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I. WSTĘP 

 
     W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych i narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Do badań pobrano 134 próbki gleb wokół 22 obiektów. Wykaz badanych obiektów, liczbę punktów 

pomiarowych przy poszczególnych obiektach oraz zakres badań przedstawiono w tabeli I.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, zanieczyszczenia 

węglowodorowe w tym benzo(a)piren, benzyna i olej mineralny, Fe całkowite i przyswajalne, 

siarka siarczanowa, fluor rozpuszczalny i azot mineralny. 

Tabela I. 1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio 
zagrożonych zanieczyszczeniami w 2014 roku – tereny uprzemysłowione oraz obszary chronione 

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

1 
Obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej Baryczy 
- PLH 020084 (pow. górowski, gm. Góra, gm. Wąsosz) 

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

6 

2 
Obszar Natura 2000 – Kumaki Dobrej -  
PLH 020078 (pow. wrocławski, oleśnicki, m. Wrocław, gm. 

Dobroszyce, Długołęka, gm. Wrocław)  

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

6 

3 

Obszar Natura 2000 –  Góry i Pogórze 
Kaczawskie - PLH020037- fragment ( pow.  

złotoryjski, jaworski gm. Bolków, Paszowice, Świerzawa, 
Wojcieszów) 

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

6 

4 Obszar Natura 2000 – Kamionki-PLH 020005 

(pow. dzierżoniowski, gm. Pieszyce) 

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

6 

5 
Obszar Natura 2000 – Rudawy Janowickie –
PLH 020011 (pow. jeleniogórski, kamiennogórski, gm. 

Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów) 

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

6 

6 

Obszar Natura 2000 – Góry Izerskie 

PLB020009 (pow. jeleniogórski, lubański, lwówecki, gm. 
Piechowice, Szklarska Poręba, Stara Kamienica, Świeradów-
Zdrój, Mirsk) 

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

6                    

7 Pola irygacyjne Wrocławia (m. Wrocław) 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni,  
S-SO4, B(a)P, N min 

8 

8 
Teren wokół kompleksu zakładów na osiedlu 
Kowale we Wrocławiu (m. Wrocław) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Hg,   
S-SO4, suma WWA w tym B(a)P, fluor rozpuszczalny 

6 

9 Tereny wodonośne m. Wrocław (pow. wrocławski, 

gm. Siechnice) 

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

8 

10 
Teren wokół Zakładu Galwanizacyjnego  
E. Gajęcka w Bykowie (pow. wrocławski, gm. Długołęka) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni,    
S-SO4, B(a)P, Fe całkowite i przyswajalne  

6 

11 
Teren wokół oczyszczalni glebowo-roślinnej w 
Brzeźnie (pow. trzebnicki, gm. Prusice) 

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

5 

12 
Teren wokół KGHM Polska Miedź S.A. 
Huta Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie (teren 

powiatu głogowskiego ) 

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

10 

13 Teren wokół ZNTK w Lubaniu (pow. lubański, gm. 

Lubań)  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu Ni, As, Hg,   
S-SO4, suma WWA w tym B(a)P, benzyna, olej 
mineralny 

4  
 
 

14 
Teren wokół Zakładów Kopex - Famago w 
Zgorzelcu (pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec) 

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

4 
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L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

15 
Teren wokół ciepłowni Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o ( Fortum Power and Heat 
Polska Sp.z o.o.) w Dzierżoniowie (m. Dzierżoniów) 

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

6 

16 
Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych Mota-
Engil CE w Brzezimierzu  (pow. oławski, gm. 

Domaniów) 

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

6 

17 Teren wokół składowiska odpadów w Białej 
(pow. legnicki, gm. Chojnów) 

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

6 

18 Teren wokół składowiska odpadów w Lubinie 
(pow. lubiński, gm. Lubin) 

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

6 

19 
Teren wokół składowiska odpadów w m. 
Golędzinów (pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śl.) 

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

5 

20 Teren wokół składowiska odpadów w m. Glinka 
(pow. górowski, gm. Góra) 

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

6 

21 
Tereny użytkowane rolniczo – Ferma Trzody 
Chlewnej w Kunach (pow. oławski, gm. Domaniów) 

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

6 

22 
Tereny użytkowane rolniczo – Ferma drobiu 
PĘKSZYN ( pow. trzebnicki, gm. Prusice) 

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

6 

 
SG – skład granulometryczny 

 
      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 BADAŃ 

 
      1. Metale ciężkie i wybrane zanieczyszczenia węglowodorowe 

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

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359). 

Dopuszczalne wartości badanych wskaźników podano w tabeli nr II.1. 

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 
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się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło (§ 1, ust. 4).  

W rozporządzeniu wyodrębniono następujące grupy gruntów: 

1) 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, z zastrzeżeniem 

pkt 2 i 3; 

2) 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; 

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

   

      Rozporządzenie  w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie uwzględnia 

jednak odczynu gleb i ich składu granulometrycznego. Dlatego też do oceny zawartości Pb, Zn, Cd, Ni, 

Cu i Cr w badanych 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 II.2. 
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                   Tabela nr II.1. 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 II.2. 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 

 /Pb/ 

a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK 

/Zn/ 

a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

KADM 

/Cd/ 

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

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

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

NIKIEL 

/Ni/ 

a-g 10 30 50 100 400 > 400 

b-g 25 50 75 150 600 > 600 

c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ    

/Cu/ 

a-g 10 30 50 80 300 > 300 

b-g 20 50 80 100 500 >500 

c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM 

/Cr/ 

a-g 20 40 80 150 300 >300 

b-g 30 60 150 300 500 >500 

c-g 50 80 200 500 1000 >1000 

 
Stopnie zanieczyszczeń w skali IUNG: 
stopień 0 - zawartość naturalna 
stopień I - zawartość podwyższona 
stopień II - słabe zanieczyszczenie 
stopień III - średnie zanieczyszczenie 
stopień IV - silne zanieczyszczenie 
stopień V - bardzo silne zanieczyszczenie 
 

Podział na grupy gleb: 

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

- stopień 0 – gleby 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  
- stopień I - gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Mogą być przeznaczone do pełnego 
wykorzystania rolniczego z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
- stopień II - gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na takich glebach mogą zawierać 
nadmierne ilości metali ciężkich z punktu widzenia toksylogicznego. Szczególnie wykluczyć należy tutaj 
uprawę warzyw, takich jak np. sałata, szpinak, kalafior, marchew. Dozwolona jest  uprawa roślin 
zbożowych, okopowych i pastewnych oraz użytkowanie pastwiskowe. 
- stopień III - gleby średnio zanieczyszczone. Wszystkie uprawy na takich glebach mogą ulec skażeniu 
metalami ciężkimi. Dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych 
i pastewnych, pod warunkiem okresowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. 
Zalecane są uprawy roślin przemysłowych i traw nasiennych. Wody gruntowe mogą być narażone na 
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, w tym szczególnie kadmem, cynkiem i niklem. W przypadku 
pastwisk należy kontrolować pobieranie metali ciężkich przez zwierzęta. 
- stopień IV - gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie, a zwłaszcza gleby lekkie, powinny być 
wyłączone z produkcji rolniczej oraz zadarnione i zadrzewione. Na glebach lepszych należy uprawiać 
rośliny przemysłowe (np. len, konopie, wiklina) w zależności od ich wymagań siedliskowych. Dopuszcza 
się produkcję materiału siewnego zbóż i traw oraz ziemniaków dla przemysłu spirytusowego (spirytus 
energetyczny) i rzepaku na olej techniczny. Wykorzystanie na pastwiska należy ograniczać. Zaleca się 
zabiegi rekultywacyjne, a przede wszystkim wapnowanie i wprowadzanie substancji organicznej.  
- stopień V - gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Powinny być wyłączone z produkcji rolniczej 
i użytkowania pastwiskowego. Należy liczyć się z potrzebą  zabiegów rekultywacyjnych. Konieczne jest 
zadarnienie i zadrzewienie takich gleb, między  innymi ze  względu na zagrożenie przenoszenia 
zanieczyszczeń wraz z pyłami glebowymi. Na odpowiednich glebach można uprawiać rośliny 
przemysłowe, podobnie jak na glebach o IV stopniu zanieczyszczenia. 

 

2. Siarka 

Do oceny zawartości siarki w glebach wykorzystano wartości podawane przez IUNG. 

  Tabela nr II.3. Graniczne zawartości siarki siarczanowej (mg/100g) w powierzchniowej warstwie gleb 

Gatunek gleby Stopień zawartości S-SO4 

 I II III IV 

Gleby bardzo lekkie i 

lekkie 

<1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 >3,5 

Gleby średnie <2 2,1 - 3 3,1 - 4 >4 

Gleby ciężkie <2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 5 >5 

Stopnie zawartości S-SO4: 

 I - niska, 

 II - średnia,  

 III - wysoka,  

 IV - podwyższona antropogenicznie 

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

 

Badania próbek gleb wykonano w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, w jego Pracowniach we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze.  

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 i żelaza ogólnego metodą ICP-AES po 

wcześniejszej  mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

– zawartość rtęci metodą AAS z wykorzystaniem analizatora MA-2 firmy NIC , 

– zawartość arsenu metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

– siarkę siarczanową metodą chromatografii jonowej w ekstrakcie wodnym,  

– 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 analizy przepływowej z detekcją spektrofotometryczną (OSChR Wrocław), 

– żelazo przyswajalne metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS (OSChR 

Wrocław), 

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

laserowej (OSChR Wrocław). 
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IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

IV A. OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 

1. Obszar Natura 2000 - Dolina Dolnej Baryczy 

1.1. Charakterystyka obiektu 

       Ostoja obejmuje fragment doliny dolnej Baryczy wraz z jej dopływami - Dziczkiem (na S od Góry) 

i Rowem Śląskim (na N od Góry). W obszarze występują starorzecza. W wodach żyją cenne gatunki 

ryb - koza, piskorz, różanka, Z wodami związane są także ptaki ostoi – zimorodek zwyczajny, nurogęś 

oraz ssaki – bóbr europejski i wydra europejska. Cenne łąki, siedlisko motyla modraszka nausitous  

i wielu ptaków - zajmują 32%, a tereny rolne - 14% obszaru. Lasy zajmują 54% powierzchni, w tym lasy 

iglaste - 10%, liściaste - 24%, a mieszane 20% terenu. Na stromych zboczach pradoliny występują 

ciepłolubne dąbrowy (siedlisko róży francuskiej - gatunku z Czerwonej Księgi), na tarasie zalewowym - 

lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (rozległe łęgi jesionowe nad Rowem Śląskim) i nadrzeczne 

zarośla wierzbowe, a na siedliskach suchszych - grądy. Lasy ostoi są miejscem występowania 

rzadkiego gatunku chrząszcza - pachnica dębowa i miejscem lęgów znaczących populacji dzięciołów. 

Najpoważniejszym zagrożeniem jest zaprzestanie użytkowania kośno-pasterskiego łąk. Potencjalnie 

groźne jest: przesuszenie siedlisk w obszarze i jego sąsiedztwie, przekazywanie w ręce prywatne lasów 

i starorzeczy, intensyfikacja gospodarki leśnej, inwazja gatunków obcych, zapobieganie wezbraniom 

wód (łęgi i starorzecza). 

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

  Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na polach 

uprawnych, położonych na terenie obszaru. Rozmieszczenie punktów  kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.1.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli 

IV.1.2.  

1.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane z pól uprawnych analizowanego obszaru wykazały zróżnicowany skład 

granulometryczny od piasku słabogliniastego w ppk nr 3, poprzez piasek gliniasty lekki w ppk nr 5 i 6,  

piasek gliniasty mocny w ppk nr 2 i piasek gliniasty mocny pylasty w ppk nr 1 do gliny lekkiej w ppk nr 4. 

1.4. Omówienie wyników badań 

1.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

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

1, 5 i 6 (pH 3,9 - 4,5) do zasadowego w ppk nr 3 ( pH 7,7). W ppk nr 4 wykazano odczyn kwaśny (pH 

5,5), a w ppk nr 2 obojętny (pH 6,6). Zawartość próchnicy wahała się od 1,16% (ppk nr 5) do 4,26% 

(ppk nr 1). 

1.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

  W glebach, pobranych na terenie obszaru Dolina Dolnej Baryczy stwierdzono naturalną zawartość 

(stopień 0) cynku, kadmu, chromu i niklu (skala IUNG): 

Zawartość ołowiu i miedzi była naturalna we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 

1 w przypadku ołowiu i ppk nr 5 w przypadku miedzi, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną 

(stopień I). Wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren obszaru winien być zaliczony do 
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grupy gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak 

wobec braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali 

ciężkich na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych 

zawartości metali na środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich 

uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych 

dla grupy gruntów B.  

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

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w glebach pobranych na terenie 

analizowanego obszaru i w jego otoczeniu nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 

stężeń metali ciężkich, w tym rtęci, arsenu. Stwierdzono jednak przekroczenie dopuszczalnych wartości 

stężeń benzo(a)pirenu w ppk nr 3,5 i 6.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) w punktach 2-6, a tylko w ppk nr 1 

osiągnęła granice zawartości średniej (II stopień).  
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IV. 1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Baryczy 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne przed m. Chruścina przy Rowie Śląskim 
N 51,73575 
E 16,55504 

2 0-30 pole uprawne za m. Ligota 
N 51,71049 
E 16,58435 

3 0-30 pole uprawne m. Góra, za studnią nr 2 
N 51,65974 
E 16,55017 

4 0-30 pole uprawne za przysiółkiem Kietlin - 
N 51,63229 
E 16,44437 

5 0-30 pole uprawne za m. Ryczeń przy terenach zalewowych Baryczy 
N 51,61464 
E 16,52325 

6 0-30 pole uprawne za wsią Wierzowice Wielkie przy Baryczy - 
N 51,60112 
E 16,58368 

 
Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Baryczy 
 

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 4,3 2,47 4,26 20,4 20,60 0,173 15,20 6,6 6,12 0,049 5,310 2,17 0,0165 

2 6,6 0,93 1,60 22,3 14,10 0,203 14,30 9,6 6,69 0,032 4,600 1,13 0,0158 

3 7,7 1,56 2,69 16,2 15,50 0,141 3,83 6,2 <2,50 0,037 1,940 0,75 0,0688 

4 5,5 1,31 2,26 30,1 19,60 0,184 20,50 11,9 9,72 0,073 11,200 1,61 0,0253 

5 4,5 0,67 1,16 37,9 13,70 0,171 9,27 10,7 4,54 0,046 2,700 0,43 0,2980 

6 3,9 0,78 1,34 18,8 17,00 0,171 6,75 6,3 <2,50 0,036 4,460 0,52 0,0354 
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2. Obszar Natura 2000 - Kumaki Dobrej - PLH 020078 

2.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Dobrej pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dąbrowicą, a 

Pawłowicami. Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, lecz występują tu liczne obniżenia wypełnione 

wodą oraz stawy hodowlane, które stanowią doskonałe siedliska płazów. Występują tu bardzo bogate i 

wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Kolejnym walorem jest 

występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Mimo 

bezpośredniej bliskości aglomeracji wrocławskiej i położeniem na terenach intensywnie 

wykorzystywanych rolniczo, dolina rzeki zachowała wiele walorów przyrodniczych. 

Obszar leży w gminie Dobroszyce, która leży w północno-wschodniej części województwa 

dolnośląskiego, w pasie Nizin Środkowo-Polskich. Graniczy z gminami: Oleśnica, Długołęka, 

Twardogóra, Zawonia i Krośnice. Jest zlokalizowana na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz 

Trzebnickich, posiada atrakcyjne walory środowiska przyrodniczego. W południowej, nizinnej części 

gminy przeważają tereny wykorzystywane rolniczo, a w północnej pagórkowatej części dominują zwarte 

kompleksy leśne o korzystnych walorach klimatycznych oraz turystycznych. Do głównych zagrożeń dla 

obszaru należą: prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej nie uwzględniające 

charakterystyki ekologicznej i wymagań ochrony typu siedlisk występujących w obrębie międzywala, 

prowadzenie prac leśnych w siedliskach leśnych nie uwzględniające wymagań ochrony danego typu 

siedliska, zwłaszcza usuwanie starych, próchniejących drzew, zaorywanie łąk i intensyfikacja 

gospodarki łąkarskiej, zalesianie łąk i polan, intensyfikacja gospodarki stawowej i niszczenie roślinności 

wodnej, funkcjonowanie rozległej piaskowni, intensyfikacja rolnictwa. 

 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb pobrane zostały w 6 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie pól uprawnych  

i łąk w granicach obszaru. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.2.2.  

2.3. Charakterystyka gleb 

 Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasku słabo 

gliniastego w ppk nr 4 i 5, poprzez  piasek gliniasty lekki w ppk nr 1, pył zwykły w ppk nr 3 do gliny 

lekkiej w ppk nr 6 i gliny lekkiej pylastej w punkcie nr 2.  

2.4. Omówienie wyników badań 

2.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

 Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w ppk nr 4 i 6  

(pH 4,1 - 4,3) do obojętnego w ppk nr 2 (pH 6,9).  

W punkcie nr 1 wykazano odczyn kwaśny (pH 4,9), a w ppk nr 3 i 5 lekko kwaśny (pH 6,0). Badane 

próbki gleb charakteryzowały się zawartością próchnicy od 1,07% w ppk nr 4 do 3,07% w ppk nr 3. 

 

2.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych  na terenie Obszaru Natura 2000-Kumaki Dobrej, stwierdzono 

naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach 
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pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 3 (łąka w m. Dobra), gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość tych 

metali (stopień I). Wyjątkiem była w tym punkcie zawartość chromu, która oceniono jako naturalną 

(stopień I). 

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

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

gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec 

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

metali na środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich uznaje się 

za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych dla grupy 

gruntów B. 

W stosunku do wartości dopuszczalnych, określonych dla grupy nie stwierdzono przekroczenia  

wartości dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu. 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu w ppk nr 2 i 4.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) wg skali IUNG we wszystkich punktach 

pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 3, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną antropogenicznie 

(IV stopień). 
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Tabela IV. 2.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 –  
Kumaki Dobrej 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka za kolonią Strzelce (gm. Dobroszyce) 
N 51,28951 
E 17,34721 

2 0-30 pole uprawne za miejscowością Dobroszyce 
N 51,26917  
E 17,33287 

3 0-30 łąka m. Dobra 
N 51,24387 
E 17,31230 

4 0-30 pole uprawne pomiędzy m. Szczodre a Dobroszowem Oleśnickim - 
N 51,21315  
E 17,21777 

5 0-30 pole uprawne za m. Szczodre 
N 51,19641 
E 17,17749 

6 0-30 pole uprawne za m. Pruszowice 
N 51,19732  
E 17,13984 

Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Kumaki Dobrej 

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 As mg/100g mg/kg  

1 4,9 0,76 1,31 20,7 13,10 <0,250 6,24 5,1 <5,00 0,021 2,730 0,53 0,0233 

2 6,9 1,18 2,03 36,1 16,90 0,259 9,74 9,1 7,90 0,093 3,600 0,97 0,0716 

3 6,0 1,78 3,07 50,8 25,30 0,368 19,70 29,2 13,20 0,093 12,100 8,62 0,0138 

4 4,1 0,62 1,07 23,1 13,20 <0,250 5,79 <5,0 <5,00 0,020 2,570 0,49 0,6280 

5 6,0 0,87 1,50 19,8 10,20 <0,250 9,61 <5,0 <5,00 0,036 5,830 0,85 0,0128 

6 4,3 0,64 1,10 20,7 12,30 <0,250 10,40 <5,0 5,06 0,031 3,420 0,68 0,0129 
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3. Obszar Natura 2000 - Góry i Pogórze Kaczawskie - PLH020037(fragment) 

3.1. Charakterystyka obiektu 

1.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar Natura 2000 – Góry i Pogórze Kaczawskie znajduje się w województwie dolnośląskim, na 

terenie gmin: Bolków, Jeżów Sudecki, Paszowice, Świerzawa. Powierzchnia obszaru 35005,3 ha; 

pokryta jest w: 51% lasami, 32% gruntami ornymi, 5% łąkami i pastwiskami, 8% terenami o dużej 

naturalności, 4% różnymi uprawami i działkami. Góry Kaczawskie należą do gór niskich, ale 

charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną i urozmaiconą rzeźbą, która jest wynikiem m.in. 

procesów erozyjnych. Góry te tworzą dwa pasma oddzielone głęboko wciętą doliną Kaczawy. Budują je 

krystaliczne wapienie dewońskie, kwarcyty, łupki oraz skały wulkaniczne (porfiry i keratofiry). Obszar 

jest w znacznej części zalesiony. Pozostałe fragmenty wykorzystywane są jako łąki, pastwiska i grunty 

orne. 

