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I. WSTĘP  

W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych i narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń. Do 

badań pobrano 124 próbki gleb wokół 21 obiektów.  

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.  

W ramach podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi na terenie województwa dolnośląskiego w 

2016 roku realizowano następujące zadania:  

 badanie gleb na obszarach chronionych, w tym obszarach Natura 2000, 

 badanie gleb wokół zakładów przemysłowych, w tym szczególnie tych, które emitują 

węglowodory, 

 ocena stopnia zanieczyszczenia gleb arsenem,  

 badanie gleb wokół składowisk odpadów, 

 badanie gleb wzdłuż tras komunikacyjnych, 

 identyfikacja występowania podwyższonych wartości związków azotu lub metali ciężkich na 

obszarach działalności rolniczej.  

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 - WWA w tym benzo(a)piren, BTX, węglowodory chlorowane - chlorobenzeny, 

chlorofenole oraz węglowodory alifatyczne chlorowane, benzyna i olej mineralny, a także fenol. 

Zakres badań obejmował także oznaczenie siarki siarczanowej, a na terenach rolniczych azotu 

mineralnego, fosforu, potasu i magnezu.  

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz badanych obiektów, liczbę punktów pomiarowych przy 

poszczególnych obiektach oraz zakres badań.  

Tabela I.1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 
2016 roku – tereny uprzemysłowione oraz obszary chronione 

 

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

Zadanie: Badanie gleb obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 

1 
Obszar Natura 2000 – Przeplatki nad Bystrzycą 
PLH 020055 

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

6 

2 
Obszar Natura 2000 – Stawy Przemkowskie 
(fragment) – PLB 020003 

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

6 

3 
Obszar Natura 2000 - Grodczyn i Homole koło 
Dusznik, PLH 020039 

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

6 

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

6 
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L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

Zadanie: Badanie gleb wokół zakładów przemysłowych, w tym szczególnie tych które emitują węglowodory 

5 
Teren LSSE w Komornikach, z uwzględnieniem 
Gotec Polska Sp. z o.o. 

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

5 

6. 
Teren wokół Podziemnego Magazynu Gazu w 
Wierzchowicach 

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

5 

7. 
 Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych 
BISEK SA. w Krępicach 

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

5 

Zadanie: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb arsenem 

8 
KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica 
w Legnicy 

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

8 

9. 
Trasa kolejowa Lubin-Głogów - transport 
koncentratu miedzi   

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

6 

10. 
Tereny przylegające do nieczynnej kopalni w 
Radzimowicach 

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

5 

11. 
Północna część województwa dolnośląskiego – 
wybrane gminy   

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

8 

12. 
Teren wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. w 
Złotym Stoku 

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

6 

Zadanie: Badanie gleb wokół składowisk odpadów 

13. 
Teren składowania odpadów w wyrobisku, 
obręb Uskorz Mały - Piotroniowice 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, As,  
S-SO4 , suma WWA  w tym B(a)P, BTX, fenole, 
węglowodory alifatyczne chlorowane (suma), 
chlorobenzeny (suma), chlorofenole (suma) 

5 

14. 

Tereny wodonośne Wrocławia, ze szczególnym 
uwzględnieniem likwidowanej hałdy Huty 
Siechnice 

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

15. Teren wokół składowiska odpadów w Ścinawie 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, As, Hg,   
S-SO4, B(a)P 6 

Zadanie: Badanie gleb wzdłuż tras komunikacyjnych 

16. 
Teren wzdłuż  Wschodniej Obwodnicy 
Wrocławia 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd,S-SO4, B(a)P, benzyna i 
olej mineralny 

6 

Zadanie: Identyfikacja występowania podwyższonych wartości związków azotu  lub metali ciężkich  na obszarach  
działalności rolniczej 

17. 
Teren wokół wybranych studni na użytkach 
rolnych w otoczeniu OSN 

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

6 

18 
„Agro-Tak” Zagrodno Bronisław Tabisz, Jacek 
Kozłowski Sp. J. (gosp. rolne) 

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

6 

19 Teren wokół Fermy drobiu w Wiszni Małej odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, S-SO4, 
B(a)P, N min., makroelementy 

5 

20 Tereny rolnicze - m.Siedęcin –  
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, S-SO4, 
B(a)P, N min. , makroelementy 5 

21 
RSP Stara Kamienica 

 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, S-SO4, 
B(a)P, N min., makroelementy 5 

SG* – skład granulometryczny 

 
Dokładne miejsca poboru próbek gleb przedstawiono w tabelach przy poszczególnych obiektach 

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

przedstawiono na rysunkach.  

Przy omawianiu charakterystyki badanego obiektu wykorzystano materiały WIOŚ uzyskane podczas 

kontroli oraz dane udostępnione przez Zakłady. 



 8 

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 inne zanieczyszczenia  

Do planowania zakresu badań gleb w 2016 roku wykorzystano, obowiązujące do września 2016 

roku, 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). Ocenę wyników badań z 2016 roku 

przeprowadzono wg nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395). 

Stosowanie dwóch rozporządzeń w realizacji monitoringu gleb (realizacja i omówienie wyników badań), 

spowodowało m.in. różnice w głębokości poboru próbek, ilości podpróbek, rodzaju oznaczanych WWA, 

klasyfikacji obszarów wchodzących w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów 

ustawy - Prawo wodne.  

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w §1 określa sposób prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym m.in.: 

1) substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich 

dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla 

poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich 

użytkowania; 

2) szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz 

dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1,  

z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska; 

3) etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w szczególności: 

a. sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie 

obecnie lub w przeszłości, 

b. sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi 

jest spodziewane ze względu na w/w działalność,  

c. źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, 

d. warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne, 

e. etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
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4) rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności 

zanieczyszczeń; 

5) referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. 

§ 3.1. Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich 

dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla 

poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania, 

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia – tabela II.1. 

2. Dopuszczalne zawartości, o których mowa w ust. 1, określa się dla grup gruntów wydzielonych w 

oparciu o sposób ich użytkowania określonych w ust. 3–6, z wyłączeniem gruntów pod wodami, 

uwzględniając podgrupy gruntów określonych w ust. 7. 

3. Grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie określa się 

zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając oznaczenia określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 520, z późn. zm.2), w następujący sposób: 

1) grupa gruntów I: 

a) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B, 

b) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi, 

c) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp, 

d) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br, 

e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz, z wyłączeniem terenów 

wymienionych w pkt 3 lit. e, w tym: 

– tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, 

skwery, zieleńce (poza pasami ulic), 

– tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, 

strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe, 

– tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki i wesołe miasteczka, 

– ogrody zoologiczne i botaniczne; 

2) grupa gruntów II: 

a) grunty orne, oznaczone symbolem R, oraz tereny rodzinnych ogrodów działkowych 

urządzonych na gruntach oznaczonych symbolem R, 

b) sady, oznaczone symbolem S, 

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł, 

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps, 

e) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr, 

f) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W, 

g) tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach oznaczonych symbolem Bz; 

3) grupa gruntów III: 

a) lasy, oznaczone symbolem Ls, 

b) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz, 

c) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr, 
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d) nieużytki, oznaczone symbolem N, 

e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz, z wyłączeniem terenów 

wymienionych w pkt 1 lit. e, w tym: 

– tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki 

przyrody, 

– tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i 

zakrzewionych, 

f) użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego 

użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, w 

szczególności E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps i E-R, 

g)  tereny różne, oznaczone symbolem Tr; 

4) grupa gruntów IV: 

a) tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba, 

b) użytki kopalne, oznaczone symbolem K, 

c) tereny komunikacyjne, w tym: 

– drogi, oznaczone symbolem dr, 

– tereny kolejowe, oznaczone symbolem Tk, 

– inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Ti, 

– grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem 

Tp. 

4. Jeżeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, grupy 

gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie określa się zgodnie z 

przeznaczeniem terenu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

uwzględniając oznaczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 

1250).  

