zachodnim 300 m od ZCH „Wizów” , przy 
stacji transformatorowej 

N  51,29726’ 
E 15,56530’ 

2 0-30 pole uprawne 50 m od strony południowo-zachodnie od hałdy, przy 
piezometrze P12 

N  51,29848’ 
E 15,57253’ 

3 0-30 pole uprawne 400 metrów na południe od ZCH „Wizów” , przy drodze w 
kierunku Chrościszowic 

N  51,29068 
E 15,58078’ 

4 0-30 pole uprawne 400 m na wschód od ZCH „Wizów” w kierunku Kraśnika 
Dolnego 

N  51,29830’ 
E 15,59622’ 

 
 
  
 
Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół  ZCH WIZÓW w Łące k/ Bolesławca 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby F-rozp, 
     w CaCl2 

mg/kg 

Siarka 
siarczanowa 

Benzo(a)piren 

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

1 6,5 2,4 4,14 140,0 29,3 0,84 20,3 0,230 9,90 0,6 0,4 0,190 

2 6,6 4,9 8,45 112,6 67,0 1,07 24,2 0,160 10,90 1,53 0,47 0,140 

3 6,4 1,3 2,24 33,7 18,3 0,36 5,8 0,100 6,80 1,43 1,43 0,040 

4 7,3 3,3 5,69 167,8 33,5 0,87 17,1 0,130 7,30 2,5 2,1 0,180 
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16. Teren wokół LUVENA S.A. Oddział Ubocze k/ Gryfo wa Śl. – dawniej Fabryka 

Nawozów Fosforowych „Ubocz” 

16.1.Charakterystyka obiektu 

    Fabryka Nawozów Fosforowych „Ubocz” zlokalizowana jest w miejscowości Ubocze koło Gryfowa Śl.  

Zakład rozpoczął produkcję w końcu XIX w., produkując początkowo kwas siarkowy, mączkę kostną i 

kleje. Wkrótce uruchomiono produkcję nawozów fosforowych.  Od strony zachodniej Fabryka graniczy z 

Wytwórnią Mas Bitumicznych, w kierunku północnym i północno-zachodnim znajdują się łąki i pola 

uprawne. od strony południowej znajduje się teren stacji PKP Gryfów Śląski.  W kierunku południowo-

wschodnim zlokalizowana jest niska zabudowa wsi Ubocze. W odległości ok. 100 m na południe i 

południowy-zachód od granicy obiektu znajdują się pojedyncze budynki mieszkalne 2 i 3 

kondygnacyjne. 

Fabryka Nawozów Fosforowych „Ubocz” była producentem superfosfatu, najbardziej 

rozpowszechnionego nawozu fosforowego. Jako produkt uboczny wytwarzany był w Fabryce kwas 

sześciofluorokrzemowy H2SiF6. Superfosfat otrzymywano w zakładzie przez działanie kwasu 

siarkowego na importowany fosforyt.  

W przeszłości na terenie Fabryki prowadzono produkcję kwasu siarkowego metodą wieżową. 

Surowcem w produkcji była siarka i kwas azotowy. Produkcja kwasu siarkowego prowadzona była w 

Fabryce do kwietnia 1989 roku. Emisję zorganizowaną z procesów technologicznych stanowił fluor, pył 

PM10, NO2. SO2. CO. 

Obszar. na którym zlokalizowana została Fabryka leży w zlewni rzeki Kwisy oraz Oldzy. Obecnie  

Fabryka Nawozów Fosforowych w Uboczu znajduje się w stanie upadłości i przejęta została przez 

wiodącego na polskim rynku producenta nawozów wieloskładnikowych LUVENA S.A. z Poznania.  

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 4 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

ogrodów i pól odłogowanych w rejonie zakładu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.16.1., a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.16.2.  

16.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb. pobrane w rejonie Fabryki Nawozów Fosforowych „Ubocz” wykazały skład 

granulometryczny od pyłów zwykłych w ppk 2 do pyłów ilastych w pozostałych punktach.  

16.4. Omówienie wyników bada ń 
 
16.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Próbki gleb. pobrane w rejonie Fabryki Nawozów Fosforowych „Ubocz” charakteryzowały się 

odczynem od lekko kwaśnego w ppk 1-3 (pH=5,8-6,1) do obojętnego (pH=6,7). Zawartość próchnicy 

wahała się od 1,55 % (ppk 1) do 3,79 % (ppk 3).  

16.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

  W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

- cynk i kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 1 i 4 do zawartości podwyższonej  (stopień I) 

tych metali  w punktach 2 i 3, 
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- ołów i miedź - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 1, 3 i 4 do zawartości podwyższonej  

(stopień I) tych metali  w punkcie 2.  

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

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

dopuszczalnych Zn, Pb, Cu, Cd i Hg.  Przekroczona została dopuszczalna zawartość arsenu w ppk 3. 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu we wszystkich punktach 

pomiarowych. Zawartość siarki siarczanowej osiągnęła niską zawartość (I stopień) we wszystkich 

punktach pomiarowych.  
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Tabela IV. 16.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół  Luvena S.A.,  
Oddział Ubocze k/ Gryfowa Śl. 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  ogród działkowy W kierunku północno-wschodnim od zakładu  N  51,04141’ 
E 15,43036’ 

2 0-30 ogród przydomowy W kierunku północno-wschodnim od zakładu, 100 m od 
drogi 

N  51,03657’ 
E 15,42936 

3 0-30 pole odłogowane 200 m w kierunku wschodnim od zakładu N  51,03885’ 
E 15,43290’ 

4 0-30 ogród działkowy 500 m od zakładu w kierunku południowo wschodnim N  51,03693’ 
E 15,42273’ 

 
Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Luvena S.A., Oddział Ubocze k/ Gryfowa Śl. 
 