Szata roślinna: Jest to jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich. 

Jego bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzną budową geologiczną oraz silnym 

zróżnicowaniem morfologicznym i niskim stopniem zagospodarowania. Jest to obszar kluczowy dla 

gatunków bazyfilnych i neutrofilnych. Stwierdzono tu 24 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, w tym szczególnie dobrze zachowane buczyny i jaworzyny, oraz 4 gatunkami roślin z 

Załącznika II tej dyrektywy. Obszar cechuje bogata flora roślin naczyniowych z kilkunastoma gatunkami 

storczyków oraz rzadkimi gatunkami roślin niższych. Prawdopodobnie występują tu: ginący (CR) 

mieczyk błotny Gladiolus palustris (w 2003 roku odnotowano tylko jeden pęd) oraz zanokcica 

serpentynowa Asplenium adulterinum (na jednym stanpowisku regularnie obserwuje się 28 do 31 

okazów). Znajduje się tu jedno z dwóch odkrytych w Polsce stanowisk włosocienia cienistego 

Trichomanes speciosus - jedyne potwierdzone w roku 2008. 

Zwierzęta: Występuje tu również 15 gat. zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (3 gatunki 

nocków, mopek, traszka grzebieniasta,  minóg strumieniowy, bóbr i wydra) a także bezkręgowce –  w 

tym bardzo pospolicie spotykamy na tym terenie modraszki nausitous i telejus (są to chyba największe 

populacje na Dolnym Śląsku), czerwończyk nieparek i pachnica dębowa. 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie  

i w otoczeniu obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie na terenie powiatu jaworskiego i złotoryjskiego. 

Punkty zlokalizowano na polach uprawnych. 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  

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny gliny ciężkiej (ppk nr 1) oraz gliny 

średniej pylastej (ppk nr 2-6). 
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3.4. Omówienie wyników badań 

3.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

 Pobrane próbki gleb charakteryzowały odczynem od bardzo kwaśnego w punkcie 3 i 4 do lekko 

kwaśnego w ppk 1 i 6, poprzez kwaśny w ppk nr 2 i 5. Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 

2,76% (w próbie nr 1 i 2) do 5,0% (w próbie nr 4). 

3.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Zawartości metali ciężkich w analizowanych glebach w oparciu o klasyfikację IUNG kształtowała się 

następująco: 

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 i 6 do zawartości podwyższonej (stopień I) w 

pozostałych punktach pomiarowych,  

-ołów: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych,  

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1-4 i 6 do zawartości podwyższonej (stopień I) w 

ppk nr 5,  

-chrom i nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1-3 i 5,6 do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w ppk nr 4,  

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2,3,5 i 6 do zawartości podwyższonej (stopień I) 

ppk nr 1 i 4. 

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

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

gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec 

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

metali na środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich uznaje się 

za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych dla grupy 

gruntów B. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych stężeń dla gruntów grupy B zawartych w 

rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdzono 

przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu w ppk nr 1 pobranym w m. Podgórki. 

Stężenia badanych metali ciężkich w tym rtęci i arsenu utrzymywały się w granicach dopuszczalnych 

stężeń dla grupy B.  

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej (stopień I). 

 

 

.  
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na obszarze Góry i Pogórze Kaczawskie 
 - fragment 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne Podgórki 
N 50.95916 
E 15.83142 

2 0-30 pole uprawne Wojcieszów 
N 50.96852 
E 15.90451 

3 0-30 pole uprawne Rzęszówek 
N 51.01595 
E 15.92401 

4 0-30 pole uprawne Płonina 
N 50.89890 
E 16.00401 

5 0-30 pole uprawne Gorzanowice 
N 50.94262 
E 16.06682 

6 0-30 pole uprawne Nowa Wieś Wielka 
N 50.98882 
E 16.04792 

Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu  
                        w glebach pobranych na obszarze Góry i Pogórze Kaczawskie – fragment 

Nr 
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 5,9 1,6 2,76 120 38 0,62 19 40 38 0,217 31 0,75 0,037 

2 4,8 1,6 2,76 62 28 0,35 23 15 13 0,116 14 0,78 0,007 

3 4,1 1,8 3,10 75 31 0,33 22 18 15 0,121 9,8 1,0 0,029 

4 3,7 2,9 5,00 71 30 0,31 55 21 29 0,079 8,5 0,77 0,0061 

5 4,7 2,7 4,65 150 30 0,67 29 16 17 0,089 10 1,0 0,0042 

6 5,9 2,1 3,62 63 27 0,33 29 13 16 0,094 6,6 0,95 0,024 
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4. Obszar Natura 2000 - Kamionki-PLH 020005 

4.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar Natura 2000 – Kamionki, o kodzie PLH020005, znajdujący się na terenie gminy Pieszyce w 

powiecie dzierżoniowskim, położony jest w rejonie północnych stoków Gór Sowich, w bezpośrednim 

sąsiedztwie wsi Kamionka, na zachód od zabudowań. Jego powierzchnia wynosi 71,96 ha. Obszar 

ten znajduje się w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni potoku Kamionka, będącym lewym dopływem 

Piławy. Większość terenu pokrywają użytki zielone, w ramach których wyróżnić można łąki 

ekstensywnie użytkowane. Niewielkie obszary zajmują murawy bliźniczkowe i murawy 

kserotermiczne. Wymienione murawy są obecnie rzadko spotykane w Sudetach, gdzie często 

obserwowane jest ubożenie lub zanikanie tego typu siedlisk, dlatego na terenie Kamionek ochroną 

powinny być objęte jak największe ich powierzchnie. Dla obszaru Kamionek charakterystyczne są 

obecne tam odsłonięcia skał serpentynitowych, przyjmujące postać niewielkich ścianek skalnych, 

częściowo zadrzewionych. Najważniejszym, kluczowym przedmiotem ochrony na omawianym 

obszarze jest związana siedliskowo ze skałami serpentynitowymi, objęta ścisłą ochroną, paproć 

zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum). Na obszarze Natura 2000 Kamionki, który został 

utworzony głównie z uwagi na występowanie tego gatunku, znajduje się ok. 30-40 wymienionych 

paproci, co stanowi ok. 10 % populacji krajowej, a stanowisko występowania zanokcicy serpentynowej 

na terenie Kamionek jest jednym z czterech stanowisk tego gatunku w Polsce, znajdujących się poza 

obszarem Wzgórz Kiełczyńskich. Obszar Kamionek w części zarośnięty jest lasem zaklasyfikowanym 

jako las aluwialny oraz kwaśna buczyna. Wśród ważnych zwierząt wymieniane są przelotne, nieliczne 

populacje nietoperzy (mopek i nocek), nie stwierdzono jednak stanowisk zimowych oraz rozrodu 

w granicach obszaru. Występują tutaj również cztery stanowiska motyla modraszka nausitousa. 

Zagrożenia dla obszaru to naturalne procesy sukcesyjne. 

 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

łąk, położonych w obrębie Obszaru. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.4.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.4.2. 

4.3.Charakterystyka gleb  

Próby gleb pobrane z łąk położonych na terenie Obszaru Natura 2000 - Kamionki  wykazały 

zróżnicowany skład granulometryczny, od pyłu zwykłego w punkcie nr 6, poprzez gliny lekkie pylaste 

w punktach nr 1, 2, 4 i 5, do gliny średniej w punkcie nr 3.  

4.4. Omówienie wyników badań 

4.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby charakteryzowały się odczynem bardzo kwaśnym w punktach nr 1, 2, 3, 4 i 5  

(pH 3,6-4,0), jedynie w punkcie nr 6 stwierdzono odczyn kwaśny (4,7).  

Zawartość próchnicy w badanych glebach wynosiła od 4,31 % w punkcie nr 4 do 15,17 %  

w punkcie nr 6. 
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4.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W glebach pobranych do badań na terenie obszaru Natura 2000 - Kamionki stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

cynk i chrom - od zawartości podwyższonej (I stopień) w punktach nr 1, 2, 3, 4 i 5, do słabego 

zanieczyszczenia (II stopień) w punkcie nr 6,  

ołów - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 4, do podwyższonej zawartości (I stopień) 

w punktach nr 1, 2, 3, 5 i 6, 

kadm - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 1, 3 i 4, do podwyższonej zawartości 

(I stopień) w punktach nr 2, 5 i 6,  

miedź - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 1, 2, 3, 4 i 5, do podwyższonej zawartości 

(I stopień) w punkcie nr 6, 

nikiel - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 1, 2 i 3, poprzez zawartość podwyższoną 

(stopień I) w punktach nr 4 i 5, do słabego zanieczyszczenia (II stopień) w punkcie nr 6. 

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), teren 

omawianego obszaru winien być zaliczony do grupy gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na 

mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec braku wyników badań potwierdzających szkodliwe 

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

objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości metali na środowisko, występujące na terenie 

objętym badaniami, zawartości metali uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, 

że nie przekraczają wartości określonych dla gruntów grupy B. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla gruntów grupy B, zawartych  

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

pobranych na terenie obszaru Natura 2000 - Kamionki, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń metali ciężkich, w tym rtęci i arsenu.  

 Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w ww.rozporządzeniu 

dla grupy B w punktach nr 1 i 6.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych. 
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000-Kamionki 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka 
Kamionki 1, na wzgórzu  

za posesją nr 65 
N 50,67377 
E 16,53699 

2 0-30 łąka 
Kamionki 2, na wzgórzu  

za posesją nr 65 
N 50,67331 
E 16,53366 

3 0-30 łąka 
Kamionki 3, na wzgórzu  

za posesją nr 65 
N 50,67273 
E 16,53970 

4 0-30 łąka 
Kamionki 4, na obszarze  

za posesją nr 39 
N 50,67642 
E16,53974 

5 0-30 łąka 
Kamionki 5, na obszarze  

za posesją nr 19 
N 50,67676 
E 16,53645 

6 0-30 łąka 
Kamionki 6, na obszarze  

za posesją nr 19 
N 50,67874 
E 16,53796 

 
Tabela IV.4.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  w glebach 
pobranych na terenie obszaru Natura 2000 - Kamionki 

Nr 
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 4,0 2,70 4,65 130 42 0,480 43 19 25 0,161 11,0 0,78 0,0470 

2 3,7 4,90 8,45 150 61 0,510 43 16 23 0,152 9,70 0,91 0,0150 

3 3,7 3,00 5,17 80 43 0,330 37 15 24 0,167 9,90 0,79 0,0190 

4 3,9 2,50 4,31 100 24 0,400 51 17 26 0,110 4,40 0,70 0,0075 

5 3,6 4,40 7,59 100 42 0,540 41 130 29 0,143 9,70 0,96 0,0110 

6 4,7 8,80 15,17 150 57 0,710 51 27 49 0,247 13,0 1,20 0,0370 
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5. Obszar Natura 2000 - Rudawy Janowickie – PLH 020011 

5.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar Natura 2000 - Rudawy Janowickie o powierzchni 6635 ha leży na pograniczu Rudaw 

Janowickich i Kotliny Kamienogórskiej i obejmuje wschodnią część Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego. Osiąga wysokość 600 – 935 m npm. Obszar bardzo zróżnicowany siedliskowo. 

Znaczna część obszaru pokryta przez lasy dolnoreglowe świerkowo-bukowe z fragmentami dobrze 

zachowanych buczyn, grądów olsów i łęgów. Około 40% obszaru to ekstensywnie użytkowane łąki. 

Występuje tu wiele cennych zbiorowisk: 9 siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej. W potokach 

występuje głowacz białopłetwy (z załącznika II). W licznych na tym obszarze sztolniach żyje kilka 

gatunków nietoperzy. Zagrożenie dla obszaru to w przypadku zbiorowisk łąkowych - zaniechanie 

ekstensywnego użytkowania łąk lub zmiana sposobu ich zagospodarowania, intensyfikacja produkcji 

rolnej. W przypadku Głowacza Białopłetwego - regulacje cieków wodnych i pobór kruszywa z ich dna. 

Jednostki administracyjne obszaru to w powiecie  jeleniogórskim: Kowary, Janowice Wielkie, a w 

powiecie kamiennogórskim: Kamienna Góra, Marciszów. Występują tu ważne dla Europy typy siedlisk 

przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe: 

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 

• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 

• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)*,  

• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum). 

Występujące tu ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w 

tym gatunki priorytetowe(*) to ssaki: podkowiec mały, mopek, nocek łydkowłosy, nocek duży, nocek 

Bechsteina,  wydra.  

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo – kontrolnych, rozmieszczonych na terenie łąk i pól 

uprawnych, zlokalizowanych na terenie Obszaru i w jego okolicy. Rozmieszczenie punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w  tabeli IV.5.1, a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.5.2.  
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5.3. Charakterystyka gleb  

   Próbki gleb pobrane na terenie Obszaru Natura 2000 – Rudawy Janowickie i w jego okolicy 

wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od pyłu zwykłego w punktach nr 1, 3 i 6, poprzez   

gliny lekkie pylaste w punktach nr 2 i 4 do pyłu ilastego w ppk nr 5. 

5.4. Omówienie wyników badań 

5.4.1. Odczy0,n gleb i zawartość próchnicy  

   Próbki gleb, pobrane na omawianym Obszarze i w jego okolicy charakteryzowały się odczynem od 

bardzo kwaśnego w punktach 1,3,4 i 6 (pH 3,9-4,3) poprzez kwaśny w punkcie nr 5 (pH 5,2) do 

obojętnego w ppk nr 2 (pH 6,8). Zawartość próchnicy kształtowała się od 3,10% w ppk nr 5 do 14,83% 

w ppk nr 4. 

5.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     W badanych glebach, pobranych na omawianym Obszarze Natura 2000 i w jego okolicy, 

zawartości metali ciężkich kształtowały się następująco:  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk nr 

2,3,5 i 6 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 4,  

-ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 i 5, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk nr  

1,3 i 6 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 4,  

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2 i 5, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk 

nr 3 i 6 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 4,  

-chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 2 i 5, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk 

nr 4 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 3 i 6,  

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2 i 5 poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk 

nr 3 i 6 do bardzo silnego zanieczyszczenia (stopień V) w ppk nr 4,  

- nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,3 i 4 do podwyższonej w pozostałych punktach 

pomiarowych.  

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

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

gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec 

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

metali na środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich uznaje 

się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych dla 

grupy gruntów B. 

   Na badanym obszarze i w jego okolicy stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

metali ciężkich: cynku, ołowiu i miedzi w ppk nr 4, arsenu w ppk nr 4 i 3.  

Nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych kadmu, chromu, niklu i rtęci   

W punktach pomiarowych nr 3,4, 5 i 6 przekroczona została wartość dopuszczalna stężenia 

benzo(a)pirenu. Zawartość siarki siarczanowej punktach we wszystkich pobranych próbkach wykazała 

zawartość naturalną w stopniu I. 
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Tabela IV. 5.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 - 
Rudawy Janiowickie 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka 
strona zachodnia obszaru 

m. Stróżnica 
 N 50,835444 
 E 15,892416 

2 0-30 pole uprawne 
strona południowo - zachodnia obszaru 

m, Kowary 
N 50,80144 
 E15,847333 

3 0-30 łąka 
strona wschodnia obszaru 

m. Rędziny 
 N 50.829222 
 E 15,937694 

4 0-30 łąka 
strona północna obszaru 

m. Janowice Wielkie 
 N 50.875861 
 E 15,933527 

5 0-30 pole uprawne 
strona północno - zachodnia obszaru 

m. Karpniki 
 N 50.858138 
 E 15,875611 

6 0-30 łąka 
strona południowa obszaru 

m. Leszczyniec 
 N 50.786444 
 E 15,900472 

 
Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 -  Rudawy Janowickie 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 3,9 4,5 7,76 69 45 0,33 17 8,7 8,3 0.087 13 0,9 0,008 

2 6,8 5,6 9,65 110 38 0,48 19 12 9,5 0,113 9,8 0,23 0,022 

3 4,0 5,9 10,17 140 54 0,71 63 26 33 0,163 41 1,3 0,08 

4 4,3 8,6 14,83 640 230 3,5 53 1200 28 1,09 85 1 0,542 

5 5,2 1,8 3,10 73 28 0,38 16 13 9,8 0,07 9 0,71 0,164 

6 4,0 4,3 7,41 130 49 0,70 61 23 33 0,107 17 0,83 0,041 
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6. Obszar Natura 2000 – Góry Izerskie –PLH 020009 

6.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar Natura 2000- Góry Izerskie o powierzchni 20343.6 ha, położony w województwie dolnośląskim 

na terenie gmin: Mirsk (10 911,3 ha), Piechowice (516,6 ha), Stara Kamienica (4 617,5 ha), Szklarska 

Poręba (3 859,6 ha) i Świeradów-Zdrój (438,6 ha). Są to Sudety Zachodnie, obejmujące polską część 

Gór Izerskich oraz fragment Pogórza Izerskiego. Południowo-zachodnia granica obszaru pokrywa się 

z przebiegiem polsko-czeskiej granicy państwowej. Od południowego-wschodu Góry Izerskie 

sąsiadują z Karkonoszami. Główną część ostoi tworzą dwa grzbiety: Wysoki Grzbiet (z jego 

kulminacją - Wysoką Kopą 1126 m n.p.m. – najwyższe wzniesienie Gór Izerskich) oraz Grzbiet 

Kamienicki. Geologicznie Góry Izerskie należą do jednostki zwanej blokiem karkonosko-izerskim. 

Północną część tworzy masyw zbudowany ze starych przeobrażonych skał, otaczających młodsze 

granity karkonoskie. Skały metamorficzne polskiej części gór to głównie gnejsy, granitoidy i łupki 

łyszczykowe. Geomorfologicznie na większości obszaru występuje stara powierzchnia zrównania. 

Cechuje ją łagodna rzeźba wraz z bardzo wilgotnym klimatem. 