W §3 ust.7. dla grupy gruntów II dla głębokości 0–0,25 m poniżej poziomu terenu (ppt) określa się 

następujące podgrupy gruntów wydzielone w oparciu o właściwości gleby: 

1) podgrupa gruntów II-1: 

a) gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 10%, niezależnie od 

wartości pHKCl, 

b) gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5; 

2) podgrupa gruntów II-2: 

a) gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl wyższej niż 6,5, 

b) gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 5,5, 

c) gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCl 

mniejszej lub równej 5,5, 

d) gleby mineralno-organiczne, o zawartości węgla organicznego 3,5–6%, niezależnie od 

wartości pHKCl 
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3) podgrupa gruntów II-3: 

a) gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5, 

b) gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCl wyższej 

niż 5,5, 

c) gleby mineralno-organiczne i organiczne, o zawartości węgla organicznego ponad 6%, 

niezależnie od wartości pHKCl. 

§ 5 stanowi, iż tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach określonych w § 6–10, 

prowadząc badania wstępne i szczegółowe. 

Do oceny oraz badań i obserwacji stanu gleby i ziemi dokonywanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska nie stosuje się przepisów §9 i 10 ust. 1. Dotyczy on m.in. poboru próbek w 

sekcjach, głębokości pobierania próbek  w przedziale o miąższości 0,0-0,25 m ppt i 0,25 -1 m ppt oraz 

głębiej, oznaczenia składu granulometrycznego i wodoprzepuszczalności gleby. 

Do oceny zawartości siarki siarczanowej w glebie wykorzystano wytyczne IUNG (tabela II.2). 

Tabela II. 1 Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz dopuszczalne zawartości 
tych substancji w glebie [mg/kg s. m. części ziemistych gleby (<2 mm), określone dla głębokości 0–0,25 m ppt, z podziałem 
uwzględniającym grupy gruntów, wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania, oraz podgrupy gruntów wydzielone w oparciu 
o właściwości gleby określone dla grupy gruntów II (fragment) 
 

Substancja 

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko 
z podziałem na grupy i podgrupy gruntów 

I 
II III IV 

II-1 II-2 II-3   

I. Metale i metaloidy 

Arsen 25 10 20 50 50 100 

Chrom 200 150 300 500 500 1000 

Cynk 500 300 500 1000 1000 2000 

Kadm 2 2 3 5 10 15 

Miedź 200 100 150 300 300 600 

Nikiel  150 100 150 300 300 500 

Ołów 200 100 250 500 500 600 

Rtęć 5 2 4 5 10 30 

II. Zanieczyszczenia nieorganiczne 

Cyjanki wolne 1 1 5 20 

III. Węglowodory 

III.A. Benzyny i oleje 

Suma węglowodorów C6-C12 
(składników frakcji benzyn) 

1 1 50 500 

Suma węglowodorów C12-C36 
(składników frakcji oleju) 

30 50 300 3000 

III. B. Węglowodory aromatyczne 

Benzen, Etylobenzen, Toluen, 
Ksylen* 

0,1 0,1 10 100 

Styren 0,1 0,1 6 60 

III. C. Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne 

Naftalen*, Benzo(a)antracen, 
Dibenzo(a,h)antracen, 
Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, 
Benzo(k)fluoranten* 

0,1 0,1 1 20 

Antracen, Chryzen* 
Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-
c,d)piren* 

0,2 0,2 1 20 
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Substancja 

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko 
z podziałem na grupy i podgrupy gruntów 

I 
II III IV 

II-1 II-2 II-3   

IV. Węglowodory chlorowane 

Alifatyczne chlorowane  0,01 0,01 0,01 5 

Chlorofenole pojedyncze 0,01 0,01 0,01 15 

V. Środki ochrony roślin  

V. A. Pestycydy chloroorganiczne 

DDT/DDE/DDD 0,0025 0,12 0,025 0,25 

V. A. Pestycydy – związki niechlorowe 

Atrazyna 0,005 0,05 0,05 0,05 

  VI. Pozostałe zanieczyszczenia  

Fenol 0,1 0,1 3 50 

* wartości podano dla pojedynczych węglowodorów 

Tabela II.2. 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 

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, arsenu metodą ICP-AES po 

wcześniejszej mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

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

 siarkę siarczanową metodą chromatografii jonowej w ekstrakcie wodnym,  

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

HPLC,   

 węglowodory aromatyczne (BTX) i węglowodory alifatyczne chlorowane metodą chromatografii 

gazowej detektorem MS metodą Head Space, 

 chlorobenzeny i chlorofenole metodą chromatografii gazowej detektorem MS w ekstrakcie 

rozpuszczalnikowym, 

 azot mineralny metodą analizy przepływowej z detekcją spektrofotometryczną (OSChR Wrocław), 
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 skład granulometryczny gleby oznaczono wg według normy BN-79/9180-11 metodą dyfrakcji 

laserowej (OSChR Wrocław), 

 zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu metodą Egnera-Riehma i magnezu metodą 

Schachtschabla (OSChR Wrocław) . 

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

IV A. BADANIE GLEB OBSZARÓW CHRONIONYCH, W TYM OBSZARÓW NATURA 2000 

1. Obszar Natura 2000 – Przeplatki nad Bystrzycą PLH 020055 

1.1. Charakterystyka obiektu 

Ostoja w całości położona jest na Nizinie Śląskiej, w dolinie rzeki Bystrzycy (dopływ Odry), na 

długości ośmiu kilometrów (od miejscowości Zachowice na wschodzie do miejscowości Milin na 

zachodzie), a jej szerokość w najszerszym punkcie nie przekracza 1,5 km. Obszar leży na terenie gmin 

Kąty Wrocławskie, Sobótka i Mietków. Znaczna większość terenu ostoi pokryta jest przez lasy mieszane, 

których głównymi gatunkami lasotwórczymi są: grab, jesion, lipa drobnolistna oraz dąb szypułkowy. 

Gatunki tych drzew tworzą zarówno grądy, łęgi jak i zbiorowiska przejściowe. Natomiast w części 

południowo-zachodniej dominuje mozaika pól, zadrzewień śródpolnych i ciepłolubnych zarośli 

zlokalizowanych wzdłuż dróg i cieków wodnych.  

Dolina ta stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny. Ostoja została ustanowiona ze względu na 

fakt, iż jest ona kluczowa dla zachowania populacji motyla przeplatki maturny. Znajduje się tutaj ponadto 

drugie co do wielkości stanowisko łęgów olchowo-jesionowych w Polsce Pd-Zach. Odnotowano ponadto 

występowanie kolonii rozrodczych nietoperzy – nocka dużego, która znalazła schronienie w kościele w 

Milinie oraz kolonii rozrodczej mopka, znajdującej się w Maniowie. Ogółem zidentyfikowanych zostało 

osiem siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (w tym bardzo dobrze zachowane 

łęgi wiązowo-jesionowe, grąd oraz starorzecza), zajmujących łącznie prawie czterdzieści procent 

całkowitej powierzchni ostoi. Żyje tutaj łącznie 5 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej (mopek, nocek duży, wydra, motyl przeplatka maturna oraz kozioróg dębosz – 

owad z podrzędu chrząszczy wielożernych). Ponadto, odnotowano występowanie 18 gatunków roślin 

znajdujących się pod ochroną (10 spośród nich podlega całkowitej ochronie), najpospolitszym spośród 

nich jest śnieżyczka przebiśnieg (składnik runa w lasach łęgowych i grądowych).  

Większość terenu ostoi położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, 

utworzonego dla zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych 

przy zachowaniu racjonalnej gospodarki na tym terenie. Istotne zagrożenie dla zasobów przyrodniczych 

ostoi stanowi wybudowany poniżej Zbiornik Mietkowski oraz prace regulujące koryto rzeczne. 