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 As mg/100g mg/kg  

1 5,8 0,9 1,55 51,7 23,6 0,59 7,7 0,16 8,6 0,49 0,47 

2 6,1 1,7 2,93 80,5 48,5 0,92 16,1 0,18 12,3 0,32 0,08 

3 6,1 2,2 3,79 174,3 52,3 1,28 16,7 0,14 24,0 0,3 0,39 

6 6,7 1,5 2,59 69,7 52,6 0,83 16,5 1,85 10,8 0,24 0,61 
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17. Teren wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce (w upadło ści)  

17.1.Charakterystyka obiektu 

   Odlewnia Żeliwa „Gromadka” sp. z o.o. w Gromadce składa się z 4 zakładów z czego 2 położone są 

w miejscowości Gromadka, a pozostałe w miejscowościach Ławszowa i Modła. 

Odlewni Żeliwa - Zakład Nr 2  zlokalizowany jest przy ul. Odlewników 2 w Gromadce na działkach 721  

i 725. Zakład Nr 2 zlokalizowany jest w pobliżu stacji kolejowej relacji Bolesławiec-Gromadka-Modła.  

W południowej części zakładu, równolegle do ogrodzenia przepływa potok Siekierna.  

Na terenie Zakładu Nr 2 prowadzony był wytop surówki i złomu, z którego ręcznie wykonywano odlewy 

żeliwne standardowe. Podstawową produkcji Zakładu Nr 2 stanowiły odlewy żeliwne takie jak: włazy 

kanalizacyjne i wpusty uliczne, odlewy piecowe, odlewy maszynowe, ruszty piecowe. 

Zakład wyposażony jest m. in. w dwa żeliwiaki z gorącym dmuchem o wydajności 4 ÷ 4.5 T/h 

(możliwość produkcji żeliwa klasy GG-15, GG-20, GG-25), linię formowania opartą na formierkach 

impulsowych, gniazda produkcji maszynowej, halę oczyszczania i malowania odlewów. Zakład nie jest 

w ruchu. Emisję zorganizowaną z procesów technologicznych stanowiły: pył PM10, SO2, NO2, CO. 

17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z czterech punktów pomiarowych. Próbki te pobierano  

z okolicznych pól oraz ogrodów. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia 

tabela IV.17.1, a wyniki badań tabela IV.17.2. 

17.3. Charakterystyka gleb 

    Na badanym obszarze pobrane próbki gleb wykazały w punkcie 1 skład granulometryczny piasku 

gliniastego lekkiego. a ppk 2 piasku gliniastego lekkiego pylastego. W ppk 3 wykazano występowanie 

piasku słabo gliniastego, a w ppk 4 piasku luźnego.  

17.4. Omówienie wyników bada ń 

17.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

     Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punkcie 4 (pH=6,4) i obojętny w zakresie pH 

od 7,4 do 8,0 w pozostałych punktach pomiarowych.  

Badane gleby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 1,88 %  w ppk 3 do 7,07 % punkcie 2.  

17.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- cynk: od  słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 3 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w 

pozostałych punktach,  

- ołów: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 3 do średniego zanieczyszczenia w pozostałych 

punktach,  

- kadm: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 3 i 4 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w 

punktach nr 1 i 2, 

- chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 1, 2 i 3 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) 

w ppk nr 4, 

- miedź: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 3 i 4 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) 

w ppk nr 1. W ppk  2 wykazano średnie zanieczyszczenie (stopień III).  
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- nikiel: od zawartości naturalnej w ppk 1 do zawartości podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

punktach pomiarowych. 

   W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów  gruntów) zawartych w rozporządzeniu. 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi w badanych próbach gleb  

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych: 

cynku – w ppk nr 1 i 2. 

ołowiu – w ppk nr 1, 2 i 4. 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej była podwyższona antropogenicznie (IV stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
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Tabela IV. 17.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie przylegającym do 
 Odlewni Żeliwa w Gromadce  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  ogród działkowy Gromadka ul. Odlewników 26  N  51,35895’ 
E 15,75734’ 

2 0-30 ogród przydomowy Gromadka ul. Fabryczna 14b N  51,36074’ 
E 15,75889’ 

3 0-30 pole  Gromadka ul. 11 Listopada, na wschód od zakładu N  51,35907’ 
E 15,77300’ 

4 0-30 pole Gromadka ul. 11 Listopada, 20 m na zachód od zakładu N  51,21555’ 
E 15,46122’ 

  
Tabela IV,17,2, Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie przylegającym do Odlewni Żeliwa w Gromadce  
 

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 Cr Cu Ni mg/100g mg/kg 

1 7,4 3,7 6,38 370,2 299,8 2,7 39,3 100,6 17,0 12,3 0,750 

2 8,0 4,1 7,07 563,3 318,9 1,69 47,7 83,9 26,4 19,8 0,430 

3 8,0 1,9 1,88 119,0 57,7 0,77 32,8 31,4 11,1 10,7 1,720 

4 6,4 2,8 4,83 207,0 134,7 0,70 42,2 47,0 17,2 18,2 1,630 
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18. Teren wokół Pie ńskich Hut Szkła „Łu życe„ Sp. z o.o. w Pie ńsku  

18.1.Charakterystyka obiektu 

    Spółka Pieńskie Huty Szkła „Łużyce" powstała w maju 1997 r. na bazie przekształcenia Pieńskich 

Hut Szkła. Wieloletnie doświadczenie w tradycyjnym, ręcznym formowaniu szkła pozwala na produkcję 

wysokiej jakości szkła oświetleniowego i użytkowego. Jest ono tworzone techniką ręczną lub w 

produkcji półautomatycznej, co pozwala na traktowaniu każdego produktu indywidualnie. Oprócz 

wytwarzania wyrobów szklanych, Huta specjalizuje się również w szerokiej gamie zdobień 

powstających podczas dmuchania szkła (alabastry, pladry czy cracle) lub po jego zakończeniu 