Najcenniejszymi ekosystemami w górskiej części ostoi są torfowiska wysokie i przejściowe, torfowiska 

zdolne do regeneracji oraz bory na torfie, zaś w obrębie pogórza największą wartość przyrodniczą 

przedstawiają zbiorowiska łąkowe. Torfowiska w Górach Izerskich cechują się bardzo obfitymi 

opadami, porównywalnymi z najwyższymi partami Karkonoszy. Stopień zatorfienia piętra regla 

górnego sięgał 40%, co jest wartością porównywalną z danymi podawanymi z Finlandii. Niestety, z 

racji prowadzenia intensywnej gospodarki leśnej oraz melioracji wodnych w tym rejonie, już od poł. 

XIX w. powierzchnia naturalnych siedlisk uległa znacznym przekształceniom. Obecnie lasy są tu 

mocno zdegradowane zarówno w wyniku niewłaściwej gospodarki leśnej, jak i zanieczyszczeń 

powietrza. 

Na obszarze Gór Izerskich i fragmencie Pogórza Izerskiego współcześnie stwierdzono gniazdowanie 

co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej - między innymi cietrzew, sóweczka 

i włochatka, dla których Góry Izerskie stanowią jeden z najważniejszych w kraju obszarów lęgowych. 

Gatunki ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (PCK): bielik, cietrzew, puchacz, sóweczka, 

włochatka, czeczotka. Stwierdzono tu prawdopodobnie najwyższe stanowiska w Polsce i w Europie 

Środkowej bielika, żurawia oraz najwyższe stanowisko w Polsce sieweczki rzecznej. Na uwagę 

zasługuje także tutejsza, bardzo liczna, populacja świergotka łąkowego. 

Kluczowe zagrożenie w ostoi to: 

- negatywny wpływ masowej turystyki – płoszenie, penetrowanie, wydeptywanie i niszczenie siedlisk 

zwłaszcza przy szlakach i obiektach turystycznych. 

- rozbudowa infrastruktury turystycznej (nartostrady, wyciągi, trasy narciarstwa biegowego i rowerowe, 

szlaki turystyczne). 

Inne ważne zagrożenia w ostoi: 

 osuszanie, odwadnianie siedlisk – budowa sieci melioracji przy drogach, regulacje cieków i 

udrażnianie starych rowów melioracyjnych, pozostawianie niezabudowanych szlaków zrywkowych. 

 niewłaściwa gospodarka leśna – uproduktywnienie siedlisk (zwłaszcza podmokłych), 

zwiększanie etatów cięć, obniżanie wieku rębnego drzew, wycinka starodrzewu, 

wprowadzanie obcych geograficznie gatunków drzew. 
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 zarastanie biotopów cietrzewia – wynikające z naturalnej sukcesji drzew lub z ekspansji 

modrzewia na powierzchniach otwartych powstałych w wyniku klęski ekologicznej. 

 przekształcenia użytków zielonych pod zabudowę na Pogórzu Izerskim - rozbudowa 

miejscowości poza terenem zwartej zabudowy. 

 gospodarka rolna na łąkach Pogórza Izerskiego – zaniechanie dotychczasowego użytkowania 

rolnego, nadmierny wypas, przekształcanie użytków zielonych w grunty orne, niedostosowane 

do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów, wypalanie roślinności, zalesianie łąk i 

pastwisk. 

6.2.Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na łąkach, pastwiskach   

i polach w obrębie obszaru. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV. 6.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.6.2.   

6.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny pyłów zwykłych w ppk nr 1,3,4 i 5 oraz glin 

lekkich pylastych w ppk nr 2 i 6.  

6.4. Omówienie wyników badań 

6.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od bardzo kwaśnego (pH 4,0-4,3) w ppk nr 1-5 do lekko 

kwaśnego w punkcie nr 6 (pH 5,6). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 7,24% (ppk nr 4) 

do 9,83% (ppk nr 2). 

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

IV.6.2. 

6.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych na terenie obszaru - Góry Izerskie, stwierdzono zawartość naturalną 

(stopień 0) niklu we wszystkich punktach pomiarowych. Zawartość pozostałych metali  

kształtowała się następująco:  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1-3 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 4-6, 

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 6 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1-5, 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 do podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

ppk, 

- chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2 i 4-6 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 

3, 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2-5 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1 i 6. 

   Na terenie obszaru - Góry Izerskie nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci. Przekroczona została wartość dopuszczalna 

stężenia arsenu w ppk nr 3 (Czerniawa Zdrój) i 4 (Polana Izerska). 

Dopuszczalna zawartość stężenia benzo(a)pirenu przekroczona została w punktach nr 3, 5 i 6. 

Zawartość siarki siarczanowej we wszystkich pobranych próbkach była niska (I stopień).  
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Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek na terenie obszaru Natura 2000 – Góry Izerskie 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka Jakuszyce 
 N 50,82316 
E15,44154 

2 0-30 łąka Schronisko Orle 
  N 50,81491 
 E15,38123 

3 0-30  łąka Czerniawa Zdrój 
  N 50.92156 
E15,28476 

4 0-30 łąka Polana Izerska 
  N 50.87718 
 E15,34322 

5 0-30 pastwisko Kotlina 
 N 50.91799 
E 15,3854 

6 0-30 pole uprawne Kopaniec 
  N 50.88967 
  E 15,54404 
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Tabela IV.6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                       w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Góry Izerskie 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)

piren.  

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

1 4,3 5,6 9,65 78 66 0,45 23 29 8,6 0,125 13 1,3 0,0075 

2 4,3 5,7 9,83 77 63 0,53 26 17 11 0,103 15 1,6 0,0228 

3 4,2 4,5 7,76 100 51 0,50 34 20 19 0,195 32 0,9 0,084 

4 4,0 4,2 7,24 54 66 0,37 23 11 12 0,102 24 0,61 0,0056 

5 
4,1 4,9 8,45 42 56 0,28 19 11 8,7 0,152 10 1,2 0,04 

6 
5,6 5,3 9,14 69 36 0,34 16 26 8,6 0,098 11 0,7 0,114 
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IV B. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW i INNE OBIEKTY 

7. Pola irygacyjne Wrocławia (m. Wrocław) 

7.1. Charakterystyka obiektu 

     Pola Irygacyjne – Osobowickie, powstały w 1881 roku. Jest to oczyszczalnia oparta o proces 

naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie. Pola sukcesywnie rozbudowywane i ich  powierzchnia 

wynosi obecnie 925,3 ha (od 01.01.2013 r). Ścieki z pompowni „Port Północ” przy ul. Kleczkowskiej 

tłoczone są poprzez 2 rurociągi o średnicach 900 i 1000 mm i długości ok. 1500 m, pod dnem Odry do 

komory rozprężnej zlokalizowanej przy ul. Ćwiczebnej.  

Z komory rozprężnej ścieki rozprowadzane są na teren pól grawitacyjnie 3 nitkami kanału głównego 

(doprowadzalnika) „Osobowice”, „Świniary” i „Rędzin”. Kanały zasilają poszczególne osadniki na 

polach. Na teren pól odprowadzono w 2014 roku 3452843 m
3
 ścieków komunalnych. 

Na terenie pól zlokalizowanych jest 10 osadników ziemnych 3-komorowych. Obecnie czynnych jest 9 

osadników. Jedna komora stanowi zbiornik osadu, a dwie pozostałe oczyszczają mechanicznie ścieki. 

Pojemność osadników jest różna i waha się od 7400 do 36000 m
3
. Oczyszczone mechanicznie ścieki 

odpływają systemem rowów rozprowadzających na przypisane im kwatery zalewowe, gdzie podlegają 

filtracji i oczyszczaniu w gruncie. Odpływ oczyszczonych ścieków z całego systemu poprzez sieć 

drenarską, zbiorcze rowy oraz główne zbieracze tj. Trzcianę i Mokrzycę skierowany jest do Odry.  

W grudniu 1999 r. kompleks pól irygowanych „Osobowice” uzyskał pozwolenie wodno-prawne na 

szczególne korzystanie z wód, czyli na odprowadzanie ścieków komunalnych z Wrocławia do Odry. 

Skierowanie całego strumienia ścieków komunalnych w czasie pogody suchej do Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków Janówek znacznie odciążyło pola irygacyjne. Od drugiej połowy 2014 r. trafiają 

tu jedynie ścieki nadmiarowe pogody deszczowej, których nie jest w stanie przyjąć Wrocławska 

Oczyszczalnia Ścieków. 

W najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej, uciążliwość pól dla 

mieszkańców okolicznych osiedli będzie się stopniowo zmniejszać. Część terenu zostanie całkiem 

wyłączona, a na pozostałe 250 ha będzie trafiać woda deszczowa z domieszką ścieków z kanalizacji 

ogólnospławnej. Całkowita likwidacja oczyszczalni na Osobowicach nie jest możliwa ze względu na 

istniejący tam unikalny ekosystem. Pola są siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków. 

 
7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 8 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na łąkach Pól Irygacyjnych. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w tabeli IV. 7.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.7.2.   

7.3. Charakterystyka gleb 

 Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych lekkich 

w ppk nr 6 i 8, poprzez piaski gliniaste mocne w ppk nr 3 i 5 do glin lekkich (ppk nr 2 i 4) i glin lekkich 

pylastych w ppk nr 1 i 7. 

 

 

 



 33 

7.4. Omówienie wyników badań 

7.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od kwaśnego (pH 4,6 - 5,5 w ppk nr 3-8) do lekko kwaśnego  

w punktach nr 1 i 2 (pH 5,9). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 2,45% (ppk nr 4) do 

4,21% (ppk nr 2). 

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

IV.7.2. 

7.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych na terenie pól irygacyjnych Wrocławia stwierdzono zróżnicowane 

stopnie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.  

Zawartość metali kształtowały się następująco:  

- cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach nr 1,2,4, poprzez słabe zanieczyszczenie 

(stopień II) w ppk nr 5,6 i 7 do średniego zanieczyszczenia(stopień III) w ppk nr 3 i 8, 

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2 i 4, poprzez podwyższoną zawartość w  

punktach nr 5-8 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 3, 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, poprzez podwyższoną zawartość w punktach 

nr 2,4 i 7 i słabe zanieczyszczenie w ppk nr 5 i 6 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 

3 i 8, 

- chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 i 2, poprzez podwyższoną zawartość w 

punktach nr 4-8 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 3, 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 4, poprzez podwyższoną zawartość w punktach 

nr 1,2,5,6,7 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 3 i 8, 

- nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2, 4 i 7 do zawartości podwyższonej w ppk nr 

3,5,6 i 8.     

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

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

przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi i niklu,. 

We wszystkich punktach pomiarowych przekroczona zostało dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna (I, II i III stopień), a jedynie w punkcie nr 8 

podwyższona antropogenicznie. 

Zawartość azotu mineralnego w glebach Pól kształtowała się od 48,94 kg/ha (ppk nr 1) do 489 kg/ha 

(ppk nr 8). Przyjmując 65 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 

cm (województwo dolnośląskie - jesień 2014 rok) należy uznać wyniki badań ze wszystkich punktów 

pomiarowych, z wyjątkiem ppk nr 1 za wyższe od tej wartości. Maksymalna ilość azotu mineralnego w 

glebie stwierdzono w ppk nr 8 na terenie osadnika nr X, gdzie wylano ścieki najpóźniej tj. jesienią 

2014 roku.  
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na Polach Irygacyjnych Wrocławia 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka osadnik nr III w pobliżu piezometru P10 
(ścieki w 2014 r. - wiosna) 

  N 51,16560  
  E 16,99650 

2 0-30 łąka osadnik nr III w pobliżu piezometru P 18  
(ścieki w 2014 r. - wiosna) 

   N 51,17091 
  E 16,98694 

3 0-30 łąka osadnik nr V w pobliżu piezometru P 19 
(ścieki w 2013 r.) 

 N 51,17347 
 E 16,97705 

4 0-30 łąka osadnik nr VI w pobliżu piezometru P 15 
(ścieki w 2014 r.-wiosna) 

  N 51,16267 
  E 16,97334 

5 0-30 łąka osadnik nr IX obok piezometru P 30 
(ścieki w 2011) 

   N 51,18508 
   E 16,96440 

6 0-30 łąka osadnik nr XII przy piezometrze P 34 
(ścieki w 2014 r.) 

   N 51,19293 
    E 16,96209 

7 0-30 łąka osadnik nr VII przy piezometrze P 36 
(ścieki w 2014 r. - wiosna) 

    N 51,18773 
   E16,94898 

8 0-30 łąka osadnik nr X przy piezometrze P 43 
(ścieki w 2014 r. - jesień) 

     N 51,20240 
       E 16,95819° 
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Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie Pól Irygacyjnych Wrocławia 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

Benzo 
(a)piren 

N min 

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

1 5,9 2,41 4,15 192 59,8 <0,13 40,7 34,6 20,0 3,69 0,0530 48,94 

2 5,9 2,44 4,21 204 50,3 1,34 38,5 40,4 22,0 2,17 0,0315 91,97 

3 5,5 1,72 2,97 272 76,3 2,53 41,0 38,7 15,9 0,46 0,131 78,04 

4 5,4 1,42 2,45 109 32,4 0,508 30,6 17,6 13,7 0,77 0,0582 104,80 

5 5,3 1,57 2,71 179 24,9 1,28 37,5 24,8 19,6 1,74 0,0301 68,47 

6 5,5 2,15 3,71 198 49,9 1,61 33,3 27,5 15,1 2,88 0,131 188,41 

7 4,6 2,07 3,57 166 52,0 0,629 48,3 23,4 21,6 1,27 0,0318 128,26 

8 5,0 1,79 3,09 250 48,9 2,05 35,8 35,9 15,5 12,7 0,111 489,06 
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8. Tereny wokół kompleksu zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu 

8.1. Charakterystyka obiektu 

  Osiedle Kowale we Wrocławiu, zlokalizowane jest w północno-wschodniej części miasta i zaliczane 

do dzielnicy Psie Pole. Graniczy ze Swojczycami (na południowym wschodzie), Zalesiem i Zaciszem 

(na południu), Sołtysowicami (na północnym zachodzie) i osiedlem Psie Pole (na północy). Kowale 

położone są pomiędzy rzeką Widawą, a odrzańskim sztucznym Kanałem Żeglugowym. Zabudowa jest 

tu mocno zróżnicowana pod względem architektury, w większości jednorodzinna, częściowo wiejsko-

podmiejska. Głównymi ulicami osiedla są ulica Kowalska, łącząca Sołtysowice ze Swojczycami, oraz 

ulice Krzywoustego, Brücknera i Kwidzyńska. W zachodniej części znajdują się liczne bloki i 

kamienice. W części środkowej osiedla położone są ogrody działkowe. Część wschodnia to liczne 

domy jednorodzinne oraz zakłady przemysłowe. Nad Kanałem Żeglugowym znajdują się tereny 

przemysłowe firm:  

- 3M Poland Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6,  

- PPG DECO POLSKA Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 

- Akwawit - Polmos S.A., ul. Monopolowa 4,  

- Wratislavia - Bio Sp. z o.o., ul. Monopolowa 4.     

Na osiedlu Kowale zlokalizowane są też zakłady:  

- Volvo Polska Sp. z o.o., ul. Mydlana, 

- 3 M Wrocław Sp. z o.o, ul. Kowalska 143.    

Zakłady te reprezentują różne gałęzie przemysłu m.in. chemicznego, motoryzacyjnego oraz 

spożywczego. Z wymienionych powyżej zakładów emitowane są do atmosfery m.in. pyły PM10, SO2, 

NO2, CO, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, aldehydy, lotne związki organiczne (LZO), 

fenol, glikol, toluen, ksylen i styren.  

Przy ul. Monopolowej 6 zlokalizowana jest firma SUPRA Agrochemia Sp. z o.o., zajmująca się 

obecnie konfekcjonowaniem nawozów. Dawniej działały tu Wrocławskie Zakłady Przemysłu 

Nieorganicznego S.A., z których funkcjonowaniem związana była zorganizowana i niezorganizowana 

emisja fluoru. 

Zakład 3M Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Kowalskiej 143 zakwalifikowany jest  do zakładów dużego 

ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR), ze względu na znajdujące się na jego terenie 

i wykorzystywane w prowadzonych procesach technologicznych substancje niebezpieczne dla 

środowiska, w tym w szczególności kwas akrylowy i izooktan akrylu oraz skrajnie łatwopalne gazy 

skroplone: propan, butan i eter dimetylowy. 

PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8, został zaliczony do zakładów zwiększonego ryzyka 

(ZZR) z uwagi na obecność substancji TDl (TOLUILENODIIZOCYJANIAN), a także na szeregu 

substancji o właściwościach toksycznych lub bardzo toksycznych, jak również substancji 

niebezpiecznych dla środowiska. Do zakładów zwiększonego ryzyka zaliczono także Wratislavia - Bio  

Sp. z o.o ul. Monopolowa 4. 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psie_Pole_(dzielnica_Wroc%C5%82awia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Swojczyce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zalesie_(Wroc%C5%82aw)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zacisze_(Wroc%C5%82aw)
http://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82tysowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psie_Pole_(osiedle_Wroc%C5%82awia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Widawa_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3dek_dzia%C5%82kowy
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8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

ogrodów działkowych, przydomowych, pól i łąk, położonych na osiedlu Kowale we Wrocławiu. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

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

 

8.3. Charakterystyka gleb  

   Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Na polu występowały gliny lekkie 

(ppk nr 4), a na łące gliny lekkie pylaste (ppk nr 6). W glebach ogrodów występowały piaski gliniaste 

lekkie (ppk nr 1,2 i 5) oraz piaski słabogliniaste (ppk nr 3).  

8.4. Omówienie wyników badań 

8.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn. Gleby łąki (ppk nr 6) wykazały odczyn lekko 

kwaśny, podobnie jak gleby ROD Stokrotka (ppk nr 5). W ogrodzie przy ul. Ełckiej (ppk nr 3) i na 

terenie ROD Spółdzielca (ppk nr 2) wykazano występowanie gleb obojętnych (pH 6,7-7,2), a na polu 

(ppk nr 4) i na terenie ogrodów ROD im. Konopnickiej (ppk nr 1) występowały gleby zasadowe ( pH 

7,5-7,6). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 2,88% (ppk nr 4 - pole) do 3,81% w ppk 

nr 2 (ogród).  

8.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 4 - pole, poprzez podwyższoną zawartość w 

punkcie nr 6 (łąka) i słabe zanieczyszczenie w ppk nr 1,2,5 do średniego zanieczyszczenia (stopień 

III) w ppk nr 3, 

- ołów i kadm: od naturalnej zawartości (stopień 0) w punktach nr 3 i 5 do 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 nie stwierdzono. 

przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu i rtęci. 

We wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia 

benzo(a)pirenu. W punktach pomiarowych nr 1,2,3 i 6 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia sumy WWA. 

Zawartość fluoru rozpuszczalnego w CaCl2 nie jest normowana w glebach.  