Zagrożeniem są w tym przypadku między innymi nagłe zmiany przepływów w rzece, erozja dna rzeki, a 

co za tym idzie obniżenie poziomu wód gruntowych. Stanowi to szczególne zagrożenie dla lasów 

łęgowych i grądowych. Do działań człowieka mogących w znacznym stopniu wpłynąć negatywnie na 

istnienie ostoi zaliczyć należy przekształcanie żyznych lasów grądowych pod pola uprawne. Negatywny 

wpływ może mieć ponadto przebudowa drogi gminnej Milin-Okulice. Formy ochrony przyrody: większość 

terenu ostoi znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy utworzonego w 1998 r. 
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1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych, położonych na terenie obszaru. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, 

zgodnie ze sposobem ich użytkowana, zaliczono do grupy gruntów II. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych opisano w tabeli IV.1.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.1.2.  

1.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane z analizowanego obszaru wykazały skład granulometryczny od gliny lekkiej 

pylastej w ppk nr 2 do pyłu ilastego w ppk nr 4 i 5. Próbki gleb pobrane z analizowanego obszaru 

zaliczono do podgrupy gruntów II-2c - gleb mineralnych ciężkich, o zawartości frakcji FG02 > niż 35 % 

o wartości pH KCl  mniejszej lub równej niż 5,5 – punkt 3 i 4 oraz do podgrupy gruntów II - 3a - gleby 

mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5 w punkcie nr 2  

i II-3b - gleb mineralnych ciężkich, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35 % o wartości pH KCl wyższej 

niż 5,5 w pozostałych punktach pomiarowych.  

1.4. Omówienie wyników badań 

1.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem od kwaśnego (pH 4,7-5,2) w ppk nr 3 i 4 do 

zasadowego w ppk nr 5 (pH 7,8). Zawartość próchnicy wahała się od 1,34% (ppk nr 2) do 2,98% (ppk 

nr 3). 

1.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W glebach pobranych na terenie obszaru nie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości 

substancji powodujących ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu w odniesieniu do 

metali ciężkich i B(a)P. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska we wszystkich punktach pomiarowych 

(I stopień). 
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Tabela. IV. 1.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 – Przeplatki nad Bystrzycą PLH 020055 

 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania 

[cm] 
Rodzaj użytku 

Uziarnienie gleb 
Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina średnia pylasta na północny-wschód od m. Stradów  
50,99048° N 
16,77961° E 

2 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta na wschód od Kamionna  
50,98110° N 
16,76627° E 

3 0-30 pole uprawne glina ciężka pylasta na północny- wschód od m. Milin  
50,97182° N 
16,71076° E 

4 0-30 pole uprawne pył ilasty na północny-wschód od m. Proszkowice  
50,36874° N 
16,68795° E 

5 0-30 pole uprawne pył ilasty na wschód od m. Maniów Wlk.  
50,95795° N 
16,70444° E 

6 0-30 pole uprawne glina średnia pylasta na wschód od m. Okulice 
50,96925° N 
16,73644° E 

Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Przeplatki nad 
Bystrzycą PLH 020055 

 

Nr 
Odczyn w 

1 n KCl 
C-org. 

Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

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

1 5,7 0,782 1,35 52,9 18,5 0,286 20,0 24,8 15,6 0,0632 5,38 0,371 0,0430 

2 5,9 0,777 1,34 40,3 18,9 0,259 14,7 11,8 10,0 0,0801 4,75 0,216 0,0249 

3 4,7 1,73 2,98 129 40,8 0,674 49,0 33,0 28,3 0,170 12,8 1,10 0,0692 

4 5,2 1,36 2,34 72,1 28,9 0,482 30,3 22,4 18,9 0,114 12,0 1,47 0,0261 

5 7,8 0,865 1,49 39,6 22,6 0,255 17,0 11,6 13,1 0,0893 6,17 1,06 0,0172 

6 6,7 1,12 1,93 69,3 27,1 0,366 25,8 19,9 17,4 0,0856 9,83 1,09 0,0206 
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2. Obszar Natura 2000 – Stawy Przemkowskie - PLB020003 

2.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar znajduje się w większej części w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim 

(70% powierzchni) w gminach Gaworzyce i Przemków oraz w województwie lubuskim, regionie 

zielonogórskim (30% powierzchni). Obszar obejmuje dwa kompleksy stawów (769 i 179 ha). 

Powierzchnia obszaru 4605.4 ha.  

Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej (E 52).Do ostoi włączone są fragmenty 

jesionowo-olszowych łęgów (ogółem 75 ha) w otoczeniu stawów oraz ekstensywnie wykorzystywane, 

wilgotne łąki z kępami wierzbowych zarośli. Stawy są obrzeżone wąskim pasem szuwarów, zajmującym 

ok. 6% terenu stawów. Teren całego obszaru jest znacznie większy, co zapewnia gniazdującym tu i 

migrującym ptakom doskonałe warunki do rozwoju, zapewniając bazę żerowiskową i miejsca odpoczynku 

podczas przelotów. Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 8-9 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to także bardzo ważny teren dla migrujących 

kaczkowatych. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 

gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, gęgawa, podgorzałka (PCK) i zausznik; w mniejszej, ale znaczącej 

ilości tereny te zasiedlają łabędź niemy, bąk, czernica, głowienka i wodnik. W okresie wędrówek 

występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, płaskonosa i głowienki; duże 

koncentracje osiąga łabędź niemy, cyraneczka, krzyżówka i łyska; ptaki wodno-błotne występują w 

koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). Większa część obszaru znajduje się na terenie parku 

krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody, teren jest więc słabo zagrożony. 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania gleb prowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie obszaru Stawów 

Przemkowskich. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te zaliczono do gruntów grupy II. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań 

przedstawiono w tabeli IV.2.2.  

2.3. Charakterystyka gleb 

Próbki gleb pobrane z analizowanego obszaru to gleby bardzo lekkie i lekkie o składzie 

granulometrycznym od piasku luźnego w ppk nr 6, poprzez piaski słabogliniaste w ppk nr 1,2,4 i 5 do 

piasków gliniastych lekkich pylastych w ppk nr 3. Próbki gleb pobrane w punktach nr 2,3,4 zaliczono do 

podgrupy gruntów II-2d - gleby mineralno-organiczne, o zawartości węgla organicznego 3,5–6%, 

niezależnie od wartości pHKCl, próbki z ppk nr 1 i 5 do podgrupy gruntów II-3c - gleby mineralno-

organiczne i organiczne, o zawartości węgla organicznego ponad 6%, niezależnie od wartości pHKCl; 

punkt nr 6 do podgrupy II-1a - gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 

10%, niezależnie od wartości pHKCl. 
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2.4. Omówienie wyników badań 

2.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Badane próbki gleb wykazywały odczyn bardzo kwaśny w punkcie pomiarowym nr 6 ( pH 4,1), 

odczyn kwaśny w punktach nr 2 i 4; odczyn lekko kwaśny w ppk nr 1; obojętny w ppk nr 3 i odczyn 

zasadowy w ppk nr  5.  

Próbki gleb charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 4,1 % do 15,2 %. 

2.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej dla: 

 cynku w ppk nr 5. 

 B(a)P w ppk nr 4,5. 

Zawartość siarki siarczanowej była podwyższona antropogenicznie w ppk nr 4 i 6. W pozostałych 

punktach wykazano zawartością niską (I stopień). 
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Tabela IV. 2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na obszarze Natura 2000 – Stawy Przemkowskie 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 cm łąka 
piasek słabogliniasty 

w części wschodniej obszaru Stawy Przemkowskie 
51, 547030 N 
15,798750E 

2 0-30 cm łąka 
piasek słabogliniasty 

w części południowej obszaru Stawy Przemkowskie 
51,558940N 
15,809980 E 

3 0-30 cm łąka 
piasek gliniasty lekki 

pylasty 
w części południowej obszaru Stawy Przemkowskie 

51,542270 N 
15,786100 E 

4 0-30 cm pole uprawne 
piasek słabogliniasty 

pylasty 
w części zachodniej obszaru Stawy Przemkowskie 

51,545390 N 
15,784550E 

5 0-30 cm łąka 
piasek słabogliniasty w części północno-zachodniej obszaru Stawy 

Przemkowskie 
51,559180 N 
15,773140 E 

6 0-30 cm łąka 
piasek luźny w części północno-zachodniej obszaru Stawy 

Przemkowskie 
51,554290 N 
15,753980 E 

 

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

 
Nr Odczyn w 

1 n KCl 
C-org. Zawartość 

próchnicy 
Metale w mg/kg s.m. Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As mg/100g s.m. mg/kgs.m. 