(malowanie i matowanie). Historia  huty datuje się od roku 1872, kiedy to uruchomiono produkcję szkła 

optycznego. a w późniejszym czasie szkła opakowaniowego (butelki, słoje) i oświetleniowego. Przed II 

Wojną Światową Huta „Łużyce" była jedną z 13 hut działających na terenie miasta.  Pieńsk był jednym z 

największych ośrodków przemysłu szklarskiego w Europie, powstałego na bazie istniejących pokładów 

polodowcowych piasków szklarskich. oraz zasobów drewna i węgla brunatnego. Po zakończeniu II 

wojny światowej  produkcję uruchomiono po odbudowie ze zniszczeń w 1949 roku.  Do roku 1967 huta 

funkcjonowała jako samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Huta Szkła „Łużyce", produkując głównie 

szkło opakowaniowe. Od 1 kwietnia 1967 roku wchodziła w skład przedsiębiorstwa zrzeszającego 

cztery huty pod nazwą „Pieńskie Huty Szkła".  Aktualnie istniejąca spółka Pieńskie Huty Szkła „Łużyce" 

powstała w maju 1977 roku na bazie przekształcenia Pieńskich Hut Szkła. Emisję zorganizowaną z 

procesów technologicznych stanowią pył PM10. SO2. NO2. CO. 

 
18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono łącznie w 4 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól i 

trawników w rejonie obiektu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.18.1. a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.18.2.  

18.3. Charakterystyka gleb  

    Badane próbki gleb należały do grupy granulometrycznej piasku słabo gliniastego pylastego (ppk 4), 

piasku gliniastego lekkiego pylastego (ppk nr 1 i 3) oraz pyłu zwykłego (ppk 2). 

18.4. Omówienie wyników bada ń 

18.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Zakres wartości odczynu wynosił od pH 6,5 (odczyn lekko kwaśny - ppk 3) do pH 6,7 (odczyn 

obojętny)  w pozostałych punktach pomiarowych.  

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 7,41% (ppk 4) do 16,03% (w ppk 3). 
 
18.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

    Ocena zawartości metali w glebach w oparci o klasyfikację IUNG wykazała następujące stopnie 

zanieczyszczeń: 

- cynk: od  słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 1 i 2 do silnego zanieczyszczenia(stopień IV) w 

ppk 3. W ppk 4 wykazano średnie zanieczyszczenie (stopień III).  

- ołów: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 1 i 2 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) 

w pozostałych punktach.  
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- kadm: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 2 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk 

3. W ppk  4 wykazano średnie zanieczyszczenie (stopień III), a w ppk 1 słabe (stopień II), 

- chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 1 do średniego zanieczyszczenia (stopień III)  

w ppk 2. W ppk  3 i 4 wykazano słabe zanieczyszczenie (stopień II), 

- miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk  1 do średniego zanieczyszczenia (stopień III)  

w pozostałych ppk, 

- nikiel: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 1 do średniego zanieczyszczenia (stopień III)  

w ppk 4. W ppk 2 i 3 wykazano słabe zanieczyszczenie (stopień II). 

   W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów  gruntów) zawartych w rozporządzeniu, 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w badanych próbach gleb  

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych: 

cynku i ołowiu – w ppk nr 3 i 4, 

kadmu – w ppk nr 3, 

chromu – w ppk nr 2. 

Nie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych miedzi, niklu i rtęci 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej była podwyższona antropogenicznie (IV stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

Zawartość fluoru rozpuszczalnego w CaCl2 nie jest normowana. Była ona wyższa od średniej wartości 

tego wskaźnika spotykanej w piaskach (0.57 mg/kg) we wszystkich próbkach i mieściła się w zakresie 

0,7-4,47 mg/kg.   
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Tabela IV. 18.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie przylegającym do  
Pieńskich Hut Szkła 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne Strona wschodnia Huty „Łużyce” w Pieńsku N  51,25014’ 
E 15,05368’ 

2 0-30 trawnik zachodnia strona Huty „Łużyce” , przy stadionie miejskim 
w Pieńsku  

N  51,25059’ 
E 15’ 04916 

3 0-30 pole uprawne Strona wschodnia od Hhuty „Lucyna” w Pieńsku N  51,14588’ 
E 15,02664’ 

4 0-30 trawnik Strona południowo - zachodnia od Huty „Lucyna” w 
Pieńsku 

N  51,24036’ 
E 15,04183’ 

  
Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie przylegającym do Pieńskich Hut Szkła 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org, Zawarto-
ść 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

F rozp, 
 w CaCl2 

Benzo(a)-
piren 

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

1 6,7 8,5 14,65 179,6 90,9 1,51 58,6 41,8 49,4 0,23 8,2 1,73 0,800 

2 6,7 5,4 9,31 205,6 88,3 1,07 212,8 88,7 53,1 0,81 6,9 2,8 0,180 

3 6,5 9,3 16,03 1101,2 167,4 4,93 53,9 78,1 39,0 0,77 6,3 4,47 0,270 

4 6,7 4,3 7,41 567,3 123,9 2,07 55,5 50,9 54,0 0,44 13,2 0,7 0,170 
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IVE. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 

19. Tereny u żytkowane rolniczo – Ferma drobiu Jan Kaczała. Kolon ia Strzelce  

19.1. Charakterystyka obiektu 

    Ferma Drobiu Jan Kaczała zlokalizowana w miejscowości Kolonia Strzelce 85 jest obiektem 

przeznaczonym do chowu drobiu o maksymalnej ilości stanowisk wynoszącej 138 000 sztuk.  