Na terenie osiedla Kowale kształtował się ona od wartości <0,490 (ppk nr 1 i 4) do 2,52 mg/kg w ppk 

nr 5. W punktach 2,3,5 była ona wyższa od średniej wartości 0,52 mg/kg spotykanej w piaskach, a w 

punkcie nr 6 nieco wyższa od średniej wartości 1,17 mg/kg spotykanej w glinach. W pozostałych 

punktach pomiarowych zawartość fluoru rozpuszczalnego była niższa od średnich wartości, 

spotykanych w piaskach lub glinach. Maksymalną zawartość fluoru rozpuszczalnego stwierdzono w 

punkcie nr 5, położonym na terenie ROD Stokrotka (2,52 mg/l). 
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół kompleksu  
zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
ogród działkowy 

ROD M.Konopnickiej, ul.Olsztyńska/Rakowa - al. 
Goździkowa, dz.102 

 N 51,13943 
E 17,08810 

2 0-30 
ogród działkowy ROD Spółdzielca, ul. Czajcza 8 

 N 51,13343 
 E 17,09618 

3 0-30 
ogród przydomowy ul Ełcka 43 

  N 51,13081 
  E 17,10214 

4 0-30 
pole uprawne ul. Kowalska, vis a vis zakładu 3M 

  N 51,12662 
  E 17,11728 

5 0-30 
ogród działkowy ROD Stokrotka, ul Smętna - al. Nad Wałem dz. 81 

  N 51,10791 
  E 17,11560 

6 0-30 
łąka ul. Wieniawskiego 30, w pobliżu Morskiego Oka 

  N 51,12431 
  E 17,08880 
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Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych  
metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wokół kompleksu zakładów na osiedlu  

Kowale we Wrocławiu 
 

Nr Odczyn w 1 
n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Fluor rozpu-
szczalny 

 
 

Benzo 
(a) 

piren 

∑WWA 

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Hg 
 

mg/kg mg/kg mg/kg 

1 
7,5 1,80 3,10 172,0 36,40 0,411 0,304 <0,49 0,4406 2,8520 

2 
7,2 2,21 3,81 183,0 34,30 0,390 0,065 1,68 0,9474 6,3960 

3 
6,7 2,13 3,67 227,0 34,70 0,365 0,070 1,25 0,9722 6,5140 

4 7,6 1,67 2,88 64,7 24,00 0,281 0,031 <0,49 0,0884 0,5612 

5 6,5 1,92 3,31 191,0 64,20 0,417 0,216 2,52 0,1326 0,8276 

6 5,8 1,97 3,40 117,0 37,90 0,351 0,203 1,20 0,4147 3,1780 
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9. Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

wokół hałdy Huty Siechnice 

9.1. Charakterystyka obiektu 

   Tereny wodonośne Wrocławia to 1026 hektarów łąk i stawów na południowym wschodzie miasta. 

Położone są one 6 kilometrów od centrum, w obrębie samego Wrocławia, jak i gminy Siechnice. 

Obszar ten już pod koniec XIX wieku został przeznaczony do uzdatniania wody. Jego 

wykorzystywanie do tych celów możliwe było dzięki pokryciu terenu siecią rowów, kanałów i stawów 

infiltracyjnych oraz pompowni wody. Pierwsze studnie poborowe i rurociągi powstały tu w latach 1902-

1904. Wtedy też do użytku została oddana pompownia Świątniki. Tak samo jak na początku XX 

wieku, tak i obecnie na tereny wodonośne wodę z rzeki Oławy pompuje pompownia Czechnica. Trafia 

ona do liczącej 21 kilometrów sieci rowów i kanałów nawadniających. Dopiero te rozprowadzają ją do 

63 stawów infiltracyjnych o łącznej powierzchni niemal 60 hektarów. Ilość dostarczanej wody do 

poszczególnych zbiorników regulowana jest różnego rodzaju zastawkami. Od ich sprawnej pracy 

uzależniona jest efektywność procesu infiltracji, który polega na nabraniu przez wodę powierzchniową 

lepszych właściwości wody podziemnej. Odpowiada za to wiele procesów biologicznych, chemicznych 

i fizycznych zachodzących podczas kilkutygodniowego przebywania wody w gruncie. Z kolei woda 

poddana procesowi infiltracji pobierana jest z całego obszaru terenów wodonośnych. Wykorzystywana 

jest do tego sieć 558 studni poborowych, które dostarczają ją rurociągami do trzech pompowni: 

Radwanice, Świątniki i Bierdzany. Charakterystycznymi punktami na trasie przepływu polepszonej już 

wody są historyczne wieże odpowietrzające. Zadaniem tych kilkumetrowej wysokości i doskonale 

komponujących się z otoczeniem ciekawą architekturą budynków jest utrzymanie próżni w 

rurociągach lewarowych, tak by woda bez przeszkód trafiała do Zakładu Uzdatniania Wody Na Grobli, 

a z niego do mieszkań wrocławian. Tereny wodonośne to nie tylko miejsce ujmowania wody. To także 

zielone płuca stolicy Dolnego Śląska i naturalny polder zalewowy na czas powodzi. Źródłem 

zanieczyszczenia środowiska w rejonie terenów wodonośnych pozostaje nadal zorganizowana i 

niezorganizowana emisja pyłów i gazów z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” S.A. 

– Elektrociepłownia Czechnica, wywiewanie pyłów oraz ługowanie wieloskładnikowych 

zanieczyszczeń ze składowiska popiołów Elektrociepłowni i hałdy zlikwidowanej Huty Siechnice. 

Elektrociepłownia Czechnica emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren. 

Obecnie w pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia. U podnóża 

hałdy Huty Siechnice przy ul. Zachodniej, zlokalizowana jest instalacja do przerobu odpadów żużla 

pohutniczego firmy „Local Recycling” Center Sp. z o.o.  

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych. Trzy punkty pomiarowe (nr 1,2 i 4 ) 

zlokalizowano na terenach wodonośnych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej 

dla miasta Wrocławia. Pozostałe punkty usytuowano na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice oraz w 

ogrodach ROD Tulipan w Siechnicy (ppk nr 8). Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.9.1, a szczegółowe wyniki badań  

w tabeli IV.9.2.   

http://www.mpwik.wroc.pl/sub.php?134
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9.3. Charakterystyka gleb  

   Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Na łąkach terenów wodonośnych 

występowały gliny lekkie pylaste (ppk nr 1 i 2) oraz piaski gliniaste lekkie (ppk nr 4). 

Na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice występowały piaski gliniaste mocne (ppk nr 3 i 6), piaski 

gliniaste lekkie (ppk nr 5), gliny lekkie pylaste (ppk nr 7), a w ogrodach działkowych (ppk nr 8) ) gliny 

lekkie .  

9.4. Omówienie wyników badań 

9.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn. Gleby łąk terenów wodonośnych wykazały 

odczyn kwaśny w ppk nr 1 (pH 5,5), odczyn lekko kwaśny w ppk nr 4 do obojętnego w ppk nr 2 

(pH 6,9). W punktach zlokalizowanych na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice stwierdzono odczyn 

zasadowy (pH 7,5-7,6), tak jak i w glebach ogrodów (pH 7,4).  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 1,76% (ppk nr 4) do 4,59% w ppk nr 2.  

9.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- zawartość kadmu, miedzi i niklu odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) we wszystkich 

punktach pomiarowych,  

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

pomiarowych z wyjątkiem punktu nr 1, położonego na łąkach terenów wodonośnych oraz ppk nr 8 na 

terenie ogrodów działkowych, gdzie wykazano podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), 

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

pomiarowych z wyjątkiem punktu nr 4, położonego na łąkach terenów wodonośnych, gdzie wykazano 

podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I). 

- zawartość chromu osiągnęła podwyższoną zawartość (stopień I) w ppk nr 1 i 4 na łąkach terenów 

wodonośnych, a słabe zanieczyszczenie stwierdzono w pozostałych punktach pomiarowych (stopień 

II). 

Tereny wodonośne położone są w strefie ochrony bezpośredniej ujęć wodociągowych miasta 

Wrocławia i dlatego otrzymane wyniki badań z łąk, zlokalizowanych na ich obszarze, porównano do 

gruntów grupy A w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi.   

W odniesieniu do wartości, zawartych w wymienionym powyżej rozporządzeniu stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń chromu w punkcie nr 2, zlokalizowanym na łąkach terenów 

wodonośnych. W pozostałych punktach pomiarowych nie wykazano przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu. W punktach nr 1,2 

i 4 (grupa A) oraz w pozostałych punktach pomiarowych (grupa B) stwierdzono ponadto przekroczenie 

wartości dopuszczalnej stężenia benzo(a)pirenu. We wszystkich punktach pomiarowych wykazano 

niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG (I stopień). W analizowanych glebach nie 

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej stężenia sumy WWA. 
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach wodonośnych Wrocławia 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka 
pomiędzy piezometrem P-16 i P-15, vis a vis kominów EC 

Czechnica 
N 51,04263 
E 17,14896 

2 0-30 łąka w pobliżu piezometru PVII/P11 
N 51,04206 
E 17,14459 

3 0-30 łąka pomiędzy hałdą Huty Siechnice, a piezometrem P8 
N 51,04398 
E 17,13796 

4 0-30 łąka 
za hałdą Huty Siechnice w kierunku stawów 

infiltracyjnych 
N 51,04619 
E 17,13761 

5 0-30 łąka pomiędzy hałdą Huty, a piezometrem P5 
N 51,04437 
E 17,13386 

6 0-30 łąka 
przy piezometrze P23 na terenie zakładu przerobu żużli 

pohutniczych  
N 51,04133 
E 17,13278 

7 0-30 łąka vis a vis ul. Kościuszki 16 Siechnice 
N 51,04005 
E 17,13560 

8 0-30 ogród działkowy ROD Tulipan dz.87/88 Siechnice 
N 51,03712 
E 17,13917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=268
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=269
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=268
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=269
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=268
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=269
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Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach, pobranych  
na terenach wodonośnych Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 
 

Nr 
punktu  

Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

Benzo 
(a)piren 

WWA 
suma 

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

1 5,5 2,21 3,81 77,3 27,10 0,311 40,10 18,6 17,00 0,093 8,380 1,04 0,0355 0,2830 

2 6,9 2,66 4,59 72,2 28,40 0,328 88,60 21,4 19,50 0,101 9,040 1,24 0,0238 0,2130 

3 7,6 1,07 1,84 38,1 19,30 <0,250 68,30 9,5 8,72 0,046 4,960 0,61 0,0648 0,4000 

4 6,0 1,02 1,76 43,4 20,40 0,254 30,40 9,9 7,46 0,056 4,300 0,53 0,0243 0,1390 

5 7,5 1,19 2,05 41,9 22,40 <0,250 75,10 9,8 9,06 0,044 4,980 0,79 0,0784 0,5390 

6 7,6 1,29 2,22 45,5 21,40 <0,250 80,10 10,8 10,60 0,051 5,840 1,10 0,0333 0,2140 

7 7,5 1,93 3,33 94,7 32,60 0,366 118,00 15,2 17,50 0,080 7,430 1,45 0,0904 0,8740 

8 7,4 1,12 1,93 148,0 28,80 0,426 109,00 22,1 15,60 0,109 6,960 0,74 0,1100 0,6750 
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10. Teren wokół Zakładu Galwanizacyjnego, Elżbieta Gajęcka w Bykowie  

10.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład Galwanizacyjny, Elżbieta Gajęcka zlokalizowany jest w miejscowości Byków w gminie 

Długołęka, w odległości ok. 2,3 km od Długołęki. Teren Zakładu graniczy od strony: 

 północnej - potokiem Pęga, 

 zachodniej - terenami leśnymi, 

 wschodniej - terenami użytkowanymi rolniczo, 

 południowej w odległości ok. 250 m z drogą krajową Wrocław-Warszawa. 

Zakład prowadzi działalność polegającą na powlekaniu elementów stalowych cynkiem metodą 

zanurzeniową.  

Na terenie zakładu funkcjonuje instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem 

procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej objętości 148 m
3
, przygotowująca 

elementy stalowe do procesu cynkowania ogniowego.  

W instalacji tej prowadzone są procesy:  

 odtłuszczania elementów stalowych w wodnym roztworze żelu myjąco - odtłuszczającego 

(wanna nr 1 ),  

 trawienia elementów w 10% roztworze kwasu solnego (wanny nr 2, 3,4), trawienia zawiesin  

w 10% roztworze kwasu solnego (wanna nr 5),  

 płukania elementów oraz zawiesin po trawieniu w wodzie z dodatkiem chlorku cynku i chlorku 

amonu (wanna nr 7),  

 topnikowania elementów w roztworze chlorku cynku i chlorku amonu (wanna 

nr 8).  

Procesem powiązanym technologicznie z ww. instalacją jest właściwe cynkowanie ogniowe. 

Proces cynkowania odbywa się w wannie cynkowniczej nr 10.  

W procesie technologicznym z Zakładu emitowane są: pył ogółem, amoniak, chlorowodór, ołów, 

cynk. Podczas prac terenowych w wykonanych odkrywkach glebowych, w pobliżu potoku Pęga 

stwierdzono występowanie rudy darniowej. 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na   

polach odłogowanych, łąkach i trawniku, zlokalizowanych w otoczeniu Zakładu. Lokalizację punktów 

pomiarowo - kontrolnych opisano w tabeli IV.10.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w 

tabeli IV.10.2. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych opisano w tabeli IV.10.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.10.2.  

10.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane w otoczeniu zakładu wykazały skład granulometryczny piasków luźnych w ppk 

nr 6 (las), piasków gliniastych lekkich w punkcie nr 1, 2 i 4, piasków gliniastych lekkich pylastych w 

punkcie nr 5 oraz glin lekkich pylastych w punkcie nr 3. 
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10.4. Omówienie wyników badań 

10.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

     Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w glebach lasu w punkcie 

nr 6 (pH 3,6), poprzez kwaśny (pH 4,9-5,5) w punktach 2,3 i 4 w okolicy zakładu i lekko kwaśny w ppk 

nr 1 (pH 5,6 – pole „tło”) do zasadowego w ppk nr 5 (pH 7,5) na łące przy wjeździe do zakładu.  

Zawartość próchnicy kształtowała się od 1,67 % w punkcie nr 1 do 4,62 % w punkcie nr 3. 

 

10.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb pobranych do badań w otoczeniu Zakładu Galwanizacyjnego w Bykowie 

stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 i 6, poprzez zawartość podwyższoną (stopień I) 

w ppk nr 3, 4 , słabe zanieczyszczenie (stopień II) w ppk nr 5 do średniego zanieczyszczenia (stopień 

III) w ppk nr 2, 

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 

2, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I) tego metalu,  

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 3 i 6 poprzez zawartość podwyższoną 

(stopień I) w ppk nr 4 do słabego zanieczyszczenie (stopień II) w pozostałych punktach pomiarowych,  

- chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem ppk 

nr 5, gdzie stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II) tym metalem,  

- nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych. 

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

Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 

ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w badanych próbach gleb stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych stężenia cynku w punkcie nr 2. W glebach pobranych w otoczeniu Zakładu 

Galwanizacyjnego stwierdzono zawartość cynku na poziomie od 16,7 (ppk nr 6) do 557 mg/kg (ppk nr 

2). Wartości stwierdzone w pkt 2, położonym na terenie zakładu, świadczą prawdopodobnie 

o wieloletnim oddziaływaniu Zakładu na gleby poprzez stosowane procesy technologiczne 

(cynkowanie ogniowe). Wartości stężeń cynku w próbach pobranych na terenie Zakładu i w jego 

bezpośrednim otoczeniu (próbki nr 3 i 5) są dużo wyższe niż w próbach pobranych na polu („tło”-ppk 

nr 1) i w lesie poza terenem zakładu (ppk nr 6), których stężenia wyniosły odpowiednio: 22,4 mg/kg 

oraz 16,7 mg/kg. 

W otoczeniu Zakładu Galwanizacyjnego w Bykowie nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne 

stężeń ołowiu, kadmu, chromu i niklu.  

   Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w ww. rozporządzeniu dla 

gruntów grupy B we punktach nr 1,2,3 i 5. W otoczeniu Zakładu stwierdzono naturalną zawartość 

siarki siarczanowej w stopniach I i II. 

W próbkach pobranych w otoczeniu Zakładu zawartość żelaza całkowitego wahała się od 3010 mg/kg 

w ppk nr 6 (las) do 27300 mg/kg w punkcie nr 2, położonym na terenie zakładu w pobliżu potoku 

Pęga. Wysoką zawartość żelaza całkowitego stwierdzono także w ppk nr 3 na terenie Zakładu - 25800 

mg/kg. Zawartość żelaza przyswajalnego, wahała się od 579 mg/1000g w ppk nr 1 do 7320 mg/1000g 

w ppk nr 3. W punkcie nr 2 zawartość żelaza przyswajalnego wynosiła 5950 mg/1000g. 
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Rozpuszczalność związków żelaza uzależniona jest m.in. od odczynu oraz zawartości materii 

organicznej. Analizując wyniki zawartości żelaza całkowitego można stwierdzić, że im niższe pH, tym 

mniejsza zawartość żelaza (ppk nr 6). W punktach gdzie stwierdzona największą zawartość próchnicy 

(nr 2 i 3) występowała największa ilość żelaza.   
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Tabela IV. 10.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb w otoczeniu Zakładu Galwanizacyjnego 
E. Gajęcka w Bykowie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole odłogowane 

 po drugiej stronie drogi nr 8, na przeciw zakładu – punkt 
tło dla zakładu 

N 51,18246    
E 17,21219 

2 0-30 
pole odłogowane 

północny-zachód od zakładu, nieużytek na terenie 
zakładu, przy potoku Pęga 

N 51,18551  
E 17,20948 

3 0-30 
pole odłogowane teren zakładu vis a vis wylotu ścieków deszczowych 

N 51,18501   
E 17,21051 

4 0-30 
łąka  

poza terenem zakładu przy potoku Pęga na granicy 
 z sąsiednią posesja - łąka 

 N 51,18508    
E 17,21193 

5 0-30 
łąka przy wjeździe do zakładu -  

N 51,18367 
E 17,20951 

6 0-30 
las przy Selgrosie za zakładem, nad brzegiem potoku Pęga 

N 51,18396   
E 17,19980 

Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych w otoczeniu Zakładu Galwanizacyjnego E. Gajęcka w Bykowie 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza
nowa  

Benzo(
a)piren 

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Ni Fe 
całkowite 

Fe przyswajalne 
mg/1000g 

mg/100
g 

mg/kg  

1 5,6 0,97 1,67 22,4 13 <0,250 5,73 <5,00 3530 579 0,7 0,0542 

2 5,5 2,3 3,97 557 20,3 1,14 17,8 6,58 27300 >2000(5950) 2,01 0,035 

3 4,9 2,68 4,62 130 25,3 0,487 25,7 10,1 25800 >2000(7320) 1,36 0,0366 

4 5,3 2,04 3,52 50,3 15,7 0,312 11,3 5,18 18100 >2000(3870) 1,96 0,0256 

5 7,5 1,14 1,97 186 21 2,92 63,1 <5,00 6610 1522 0,52 0,0549 

6 3,6 1,6 2,76 16,7 16,6 <0,250 5,6 <5,00 3010 871 0,82 0,0216 

 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=358
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=358
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=358
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=358
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=358
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=359
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=359
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=358
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=703
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=703
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=704
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=704
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=706
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=706
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11. Teren oczyszczalni glebowo-roślinnej w Brzeźnie  

11.1. Charakterystyka obiektu 

Oczyszczalnia roślinno-glebowa w Brzeźnie (gm. Prusice) zlokalizowana jest w całości na działce 

9/2. Otoczenie oczyszczalni stanowią tereny leśne oraz pola uprawne. Najbliższa zabudowa 

mieszkalna znajduje się w odległości powyżej 400 m od oczyszczalni. Na oczyszczalnię ścieków w 

Brzeźnie doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki z miejscowości Brzeźno oraz ścieki dowożone 

z części gminy Prusice. Odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni jest rów melioracyjny 

R-A w km 0+220, będący dopływem cieku Głowiak w zlewni rzeki Sąsiecznicy. Proces oczyszczania 

ścieków na oczyszczalni roślinno-glebowej w Brzeźnie odbywa się na poletkach obsadzonych przez 

topole. Biologiczny rozkład zanieczyszczeń zachodzi przy udziale organizmów glebowych. Dodatkowo 

przepływ ścieków w głąb gleby spełnia rolę filtracji. Zanim ścieki z kanalizacji sanitarnej m. Brzeźno 

trafią do oczyszczalni dopływają do dwóch osadników gnilnych, znajdujących się poza terenem 

oczyszczalni. W osadnikach tych następuje podczyszczenie ścieków, co powoduje, że ścieki 

dopływające na oczyszczalnię są częściowo pozbawione zanieczyszczeń stałych. Ścieki z osadnika  

nr 1 doprowadzane są do osadnika nr 2, a stamtąd dopływają do osadnika akumulacyjno-dozującego 

znajdującego się na oczyszczalni. 