1 6,4 7,9 13,62 55 40 0,48 13 15 6,6 9,7 0,084 0,30 0,030 

2 4,6 6,0 10,34 30 24 0,3 8 13 <5 7,5 0,031 0,22 0,008 

3 7,2 5,6 9,65 52 24 0,36 10 16 5,4 3,7 0,056 0,40 0,043 

4 4,8 5,0 8,62 32 24 0,33 11 16 5,3 6,4 0,074 10,00 0,127 

5 7,3 8,8 15,17 550 77 0,62 23 54 15 8,2 0,02 0,75 1,440 

6 4,1 2,4 4,14 34 25 <0,25 8 88  <5 4,4 0,036 21,00 0,031 
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3. Obszar Natura 2000 - Grodczyn i Homole koło Dusznik, PLH 020039 

3.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar o powierzchni 287,9 ha położony jest w regionie wałbrzyskim, w gminie Lewin Kłodzki i 

Szczytna, niedaleko Dusznik Zdrój. Obejmuje południowo-wschodnią część Wzgórz Lewińskich w pobliżu 

przełęczy Polskie Wrota. Teren jest pokryty głównie przez bogate gatunkowo górskie łąki kośne, murawy 

kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane pastwiska. Na wzgórzu Homole występują niewielkie, lecz 

dobrze zachowane płaty klonowo-lipowych lasów zboczowych Aceri-Tilietum oraz buczyn.  

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (10 typów) pokrywają blisko 60% 

obszaru. Najistotniejsze z nich to priorytetowe murawy kserotermiczne Brometalia erecti (bardzo rzadkie 

w Polsce) z licznymi zagrożonymi gatunkami roślin, m.in.storczykowatych (Gymnadenia conopsea, 

Platanthera chlorantha, P. bifolia, Orchis mascula, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Listera 

ovata, Epipactis atrorubens, E. helleborine) i innymi, rzadkimi bądź zagrożonymi (Galium pumilum, Lilium 

bulbiferum, Orobanche elatior, Gentiana cruciata, Gentianella praecox, Carex davalliana). Istotne są 

również górskie łąki z Phyteuma orbiculare, Crepis praemorsa, Colchicum autumnale oraz wilgotne łąki i 

młaki z Carex davalliana i Valeriana dioica. Obszar ważny dla 6 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz dla dwóch gatunków modraszków. 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na terenie łąk na 

terenie obszaru. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te zaliczono do gruntów grupy II. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.3.1, a szczegółowe wyniki badań 

przedstawiono w tabeli IV.3.2.  

3.3. Charakterystyka gleb  

Badane próbki gleb to gleby ciężkie o składzie granulometrycznym pyłu ilastego w ppk 2 i 6 i gliny 

średniej pylastej w pozostałych punktach pomiarowych. Próbki gleb pobrane w punktach nr 2,4 i 6 

zaliczono do podgrupy gruntów II-2d - gleby mineralno-organiczne, o zawartości węgla organicznego 

3,5–6%, niezależnie od wartości pHKCl, a próbki z ppk nr 1, 3 i 5 do podgrupy gruntów II-2c - gleby 

mineralne ciężkie o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCl mniejszej lub równej 5,5. 

3.4. Omówienie wyników badań 

3.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Pobrane próbki gleb charakteryzowały odczynem bardzo kwaśnym ( pH 4,1- 4,3) w punktach 3 i 5, 6 

do lekko kwaśnego (pH 5,7) w ppk nr 4. W pozostałych punktach pomiarowych wykazano odczyn kwaśny 

(pH 4,7-5,5). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 3,86% (w ppk nr 5) do 8,81% (w ppk nr 2). 

3.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej dla arsenu we wszystkich punktach pomiarowych i benzo(a)pirenu w ppk nr 1,3,5. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska we wszystkich punktach pomiarowych  

(I stopień). 
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie obszaru Grodczyn i Homole koło Dusznik 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj 
użytku 

Uziarnienie gleby 
 

 
Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 łąka glina średnia pylasta w pobliżu drogi Słoszów-Zielone 
50,40912° N 
16,37069° E 

2 0-30 łąka pył ilasty za Słoszowem 
50,40819° N 
16,35973° E 

3 0-30 łąka glina średnia pylasta przed przejazdem kolejowym  w Słoszowie 
50,41191° N 
16,34771° E 

4 0-30 łąka glina średnia pylasta w pobliżu wzgórza Grzywacz 
50,40349° N 
16,34798° E 

5 0-30 łąka glina średnia pylasta miejscowość Zielone Ludowe 
50,39942° N 
16,35349° E 

6 0-30 łąka pył ilasty 
w pobliżu lasu przy drodze Słoszów-

Zielone 
50,40431° N 
16,36774° E 

Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach pobranych na terenie obszaru Grodczyn i Homole koło 
Dusznik 

 

Nr 
Odczyn w 

1 n KCl 
C-org. 

Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

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

1 4,7 2,71 4,67 85,1 36,4 0,35 36,1 10,6 11,7 0,0811 25,6 0,382 0,204 

2 5,5 5,11 8,81 169 53,4 0,88 37,3 16,1 18,4 0,0893 41,4 0,628 0,0846 

3 4,1 2,25 3,88 198 64,5 0,63 29,2 12,1 15,3 0,109 54,2 0,491 0,117 

4 5,7 3,94 6,79 58,1 32,9 0,33 38,3 6,35 15,3 0,0981 32,0 0,524 0,0214 

5 4,3 2,24 3,86 51,2 34,2 0,34 28,6 7,64 7,33 0,0699 33,8 0,411 0,105 

6 
4,2 4,29 7,40 96,8 78,8 0,53 28,8 23,0 16,0 0,102 67,9 0,368 0,0368 
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4. Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

4.1. Charakterystyka obiektu 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru został utworzony w  1989 r. Powierzchnia Parku wynosi 10 943 

ha,a powierzchnia otuliny 12 552 ha Parku z otuliną położony jest  w powiecie jeleniogórskim (m. Jelenia 

Góra, gm. Jeżów Sudecki, gm. St. Kamienica), powiecie lwóweckim (gm. Lubomierz, miasto i gm. 

Lwówek Śl., miasto i gm. Wleń), powiecie Złotoryjskim (gm. Świerzawa). 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru położony jest w Sudetach Zachodnich. Głównym elementem 

krajobrazu jest fragment doliny Bobru pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Pod względem 

geomorfologicznym, Park wraz z otuliną obejmuje cztery mezoregiony Sudetów Zachodnich oraz 13 

wydzielonych w ich obrębie mikroregionów. Są to (w ujęciu Walczaka, 1968): 

 mezoregion Pogórza Izerskiego z mikroregionami: Niecka Lwówecka, Wzniesienia Gradowskie, 

Wzgórza Radomickie, Obniżenie Lubomierza i Wzniesienia Radoniowskie, 

 mezoregion Pogórza Kaczawskiego z mikroregionami: Dolina Bobru, Wzniesienia Płakowickie, 

Wysoczyzna Ostrzycy i Rów Wlenia, 

 mezoregion Gór Kaczawskich z mikroregionem: Grzbiet Zachodni, 

 mezoregion Kotliny Jeleniogórskiej z mikroregionami: Obniżenie Jeleniej Góry, Obniżenie Starej 

Kamienicy i Wysoczyzna Rybnicy.  

Rzeka Bóbr stanowi ukierunkowaną niemal południkowo oś hydrograficzną Parku o długości 38 km 

i na tym odcinku oddziela Pogórze Izerskie od Pogórza Kaczawskiego oraz Gór Kaczawskich. Dolina 

Bobru przebiega w bardzo urozmaicony sposób, tworząc w kilku rejonach fantastyczne przełomy 

rzeczne, odsłaniające różnorodne i różnowiekowe formacje skalne. Do najciekawszych należą: przełom 

Borowego Jaru i przełom w okolicach Wrzeszczyna.  