Obiekt prowadzi chów kur niosek oraz produkcję i sprzedaż jaj. Sektor produkcyjny fermy składa się  

z 3 kurników oraz odchowalni piskląt. Pisklęta utrzymywane są  w systemie ściółkowym.    

Kury nioski utrzymywane są w systemie klatkowym bezściółkowym (6 sztuk baterii 4 piętrowych).  

W kurnikach towarowych 1 cykl produkcyjny trwa około 12 miesięcy. Podstawowe wyposażenie 

kurników stanowią taśmociągi, za pomocą których podawana jest pasza. zbierane jaja i usuwany 

pomiot. Po zakończonym cyklu produkcyjnym pomieszczenia są czyszczone i dezynfekowane.  

Powstający na fermie pomiot kurzy (około 10 ton dziennie) jest w całości zbywany lokalnymi rolnikom 

na podstawie umów zawartych pomiędzy nimi, a właścicielem fermy. Pomiot jest odbierany codziennie i 

wywożony transportem własnym rolnika. Pod obornik wykorzystywany jest areał około 500 ha w 

obrębach Dobroszyce, Strzelce, Zaprężyn, Sadków, Dobrzeń. 

19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w sześciu punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na polach 

nawożonych obornikiem z fermy. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.19.1. a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.19.2.  

19.3. Charakterystyka gleb  

    Badane próbki wykazały zróżnicowany skład granulometryczny: pyłu zwykłego w ppk 5, piasku 

gliniastego lekkiego (ppk 2), piasku gliniastego mocnego w ppk 4, gliny lekkiej pylastej w ppk 1, gliny 

średniej w ppk 3 i  pyłu ilastego w ppk 6.  

19.4. Omówienie wyników bada ń 

19.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od kwaśnego w ppk 1 i 2 (pH=5,1–5,3) do lekko 

kwaśnego (pH=5,6–6,2) pozostałych punktach. Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb 

mieściła się w zakresie od 0,57% (ppk nr 4) do 1,50% (ppk nr 5). 

19.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach. Zawartość ołowiu wykazała w 

ppk  5 zawartość podwyższoną (stopień I), a w  pozostałych próbkach  zawartość naturalną (stopień 0). 

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni i As  utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych 

dla grupy B rodzajów gruntów. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną w ppk 2. 

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 55,66 kg/ha (ppk 4) do 234,34 kg/ha (ppk 1). Na 

polach, gdzie pobrano próbki nr 1,2,3 i 6 zastosowano obornik jesienią 2010 roku. Próbki 4 i 5, pobrano 

z pól, gdzie zastosowano obornik jesienią 2009 roku. W próbce nr 4, pobranej jesienią 2009 roku 

stwierdzono najmniejszą zawartość azotu mineralnego. Znacznie większą zawartość azotu mineralnego 
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stwierdzono w próbkach 1, 2, 3 (pobranych jesienią 2010 roku) oraz w próbce nr 5. Przyjmując 75 kg/ha 

za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - 

jesień 2010 rok) można uznać wyniki badań z 4 próbek za wyższe od tej wartości. Zawartość siarki 

siarczanowej mieściła się stopniach II i III. a więc uznać ją można za naturalną. 
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Tabela IV. 19.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie pól użytkowanych przez fermę  
drobiu J.Kaczała-Kolonia Strzelce (gm. Dobroszyce) 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne obręb Dobroszyce dz. 457/15 
N 51,27557’    
 E 17,35238’   

2 0-30 pole uprawne obręb Sadków dz. 1/2 
   N 51,30400  

     E 17,30305’   

3 0-30 pole uprawne obręb Sadków dz. 8 
N 51,30585’  
E 17,30305’   

4 0-30 pole uprawne obręb Strzelce dz.323 
N 51,28270’   
E 17,35241’   

5 0-30 pole uprawne obręb Dobrzeń dz. 451/46 
N 51,24780’   
E17,28861’   

6 0-30 pole uprawne obręb Zaprężyn dz. 61/12 
 N 51,25439’   
E17,20068’  
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Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie pól użytkowanych przez fermę drobiu Kaczała - Kolonia Strzelce (gm, Dobroszyce) 
 

Nr Odczyn 
w 1 n KCl 

C-org, Zawar-
tość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny 
 
 

kg/ha punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni As  

1 5,3 0,84 1,45 31,9 17,5 <0,300 11,50 <10,00 7,13 2,69 3,20 0,01470 234,34 

2 5,1 0,47 0,81 30,8 11,1 <0,300 9,33 <10,00 7,11 2,08 2,70 0,18800 143,36 

3 6,2 0,69 1,19 51,8 14,9 <0,300 25,70 15,40 17,10 3,45 3,01 0,00560 110,68 

4 5,6 0,33 0,57 26,2 14,7 <0,300 10,10 <10,00 5,60 3,01 2,38 0,02780 55,66 

5 5,9 0,87 1,50 40,3 20,1 <0,300 17,70 <10,00 9,55 4,05 2,03 0,00900 80,18 

6 5,7 0,71 1,22 39,5 12,4 <0,300 29,10 13,10 17,30 5,17 2,69 0,00740 56,49 
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20. Tereny u żytkowane rolniczo - Ferma trzody chlewnej POL-LEAN Sp.z.o.o., 

Piecowice  

20.1. Charakterystyka obiektu 

    Ferma Trzody Chlewnej w Piecowicach zlokalizowana jest w południowej części wsi Piecowice 

(działka nr 107/15 o powierzchni 3,7316 ha). W kierunku zachodnim. południowym i południowo-

wschodnim od zabudowań Fermy znajdują się tereny rolnicze. Ponadto w kierunku południowym 

znajdują się obiekty nieczynnej oczyszczalni ścieków. W kierunku północnym Ferma graniczy ze stacją 

uzdatniania wody. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 50 m od płn-zach. 

rogu działki (80m od budynku chlewni) i w kierunku płn-wsch. w odległości ok. 30 m od granicy działki. 