Na oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: 

- osadnik akumulacyjno-dozujący o pojemności czynnej V=110m
3
 z lewarowym 

urządzeniem spustowym, 

- doprowadzalnik ścieków na kwatery (rów wyłożony betonowymi płytami), 

- wpusty ścieków surowych na kwatery (po 2 szt. na kwaterę), 

- kwatery do nawodnień – 21 szt. (o pow. 1150 m2 każda) oraz 2 kwatery doświadczalno-

kontrolne (pow. 0,23 ha), 

- sieć drenarska zakończona zbieraczem głównym ze studzienkami połączeniowo-

kontrolnymi do odbioru ścieków oczyszczonych, 

- wylot z oczyszczalni do rowu R-A, 

- poletka ociekowe do przeróbki osadów i biomasy roślinnej (wyłożone płytami i 

uszczelnione folią PCV) – 8 szt.  

- piezometry (2 szt. na terenie oczyszczalni oraz 2 szt. poniżej i powyżej oczyszczalni). 

Ścieki z kanalizacji sanitarnej (przepompowywane z osadnika gnilnego nr 2 zlokalizowanego na 

terenie Brzeźna) dopływają do zbiornika akumulacyjno-dozującego. Po osiągnięciu objętości 110 m
3
 

za pomocą urządzenia lewarowego spływają do rozprowadzalnika, a stamtąd na odpowiednią kwaterę 

do nawodnień. Sterowanie dopływem ścieków na poszczególne kwatery odbywa się ręcznie poprzez 

otworzenie zastawek ustawionych na doprowadzalnik głównym. Każda kwatera posiada dwa wpusty 

zamykane ww. zastawkami. Oczyszczone ścieki systemem drenarskim odprowadzane są do 

głównego zbieracza, na którym zlokalizowanych jest 5 studzienek rewizyjnych, a stamtąd wylotem 

trafiają do odbiornika - rowu R-A, będącego dopływem cieku Głowiak.  

Łączna powierzchnia oczyszczalni wynosi 2,645 ha. Na terenie oczyszczalni znajduje się poletko 

ociekowe, wyłożone płytami, uszczelnione folią oraz posiadające system odprowadzania odcieków do 

doprowadzalnika ścieków. Poletko przeznaczone jest do kompostowania osadów ściekowych 

(usuwanych ze zbiornika akumulacyjno-dozującego oraz z dwóch osadników gnilnych 
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zlokalizowanych w m. Brzeźno poza terenem oczyszczalni) oraz biomasy roślinnej wykaszanej 

okresowo z powierzchni kwater do nawodnień. Wielkość oczyszczalni w Brzeźnie wyrażona 

wielkością RLM nie przekracza 2000. Średniodobowy dopływ ścieków w okresie poboru prób 

kształtował się na poziomie od 29 do 128 m3/d.  Zarządcą oczyszczalni jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach, ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice. 

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Badania prowadzono łącznie w 5 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

oczyszczalni i w jej otoczeniu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.11.1, a szczegółowe wyniki badań w 

tabeli IV.11.2.  

11.3. Charakterystyka gleb 

  Próbki gleb pobrane na terenie oczyszczalni i w jej otoczeniu wykazały skład granulometryczny od 

piasków gliniastych lekkich (ppk nr 1 i 5), poprzez piaski gliniaste mocne (ppk nr 2 ) do piasków słabo 

gliniastych w pozostałych punktach pomiarowych. 

11.4. Omówienie wyników badań 

11.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Gleby na terenie oczyszczalni i w jej otoczeniu, wykazywały odczyn od kwaśnego (pH 5,5) w ppk nr 

5 do lekko kwaśnego w pozostałych punktach pomiarowych (pH 5,8-6,4). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,38% (ppk nr 5) do 2,69% 

(ppk nr 2).  

11.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ze względu na charakter obiektu i porastającą go roślinność nie przeprowadzono oceny w skali IUNG.  

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

w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, na terenie 

oczyszczalni i w jej otoczeniu nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń cynku, 

ołowiu kadmu, chromu, miedzi i niklu. 

W punkcie pomiarowym nr 1 (pole przy oczyszczalni) przekroczone zostało dopuszczalne stężenie 

benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień).  
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Tabela IV. 11.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb w otoczeniu oczyszczalni glebowo-roślinnej  
w Brzeźnie 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole odłogowane 

przy drodze dojazdowej do oczyszczalni przed 
zbiornikiem akumulacyjnym 

 N 51,36593 
E16,87638 

2 0-30 
łąka przy piezometrze nr.2 

N 51,36685 
 E 16,87606 

3 0-30 
łąka przy piezometrze nr.3 

N 51,36712 
E 16,87595 

4 0-30 
łąka w okolicy piezometru nr.4 

N 51,36753 
  E 16,87445° 

5 0-30 
łąka przy studzience wylotowej 1s 

N 51,36786 
E 16,87490 

 
Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych  
wskaźników w glebach pobranych w otoczeniu oczyszczalni glebowo-roślinnej w Brzeźnie 

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 1,42 2,45 25,2 13,00 <0,250 9,67 10,2 7,08 1,47 0,0575 

2 6,1 1,56 2,69 31,6 12,90 0,315 11,90 10,0 10,50 0,69 0,0158 

3 5,8 0,99 1,71 21,5 12,40 <0,250 8,03 10,2 <5,00 1,18 0,0270 

4 6,0 0,80 1,38 15,3 9,88 <0,250 4,63 5,2 <5,00 0,82 0,0244 

5 5,5 1,14 1,97 24,1 17,30 <0,250 8,99 7,7 5,25 1,41 0,0243 
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12. Teren wokół KGHM Polska Miedź S.A., Huta Miedzi „Głogów“ I i II  

w Głogowie 

12.1. Charakterystyka obiektu 

KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Głogów” położona jest w województwie dolnośląskim, w 

północno-zachodniej części gminy miejskiej Głogów, ok. 7 km na zachód od zabudowy mieszkalnej 

miasta Głogowa. Huta Miedzi „Głogów" funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Spółki Akcyjnej KGHM 

Polska Miedź w Lubinie, jako jeden z jej oddziałów. Podstawowym przedmiotem działalności Huty jest 

produkcja miedzi elektrolitycznej z koncentratów miedzi powiązana z zagospodarowaniem 

półproduktów, powstających podczas jej wytwarzania w procesach produkcji metali szlachetnych oraz 

ołowiu surowego. Główny surowiec do produkcji: koncentrat miedzi dostarczany jest transportem 

kolejowym z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ZWR Rejon Rudna, ZWR 

Rejon Lubin, ZWR Rejon Polkowice oraz z importu. Budowę głogowskiej huty rozpoczęto w 1968 

(zdolność produkcyjna 80 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie). Rok później podjęto decyzję o jej 

rozbudowie, zwiększając zdolność produkcyjną do 160 tys. ton. W lipcu 1971 HM „Głogów I”, 

wyposażona w tradycyjne piece szybowe, została przekazana do eksploatacji. 

W 1974 w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto budowę drugiej części huty – HM „Głogów II” (150 

tys. t/rok). Jej uruchomienie nastąpiło 8 stycznia 1978. W HM „Głogów II” zastosowano nowoczesną, 

pierwszą tego typu na świecie, jednostadialną technologię wytopu miedzi w piecu zawiesinowym. 

Obok głównych ciągów produkcyjnych w HM „Głogów” powstały wydziały zagospodarowujące metale i 

związki towarzyszące miedzi: 

- Fabryka Kwasu Siarkowego – utylizująca gazy konwertorowe na kwas siarkowy; 

- Wydział Ołowiu – przerabiający surowce ołowionośne na ołów surowy; 

- Wydział Metali Towarzyszących z oddziałami: arsenianu sodu, szlamów anodowych i oczyszczania 

elektrolitu. 

W latach 1990–1993 przy HM „Głogów” został zbudowany Wydział Metali Szlachetnych, przerabiający 

szlamy anodowe powstałe w procesie elektrorafinacji miedzi, z których odzyskuje się srebro, złoto i 

niewielkie ilości platynowców. 

 

Największe osiągnięcia, w wyniku realizacji inwestycji na rzecz ochrony środowiska miały miejsce w 

latach 1995-2000. Inwestycje na rzecz ochrony środowiska w bardzo znacznym stopniu obniżyły 

emisję szkodliwych związków. W wyniku prowadzonych działań inwestycyjnych na rzecz ochrony 

środowiska Huta Miedzi „„Głogów I”  została zdjęta  z listy „80” w 2003 r.  

W Hucie Miedzi „Głogów I” w 2014 roku w stosunku do roku 1985 roku nastąpiła redukcja pyłu o 

95,4%, ołowiu o 98% , arsenu o 85,2 %, kadmu 93,4%, miedzi o 96,4% ,SO2 o 91,3%, CO o 98,8 %, 

H2SO4 o 99%. 

W Hucie Miedzi „Głogów II” w 2014 roku w stosunku do roku 1985 roku nastąpiła redukcja pyłu o 

99,2%, ołowiu o 99,6% , arsenu o 88,9 %, kadmu 99,5%, miedzi o 98,4% ,SO2 o 98,1%, CO o 81,8 %, 

H2SO4 o 94,9%. 

W latach 2000 - 2014 zrealizowano następujące ważniejsze przedsięwzięcia: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piec_szybowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBukowice_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_siarkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsenian_sodu&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szlam_anodowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrorafinacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Srebro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto
http://pl.wikipedia.org/wiki/VIII_grupa_poboczna
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- KGHM „Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów I” w latach 2000 – 2001 na Wydziale 

Ołowiu wykonano modernizację polegającą na wybudowaniu trzech nowych pieców wahadłowo 

obrotowych z nowymi instalacjami do oczyszczania spalin i ich transportu po oczyszczeniu do 

Instalacji Odsiarczania Spalin. Z Elektrociepłowni gazy technologiczne z każdego pieca skierowano do 

układu kondycjonowania gazów, gdzie następuje ich wstępne odpylanie, dopalanie CO, CS2, H2S, H2 

i węglowodorów, a następnie poprzez komorę mieszania wspólną dla wszystkich pieców do układu 

odpylania - filtra pulsacyjnego. Z filtra gazy transportowane są izolowanym kolektorem do Instalacji 

Odsiarczania Spalin (IOS) z Elektrociepłowni. 

W wyniku tej inwestycji zlikwidowano bezpośrednią emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesu 

przetopu materiałów ołowionośnych oraz zwiększono wydajność zagospodarowania materiałów 

ołowionośnych (odpadów) powstających w procesie produkcji miedzi w hutach KGHM „Polska Miedź” 

S.A. (Huta Miedzi „Głogów I”, Huta Miedzi „Głogów II” i Huta Miedzi „Legnica”). W latach 2010-2011 

zabudowano IV piec Dörschla na Wydziale Ołowiu w celu ograniczenia składowania niebezpiecznych 

odpadów (szlamy o osady poflotacyjne z oczyszczania gazów odlotowych). W latach 2000-2001 na 

Wydziale Pieców Anodowych wybudowano dwa nowe piece anodowo-obrotowe, w miejsce starych 

pieców anodowych stacjonarnych oraz instalację odciągowo-oczyszczającą gazy. Gazy z pieców po 

dopaleniu zawartego w nich tlenku węgla w komorze dopalania kierowane są do tej instalacji, której 

zadaniem jest utylizacja zawartego w niej dwutlenku siarki poprzez dozowanie sorbentu z Instalacji 

Odsiarczania Spalin (IOS) z Elektrociepłowni i odpylanie odprowadzanych gazów po odsiarczeniu w 

filtrze pulsacyjnym tkaninowym. Ponadto przebudowano Fabrykę Kwasu Siarkowego I. W roku 2007 

zabudowano instalacje odpylającą dla Pieca Topielno – Rafinacyjnego. W roku 2010 rozpoczęto 

wieloetapowy Program modernizacji pirometalurgii KGHM PM S.A. – Piec Zawiesinowy. 

Przedsięwzięcie polega na zastosowaniu jednostadialnego procesu wytopu miedzi blister w piecu 

zawiesinowym w miejsce procesu opartego o piece szybowe. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

emisje substancji wprowadzanych do otoczenia emitorami Huty Miedzi Głogów I zdecydowanie 

zmaleją, w przypadku pyłu ok. 53%, w tym zawartość metali w pyle. Planowane zakończenie w 2016 

roku. 

W KGHM „Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów II” wybudowano i oddano do eksploatacji: 

- w roku 2002-2003 instalację oczyszczającą gazy z pieców anodowych obrotowych i pieców 

stacjonarnych,  

- w latach 2005-2006 instalację do odsiarczania i odpylania gazów z odciągów znad otworów 

spustowych pieca zawiesinowego na Wydziale P-22, w wyniku której odnotowano zmniejszenie 

emisji pyłu i metali (Cu, Pb, As i Cd) oraz zanieczyszczeń gazowych, 

- w latach 2013-2014 instalację odpylania lokalnej wentylacji dołu pieca elektrycznego,  

- wybudowano budynek pompowni dla instalacji chłodzenia wodnego odciągu gazów z pieca 

elektrycznego, w latach 2007-2008 instalację odpylającą rozładowni koncentratu, w latach 2009-

2010 instalację odsiarczająca na odpylni gazów konwertorowych, w latach 2010-2011 Magazyn na 

koncentraty miedzi, w latach 2013-2014 Magazyn Materiałów Ołowionośnych. Ponadto w latach 

2007-2014 trwała inwestycja związaną z budową/rozbudową (dwa etapy) składowiska odpadów 

przemysłowych Biechów II, służącego (zgodnie z przepisami prawa) wszystkim instalacjom Huty w 

zakresie przyjmowania i składowania odpadów. 
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12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono łącznie w 10 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na wokół 

KGHM Polska Miedź Oddział Huta miedzi „Głogów”. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

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

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

12.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb charakteryzowały się zróżnicowanym składem granulometrycznym od piasku 

słabogliniastego (ppk 4), poprzez piasek gliniasty mocny (ppk 5), pył zwykły (ppk 7 -10), glinę lekką 

(ppk 2), glinę lekką pylastą (ppk 6) i glinę ciężką (ppk 1 i 3).   

12.4. Omówienie wyników badań 

12.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Próbki gleb, pobrane wokół Huty Miedzi „Głogów” charakteryzowały się odczynem od lekko kwaśnego 

w ppk 2 i 6, poprzez zasadowy w ppk 3,4,8 do obojętnego w ppk 1,5,7,9,10.  

Zawartość próchnicy wahała się od 1,90% (ppk 10) do 14,14% (ppk 4).  

12.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     W badanych glebach stwierdzono zróżnicowane stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi wg 

klasyfikacji IUNG):  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,3,6-10, do zawartości podwyższonej (stopień 

I) w ppk nr 4 i 5,  

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,6,7 poprzez podwyższoną zawartość (stopień 

I) w ppk nr 3,4,8,10 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 5 i 9, 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,3,6,8,9 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień I) w punktach pomiarowych nr 4 i 5, 

-  chrom: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

- miedź: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 1,2,6,7,10 poprzez średnie 

zanieczyszczenie (stopień III) w ppk nr 3 i 4 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk nr 5, 8 i 9, 

- nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych. 

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

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

dopuszczalnych stężeń Zn, Cd, Cr, Ni, As, Hg. Stwierdzono natomiast przekroczenie wartości 

dopuszczalnych stężeń ołowiu w punktach 5 i 9, a także miedzi w ppk nr 9. 

Zawartość Zn mieściła się w przedziale od 30 mg/kg do 96 mg/kg. 

W próbkach gleb pobranych na terenie wokół HM „Głogów” w 2008 r. zwartość cynku mieściła się w 

przedziale 28 mg/kg do 80 mg/kg również nie przekraczając wartości dopuszczalnej. 

Poziom Pb zawierał się w zakresie od 39 mg/kg do 110 mg/kg. Przekraczając wartość dopuszczalną 

w dwóch punktach nr 5 (m. Sobczyce) oraz ppk nr 9 (Żukowice). 

W próbkach gleb pobranych wokół HM „Głogów” w 2008 r. zwartość ołowiu wynosiła od 23 mg/kg do 

133 mg/kg, przekraczając wartość dopuszczalną w jednej próbce pobranej w miejscowości Żukowice. 

Wartości Cd nie przekroczyły normy dopuszczalnej i mieściły się w granicach od 0,28 mg/kg do 0,54 

mg/kg. 
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W próbkach gleb pobranych wokół HM „Głogów” w 2008 r. zwartość kadmu wynosiła od 0,3 mg/kg do 

0,7 mg/kg, utrzymując się poniżej wartości dopuszczalnej. 

Stężenia Cr mieściły się w zakresie 8,7 mg/kg do 48 mg/kg nie przekraczając wartości dopuszczalnej. 

W próbkach gleb pobranych na terenie wokół HM „Głogów” w 2008 r. również utrzymywały się poniżej 

normy i mieściły się w zakresie od 4,4 mg/kg do 96,30 mg/kg. 

Wartości Cu kształtowały się na poziomie od 60 mg/kg do 240 mg/kg przekraczając dopuszczalną 

normę w próbce pobranej w m. Żukowice (240 mg/kg).  

W próbkach gleb pobranych na terenie wokół HM „Głogów” w 2008 r. stężenia miedzi mieściły się w 

zakresie od 59 mg/kg do 375 mg/kg przekraczając normę w próbce pobranej w m. Żukowice. 

Poziom Ni wahał się w granicach od 5,3 mg/kg do 26 mg/kg utrzymując się poniżej wartości 

dopuszczalnej. 

W próbkach gleb pobranych na terenie wokół HM „Głogów” w 2008 r. stężenia niklu wynosiły od 3 

mg/kg do 17 mg/kg nie przekraczając wartości dopuszczalnej. 

Wartości benzo(a)pirenu mieściły się w zakresie od 0,002 mg/kg do 0,074 mg/kg przekraczając 

wartość dopuszczalną w dwóch punktach pomiarowych nr 4 i 5. 

W próbkach gleb pobranych na terenie wokół HM „Głogów” w 2008 r. stężenia benzo(a)pirenu 

wynosiły od 0,019 mg/kg do 0,059 mg/kg przekraczając normę w 4 punktach pomiarowych. 