Wschodnią część Parku budują utwory metamorfiku kaczawskiego (reprezentowane są głównie 

przez fyllity, łupki serycytowo–kwarcowe i kwarcowo–serycytowe, kwarcyty, wapienie krystaliczne, 

zieleńce i diabazy), a zachodnią część utwory metamorfiku izerskiego (głównie różne rodzaje gnejsów i 

granitognejsów). Północna część Parku zbudowana jest z utworów osadowych niecki północnosudeckiej 

(różnego rodzaju piaskowce, zlepieńce, mułowce i iłowce). Najwyższe wzniesienie w obrębie Parku to 

Siedlęcinka (495 m n.p.m.). W północnej części Parku (obrzeża Lwówka Śląskiego), znajduje się 

największe na Pogórzu Zachodniosudeckim zgrupowanie piaskowcowych form skalnych, nazywanych z 

uwagi na dużą malowniczość i różnorodność „Szwajcarią Lwówecką". 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych, rozmieszczonych na łąkach i 

gruntach ornych, położonych na terenie obszaru. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, 

zgodnie ze sposobem ich użytkowana zaliczono do gruntów grupy II. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych opisano w tabeli IV.4.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.4.2.  

4.3.Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane na terenie Parku Krajobrazowy Doliny Bobru wykazywały zróżnicowany skład 

granulometryczny. W punktach nr 3 i 5 występowały piaski gliniaste lekkie pylaste, w ppk nr 1 i 2 pył 
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ilasty, a w pozostałych punktach pomiarowych gliny średnie pylaste. Próbki gleb pobrane z 

analizowanego obszaru zaliczono do następujących podgrup gruntów:  

 II-1b - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5 w ppk nr 3 i 5,  

 II-2b - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 5,5 w punktach 1 i 2, 

 II-3b - gleb mineralnych ciężkich, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35 % o wartości pHKCl 

wyższej niż 5,5 – punkt 4 i 6. 

4.4. Omówienie wyników badań 

4.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby charakteryzowały się odczynem kwaśnym w ppk nr 1,2 i 3 (pH 4,6-5,0), lekko 

kwaśnym w ppk nr 4 i 6 ( pH 6,0-6,3) do obojętnego w ppk nr 6 (pH 6,6). Zawartość próchnicy w 

badanych glebach wahała się od 2,93 % w ppk nr 2 i 4 do 5,69 % w punkcie nr 5. 

4.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej dla: 

 B(a)P w ppk nr 1,3,4,5 i 6 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była średnia ( II stopień) w ppk nr 6 , a niska (I stopień) 

w pozostałych punktach pomiarowych. 
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru 
 

Nr 
punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
użytku 

Uziarnienie gleby 
 

Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 łąka pył gliniasty Siedlęcin,dz. 876, obręb Jeżów Sudecki 007- pow.jeleniogórski 
50,918610 N 
15,676670 E 

2 0-30 łąka pył gliniasty 
Siedlęcin (przy nieczynnym składowisku odpadów), 
dz. 14/3 - obręb Jeżów Sudecki 007 – pow.jeleniogórski 

50,954440 N 
15,678330 E 

3 0-30 łąka piasek gliniasty lekki pylasty Pilchowice, dz.219/3 - obręb Wleń 0008 – pow. lwówecki 
50,980830 N 
15,641670 E 

4 0-30 
pole uprawne 

 
glina średnia pylasta Wleń, dz.250/1 - obręb Wleń 0002 – pow. lwówecki 

51,016390 N 
15,681390 E 

5 0-30 
pole uprawne 

 
piasek gliniasty lekki pylasty Marczów, dz.43/2 - obręb Wleń 0009 – pow. lwówecki 

51,050560 N 
15,652780 E 

6 0-30 
pole uprawne 

 
glina średnia pylasta Sobota,dz.264 - obręb Lwówek Śląski 0024 – pow. lwówecki 

51,079720 N 
15,655550 E 

 

Tabela IV.4.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych  wskaźników w glebach pobranych na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru 
 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. 
Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

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

1 4,6 2,7 4,65 58,9 23,2 0,28 29,3 13,9 13,4 0,06 7,0 0,78 0,503 

2 5,0 1,7 2,93 49,7 24,8 0,25 27,8 7,0 8,4 0,08 9,0 1,46 0,082 

3 4,8 2,3 3,97 221 76,8 0,80 42,4 32,0 20,9 0,32 16,9 0,48 0,874 

4 6,3 1,7 2,93 118 35,8 0,81 44,2 28,8 27,2 0,18 24,8 0,68 0,490 

5 6,0 3,3 5,69 180 41,4 0,78 30,2 22,6 17,0 0,16 16,3 0,78 0,331 

6 6,6 1,8 3,10 159 57,1 0,73 39,2 28,8 17,2 0,20 19,2 2,62 0,821 
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IV B. BADANIE GLEB WOKÓŁ ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, W TYM SZCZEGÓLNIE 

TYCH, KTÓRE EMITUJĄ WĘGLOWODORY 

5. Teren LSSE w Komornikach, z uwzględnieniem Gotec Polska Sp. z o.o. 

5.1. Charakterystyka obiektu 

Średzka podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach powstała pod koniec 

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

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

południowo–wschodnim, a zabudowania miasta Środa Śląska około 900 m w kierunku zachodnim.  

Zlokalizowane są tu m.in. takie zakłady jak:  

 Vibracoustic Polska Sp. z o.o.: produkcja elementów metalowo – gumowych dla przemysłu 

motoryzacyjnego, 

 Silesia Dental: konfekcjonowanie materiałów dla techniki dentystycznej, 

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

powłok, 

 Elmsteel Polska: produkuje części i akcesoria dla branży samochodowej,  

 Vorwerk Dichtungsysteme Polska: producent elastomerów i termoplastycznych systemów 

uszczelniających karoserie samochodowe, produkcja profili gumowych, 

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

branży motoryzacyjnej i elektromaszynowe 

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

motoryzacyjnego.  

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

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

sobą działkach w Komornikach.  

Procesy produkcyjne prowadzone w Gotec Polska polegają na wstępnej obróbce detali poprzez ich 

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

cynk–nikiel oraz pokrywaniu powierzchni detali środkami łączącymi oraz również nanoszenie powłok 

antykorozyjnych na wyroby końcowe - fosforanowanie, powłoka stopowa - cynk-nikiel. W Zakładzie 

wydzielono 3 instalacje ze względu na prowadzony charakter działalności: 

 instalacja do wstępnej obróbki detali – procesy piaskowania, 

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

45,8 m
3
– instalacja IPPC 

 instalacja do pokrywania powierzchni detali środkami łączącymi z wykorzystaniem 

rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 Mg/rok - instalacja IPPC.  

Na terenie zakładu funkcjonuje urządzenie ochronne - urządzenie adsorpcyjno–katalityczne do 

redukcji emisji lotnych związków organicznych. Gazy odlotowe z instalacji oczyszczane są w adsorberze 

na złożu węgla aktywnego oraz dopalaczu katalitycznym i odprowadzane są do powietrza za pomocą 

jednego emitora E-6. Ponadto instalacje pomocnicze w Gotec Polska Sp.z.o.o. to: źródła energetyczne – 

2 kotły grzewcze i wytwornica pary technologicznej.  
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Substancje dopuszczone do wprowadzania do powietrza przez Gotec Polska Sp.z o.o. to: pył PM10, 

cynk, nikiel, chrom VI, chlorowodór, amoniak, kwas siarkowy , fluor, dwutlenek azotu, LZO.  

Zakład Vibracoustic Polska wyposażony jest w wentylację zintegrowaną obejmującą takie źródła 

zanieczyszczeń jak m.in.: stanowiska wulkanizacyjne i halę produkcyjną. Źródłem emisji 

niezorganizowanej jest piaskarka - wyposażona w zamkniętą komorę z wentylatorem obiegowym gdzie 

powietrze jest odpylane w cyklonie i filtrach tkaninowych, a następnie wprowadzane do pomieszczenia. 