Ferma Trzody Chlewnej w Piechowicach jest obiektem przeznaczonym do tuczu trzody chlewnej o 

maksymalnej obsadzie wynoszącej 3520 sztuk. Tucz odbywa się w 12 kojcach o powierzchni 362 m2 

każdy. Kojce zlokalizowane są w 5-ciu budynkach. Ferma. zasiedlana jest warchlakami o wadze ok 40 

kg. Tucz trwa ok. 11 tygodni do osiągnięcia końcowej masy ciała zwierząt do 105 kg. Tucz prowadzony 

jest na głębokiej ściółce. uzupełnianej w trakcie prowadzenia tuczu. Na podłożu ściółkowym 

przeprowadza się od 2 do 4 cykli produkcyjnych bez usuwania obornika. Obornik usuwany jest 

bezpośrednio z budynków inwentarskich dwa razy w roku i przekazywany okolicznym rolnikom na 

podstawie zawartych umów. Rocznie powstaje około 1920 t obornika. 

Do składowania obornika przeznaczona jest betonowa płyta obornikowa o wymiarach 45.0 m x 16.5 m 

z systemem odprowadzającym wody odciekowe z obornika do dwóch szczelnych podziemnych 

zbiorników żelbetowych o pojemności 57 m3 każdy. Źródła emisji zorganizowanej substancji (amoniak. 

siarkowodór) do powietrza stanowią wentylatory wyciągowe budynków chlewni. 

 
20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych w m. Piechowice. Bielawa. Raków i Śliwice.   . 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.20.1. a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.20.2.  

20.3. Charakterystyka gleb  

   Pobrane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasku gliniastego lekkiego  

w ppk 4, poprzez piasek gliniasty mocny w ppk 5 do glin lekkich w pozostałych punktach pomiarowych. 

20.1.4. Omówienie wyników bada ń 

21.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od bardzo kwaśnego w ppk 2 i 6 (pH = 4,5 i 4,2) do 

zasadowego w ppk 5 (pH=7,3). W ppk 4 występował odczyn kwaśny (pH=4,7). W  ppk 3 lekko kwaśny 

(pH=6,3), a w ppk 1 obojętny (pH=7,1). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w 

zakresie od 1,74% (próbka nr 5) do 0,60% (próbka nr 6). 

20.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich  

W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Cu oraz Ni. 
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W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla grupy B 

rodzajów gruntów. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną w próbce nr 1. 

Zawartość azotu mineralnego w próbkach pobranych na polach w obrębach  m. Piechowice. Bielawa. 

Raków i Śliwice kształtowała się od 30,74 kg/ha (ppk 2) do 128,60 kg/ha (ppk 1). Na wszystkich polach z 

wyjątkiem tego, gdzie pobrano próbkę nr 2 zastosowano obornik jesienią 2010 roku. W próbce 2, 

pobranej jesienią 2009 roku stwierdzono najmniejszą zawartość azotu mineralnego. Przyjmując 75 

kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego jesienią w 2010 roku w warstwie 0-30 cm w glebach 

województwa dolnośląskiego, można uznać, że zawartość tego wskaźnika została przekroczona 

jedynie w próbce nr 1. 

We wszystkich próbach gleb wystąpiła naturalna zawartość siarki siarczanowej -  stopień I i II. 
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Tabela IV. 20.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie pól użytkowanych przez Fermę 
trzody chlewnej Pol-Lean Sp. z o.o. 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne obręb Piecowice, dz. 31 
N 51,14558’  
E17,22994’  

2 0-30 pole uprawne obręb Bielawa, dz. 258/2 
 N 51,15219’  
E17,24770’  

3 0-30 pole uprawne obręb Bielawa, dz. 271 
 N 51,15212’  
E17,25645’  

4 0-30 pole uprawne obręb Raków, dz. 515 
 N 51,16529’  
E17,26738’  

5 0-30 pole uprawne obręb Piecowice, dz. 1 
 N 51,15313’  
E17,23326’  

6 0-30 pole uprawne obręb Śliwice, dz. 63 
 N 51,13236’  
 E 17,22469’  
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Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie pól użytkowanych przez Fermę trzody chlewnej Pol-Lean Sp, z o,o, 
 

Nr Odczyn 
w 1 n KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny 
 
 

kg/ha 
punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

 
 

1 7,1 0,80 1,38 48,7 18,1 <0,300 22,7 10,6 9,02 1,16 0,10500 128,60 

2 4,5 0,60 1,03 34,1 14,2 <0,300 16,7 <10,0 7,31 0,69 0,02640 30,74 

3 6,3 0,71 1,22 43,9 16,5 <0,300 30,1 13,0 12,90 1,04 0,01640 36,85 

4 4,7 0,87 1,50 25,0 14,6 <0,300 11,5 10,0 4,79 1,90 0,01340 37,31 

5 7,3 1,01 1,74 33,5 34,3 <0,300 14,3 <10,0 6,65 1,61 0,02680 69,82 

6 4,2 0,35 0,60 35,8 20,1 <0,300 16,0 <10,0 6,56 1,35 0,01740 72,89 
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21. Tereny u żytkowane rolniczo - Gospodarstwo Rolne L. CZ. Konop ka 

21.1. Charakterystyka obiektu 

      Przedmiotem podstawowej działalności Gospodarstwa Rolnego Lesława i Czesława Konopka w 

Proboszczowie jest produkcja zwierzęca (chów i hodowla trzody chlewnej) oraz roślinna (głównie 

uprawa pszenicy, kukurydzy i jęczmienia). Ferma Trzody Chlewnej należąca do tego gospodarstwa   

zlokalizowana jest we wschodniej części wsi Proboszczów, gmina Pielgrzymka.  