Wykazano naturalną zawartość siarki siarczanowej w stopniach I i II.  
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Tabela IV. 12.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół HM Głogów I i II 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne Skidniów 
N 51.71426 
E 15.94673 

2 0-30 pole uprawne Ceber 
N 51.71830 
E 15.99596 

3 0-30 pole uprawne Zabiele 
N 51.71175 
E 16.02933 

4 0-30 pole uprawne Głogówko 
N 51.73214 
E 16.09050 

5 0-30 pole uprawne Sobczyce 
N 51.70820 
E 16.07351 

6 0-30 pole uprawne Grodziec Mały 
N 51.68890 
E 16.06628 

7 0-30 pole uprawne Brzeg Głogowski 
N 51.69868 
E 15.91036 

8 0-30 pole uprawne Żukowice 
N 51.67255 
E 15.97220 

9 0-30 pole uprawne Żukowice 
N 51.67824 
E 15.96585 

10 0-30 pole uprawne Słone 
N 51.65617 
E 16.02233 
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Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  

                          w glebach pobranych wokół Huty Miedzi Głogów I i II 

Nr 

punktu 

Odczyn 

w 1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 

 

Metale w mg/kg gleby 

Siarka 

siarczanowa 

Benzo(a) 

piren  

mg/kg 

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

1 7,1 2,0 3,45 91 55 0,44 42 77 26 0,083 14 1,00 0,0059 

2 6,3 3,1 5,34 61 54 0,42 32 83 19 0,051 13 1,40 0,028 

3 7,4 4,9 8,45 91 78 0,51 48 150 24 0,095 15 1,80 0,015 

4 7,4 8,2 14,14 66 59 0,43 10 72 6,7 0,067 6,3 0,91 0,074 

5 7,2 2,7 4,65 96 110 0,54 30 150 16 0,057 15 0,38 0,059 

6 6,5 1,4 2,41 59 52 0,32 23 90 14 0,084 9,5 0,80 0,015 

7 6,7 2,5 4,31 30 39 <0,25 8,7 60 5,3 0,055 4,2 0,71 0,010 

8 7,8 1,4 2,41 42 68 0,28 11 150 7,2 0,078 7,2 0,51 0,016 

9 6,9 1,4 2,41 53 110 0,36 11 240 6,5 0,075 8,9 0,23 0,022 

10 7,0 1,1 1,90 39 44 <0,25 17 70 11 0,092 6 0,70 0,015 
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13. Teren wokół ZNTK w Lubaniu 

13.1.Charakterystyka obiektu 

Byłe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (w skrócie: ZNTK), zbudowane w 1868 roku, 

zlokalizowane są w Lubaniu przy ul. T. Kościuszki. Było to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i 

świadczeniem usług głównie dla potrzeb transportu kolejowego. 

Do podstawowych dziedzin działalności należała produkcja, naprawa i modernizacja pojazdów 

szynowych (lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz wagonów kolejowych) oraz produkcja, 

naprawa i regeneracja zespołów, podzespołów i części zamiennych do pojazdów szynowych. 

Byłe Zakłady  Naprawcze Taboru Kolejowego, od chwili upadłości i w konsekwencji likwidacji 

przedsiębiorstwa w 2000 roku, zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Obecnie teren Zakładów jest zdewastowany, a w ich w miejscu zostały tylko 

pustostany i  ruiny. Przed upadłością w Zakładach wykonywane były remonty kapitalne lokomotyw 

elektrycznych oraz demontaż wyeksploatowanych pojazdów samochodowych. Obecnie w zakładach 

nie prowadzi się żadnej działalności produkcyjnej, a jedynie trwa proces likwidacji Zakładów. 

Stwierdzono zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi.  

W trakcie prowadzonej działalności w zakresie remontów lokomotyw elektrycznych powstawały 

odpady niebezpieczne.  

 
13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania gleb prowadzono w 4 punktach pomiarowo kontrolnych zlokalizowanych w rejonie ZNTK na 

terenie: ogrodów działkowych, pola uprawnego i łąki. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

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

wyniki badań w tabeli IV.13.2.  

13.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny pyłu zwykłego w ppk nr 4, gliny lekkiej 

pylastej w ppk nr 1 i 2, a w ppk nr 3 gliny średniej pylastej. 

 13.4. Omówienie wyników badań 

13.4.1.Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany i wahał się od kwaśnego (pH 4,6) w punkcie nr 1, poprzez 

lekko kwaśny (pH 6,4) w punktach 2 i 4 (pH 6,5) do odczynu obojętnego w punkcie nr 3 (pH 7,2).  

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 2,76% w ppk nr 1 do 7,41% w ppk nr4. 

13.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

    W badanych próbkach gleb, pobranych w rejonie ZNTK w Lubaniu stwierdzono następujące stopnie 

zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w skali IUNG: 

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, poprzez zawartość podwyższoną w ppk nr 4 

do słabego zanieczyszczenia (stopien II) w ppk nr 2 i 3, 

-ołów i miedź: zawartość naturalna (stopień 0) w ppk nr 1 do zawartości podwyższonej (stopień I) 

 w pozostałych punktach pomiarowych,  

- kadm, chrom i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych. 

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

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w próbach gleb nie stwierdzono 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_kolejowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_szynowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_szynowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokomotywa_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokomotywa_spalinowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wagon
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przekroczenie dopuszczalnych stężeń cynku, kadmu, chromu, niklu, miedzi, a także dla arsenu i rtęci: 

Przekroczone zostało dopuszczalne stężenie ołowiu w punkcie nr 2. 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu zanotowano w ppk nr 2,3,i 4. W ppk nr 3 i 4 

odnotowano ponadto przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy WWA. Nie zostało przekroczone 

dopuszczalne stężenie benzyny i oleju mineralnego. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

 



 59 

Tabela IV. 13.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół ZNTK w Lubaniu 
Nr 

Punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne strona północna od Zakładów 
N 51,10735 
E 15,28725 

2 0-30 
ogród działkowy 

strona zachodnia od Zakładów 
N 51,11298 
E 15,28975 

3 0-30 
ogród działkowy 

strona południowa od Zakładów 
N 51.10634 
E 15,29374 

4 0-30 
łąka 

strona wschodnia od Zakładów 
N 51,11074 
E 15,29709 

 
Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 

              w glebach pobranych w otoczeniu ZNTK w Lubaniu  

 
Nr 

pun-
ktu 

Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto-
ść 

próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarcza-

nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

∑ WWA Benzyna Olej 
mineralny 

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

1 4,6 1,6 2,76 67 34 0,33 23 14 15 0,131 9,3 0,94 0,006 0,057 <1 <11 

2 6,5 4,2 7,24 240 130 0,46 23 52 15 0,292 7,5 0,83 0,083 0,72 <1 <11 

3 7,2 3,8 6,55 210 95 0,59 29 49 22 0,216 17 0,68 0,135 1,69 <1 <11 

4 6,5 4,3 7,41 150 94 0,62 33 35 27 0,259 12 0,41 0,183 1,28 <1 <11 
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14. Teren wokół Zakładów Kopex - Famago w Zgorzelcu 

14.1.Charakterystyka obiektu 

Zakład zlokalizowany jest w Zgorzelcu przy ul. Fabrycznej 10. 

Powstał w 1957 roku, jako zaplecze remontowe dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W 1977 roku 

zgorzelecka fabryka podjęła się wykonania pierwszej polskiej kołowej koparki wielonaczyniowej KWK-

1400. Po pół wieku istnienia, poddany przekształceniom, Kopex – Famago dalej produkuje maszyny  

i urządzenia na potrzeby górnictwa, głównie odkrywkowego, ale także systemy przenośnikowe, 

wielkogabarytowe zawory dla hydroenergetyki, urządzenia dźwigowe, konstrukcje mostowe i inne 

konstrukcje stalowe.  

Procesy technologiczne na terenie zakładu to obróbka mechaniczna, obróbka termiczna (odlewnia, 

kuźnia), obróbka chemiczna (konserwacje i malowanie), malarnia. 

Źródła emisji do powietrza to procesy spawalnicze, procesy malowania i suszenia po malowaniu 

konstrukcji stalowych, 2 kotłownie opalane gazem ziemnym. 

Zakład emituje pył PM10, i 2,5 SO2, NO2, butanol, ksylen, toluen, benzynę lakową, etylobenzen, 

solwent nafta, metyzylen. 

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na łąkach wokół 

Zakładów. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów 

kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.14.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.14.2.  

14.3. Charakterystyka gleb  

Analizowane próbki gleb wykazały skład granulometryczny pyłów zwykłych (ppk nr 4) oraz glin 

lekkich pylastych (ppk nr 1,2,3).  

14.4. Omówienie wyników badań 

14.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane wokół Zakładów charakteryzowały się odczynem lekko kwaśnym w ppk nr  

1 – 3 (pH 6,4-6,5) oraz obojętnym (pH 6,7) w ppk nr 4. Zawartość próchnicy wahała się od 5,69% (ppk 

nr 1) do 7,24% (ppk nr 3).  

14.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi:  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 i 2 do zawartości podwyższonej (stopień I)  

w ppk nr 3 i 4,  

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 i 2 do zawartości podwyższonej (stopień I)  

w ppk nr 3 i 4, 

- kadm, chrom i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych,  

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2, poprzez zawartość podwyższoną (stopień I) 

w ppk nr 1 i 4 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 3. 
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W odniesieniu do wartości dopuszczalnych stężeń (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczenia  

dopuszczalnych stężeń, wymienionych powyżej metali ciężkich, a także arsenu i rtęci.  

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu w punktach pomiarowych nr  

1, 3 i 4, a także dopuszczalnego stężenia sumy WWA w ppk nr 3. Wykazano naturalną zawartość 

siarki siarczanowej w skali IUNG w stopniach I - II.   
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Tabela IV.14.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Zakładów Kopex - Famago w Zgorzelcu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 
0-30  łąka północ od Zakładów N 51,16716 

E 15,01442 

2 
0-30 łąka północny wschód od Zakładów N 51,16604 

E 15,01805 

3 
0-30 łąka południowy wschód od Zakładów N 51.16205 

E 15,01859 

4 
0-30 łąka południowy zachód od Zakładów  N 51,16253 

E15,00322 
 
Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych na terenie wokół Zakładów Kopex - Famago w Zgorzelcu 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

∑ WWA Benzo(a) 
piren 

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

1 6,4 3,3 5.59 92 61 0,48 26 35 17 0,086 13 1,3 0,79 0,115 

2 6,4 3,7 6,38 92 75 0,31 21 24 12 0,103 7,9 0,79 0,48 0,0206 

3 6,5 4,2 7,24 120 55 0,43 34 130 26 0,126 11 0,55 1,96 0,35 

4 6,7 3,9 6,72 140 58 0,48 30 35 19 0,179 12 0,87 0,89 0,142 
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15. Teren wokół ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  

w Dzierżoniowie (dawny Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.)  

15.1. Charakterystyka obiektu 

Ciepłownia Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. znajduje się w północnej części miasta 

Dzierżoniowa, przy ul. Złotej 11. Ciepłownia ta, o mocy zainstalowanej wynoszącej 50 MW, produkuje 

energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zakład 

wyposażony jest w sześć kotłów, dla których paliwem jest miał węglowy. Ciepło przesyłane jest do 

odbiorców sieciami cieplnymi o długości ok. 17 km. Odbiorcami energii cieplnej, produkowanej 

w omawianej ciepłowni są m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, Dzierżoniowski ZBM, 

wspólnoty mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, urzędy, szpital, szkoły i przedszkola. Obecnie 

prowadzone są przygotowania do kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego i sieci 

przesyłowych. Modernizacja ma obejmować również budowę nowych efektywnych układów 

ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Obszar wokół ciepłowni jest zróżnicowany. 

Tereny użytkowane rolniczo, tj. ogrody działkowe i pola uprawne, położone są głównie na północ 

i północny wschód od zakładu. Z innych stron wokół ciepłowni znajdują się duże osiedla 

mieszkaniowe, tereny prowadzonej działalności budowlanej, inne zakłady przemysłowe i dość 

ruchliwe ciągi komunikacyjne. Tego typu zurbanizowane obszary narażone są na emisję 

zanieczyszczeń z wielu różnych, nakładających się źródeł. 

  W wyniku prowadzonej działalności ciepłownia emituje do atmosfery pyły ze spalania paliw, 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i benzo(a)piren. 

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych, zlokalizowanych na terenie ogrodów 

działkowych i pól uprawnych w pobliżu ciepłowni. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.15.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.15.2.  

15.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin średnich pylastych, z wyjątkiem 

punktu nr 1, gdzie stwierdzono występowanie gliny lekkiej pylastej.  

15.4. Omówienie wyników badań 

15.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punktach nr 4 i 6 (pH 5,6-6,4), obojętny w 

punktach nr 3 i 5 (pH od 6,6 do 6,8) oraz zasadowy w punktach nr 1 i 2 (pH 7,7-7,9). Zawartość 

próchnicy wynosiła od 2,26 % w punkcie nr 6 do 9,21 % w punkcie nr 1. 

15.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb pobranych do badań na terenach w pobliżu ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej 

sp. z o.o. w Dzierżoniowie stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi  

w skali IUNG: 

- ołów, kadm, chrom i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 3, 4, 5 i 6, do zawartości podwyższonej  

(I stopień) w punktach nr 1 i 2, 
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- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 2, 3, 4, 5 i 6, do podwyższonej zawartości 

(I stopień) w punkcie nr 1. 

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

Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 

ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w badanych próbach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu.  

Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną wyłącznie w punkcie nr 1. Zawartość 

siarki siarczanowej we wszystkich pobranych próbkach była niska (I stopień). 
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Tabela IV.15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb w pobliżu ciepłowni Zakładu Energetyki  
Cieplnej sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
 

Nr punktu Poziom pobrania 
(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne 

1 0 - 30 ogród działkowy Dzierżoniów, ul. Złota, 
punkt nr 1 

N 50,74706 
E 16,64081 

2 0 - 30 ogród działkowy Dzierżoniów, ul. Złota, 
punkt nr 2 

N 50,74424 
E 16,64199 

3 0 - 30 ogród działkowy Dzierżoniów, ul. Złota, 
punkt nr 3 

N 50,74436 
E 16,64376 

4 0 - 30 pole uprawne po lewej stronie drogi relacji Dzierżoniów-Uciechów N 50,74459 
E 16,64734 

5 
 

0 - 30 pole uprawne Dzierżoniów, 
ul. J. Korczaka 

N 50,74313 
E 16,64862 

6 
 

0 - 30 pole uprawne po prawej stronie drogi relacji 
Dzierżoniów-Uciechów 

N 50,74698 
E 16,65207 

 
Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych  
wskaźników w glebach, pobranych wokół w pobliżu ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczanowa 

Benzo 
(a)piren 

 
mg/kg 

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

1 7,9 5,34 9,21 127,0 35,90 0,943 47,20 37,5 25,70 0,115 7,02 1,37 0,2010 

2 7,7 4,41 7,60 141,0 33,40 0,508 32,30 24,3 21,80 0,093 7,64 1,04 0,0193 

3 6,6 2,84 4,90 75,0 24,50 0,362 29,00 20,2 19,80 0,096 7,32 1,00 0,0203 

4 5,6 2,20 3,79 52,3 22,90 0,286 29,00 14,5 19,10 0,076 6,90 1,06 0,0181 

5 6,8 1,38 2,38 49,6 22,80 0,268 24,00 13,1 16,50 0,064 6,05 0,86 0,0244 

6 6,4 1,31 2,26 50,1 22,20 <0,250 24,90 12,1 14,90 0,070 6,26 0,59 0,0207 
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16. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych Mota-Engil CE w Brzezimierzu  

16.1. Charakterystyka obiektu 

Instalacja do produkcji mas bitumicznych w Brzezimierzu, położona na działce 139/7 w gminie 

Domaniów, jest własnością Spółki MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE, ul. Wadowicka 8W w Krakowie. 

Instalacja ta, o wydajności maksymalnej 240 Mg masy bitumicznej na godzinę, służy do produkcji 

mieszanek asfaltowych do budowy dróg. Podstawowymi elementami instalacji są: suszarka kruszywa 

wyposażona w palnik, przystosowany do zasilania olejem oraz pyłem węgla brunatnego, trzy zbiorniki 

- silosy na materiały sypkie (dwa o pojemności 60 Mg i jeden o pojemności 70 Mg) oraz silos na pył 

węglowy (o pojemności 60 Mg) i cztery zbiorniki na bitum o pojemności 60 m
3
 każdy. Proces suszenia 

prowadzony będzie w suszarce wyposażonej w palnik zasilany olejem opałowym oraz pyłem węgla 

brunatnego. Nominalna moc cieplna palnika wynosi 2000 kg/h oleju opałowego oraz 1800 kg/h pyłu 

węglowego." 

Przygotowanie masy polega na zmieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, wypełniaczy 

oraz otoczeniu materiału sypkiego lepiszczem asfaltowym. Suszenie kruszywa odbywa się w 

bębnie suszarki i ma ca celu pozbycie się wilgoci oraz zwiększenie przyczepności kruszywa do 

asfaltu. Kruszywo jest ogrzewane spalinami powstającymi w wyniku spalania w palniku suszarki 

oleju opałowego bądź pyłu węgla brunatnego, który jest stosowany jako paliwo zasadnicze. Spaliny 

z suszarki odprowadzane są poprzez stacje odpylania i emitor stalowy. Zatrzymane w stacji 

odpylania frakcje stałe zawracane są do procesu produkcyjnego i stosowane wraz z mączką 

wapienną jako wypełniacz. Nagrzane i wysuszone kruszywo wraz z wypełniaczami mieszane są 

następnie w mieszalniku z lepiszczem asfaltowym. Tak przygotowane mieszanka ładowana jest na 

samochody i transportowane do miejsca wykorzystania. 

Stan techniczny instalacji należy określić jako bardzo dobry. Instalacja jest na bieżąco 

kontrolowana i remontowana ze szczególnym uwzględnieniem kontroli pracy urządzeń 

ograniczających emisję. Instalacja w procesie produkcji emituje: pył zawieszony PM10, SO2, CO, 

NO2, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Próbki gleb pobrane zostały w 6 punktach pomiarowych zlokalizowanych na   

polach uprawnych położonych wokół Obiektu. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.16.1, a szczegółowe wyniki badań w 

tabeli IV.16.2.  

16.3. Charakterystyka gleb 

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od glin lekkich pylastych  

w ppk nr 1, poprzez gliny średnie pylaste w ppk nr 2,4,5 do pyłów ilastych w ppk nr 3 i 6.  

16.4 Omówienie wyników badań 

16.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego (pH 4,4) w ppk nr 6, poprzez 

kwaśny w ppk nr 2 i 4 (pH 4,6-5,3), lekko kwaśny w ppk nr 5 (pH 5,6) do obojętnego w ppk nr 1 i 3  

(pH 6,6-6,8). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,09% w ppk nr 6 do 1,57% w ppk nr 1.  
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16.4.2. Zawartość metali i innych wskaźników 

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

chromu, miedzi i niklu. 