Zakład wprowadza do powietrza atmosferycznego na podstawie stosownych decyzji m.in. ksylen, toluen, 

cykloheksyloaminę, dimetyloaminę, dietyloaminę, amoniak, formaldehyd, metyloaminę, tetrachloroetan, 

butan-2-on, 4-metylopentan-2-on, pył PM 10, ditlenek siarki, etylobenzen, węglowodory alifatyczne do 

C12, poprzez emitory E1,E2 i E3.   

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o. to zakład, którego zasadniczą działalnością jest 

produkcja profili gumowych. Głównym źródłem emisji do powietrza są procesy technologiczne: 

wulkanizacja, nakładanie lakieru wodnorozcieńczalnego, nakładanie primera, stanowisko rozlewania 

rozpuszczalników. Zakład emituje m.in. węglowodory alifatyczne, ksylen, toluen, etylobenzen, pył. 

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo–kontrolnych, rozmieszczonych na terenie strefy 

aktywności gospodarczej w Komornikach. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, zgodnie 

ze sposobem ich użytkowana zaliczono do gruntów grupy I - zieleń towarzysząca obiektom budowlanym 

(ppk 1,2,4 i 5) oraz do grupy II w ppk nr 3 - sad (poza strefą). Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 

opisano w tabeli IV.5.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.5.2.  

5.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb, pobrane na analizowanym obszarze w m. Komorniki  wykazały zróżnicowany skład 

granulometryczny od piasku gliniastego mocnego w ppk nr 2 i piasku gliniastego mocnego pylastego w 

ppk nr 1 (gleby lekkie), poprzez gliny lekkie pylaste (gleby średnie) w ppk 3 i 5 do gliny średniej pylastej 

(gleby ciężkie) w ppk nr 4. Próbki gleb pobrane z sadu zaliczono do podgrupy gruntów II:-  

II-2b - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl mniejszej lub równej 

5,5, a pozostałe próbki gleb do grupy gruntów I.  

5.4. Omówienie wyników badań 

5.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Próbki gleb, na omawianym obszarze w m. Komorniki charakteryzowały się odczynem od bardzo 

kwaśnego (pH 4,5) w punkcie 3, poprzez kwaśny w punktach nr 4 i 5 (pH 4,6-4,7), lekko kwaśny w ppk nr 

2 (pH 5,6) do obojętnego w ppk nr 1 (pH 6,8). Zawartość próchnicy kształtowała się od 1,34% w ppk nr 3 

do 2,05% w ppk nr 1.  

5.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej dla benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(a)antracenu w ppk 

nr 1. Zawartość siarki siarczanowej we wszystkich pobranych próbkach wykazała zawartość niską (I 

stopnień). 
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Tabela IV. 5.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół LSSE w Komornikach, z uwzględnieniem Gotec Polska Sp. z o.o. 

 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
użytku 

Uziarnienie gleby 
 

Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 
zieleń towarzysząca obiektom 
budowlanym 

piasek gliniasty mocny pylasty 
 

przy wjeździe na teren strefy  
51,16462° N 
16,16789° E 

2 0-30 
zieleń towarzysząca obiektom 
budowlanym 

piasek gliniasty mocny 
 

przy instalacji do redukcji L20 Gotec 
51,16604° N 
16,62261° E 

3 0-30 sad glina lekka pylasta sad przylegający do strefy  
51,16901° N 
16,61676° E 

4 0-30 
zieleń towarzysząca obiektom 
budowlanym 

glina średnia pylasta 
 

przy VOESTALPINE ROTEC VIS A VIS 
instalacji redukcji LZO Gotec 

51,16784° N 
16,62442° E 

5 0-30 
zieleń towarzysząca obiektom 
budowlanym 

glina lekka pylasta Centrum obszaru za zakładami GOTEC 
51,16821° N 
16,62140° E 

Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie LSSE w Komornikach, z uwzględnieniem 
Gotec Polska Sp. z o.o. 

 

Nr 
ppk 

Odczyn 
w 1 n 
KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 

Siarka 
siarczan

owa 
mg/100g 

s.m. 

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

∑WWA 
mg/kg 
s.m. 

BTX 
mg/kg s.m. 

Benz
en 

Etylo-
benze

n 

Tolue
n 

Ksyle
n 

Styre
n 

∑BTX 

Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As     

1 6,8 1,19 2,05 46,3 18,9 <0,250 28,3 10,7 21,8 0,0436 3,94 0,228 0,346 2,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

2 5,6 0,796 1,37 19,0 13,0 <0,250 9,68 5,79 9,56 0,0682 4,26 0,840 0,0123 0,0875 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

3 4,5 0,777 1,34 25,2 16,5 <0,250 9,15 11,4 5,87 0,0579 4,08 0,148 0,0199 0,137 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

4 4,7 0,961 1,66 29,5 27,7 <0,250 21,6 11,3 7,80 0,0643 4,93 0,422 0,0859 0,427 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

5 4,6 0,936 1,61 43,1 19,6 <0,250 37,2 13,7 14,0 0,103 10,4 1,06 0,0119 0,0854 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 
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6. Teren  wokół Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach 

6.1. Charakterystyka obiektu 

Podziemny Magazyn Gazu [PMG] Wierzchowice zlokalizowany jest na terenie województwa 

dolnośląskiego, w powiecie milickim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. PMG składa się z Ośrodka 

Centralnego z Ośrodkiem Grupowym B, zlokalizowanych na działce 3/38 obręb Czarnogoździce oraz 

Ośrodka Grupowego A, zlokalizowanego na działce 305/1 obręb Wierzchowice. W skład PGM wchodzi 

też Ośrodek Grupowy W, w przygotowaniu do likwidacji. Działka 3/38 obręb Czarnogoździce położona 

jest na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Sąsiedztwo PGM stanowią użytki rolne, w tym 

sady i zadrzewienia śródpolne. Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to zakład dużego ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to największy w Polsce obiekt tego typu, wykorzystujący 

jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. 

Głównym zadaniem PMG Wierzchowice jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu 

ziemnego ze złoża. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do 

wyeksploatowanego złoża Wierzchowice na głębokości około 1250 m, a w zimowym odbierany 

i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle. 

PMG Wierzchowice został utworzony na bazie złoża gazu ziemnego Wierzchowice, odkrytego w 

1972 roku. Zasoby geologiczne złoża zostały określone na 11,9 mld nm
3
 gazu ziemnego zaazotowanego. 

Złoże Wierzchowice charakteryzowało się dużą zawartością azotu [N2] w gazie rodzimym, wynoszącą 

blisko 28%. Jego eksploatacja prowadzona była do 31.03.1995 roku. Do tego czasu w latach 1972–1995 

wydobyto 7,9 mld nm
3
 gazu ziemnego, co stanowiło 65,6% zasobów złoża. W tym samym czasie 

ciśnienie złożowe obniżyło się z 16,5 MPa do ok. 5,52 MPa. Szczegółowa analiza złoża pod kątem 

przekształcenia go w podziemny magazyn gazu wykazała, że w celu uzyskania optymalnej pojemności 

czynnej magazynu należy zaniechać jego dalszej eksploatacji. Zadecydowano, że pozostawiony w złożu 

gaz zostanie wykorzystany do utworzenia poduszki gazowej (bufora) spełniającej rolę zabezpieczenia 

przyszłej pojemności czynnej PMG Wierzchowice, głównie przed niekorzystnym oddziaływaniem wód 

podścielających.  

W późniejszym czasie bufor został jeszcze uzupełniony gazem wysokometanowym. W 1995 roku 

Kopalnia Gazu Ziemnego Wierzchowice została przekształcona w Podziemny Magazyn Gazu. PGNiG 

S.A. uzyskało koncesję nr 11/95 na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w górotworze w 

obrębie obszaru górniczego Wierzchowice. Strefę magazynową w PMG Wierzchowice stanowi górna 

seria wapienia podstawowego, której miąższość w centralnej i południowej części struktury waha się od 

30 m do 50 m. W kierunku NE ulega ona wyklinowaniu. Objętość przestrzeni porowej w wymienionej serii 

umożliwia zmagazynowanie do 3,5 mld mn3 gazu. Magazynowanie gazu odbywa się w 12 odwiertach 

zlokalizowanych na dwóch klastrach oznaczonych jako A - 5 odwiertów, B - 7 odwiertów i odwierty 

Ośrodka „W". Pojemność czynna obiektu wynosi obecnie 1,2 mld mn3. 