Produkcja prowadzona jest na gruntach i w obiektach dzierżawionych  na podstawie umów dzierżawy 

oraz na gruntach i w obiektach będących własnością właścicieli gospodarstwa. Ww. grunty i obiekty 

znajdują się na działkach zlokalizowanych w obrębie wsi Proboszczów i Nowego Kościoła. 

Łączna powierzchnia gruntów własnych i dzierżawionych wynosi ok. 1097,4371 ha, w tym powierzchnia 

gruntów dzierżawionych wynosi ok. 941,5464 ha. Powierzchnia gruntów własnych wynosi 155,8907 ha. 

Chów i hodowla trzody chlewnej prowadzone są w cyklu zamkniętym. głównie w systemie rusztowym 

oraz częściowo w systemie ściółkowym. Cykl produkcyjny trwa ok. 5 miesięcy. Gnojowica gromadzona 

jest w kanałach gnojowych i zbiornikach pod stanowiskami zwierząt. skąd transportowana jest 

kanalizacją gnojową do bezodpływowych zbiorników.  

W wyniku chowu i hodowli trzody chlewnej na ternie Gospodarstwa Rolnego Lesław i Czesław Konopka 

w Proboszczowie wytwarzane są nawozy naturalne głównie w postaci gnojowicy oraz w mniejszej ilości 

obornik. 

W gospodarstwie nie jest prowadzony rejestr ilości wytwarzanych nawozów naturalnych. Ilość 

wytwarzanej gnojowicy określana jest szacunkowo w planie nawożenia, wg stanu inwentarza oraz na 

podstawie wieloletniego doświadczenia. Ilość wytwarzanych nawozów naturalnych w 2009 r. 

szacunkowo wynosił: 25780 m3 gnojowicy i 40 Mg obornika. 

21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w ośmiu punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych gospodarstwa L.Cz. Konopka. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.21.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.21.2.  

21.3. Charakterystyka gleb  

Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny od gliny średniej pylastej (ppk 3, 8), poprzez 

pył ilasty (ppk 1,2, 4, 6, 7) do iłu pylastego (ppk 3). 

21.4. Omówienie wyników bada ń 

21.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby w większości wykazały odczyn lekko kwaśny (pH=5,6–6,1) oraz kwaśny 

(pH=5,4) w ppk 5. Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,65 % 

(ppk 7) do 2,24% (ppk 1 i 3). 

21.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich  

W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Cu oraz Ni.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla grupy B 
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rodzajów gruntów. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną we wszystkich 

badanych punktach. Najwyższa wartość wystąpiła w próbce 3 (0,258 mg/kg). 

Zawartość azotu mineralnego w próbkach pobranych na polach w obrębie Proboszczów kształtowała 

się od 75,49 kg/ha (ppk 7) do 164,20 kg/ha (ppk 1). Przyjmując 75 kg/ha za średnią zawartość azotu 

mineralnego jesienią w 2010 roku w warstwie 0-30 cm w glebach województwa dolnośląskiego można 

uznać zawartość tego wskaźnika za wyższą od tej wartości we wszystkich pobranych próbkach. 

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej -  stopień I (zawartość 

naturalna). 
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie pól użytkowanych przez Gospodarstwo Rolne 
L.Cz. Konopka 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 1259/1 
N 51,06387’                      
E 15,79961’ 

2 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 637 
N 51,08696’ 
 E 15,80518’ 

3 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 637 
N 51,09670’  
 E 15,80486’ 

4 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 630, 632 
N 51,10086’    
E15,80566’ 

5 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 102/2 
N 51,08739’   
 E 15,83236’ 

6 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 122, 121 
N 51,08204’  
 E 15,82047’ 

7 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 110/1 
N 51,08387’ 
 E 15,82704’ 

8 0-30 pole uprawne obręb Proboszczów, dz. 981, 979/2 
N 51,05314’  
E 15,77986’ 
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                      Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie pól użytkowanych przez Gospodarstwo Rolne L.Cz. Konopka 
 

Nr Odczyn 
w 1 n KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny 
 
 

kg/ha 
punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu NI  

1 6,1 1,3 2,24 51,7 16,7 0,201 18,7 12,6 9,41 0,826  0,121 164,20 

2 6,0 1,2 2,06 50,8 16,1 0,182 19,7 12,4 10,1 0,564  0,118 133,36 

3 5,8 1,3 2,24 48,3 17,7 0,179 15,3 11,4 8,29 0,537  0,258 139,26 

4 5,6 0,98 1,69 36,1 55,6 0,181 17,6 11,2 8,50 0,504  0,111 105,50 

5 5,4 1,1 1,89 38,0 16,7 0,162 20,0 10,6 9,67 0,410  0,056 94,38 

6 6,1 1,0 1,72 36,7 16,0 0,201 19,1 10,6 9,25 0,423  0,045 99,38 

7 5,6 0,96 1,65 39,4 15,6 0,180 18,5 11,5 9,74 0,370  0,050 75,49 

8 5,9 1,2 2,06 53,6 17,4 0,182 27,0 16,0 14,2 0,647 0,112 132,58 
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IV F. INNE OBSZARY 

22. Park Szczytnicki we Wrocławiu  

Park Szczytnicki zlokalizowany jest we wschodniej części miasta, pomiędzy starą Odrą, 

a ul. Wróblewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Paderewskiego i Różyckiego. Jest to jeden 

z największych parków Wrocławia, będący  parkiem krajobrazowy o dużych walorach kompozycyjnych 

i dendrologicznych, o powierzchni ok. 100 ha. Znajduje się tutaj wiele osobliwości dendrologicznych 

między innymi Taxodium distichum. Castanea sativa. Pterocarya fraxinifilia. Pseudolarix amabilis. 