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń badanych metali ciężkich. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyło wartość 

dopuszczalną (0,03 mg/kg) w analizowanych próbkach gleb w punktach nr 1 i 4. W glebach w 

otoczeniu Wytwórni nie zostało przekroczone dopuszczalne stężenie sumy WWA. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
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Tabela IV.16.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół  
Wytwórni Mas Bitumicznych Moto-Engil w Brzezimierzu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne vis a vis wjazdu do Wytwórni 

N 50,89732 
E 17,20623 

2 0-30 
pole uprawne 

w większej odległości na południe od Wytwórni, na 
kierunku przeważających wiatrów 

N 50,89363 
E 17,20640 

3 0-30 
pole uprawne w na południowy- wschód od Wytwórni 

N 50,89321 
E 17,20940 

4 0-30 
pole uprawne w pobliżu Wytwórni na południe 

N 50,89623 
E 17,20672 

5 0-30 
pole uprawne vis a vis instalacji od strony wschodniej 

N 50,89660 
E 17,20929 

6 0-30 
pole uprawne na północny wschód od Wytwórni 

N 50,89760 
  E 17,20990° 

 
Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich  metali ciężkich i innych 
                         wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół Wytwórni Mas Bitumicznych Moto-Engil w Brzezimierzu 

Nr Odczyn w 1 
n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

∑ WWA 
 

Benzo 
(a)piren 

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

1 6,8 0,91 1,57 36,6 17,70 0,276 15,10 12,6 10,70 1,48 0,9840 0,1720 

2 4,6 0,74 1,28 34,0 20,30 <0,250 18,60 16,5 12,40 2,02 0,1490 0,0097 

3 6,6 0,71 1,22 34,1 18,80 <0,250 15,90 15,7 11,50 1,18 0,1250 0,0229 

4 5,3 0,77 1,33 33,1 18,20 <0,250 14,90 14,1 10,90 0,97 0,3740 0,0362 

5 5,6 0,66 1,14 33,0 18,60 <0,250 15,10 10,9 11,20 1,63 0,1820 0,0172 

6 4,4 0,63 1,09 33,5 17,40 <0,250 18,80 12,7 12,50 1,29 0,1480 0,0135 
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IV C. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

17. Teren wokół składowisk odpadów w Białej 

17.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane we wsi na działkach nr 1120/1, 1123/16, 1123/17, 

1123/18 o łącznej powierzchni 4,94 ha, obręb Biała, gmina Chojnów, w odległości ok. 0,3 km od 

miasta Chojnowa w kierunku północno-zachodnim. W bezpośrednim otoczeniu składowiska występują 

grunty użytkowane rolniczo. Składowisko eksploatowane jest od 1999 roku. 

Składowisko przeznaczone jest do przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składa się ono z 3 kwater, o łącznej pojemności 811 800 m
3
, z czego dwie są już wypełnione. Kwatera 

nr 3 o pojemności 480600 m
3
 jest eksploatowana. Powierzchnia wykorzystana obiektu wynosi 3,35 

m
3
. Składowanie odpadów na składowisku w Białej odbywa się poprzez tworzenie warstw odpadów 

wewnątrz kwatery o grubości 1,5 do 2 m i przykrywanie ich materiałem przekładniowym o grubości 

0,10 m do 0.30 m. Stosowane metody odzysku odpadów zakładają wykorzystanie w/w rodzajów i 

ilości odpadów na warstwy przykrywająco-izolujące a także do zabezpieczenia skarp i korony 

składowiska przed erozją, budowy dróg technologicznych i placów manewrowych na terenie 

składowiska oraz do rekultywacji. 

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania od początku funkcjonowania składowiska  

(stan na 2013 r.) – 78 844,07 Mg. 

 

17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych z pól uprawnych, przylegających do 

składowiska odpadów. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Ich lokalizację opisano w tabeli IV.17.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.17.2.  

17.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od pyłu zwykłego w ppk nr 

1,2,4,5,6 do glin lekkich pylastych (ppk nr 3). 

17.4. Omówienie wyników badań 

17.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany od bardzo kwaśnego w ppk nr 3 (pH 4,3), poprzez kwaśny 

w ppk nr 1 i 4 (pH 4,6-5,2), lekko kwaśny w ppk 2 i 5 (pH 5,8-5,9) do obojętnego w ppk nr 6 (pH 6,6). 

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 2,07% (ppk 1 i 5) do 3,10% (ppk 3). 

 

17.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb pobranych wokół składowiska odpadów w Białej stwierdzono następujące stopnie 

zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

- cynk, kadm, chrom, miedź: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych,  

- ołów: zawartość naturalna (stopień 0) w ppk nr 1,3,4 i 5 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 2 i 4,  

- nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) w ppk nr 2-6 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1. 
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   W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń  

badanych metali w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi.  

Stężenia benzo(a)pirenu mieściły się w zakresie od <0,004 mg/kg do 0,015 mg/kg utrzymując się 

poniżej wartości dopuszczalnej. 

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) w ppk nr 1,2,3 i 5, zawartość podwyższona 

(stopień II) 4 i 6.  
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Tabela IV. 17.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów w Białej 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne po północno – wschodniej stronie składowiska 
N 51.29613 
E 15.90951 

2 0-30 pole uprawne po wschodniej stronie składowiska 
N 51.29480 
E 15.90872 

3 0-30 pole uprawne po południowej stronie składowiska 
N 51.29352 
E 15.90647 

4 0-30 pole uprawne po zachodniej stronie składowiska 
N 51.29446 
E 15.90500 

5 0-30 pole uprawne po północno-zachodniej stronie składowiska 
N 51.29654 
E 15.90437 

6 0-30 pole uprawne po północnej stronie składowiska 
N 51.29743 
E 15.90648 

 
Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                         w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Białej 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

 

Siarka 
siarczanowa 

 
Benzo(a) 

piren 

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

1 4,6 1,2 2,07 38 20 <0,25 18 9,3 11 0,86 <0,004 

2 5,9 1,5 2,59 43 26 0,28 13 9,6 7,8 0,73 0,0082 

3 4,3 1,8 3,10 41 22 <0,25 18 14 11 0,68 <0,004 

4 5,2 1,7 2,93 34 21 <0,25 13 9,3 7,9 1,90 0,0117 

5 5,8 1,2 2,07 33 16 <0,25 12 8,2 7,8 1,30 <0,004 

6 6,6 1,3 2,24 43 25 0,26 10 8,6 6,2 1,70 0,0153 
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18. Teren wokół składowiska odpadów w Lubinie 

18.1. Charakterystyka obiektu 

Teren składowiska położony jest na wschodnich obrzeżach miasta Lubin, przy ul. Zielonej 1,  

w odległości ok. 3 km od centrum miasta, na północny zachód od wsi Kłopotów. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 850 m w kierunku południowo-

zachodnim (Lubin, osiedle Miroszowice) oraz ponad 1100 m w kierunku południowo – wschodnim 

(wieś Kłopotów) od obiektu. Właścicielem i użytkownikiem składowiska jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami MUNDO Sp z o.o. Właścicielem spółki (100% udziału) jest Gmina Lubin. 

Jest to składowisko nadpoziomowe, zajmujące powierzchnię 14,8 ha, w tym powierzchnia 

składowania odpadów wynosi 9,5 ha. Jest ono zlokalizowane na terenie płaskim. Składowisko 

eksploatowane jest od 1990 roku, a projektowany czas jego działalności wynosi 20 lat, szacowany 50 

lat. Obiekt wyposażony jest w sieć drenażową mającą na celu odprowadzenie wód drenażowych i 

odcieków z terenu składowiska do oczyszczalni ścieków. Uszczelnienie podłoża składowiska 

zastąpiono dwupoziomową siecią drenażową. Sieć drenażu dolnego, który położony jest na 

głębokości 2,5 m, ma za zadanie odbiór wód czystych z gruntu, natomiast sieć drenażu płytkiego, 

położonego na głębokości około 0,4 m, ma na celu odbieranie odcieków bezpośrednio  

z eksploatowanej kwatery. 

 Składowisko składa się z dwóch kwater. Podzielonej na trzy sektory kwatery I oraz nowo 

wybudowanej kwatery II. Pojemność całkowita składowiska (kwatery nr I) wynosi 1250 000 m
3
. 

Ustalona na podstawie zbiorczego zestawienia danych wykorzystana pojemność tej kwatery wg. stanu 

na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 1.192.527 m
3
. Pojemność geometryczna kwatery nr II wynosi 292 500 

m
3
. 

 
18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

gruntów rolnych i nieużytków wokół obiektu. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w tabeli IV.18.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.18.2.  

18.3. Charakterystyka gleb  

 Próbki gleb pobrane w otoczeniu składowiska wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od 

piasków  gliniastych lekkich (ppk nr 2,3,4), poprzez piaski gliniaste mocne (ppk nr 6) do glin lekkich 

(ppk nr 1 i 5).  

18.1.4. Omówienie wyników badań 

18.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Gleby na omawianym obszarze, wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego w ppk  1 i 4 (pH 4,1-4,5), 

poprzez kwaśny w ppk 2,3,5 (pH 5,2-5,5) do zasadowego w ppk nr 6 (pH 7,5). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 2,07% (ppk 4 i 5) do 2,93% 

(ppk 3).  

18.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

      W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia wg skali IUNG: 
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W próbach gleb pobranych wokół składowiska odpadów w Lubinie stwierdzono następujące 

stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG:  

- cynk: zawartość naturalna (stopień 0) w ppk nr 1-5 do zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 

6,  

- ołów: zawartość naturalna (stopień 0) w ppk nr 1, 4, 5, 6 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 2 i 3,  

- kadm, chrom, nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

- miedź: zawartość naturalna (stopień 0) w ppk 1, 2, 4, 5, 6 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3,  

     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 stężeń badanych metali. 

W próbkach gleb badanych wokół składowiska w 2004 r. poziom miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i 

chromu utrzymywał się poniżej obowiązującej normy. Odnotowano przekroczenie cynku w próbie 

pobranej od strony zachodniej składowiska (400 mg/kg).  

Poziom benzo(a)pirenu wahał się w granicach od 0,006 mg/kg do 0,051 mg/kg przekraczając wartość 

dopuszczalną w punkcie nr 6 położonym na nieużytku po stronie południowej składowiska.  

W próbkach gleb badanych wokół składowiska w 2004 r. stężenie b(a)p zostało przekroczone w 

punkcie położonym na zachód od składowiska osiągając wartość 0,14 mg/kg.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniu I (zawartość naturalną).  
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Tabela IV. 18.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska w Lubinie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne północna strona składowiska 
N 51.39192 
E 16.24758 

2 0-30 pole uprawne północna strona składowiska 
N 51.39191 
E 16.24948 

3 0-30 pole uprawne północno-wschodnia strona składowiska 
N 51.39204  
E 16.25404 

4 0-30 pole uprawne wschodnia strona składowiska 
N 51.38827 
E 16.25483 

5 0-30  pole uprawne południowo -wschodnia strona składowiska 
N 51.38626  
E16.25366 

6 0-30 pole uprawne południowa strona składowiska 
 N 51.38659 
 E16.24870 

Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół składowiska w Lubinie 

Nr Odczyn w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

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

1 4,1 1,4 2,41 39 27 <0,25 13 12 9,6 1,40 0,0067 

2 5,5 1,4 2,41 28 24 <0,25 7,8 8,9 <5 0,35 0,0130 

3 5,2 1,7 2,93 43 29 0,27 10 12 5,6 0,40 0,0205 

4 4,5 1,2 2,07 39 20 <0,25 9,1 9,3 5,4 0,42 0,0057 

5 5,2 1,2 2,07 65 23 0,27 15 15 9,2 0,72 0,0139 

6 7,5 1,3 2,24 82 23 <0,25 18 20 9,2 0,92 0,0510 
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19. Teren wokół składowiska odpadów w m. Golędzinów 

19.1. Charakterystyka obiektu 

   Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Golędzinowie zlokalizowane jest na 

działce nr 1/27. Właścicielem obiektu jest Gmina Oborniki Śląskie.  

Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu drogi Wrocław – Oborniki Śl. Cały teren wyznaczają od wschodu 

droga wojewódzka nr 342 Wrocław-Strupina i grunty użytkowane rolniczo, od północy droga 

dojazdowa do składowiska, od zachodu przedłużenie drogi dojazdowej, zaplecze, od południa rów 

melioracyjny odprowadzający wody gruntowe i deszczowe w kierunku zachodnim. Teren składowiska 

ze wszystkich stron otaczają grunty rolne, bądź nieużytki, od południa dodatkowo tereny leśne. 

Najbliższa zabudowa wsi Golędzinów znajduje się w odległości ok. 500 m w kierunku północnym od 

składowiska. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie 

funkcjonowało od 1999 roku. Na mocy decyzji Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 29.10.2010 r. 

znak OŚ-7605/ZI/2/09/10 zaprzestano przyjmowania odpadów do składowania w dniu 31.12.2009 r.  

Powierzchnia składowiska w Golędzinowie wynosi 4,83 ha, a pojemność wynosi 75 000 m3. Na 

składowisku zdeponowano łącznie 39247,8 Mg odpadów.  Składowisko wyposażone jest w 3 czynne 

piezometry, zbiornik odcieków, bierny system odgazowania składający się z kominów 

odgazowujących, zbudowanych z opon. Odpady składowane były nadpoziomowo. 

Kwatery składowiska, nr 2 i 3 są uszczelnione folią z tworzywa sztucznego (kwatera nr 2 – folia PCV o 

grubości 2 mm, natomiast kwatera nr 3 – folia PEHD o grubości 2 mm.).  

Składowisko posiada decyzje nr OŚ-7605/ZI/2/09/10 z dnia 29.10.2010 r. Starosty Trzebnickiego 

określającą harmonogram rekultywacji obiektu. 

 Na teren składowiska przyjmowane były odpady przewidziane do wykorzystywania  

w procesie rekultywacji m.in. ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805). 

Zmagazynowano je na działkach nr 2/1 i 2/3, obręb Golędzinów, przylegających do składowiska. 

Kwatera nr 2 nie jest eksploatowana i jest częściowo zrekultywowana. Rozpoczął się także  

I etap rekultywacji kwatery nr 3, polegający na częściowym uformowaniu bryły kwatery. Powierzchnia 

terenu, na której zlokalizowane jest składowisko, charakteryzuje się lekkim pofałdowaniem i zapada 

się w kierunku SW, tj. do doliny rzeki Odry.  

19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, łąk i trawnika w otoczeniu obiektu. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w tabeli IV.19.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.19.2.  

 

19.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasków słabogliniastych w ppk nr 5, piasków 

gliniastych mocnych w ppk nr 1,3 i 5 oraz glin lekkich w ppk nr 2. 
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19.4.4. Omówienie wyników badań 

19.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn bardzo kwaśny w ppk nr 3 i 5 (pH 4,4), odczyn lekko 

kwaśny w ppk nr 1 i 4 (5,7- 6,4) oraz obojętny w ppk nr 1(pH 7,2).   

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,10% (ppk nr 4) do 

3,83% (ppk nr 2). 

19.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku we wszystkich punktach. Zawartość kadmu, chromu i miedzi kształtowała się od 

zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,4 i 5 do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3. Zawartość 

ołowiu i niklu kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0 ) w ppk nr 1,2 i 5 do podwyższonej 

(stopień I) w ppk nr 3 i 4.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość metali ciężkich utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości stężeń określonych dla 

gruntów grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w ppk nr 1. Zawartość 

siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna w stopniach I i II (ppk nr 2) .  
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Tabela IV. 19.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół składowiska odpadów 
w Golędzinowie 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
trawnik 

teren obiektu na kierunku spływu wód z miejsca 
magazynowania osadów ściekowych 

N 51,26084° 
E 16,92322° 

2 0-30 
łąka przy kwaterze nr. 3 przed piezometrem P1 

N 51,25954° 
E 16,92226° 

3 0-30 
łąka w okolicy piezometru P2, na kierunku spływu wód 

  N 51,25894° 
E 16,92360 

4 0-30 
łąka 

vis a vis PSZOK za miejscem dawnego składowiska 
odpadów i osadów 

N 51,26095° 
E 16,92135° 

5 0-30 
pole uprawne na wysokości kwatery nr. 2 na kierunku napływu wód 

N 51,26007° 
E 16,92520° 

 
Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Golędzinowie 
 

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 7,2 0,76 1,31 21,3 10,50 <0,130 18,70 8,6 9,20 1,00 0,1290 

2 6,4 2,22 3,83 38,4 21,70 0,287 13,90 9,6 12,10 2,15 0,0238 

3 4,4 1,74 3,00 49,5 22,30 0,329 37,60 19,7 13,70 1,84 0,0167 

4 5,7 0,64 1,10 45,2 25,70 0,241 18,40 9,3 10,20 0,25 0,0264 

5 4,4 0,92 1,58 18,4 14,80 <0,130 14,00 5,5 5,95 1,91 0,0234 
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20. Teren wokół składowiska odpadów w m. Glinka 

20.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko położone jest przy drodze Góra – Leszno, na północ od miejscowości 

Glinka. Zlokalizowano je w wyrobisku po piaskowni. Obiekt otoczony jest polami uprawnymi  

i lasem. Składowisko funkcjonowało w latach 1992-2006. W latach 2008-2009 

przeprowadzono jego rekultywację z wykorzystaniem osadów ściekowych, które 

magazynowano tymczasowo na przylegającym do składowiska polu. Powierzchnia obiektu 

wynosi 2,1 ha, a pojemność 83 tys m3. Na koniec 2006 roku nagromadzono tu 86,7 tys. Mg 

odpadów. Wypełnienie składowiska wyniosło 100%. Obiekt jest ogrodzony, posiada bramę 

wjazdową i drogę dojazdową z płyt betonowych.  

 

20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.20.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.20.2.  

20.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasków słabo gliniastych w ppk nr 1,3,5,6 

oraz piasków gliniastych lekkich w ppk nr 2 i piasków gliniastych mocnych w ppk 4. 

20.4. Omówienie wyników badań 

20.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn bardzo kwaśny w ppk nr 1,2,4 (pH 3,9-4,0), odczyn kwaśny 

w ppk nr 5 i 6 (pH 4,7-5,5) oraz odczyn lekko kwaśny w ppk nr 3 (pH 5,6). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 0,90% (ppk nr 1) do 

4,36% (ppk nr 6). 

20.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) ołowiu, kadmu, chromu i niklu we wszystkich punktach pomiarowych. 