Źródłem emisji do powietrza z PMG są turbina gazowa, instalacja ciepła awaryjnego oraz układ 

regeneracji glikolu. Do powietrza atmosferycznego wprowadzane są NO2, SO2, pył ogółem, pył PM10 i 

PM 2,5 i CO.  
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6.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na terenie sadu i zieleni 

towarzyszącej przy obiekcie. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, zgodnie ze 

sposobem ich użytkowana zaliczono do gruntów grupy I - zieleń towarzysząca obiektom budowlanym 

(ppk 1,4 i 5) oraz do grupy II w ppk nr 2 i 3. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli 

IV.6.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.6.2.  

6.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb to gleby bardzo lekkie i lekkie. Wykazały one skład granulometryczny od piasku 

słabo gliniastego (ppk 1 i 2), poprzez piasek gliniasty lekki w ppk nr 5 do piasku gliniastego mocnego  

w ppk nr 3 i 4. Próbki gleb zaliczono do grupy gruntów I w ppk nr 1 ,4 i 5. Punkt 2 zaliczono do podgrupy 

gruntów II-1 a - gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 10%, niezależnie 

od wartości pHKCl. Punkt nr 3 zaliczono do podgrupy gruntów II-1 b - gleby mineralne lekkie, o zawartości 

frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub równej 6,5. 

6.4. Omówienie wyników badań 

6.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

W badanych glebach wykazano zróżnicowany odczyn od kwaśnego (pH 4,7-5,2) w ppk nr 2,3,4 

poprzez obojętny w ppk nr 1 do zasadowego w ppk nr 5 (pH 7,3). Zawartość próchnicy mieściła się  

w zakresie od 0,55% (ppk 1) do 1,46% (ppk 3). 

6.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia nie stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej badanych metali ciężkich i węglowodorów.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych. 
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Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek w glebach pobranych wokół Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach 

 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 
zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym 

piasek słabogliniasty po lewej stronie wjazdu do ośrodka centralnego PMG 
51,47395° N 
17,30931° E 

2 0-30 sad piasek słabogliniasty na południe od Magazynu, vis-à-vis bloku gazowo-parowego 
51,47305° N 
17,30776° E 

3 0-30 sad piasek gliniasty mocny Vis-à-vis stacji kompresorów gazu, strona południowa 
51,47305° N 
17,30627° E 

4 0-30 
zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym 

piasek gliniasty mocny 
strona północno-wschodnia obiektu, w pobliżu kompresorów 
gazu i bloku gazowo-parowego 

51,47354° N 
17,30541° E 

5 0-30 
zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym 

piasek gliniasty lekki 
w pobliżu stacji rozdziału gazu i instalacji osuszacza gazu, 
strona północna. 

51,47641° N 
17,30821° E 

 

Tabela IV.6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół Podziemnego Magazynu Gazu w 
Wierzchowicach 

 

Nr 
Punkt

u 

Odczy
n w 1 
n KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartoś
ć 

próchnicy 
% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g s.m. 

Węglowodory 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
piren 

∑ 
WWA 

Benzen 
Etylo 

benzen 
Toluen Ksylen Styren 

Suma
BTX Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As  

1 7,0 0,32 0,55 17,7 10,4 <0,250 19,8 <5,00 29,1 <0,020 1,95 0,268 0,00780 0,0484 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,1 

2 5,2 0,69 1,18 26,9 19,3 <0,250 6,12 <5,00 <5,00 0,0250 3,33 0,436 0,00769 0,176 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,1 

3 4,7 0,86 1,46 35,0 14,3 <0,250 13,4 6,65 8,60 0,0247 3,23 0,210 0,0111 0,0812 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,1 

4 4,7 0,53 0,91 29,7 11,9 <0,250 12,9 6,60 9,20 0,0268 3,09 0,258 0,0102 0,0760 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,1 

5 7,3 0,39 0,67 22,6 7,72 <0,250 24,9 <5,00 41,6 <0,020 1,72 0,402 0,00427 0,0150 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,1 
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7. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych BISEK SA. w Krępicach 

7.1. Charakterystyka obiektu 

Wytwórnia Mas Bitumicznych BISEK zlokalizowana jest na działkach 223/1, 224/6, 224/9 i 225/4 

obręb Krępice w gminie Miękinia w powiecie średzkim. Zakład prowadził działalność w latach 2004 -2014. 

Zainstalowano tu maszynę ASKOM VS 160, przeznaczoną do produkcji mas bitumicznych z surowców 

mineralnych, o wydajności 160 Mg/h. Podstawową działalnością Zakładu była produkcja masy 

bitumicznej. Surowcami do produkcji był  żwir, grys I i II, bitum oraz mączka wapienna. 

Wytwarzanie masy bitumicznej polega na wymieszaniu ww. składników w odpowiednich proporcjach 

i w odpowiedniej temperaturze. Produkcja masy bitumicznej w otaczarni ASKOM VS 160 to proces 

całkowicie zautomatyzowany, polegający na: załadowaniu kruszywa mineralnego o odpowiednich 

frakcjach do dozoratorów otaczarni, transportowaniu kruszywa wewnątrz maszyny przy zastosowaniu 

systemu przenośników, obrabianiu kruszywa w komorach i bębnach otaczarni, nagrzewaniu kruszywa do 

żądanej temperatury, odpyleniu i otoczeniu asfaltu z dodatkiem wypełniaczy. Produkt gotowy w postaci 

masy bitumicznej przechowywany był w zbiornikach końcowych i odbierany z nich specjalnymi 

samochodami. Na terenie obiektu funkcjonował także węzeł betoniarski. 

Wytwórnia mas bitumicznych była źródłem emisji substancji gazowych i pyłowych. Spalany w 

suszarkach i nagrzewnicach zbiorników olej opałowy to źródło emisji pyłu, SO2, NO2, CO. Poza 

wymienionymi substancjami suszarki i urządzenia transportowe były źródłem emisji pyłu mineralnego 

(rozdrobnione kruszywo), zaś rozgrzany asfalt był źródłem emisji szeregu węglowodorów ciężkich takich 

jak benzo(a)piren, fenol, naftalen i inne węglowodory aromatyczne. 

Wytwórnia mas bitumicznych to źródło emisji zorganizowanej (kominy suszarek bębnowych - 

otaczarek, komin nagrzewnic asfaltu, odpowietrzenie zbiorników magazynowych asfaltu) oraz emisji 

niezorganizowanej (transport i zasyp kruszywa do suszarek, zbiorniki gotowej masy bitumicznej). 

Produkcja masy bitumicznej prowadzona była zazwyczaj od kwietnia do listopada (gdy temperatura 

zewnętrzna przekracza 10°C) ze szczytem w okresie letnim. Produkcja odbywała się  w dni robocze - 4h-

5h dziennie – 400 h/rok. 

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na polach wokół obiektu. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono na rysunku. Zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem tereny te, zgodnie ze sposobem ich użytkowana, zaliczono do gruntów grupy II. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.7.1, a szczegółowe wyniki badań 

przedstawiono w tabeli IV.7.2.  

7.3. Charakterystyka gleb 

 Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. W ppk nr 5 były to piaski 

gliniaste lekkie, w ppk nr 4 gliny lekkie, a w ppk nr 1 i 2 gliny lekkie pylaste. W ppk wykazano 

występowanie gliny piaszczystej. Są to gleby średnie, a w ppk nr 5 lekkie. Próbki gleb pobrane  

z analizowanego obszaru zaliczono do następujących podgrup gruntów II:  

 II-1 b - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5 w punkcie nr 5, 
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 II-2b - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 5,5 w punkcie nr 3, 

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 w punktach 1,2 i 4. 