Tsuga canadensis. Pinus ponderosa. Na szczególna uwagę zasługuje Ogród Japoński. położony w 

rejonie Hali Ludowej przy ul. Mickiewicza.  

 
22.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

parku. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów 

kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.22.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.22.2.  

22.2. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb. pobrane na terenie Parku Szczytnickiego charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym od piasków gliniastych mocnych w ppk 4 (sektor V) do glin średnich w punktach 

2,3,5 i 6 (sektor III, VI, VII i VIII). W pozostałych punktach pomiarowych 1,7 i 8 (sektor I. II. IV)   

wykazano występowanie glin lekkich. 

22.3. Omówienie wyników bada ń 

22.3.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Próbki gleb. pobrane na terenie Parku Szczytnickiego charakteryzowały się odczynem od bardzo 

kwaśnego w punkcie 2 (pH=4,0) i 7 (pH=4,2) do lekko kwaśnego w punkcie nr 1 (pH=5,9) i 6 (pH=5,6).  

W pozostałych punktach wykazano odczyn kwaśny. Zawartość próchnicy wahała się od 0,93% w 

punkcie nr 2 do 8,19 % punkcie nr 6.  

22.3.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   Ocena zawartości metali w glebach parku w oparci o klasyfikację IUNG wykazała: 

- cynk: od  podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk 1,2,4,5,7 i 8 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III) w pozostałych punktach pomiarowych,  

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 7 do  słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 4 i 

6. W pozostałych punktach pomiarowych wykazano zawartość podwyższoną (stopień I), 

- kadm – od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 1,2,5,7 i 8 do  silnego zanieczyszczenia (stopień 

IV) w ppk 6. W punkcie nr 4 wykazano zawartość podwyższoną kadmu, a w ppk 3 słabe 

zanieczyszczenie (stopień II) tym pierwiastkiem. 

- chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 1, 4, 8 do  słabego zanieczyszczenia (stopień II) w 

ppk nr 6. W pozostałych punktach wykazano podwyższoną zawartość (stopień I) tego metalu, 

- miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 1, 2, 5, 7 i 8  do silnego zanieczyszczenia 

(stopień IV) w  ppk 6. W ppk  3 i 4 wykazano słabe zanieczyszczenie (stopień II) tym pierwiastkiem. 
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- nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich  ppk  za wyjątkiem ppk nr 4, gdzie wykazano 

podwyższoną zawartość niklu (stopień I). 

   W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów  gruntów) zawartych w rozporządzeniu, 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi w badanych próbach gleb  

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych: 

cynku – w ppk 3 i 6. 

ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, rtęci – w ppk 6. 

Nie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych arsenu i niklu. 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej była naturalna (I i II stopień) we wszystkich punktach pomiarowych.  
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Tabela IV. 22.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik  obok Ogrodu Japońskiego, sektor II 
N 51,10983’  
E 17,07851’  

2 0-30 łąka  w pobliżu Kościoła św, J, Nepomucena , sektor III 
N 51,10943’  
E 17,08295’  

3 0-30 łąka  łąka przy ul, Chopina, sektor VIII 
N 51,11859’  
E 17,08036’  

4 0-30 łąka od strony rektoratu AWF, sektor V 
 N 51,11264 

    E 17,07925’  

5 0-30 łąka w pobliżu wieży od ul, Różyckiego, sektor VI 
N 51,11504’  
E 17,08192’  

6 0-30 łąka pomiędzy stadionem Olimpijskim a ul, Mickiewicza, sektor 
VII 

 N 51,11432’  
 E 17,08762’  

7 0-30 łąka  wejście od ul, Zielonego Dębu, sektor IV 
 N 51,10760’  
 E 17,08703’  

8 0-30 łąka ul, Wystawowej, sektor I                                                                                                                             
 N 51,10789’  
 E 17,07313’  
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Tabela IV.22.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych w Parku Szczytnickim 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 5,9 1,37 2,36 188,0 71,1 0,449 21,9 29,4 16,0 0,284 5,65 2,40 1,12000 

2 4,0 0,54 0,93 96,8 47,7 <0,300 38,8 26,4 18,8 0,358 6,60 1,69 0,10000 

3 5,1 2,63 4,53 318,0 78,3 1,820 40,8 58,6 21,5 0,712 7,04 1,37 0,17200 

4 5,5 1,34 2,31 216,0 70,8 0,598 17,9 36,0 12,9 0,566 5,55 1,20 0,23600 

5 4,6 1,82 3,14 143,0 81,1 0,379 31,4 39,6 19,5 0,392 8,97 2,94 0,13800 

6 5,6 4,75 8,19 1730,0 309,0 12,700 165,0 285,0 48,0 7,920 5,17 2,69 1,52000 

7 4,2 1,34 2,31 94,3 33,30 0,3650 31,0 21,9 15,4 0,678 5,14 1,45 0,76000 

8 5,2 1,21 2,09 101,0 56,6 0,3080 20,8 26,5 13,0 0,866 5,48 2,74 0,29800 
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2010 roku badaniami gleb objęto 22 obiekty na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 130 punktach pomiarowych. 

2. Badaniami objęto tereny wokół zakładów przemysłowych, tereny wokół składowisk odpadów, tereny 

położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych, grunty rolne w gospodarstwach stosujących obornik lub 

gnojowicę. obszary chronione w tym Natura 2000. 

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. z 2002 r., 

Nr 165, poz. 1359) oraz wytycznych IUNG Puławy (1995 r.).  

4. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 2010 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: cynku, ołowiu, chromu, kadmu, miedzi, rtęci 

 i arsenu oraz benzo(a)pirenu. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń niklu. Odnotowano też przekroczenie dopuszczalnych stężeń sumy WWA, 

benzyny i oleju mineralnego.  

5. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu (79 próbek).  

6. Największa liczba przekroczeń metali ciężkich dotyczyła cynku i ołowiu. 

W poniższej tabeli wyszczególniono obiekty, wskaźniki oraz liczbę ppk, w której stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych norm.  

Tabela V.11. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach w 2010 
roku na terenie województwa dolnośląskiego  

Obiekt Ilość badanych  
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Liczba punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Teren wzdłuż biegu rzeki Oławy  8 B(a)P 5 

Teren rezerwatu Stawy Milickie  6 B(a)P 1 

Obszar Doliny Widawy (Natura 
2000) 

6 B(a)P 2 

Trasa komunikacyjna Wrocław-
Warszawa  
(w granicach woj. 
dolnośląskiego) – m. Wrocław, 
powiat wrocławski i oleśnicki 

 

8 B(a)P 8 

Obwodnica Śródmiejska 
Wrocławia (odcinek istniejący) – 
m. Wrocław 
 

   8 
Pb 1 

B(a)P 8 

benzyna 8 

olej mineralny 1 

Trasa komunikacyjna Legnica-
Prochowice (powiat legnicki) 

 
6 B(a)P 6 
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Obiekt Ilość badanych  
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Trasa komunikacyjna Wałbrzych 
-Świebodzice 
(powiat wałbrzyski i świdnicki) 

 
5 

Pb 1 

B(a)P 5 

Teren wokół składowiska 
odpadów w Rudnej Wlk. (gm. 
Wąsosz, powiat górowski) 

6 B(a)P 2 

Teren wokół składowisk 
odpadów w m. Wronów (gm. 
Niechlów, powiat górowski) 

6 B(a)P 2 

Teren wokół składowiska 
odpadów w Paszowicach (gm. 
Paszowice, powiat Jawor) 

 
6 B(a)P 3 

Teren wokół składowiska 
odpadów  w Ścinawce Dolnej 
(gm. Radków, powiat kłodzki)         

 
4 B(a)P 3 

Teren wokół Miejskiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej w Oławie 
(m.Oława) 

 
6 

B(a)P 4 

WWA 2 

Teren wokół Fabryki Mebli 
GAWIN Sp.z o.o. w Królewskiej 
Woli (Gm. Miedzybórz, powiat 
oleśnicki) 

6 B(a)P 3 

Teren wokół Ciepłowni 
Osiedlowej  
w Kłodzku (m. Kłodzko) 

5 
B(a)P 1 

WWA 1 

Teren wokół Zakładów 
Chemicznych „Wizów” S.A. w 
Łące k/Bolesławca (powiat 
bolesławiecki) 

4 
B(a)P 4 

Teren wokół  LUVENA S,A, 
Oddział Ubcze (dawniej Fabryka 
Nawozów Fosforowych)  w 
Gryfowie Śl. (powiat lwówecki) 

4 As 1 

B(a)P 4 

Obszar wokół Odlewni Żeliwa 
„Gromadka” w Gromadce 
(powiat bolesławiecki) 

4 

 

Zn 2 

Pb 3 

B(a)P 4 

Obszar wokół Pieńskich Hut 
Szkła Zakład Lucyna w Pieńsku  

 

 

4 

Cr 1 

Zn 2 

Cd 1 

Pb 2 

B(a)P 4 
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Obiekt Ilość badanych  

punktów 
pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Tereny użytkowane rolniczo – 
Ferma drobiu Jan Kaczała, 
Kolonia Strzelce (gm. 
Dobroszyce, powiat oleśnicki) 

 
 

6 B(a)P 1 

Tereny użytkowane rolniczo - 
Ferma trzody chlewnej POL-
LEAN Sp.z o.o, Piechowice (gm. 
Długołęka, powiat wrocławski) 

 
6 B(a)P 1 

Tereny użytkowane rolniczo- 
Gospodarstwo Rolne L. CZ. 
Konopka (m. Proboszczczów, 
gm. Pielgrzymka, powiat 
złotoryjski)  

 

8 B(a)P 8 

Park Szczytnicki we Wrocławiu  
(m, Wrocław) 

8 

Zn 2 

Pb 1 

Cd 1 

Cr 1 

Cu 1 

Hg 1 

B(a)P 8 

 
7. W 2010 roku stwierdzono występowania gleb w stopniach zanieczyszczenia od 0 do  IV w skali IUNG 

Puławy. Gleby silnie zanieczyszczone (stopień IV) stwierdzono w pojedynczych próbkach gleb 

pobranych wokół Pieńskich Hut Szkła (Zn,Cd) i w Parku Szczytnickim (Cd,Cu). 

Nie stwierdzono występowania gleb bardzo silnie zanieczyszczonych (stopień V). 

8. W 65% wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo zawartość azotu 

mineralnego była wyższa niż średnia zawartość tego związku (75 kg/ha) stwierdzona w 2010 roku w 

glebach województwa dolnośląskiego w warstwie 0-30 cm (jesień). 

9. W 38 % badanych punktów pomiarowych występowała podwyższona antropogenicznie zawartość 

siarki siarczanowej (IV stopień).  

 

Wykonane przez WIOŚ w 20010 badania gleb wykazały że:  

- na terenach w pobliżu zakładów przemysłowych występowały przekroczenia dopuszczalnych wartości 

metali ciężkich, benzo(a)pirenu i sumy WWA, 

- na terenach użytkowanych rolniczo występowały na ogół naturalne zawartości metali ciężkich  

(stopień 0). Stwierdzono tu przekroczenia dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu. 

Podobną zależność stwierdzono na terenach wokół składowisk odpadów i na terenach położonych 

wzdłuż tras komunikacyjnych.  
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