Zawartość cynku kształtowała się od zawartości naturalnej w ppk nr 1-5 do podwyższonej (stopień I) 

w ppk nr 6. Zawartość miedzi kształtowała się od zawartości naturalnej w ppk nr 1-4, poprzez  

podwyższoną (stopień I) w ppk nr 5 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 6.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość metali ciężkich utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla gruntów 

grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w ppk nr 6. Zawartość 

siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna (I i II stopień) w punktach pomiarowych 1-5. Jedynie  

w ppk nr 6 osiągnęła ekstremalnie wysoką zawartość 31,90 mg/100 g tj. zawartość podwyższoną 

antropogenicznie (IV stopień) 
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Tabela IV. 20.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb pobranych wokół składowiska odpadów w m. Glinka 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne przy drodze dojazdowej do składowiska 
  N 51,72243 
  E 16,52984 

2 0-30 pole uprawne na południowy zachód od obiektu 
  N 51,72222 
  E 16,52723 

3 0-30 pole uprawne na zachód od obiektu 
  N 51,72266 
  E 16,52778 

 

4 0-30 pole uprawne przy piezometrze na kierunku odpływu wód 
  N 51,72372 
  E 16,52740 

5 0-30 pole uprawne na północny zachód od obiektu 
  N 51,72358 
  E 16,52822 

6 0-30 pole uprawne na północ od piezometru P2 
  N 51,72344 
  E 16,52883 

 
Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wokół składowiska  
odpadów w m. Glinka 

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 4,0 0,52 0,90 18,0 8,97 <0,250 <5,00 5,8 <5,00 0,67 0,0209 

2 4,0 0,83 1,43 18,5 10,90 <0,250 5,13 5,8 <5,00 0,74 0,0272 

3 5,6 0,72 1,24 24,4 9,86 <0,250 5,02 8,2 <5,00 0,90 0,0232 

4 3,9 0,86 1,48 15,8 13,30 <0,250 6,88 7,3 <5,00 1,52 0,0167 

5 4,7 0,80 1,38 49,4 18,50 <0,250 6,96 15,6 6,34 2,20 0,0222 

6 5,5 2,53 4,36 97,3 35,40 <0,250 8,21 32,6 5,90 31,90 0,1020 
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IV D. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 

21. Tereny użytkowane rolniczo – Ferma Trzody Chlewnej w Kunach 

21.1. Charakterystyka obiektu 

Gospodarstwo Rolne Grażyny Zajączkowskiej Gałązczyce 54, 49-200 Grodków, obiekt: Ferma 

Trzody Chlewnej Kuny położona jest w gminie Domaniów. Gospodarstwo Rolne Zajączkowski 

Tomasz jest dzierżawcą nieruchomości rolnej, zabudowanej budynkami gospodarczymi w 

Kunach o łącznej powierzchni 5 ha, stanowiącej część działki 98/1 obręb Polwica. Ferma 

prowadzi tucz trzody chlewnej w dwóch budynkach inwentarskich. Do budynków wprowadza się 

warchlaki o masie do 25 kg i prowadzi się tucz do uzyskania tuczników o masie ok. 110 kg. 

Chów prowadzony jest metodą bezściółkową. Maksymalna obsada trzody chlewnej wynosi 3600 

szt. Instalacja chowu trzody chlewnej stanowi źródło emisji do powietrza m.in. amoniaku, 

metanu, siarkowodoru i pyłu. W wyniku chowu trzody chlewnej powstaje gnojówka, około 

500l/szt/rok, która jest wywożona na pola w województwie dolnośląskim i opolskim. 

21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w obrębach Polwica i Bolechów. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w tabeli IV.21.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.21.2.  

21.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny gliny lekkiej pylastej w ppk nr 5 oraz pyłów 

ilastych w pozostałych punktach pomiarowych.  

21.4.4. Omówienie wyników badań 

21.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn lekko kwaśny w ppk nr 1,2 i 4 (pH 5,8-6,5) oraz odczyn 

obojętny w pozostałych punktach pomiarowych (pH od 6,6 do 7,2). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,54% (ppk nr 5) do 

2,84% (ppk nr 3). 

21.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość metali ciężkich utrzymywała się poniżej wartości dopuszczalnych stężeń określonych dla 

gruntów grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w punktach nr 1,2,4,5 i 6. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 60,98 kg/ha (ppk nr 3) do 124,08 kg/ha (ppk nr 6). 

Przyjmując 65 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm 

(województwo dolnośląskie - jesień 2014 rok) należy uznać wyniki badań w ppk nr 1,2,4 i 6 za wyższe 

od tej wartości.  
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych 
 rolniczo –  Ferma Trzody Chlewnej w Kunach 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
obręb Polwica, dz. 129/9, gnojówka jesień 2014 

N 50,91008 
E 17,18966 

2 0-30 pole uprawne 
obręb Bolechów działka 171/4, gnojówka jesień 2013 

N 50,88968 
E 17,23349 

3 0-30 pole uprawne 
obręb Bolechów działka 177/54, gnojówka jesień 2013 

N 50,88946 
E 17,23915 

4 0-30 pole uprawne 
obręb Polwica dz. 129/1, gnojówka jesień 2014 

N 50,91444 
E 17,19222 

5 0-30         pole uprawne 
obręb Polwica dz. 129/8, gnojówka jesień 2014 

 N 50,91075 
E 17,19349 

6 0-30 pole uprawne 
obręb Polwica dz. 129/5, gnojówka jesień 2013 

 N 50,91034 
 E 17,20501 

 
Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 

glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo – Ferma Trzody Chlewnej w Kunach 
Nr Odczyn 

w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

N 
mineralny 

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

1 5,8 1,03 1,78 35,8 21,10 0,275 25,60 14,9 14,10 1,22 0,0632 79,05 

2 6,5 1,04 1,79 36,2 17,60 0,253 19,80 11,2 11,20 0,73 0,1040 65,74 

3 7,2 1,65 2,84 36,8 19,00 0,299 26,50 19,3 17,90 0,87 0,0232 60,98 

4 5,8 1,08 1,86 38,7 18,70 0,355 22,70 11,8 13,00 0,88 0,0401 76,33 

5 6,7 0,90 1,54 32,8 14,20 0,223 17,50 11,1 11,10 0,65 0,0474 64,16 

6 6,6 0,94 1,62 44,0 16,80 0,223 20,30 11,3 12,00 1,66 0,2580 124,08 
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22. Tereny użytkowane rolniczo – Ferma drobiu PĘKSZYN  

22.1. Charakterystyka obiektu 

Ferma zlokalizowana jest na obrzeżach wsi Pększyn w gminie Prusice, przy drodze lokalnej, 

prowadzącej z miejscowości Krościna Wielka do Skokowej, na działce nr 258/2. W najbliższym 

otoczeniu Fermy znajdują się pola uprawne i nieużytki, a od wschodu las liściasty. Najbliższe 

zabudowania wsi Pększyn położone są w odległości ok. 0,5 km , w kierunku północno – zachodnim. 

Na Fermie prowadzi się chów brojlerów kurzych w 12 kurnikach o obsadzie 20 000 stanowisk każdy. 

Chów prowadzony jest na ściółce ze słomy. Proces prowadzony jest w cyklach 6-tygodniowych, po 

których następuje 2-tygodniowy okres czyszczenia, mycia na mokro i dezynfekcji kurników. 

Kurniki ogrzewane są przez kotłownię grzewczo-technologiczną wyposażoną w 3 kotły typu Rumia 

SWC-900 o mocy 900kW każdy (moc nominalna 1,125MW) z instalacją odpylającą – baterie cyklonów 

typu CE-4X400/0,5 zainstalowane za każdym z kotłów. Ferma jest źródłem emisji pyłu PM10, 

dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, amoniaku, metanu. 

Powstający na terenie fermy pomiot kurzy w ilości około 2460 ton rocznie, stosowany jest jako nawóz 

na polach własnych jak i na gruntach rolników indywidualnych (m. Pększyn, Krościna Wlk. i Skokowa) 

na podstawie zawartych umów.   

 
22.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w obrębach Pększyn, Skokowa, Krościna Wlk. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w tabeli IV.22.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.22.2.  

22.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasków słabo gliniastych w ppk nr 1-4, 

piasków gliniastych lekkich w ppk nr 5 oraz glin lekkich w ppk nr 6.  

22.4.4. Omówienie wyników badań 

22.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn kwaśny w ppk nr 2-4 (pH 4,7-5,4), odczyn lekko kwaśny w 

ppk nr 5 i 6 (pH od 5,6 do 6,0) oraz obojętny w ppk nr 1 (pH 7,0). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 0,94% w ppk nr 2 do 

1,59%w ppk nr 6. 

22.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość metali ciężkich utrzymywała się poniżej wartości dopuszczalnych stężeń, określonych dla 

gruntów grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w punktach nr 4 i 5. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
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Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 26,70 kg/ha (ppk nr 2) do 40,74 kg/ha (ppk nr 4). 

Przyjmując 65 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm 

(województwo dolnośląskie - jesień 2014 rok) należy uznać wyniki badań z analizowanej Fermy 

Drobiu za niższe od tej wartości.  

 

 



 84 

Tabela IV. 22.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych 
 rolniczo –  rejon Fermy Drobiu H. Rudnicki w m. Pększyn 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne przy fermie, dz. 258/2 obręb Pększyn, obornik jesień 
2013, p. Rudnicki 

N 51,39994 
E 16,87395 

2 0-30 pole uprawne obręb Skokowa, dz.374, obornik wiosna 2014,  
p. S. Sawicki 

 N 51,38796 
E 16,86531 

3 0-30 pole uprawne obręb Skokowa, dz.266, obornik wiosna 2014 p. S. 
Sawicki 

 N 51,39004 
E 16,86839 

4 0-30 pole uprawne obręb Krościna dz.153, obornik wiosna 2014, p. Adam 
Kostecki 

 N 51,40340 
E 16,90577 

5 0-30         pole uprawne obręb Krościna, dz.129, obornik wiosna 2014, p. Adam 
Kostecki 

 N 51,40284 
 E 16,90026 

6 0-30 pole uprawne obręb Krościna, dz. 91/1, obornik wiosna 2014, p. 
Edward Bąk 

 N 51,39511 
 E 16,90827 

Tabela IV.22.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 

glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo – rejon Fermy Drobiu H. Rudnicki w m. Pększyn 
Nr Odczyn 

w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

N 
mineralny 

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

1 7,0 0,78 1,35 40,5 13,50 <0,130 5,72 <5,0 3,51 0,55 0,0129 31,34 

2 4,7 0,54 0,94 9,9 13,30 <0,130 14,30 5,1 4,02 0,53 0,0180 26,70 

3 5,4 0,67 1,16 25,7 12,00 0,221 9,35 <5,0 5,63 0,76 0,0139 33,65 

4 4,7 0,66 1,14 27,6 10,90 <0,130 10,60 <5,0 4,12 0,52 0,0492 40,74 

5 5,6 0,70 1,21 21,9 11,60 0,141 11,50 <5,0 4,22 0,37 0,0800 36,68 

6 6,0 0,93 1,59 33,2 13,60 0,141 21,40 16,0 8,59 1,04 0,0049 35,62 
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2014 roku badaniami gleb objęto 22 obiekty na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 134 punktach pomiarowych. 

2. Badaniami objęto obszary chronione w tym Natura 2000, tereny wokół zakładów przemysłowych i 

innych obiektów jak np. tereny wodonośne czy oczyszczalnie ścieków, tereny wokół składowisk 

odpadów, grunty rolne w gospodarstwach stosujących gnojowicę lub obornik.  

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 2014 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: Zn, Pb, Cu, Cr, As, a także benzo(a)pirenu i 

sumy WWA. 

5. Przekroczenie standardów jakości gleby w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia 

odnotowano wokół wszystkich badanych obiektów z wyjątkiem składowiska w m. Biała, w 68 punktach 

pomiarowych. 

6. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń kadmu, 

niklu i rtęci.  

7. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu (63 

próbki). Wystąpienie tych przekroczeń może być związane z emisją ze źródeł grzewczych na terenach 

zabudowanych oraz emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych.   

W poniższej tabeli wyszczególniono obiekty, wskaźniki oraz liczbę punktów, w której stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych norm.  

 
Tabela V.1.Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach w 2014 
                   roku na terenie województwa dolnośląskiego  
 

L.p. Obiekt Ilość ppk 

Wskaźnik, który 
przekroczył 

dopuszczalne 
stężenie 

Ilość punktów, w których 
stwierdzono przekroczenie 

1 
Obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej Baryczy 
- PLH 020084 (pow. górowski, gm. Góra, gm. Wąsosz) 

6 B(a)P 3 

2 
Obszar Natura 2000 – Kumaki Dobrej -  
PLH 020078 (pow. wrocławski, oleśnicki, m. Wrocław, gm. 

Dobroszyce, Długołęka, gm. Wrocław)  
6 B(a)P 2 

3 
Obszar Natura 2000 –  Góry i Pogórze 
Kaczawskie - PLH020037- fragment ( pow.  

złotoryjski, jaworski gm. Bolków, Paszowice, Świerzawa) 
6 B(a)P 1 

4 Obszar Natura 2000 – Kamionki-PLH 020005 

(pow. dzierżoniowski, gm. Pieszyce) 
6 B(a)P 2 

5 
Obszar Natura 2000 – Rudawy Janowickie –
PLH 020011 (pow. jeleniogórski, kamiennogórski, gm. 

Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów) 
6 

Zn 1 

Pb 1 

Cu 1 

As 2 

B(a)P 4 

6 

Obszar Natura 2000 – Góry Izerskie 

PLB020009 (pow. jeleniogórski, lubański, lwówecki, gm. 
Piechowice, Szklarska Poręba, Stara Kamienica, Świeradów-
Zdrój, Mirsk) 

6                    
As 2 

B(a)P 3 

7 Pola irygacyjne Wrocławia (m. Wrocław) 8 B(a)P 8 
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L.p. Obiekt Ilość ppk 

Wskaźnik, który 
przekroczył 

dopuszczalne 
stężenie 

Ilość punktów, w których 
stwierdzono przekroczenie 

8 
Teren wokół kompleksu zakładów na osiedlu 
Kowale we Wrocławiu (m. Wrocław) 

6 
B(a)P 6 

∑WWA 4 

9 Tereny wodonośne m. Wrocław (pow. wrocławski, 

gm. Siechnice) 
8 

Cr 1 

B(a)P 8 

10 
Teren wokół Zakładu Galwanizacyjnego p. E. 
Gajęckiej w Bykowie (pow. wrocławski, gm. Długołęka) 

6 
Zn 1 

B(a)P 4 

11 
Teren wokół oczyszczalni glebowo-roślinnej w 
Brzeźnie (pow. trzebnicki, gm. Prusice) 

5 B(a)P 1 

12 
Teren wokół KGHM Polska Miedź S.A. 
Huta Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie (teren 

powiatu głogowskiego ) 
10 

Pb 2 

Cu 1 

B(a)P 2 

13 Teren wokół ZNTK w Lubaniu (pow. lubański, gm. 

Lubań)  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pb 1 

∑WWA 2 

B(a)P 3 

14 
Teren wokół Zakładów Kopex - Famago w 
Zgorzelcu (pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec) 

4 
∑WWA 1 

B(a)P 3 

15 
Teren w pobliżu ciepłowni Zakładu Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o. w Dzierżoniowie (m. 

Dzierżoniów) 
6 B(a)P 1 

16 
Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych 
Mota-Engil CE w Brzezimierzu - (pow. oławski, gm. 

Domaniów) 
6 B(a)P 2 

17 Teren wokół składowiska odpadów w Białej* 
(pow. legnicki, gm. Chojnów) 

6 - - 

18 Teren wokół składowiska odpadów w Lubinie 
(pow. lubiński, gm. Lubin) 

6 B(a)P 1 

19 
Teren wokół składowiska odpadów w m. 
Golędzinów (pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śl.) 

5 B(a)P 1 

20 
Teren wokół składowiska odpadów w m. 
Glinka (pow. górowski, gm. Góra) 

6 B(a)P 1 

21 
Tereny użytkowane rolniczo – Ferma Trzody 
Chlewnej w Kunach (pow. oławski, gm. Domaniów) 

6 B(a)P 5 

22 
Tereny użytkowane rolniczo – Ferma drobiu 
PĘKSZYN ( pow. trzebnicki ,gm. Prusice) 

6 B(a)P 2 

* wokół obiektu nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych standardów 
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8. Przekroczenie zawartości dopuszczalnych stężeń metali ciężkich występowało w jednej lub dwóch 

próbkach gleb w otoczeniu wybranych obiektów. Na obszarach Natura 2000 przekroczenia te 

występowały na obszarze Rudawy Janowieckie i Góry Izerskie, a związane były zapewne  

z przetwórstwem rud metali na tym obszarze. Nie można tutaj określić w jakim stopniu przekroczenie 

dopuszczalnych wartości stężeń miało charakter naturalny, a w jakim antropogeniczny. Na terenach 

wokół zakładów przemysłowych przekroczenia dotyczyły ponadnormatywnych stężeń ołowiu i miedzi 

wokół HM „Głogów” w Głogowie w m. w m. Sobczyce (Pb) i Żukowice (Cu i Pb).  

Wokół HM „Głogów” nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń arsenu.  

9. W 2014 roku stwierdzono występowanie gleb w stopniach zanieczyszczenia od 0 do V w skali 

IUNG Puławy. Występowanie gleb bardzo silnie zanieczyszczonych miedzią (stopień V) stwierdzono 

w próbkach gleb pobranych w m. Janowice Wielkie (Rudawy Janowickie), a silnie zanieczyszczonych 

(stopień IV) tym metalem w 3 ppk wokół HM „Głogów”. 

10. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy WWA stwierdzono w próbkach gleb wokół 3 

obiektów wokół kompleksu zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu, wokół ZNTK w Lubaniu, wokół 

Kopex-Famago w Zgorzelcu.  

12. W 33 % wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo, gdzie zastosowano 

nawozy organiczne, zawartość azotu mineralnego była wyższa niż średnia zawartość tego związku 

(65 kg/ha) stwierdzona w 2014 roku w glebach województwa dolnośląskiego  

w warstwie 0-30 cm (jesień). 

13. Zawartość fluoru rozpuszczalnego w CaCl2 nie jest normowana w glebach i była badana wokół 1 

obiektu (teren wokół kompleksu zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu) w 6 punktach 

pomiarowych. W 67% punktów pomiarowych była ona wyższa od średniej wartości fluoru spotykanej 

w piaskach lub glinach.  

14. Tylko w 1 próbce, pobranej na Polach Irygacyjnych Wrocławia stwierdzono występowanie 

podwyższonej antropogenicznie zawartości siarki siarczanowej (IV stopień).  

 

Wykonane przez WIOŚ w 2014 badania gleb wykazały podobnie jak w poprzednich latach 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 oraz na obszarach 

poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody tam, gdzie nie występował wpływ 

czynników naturalnych lub antropogenicznych (górnictwo). 

Jednocześnie wykonano także badania składników dotychczas nie analizowanych tj. zawartości 

żelaza w glebach, gdzie występowała ruda darniowa w pobliżu cynkowni. Podobnie jak na obszarach 

górniczych i tutaj trudno rozgraniczyć zawartość naturalną i antropogeniczną badanych w środowisku 

wskaźników.  

 



 88 

VI. Materiały metodyczne 

- Kabata - Pendias A., Piotrowska M., Motowicka - Terelak T. i inni: Podstawy oceny chemicznego 

zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka, WWA,  PIOŚ, IUNG Puławy, Warszawa 1995, seria 

BMŚ,   

- Piotrowska K., Więcek K.: Zawartość fluoru w niektórych glebach Polski , Roczniki Nauk Rolniczych 

A 101 (2),  

- Informacje z zakładów objętych badaniami monitoringowymi w 2014 roku, 

- Informacje z protokołów kontroli Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ Wrocław i Delegatur dotyczące 

obiektów objętych badaniami monitoringowymi w 2014 roku,  

- Zaktualizowana baza „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław, 2013 r. 

- http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=35, 

- www.wikipedia.org, 

-www.mpwik.wroclaw.pl 

- www.dzpk.pl 

- www.gdos.gov.pl,  

- www.mos.gov.pl,  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowale_(Wroc%C5%82aw) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Huta_Miedzi_G%C5%82og%C3%B3w 
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