7.4. Omówienie wyników badań 

7.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od bardzo kwaśnego (pH 3,8 w ppk nr 3) do lekko kwaśnego w ppk 

nr 2 (pH 6,3). Lekko kwaśny odczyn występował także w ppk nr 1 i 4. W ppk nr 5 występował odczyn 

kwaśny (pH 5,5). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 0,83% (ppk nr 3) do 1,36% (ppk nr 2). 

7.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia nie stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej badanych metali ciężkich i węglowodorów.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych. 
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół Wytwórni Mas Bitumicznych „Bisek” w Krępicach 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku 

Uziarnienie gleby 
 

Lokalizacja Współrzędne geograficzne 

1 0-30  pole uprawne glina lekka pylasta 
vis a vis Wytwórni 

51,15518° N 
16,80441° E 

2 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta 
na północny-wschód od Wytwórni 

51,15492° N 
16,80564° E 

3 0-30 pole odłogowane glina piaszczysta 
na północ od Wytwórni 

51,15808° N 
16,80443° E 

4 0-30 pole odłogowane glina lekka 
na zachód od Wytwórni 

51,15429° N 
16,80188° E 

5 0-30 pole odłogowane piasek gliniasty lekki 
na północny-wschód od Wytwórni 

51,15927° N 
16,81006° E 

Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wokół Wytwórni Mas Bitumicznych „Bisek” w 
Krępicach 

 

Nr 
punktu 

Odczyn 
w 1 n 
KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g 

s.m. 

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

∑WWA 

mg/kgs.m. 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

1 5,7 0,63 1,08 34,9 18,4 <0,250 11,6 7,64 8,32 0,0739 4,61 0,163 0,0680 0,483 

2 6,3 0,79 1,36 35,7 18,4 <0,250 11,0 9,65 8,74 0,0612 3,75 0,184 0,0319 0,277 

3 3,8 0,50 0,87 21,5 97,2 <0,250 7,14 5,87 5,36 0,0514 3,49 0,340 0,0277 0,244 

4 5,8 0,78 1,34 45,9 24,4 0,283 19,5 14,4 10,0 0,0545 4,95 0,280 0,0204 0,171 

5 5,5 0,75 1,29 34,2 19,0 <0,250 6,77 5,16 <5,00 0,0364 2,84 0,162 0,0189 0,194 
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IV C. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA GLEB ARSENEM 

8. Teren wokół KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” 

8.1. Charakterystyka obiektu 

Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy funkcjonuje w strukturze organizacyjnej KGHM „Polska Miedź” S.A. 

w Lubinie i jest jednym z jego oddziałów. Usytuowana jest na obrzeżach miasta Legnica w odległości 3,5 

km do 5,0 km w kierunku południowo-zachodnim od centrum miasta. Położona jest na terenie Równiny 

Legnickiej. Huta Miedzi „Legnica” utworzona została w 1951 r. pod nazwą Legnickie Zakłady 

Metalurgiczne. Z datą rozpoczęcia działalności - 24 grudnia 1953 r. wiąże się dokonanie pierwszego 

spustu miedzi z rudy pochodzącej z kopalń tzw. Starego Zagłębia Miedziowego. 19 marca 1959 r. 

Legnickie Zakłady Metalurgiczne przekształcono w Hutę Miedzi „Legnica”. Odkrycie nowego złoża rud 

miedzi i budowa nowych kopalń „Lubin” i „Polkowice” skutkowały rozbudową Huty i zwiększeniem 

zdolności produkcyjnej do 60 tys. ton rocznie - od 1960 r. W lipcu 1970 r. HM „Legnica” weszła w skład 

Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Od tego czasu modernizacja legnickiej huty jest procesem 

ciągłym, dostosowanym do postępu technologicznego i światowych standardów produkcji, szczególnie w 

zakresie ochrony środowiska. Produkcja miedzi w postaci katod oraz wlewków miedzianych z 

koncentratów miedzi i materiałów z odzysku w procesach metalurgicznych i elektrochemicznych w 

oparciu o proces przetopu koncentratu miedzi w piecu szybowym oraz produkcja ołowiu rafinowanego z 

ołowiu surowego. 

Powstające w procesie produkcji miedzi gazy i pyły wprowadzane są do powietrza w sposób 

zorganizowany przez 42 emitory. Emisja ta jest przez Hutę ewidencjonowana. Poza tą emisją Huta 

ewidencjonuje wyłącznie emisję niezorganizowaną kwasu siarkowego z hali wanien (elektrorafinacji) oraz 

z hali odmiedziowani elektrolitu, poprzez wentylację grawitacyjną. Inna emisja pyłów i gazów 

wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany (m.in. powstającą podczas operacji 

związanych z załadunkiem konwertorów, pieców anodowych, opróżnianiem tych pieców, transportem 

topu, transportem żużli oraz przygotowaniem wsadu do pieców szybowych od rozładunku koncentratów 

do załadunku pieców) nie jest ewidencjonowana. Rodzaje wprowadzonych do powietrza pyłów i gazów z 

całego rocesu produkcji i miedzi oraz poszczególnych źródeł (emitorów i operacji technologicznych) to: 

SO2, NO2, CO, F, HCI, CS2, H2SO4, H2S, AsH3, B(a)P, benzen, Hg, pyły, Pb, Cd, Cu, As, Ni, Cr, Zn. 

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania gleb prowadzono w 8 punktach pomiarowo kontrolnych zlokalizowanych w rejonie 

oddziaływania Huty Miedzi „Legnica” na terenie: ogrodów działkowych, nieużytków, pól uprawnych i pól 

odłogowych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem pobrane próbki zgodnie ze sposobem ich 

użytkowana zaklasyfikowano następująco:  

 próbki nr 1,2,3,5,6,7 grupa gruntów II,  

 próbka nr 4 grupa gruntów III – lasy, 

 próbka nr 8 grupa gruntów I - tereny niezabudowane Bp. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.8.1, a szczegółowe wyniki badań 

przedstawiono w tabeli IV.8.2.  
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8.3. Charakterystyka gleb  

Badane gleby to pyły gliniaste i ilaste oraz glina piaszczysta – tabela IV. 8.1. Są to to gleby średnie i 

ciężkie. Gleby te zaliczono do podgrupy gruntów II: 

 II-3a - gleby mineralne średnie o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCL wyższej niż 

5,5 - punkty nr 1,3,6, 

 II-3b - gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCl 

wyższej niż 5,5 - punkty nr 2,5,7. 

8.4. Omówienie wyników badań 

8.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb był lekko kwaśny w punktach pomiarowych nr 1, 5, 8 (pH 5,7-6,1). 

W punktach 2, 3, 4 i 7 odnotowano odczyn obojętny (pH 6,7-7,1), a w punkcie nr 4 zasadowy (pH 7,4). 

Zawartość próchnicy, obliczona na podstawie zawartości węgla organicznego mieściła się w zakresie od 

2,24% w punkcie 3 do 4,83% w punkcie nr 6.  

8.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej dla: 

 - ołowiu w punkcie nr 4,  

 - miedzi w punktach pomiarowych nr 1, 4, 5, 6, 

 - arsenu w ppk nr 4, 

 - B(a)P w ppk nr 4,6,7. 

Zawartość siarki siarczanowej była podwyższona antropogenicznie w ppk nr 4. W pozostałych 

punktach zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień). 
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne 

pył gliniasty 
okolice wsi Pawłowice Małe 

51.189960 N 
16.096450 E 

2 0-30 
pole uprawne 

pył ilasty 
okolice wsi Szymanowice 

51.179000 N 
16.096900 E 

3 0-30 
pole uprawne 

pył gliniasty 
okolice wsi Smokowice 

51.171470 N 
16.115590 E 

4 0-30 
las 

pył ilasty 
(teren byłej strefy ochronnej HM „Legnica) 

51.18363 N 
16.129840 E 

5 0-30 
pole uprawne 

pył ilasty 
Legnica (m. Legnica) 

51.182820 N 
16.146810 E 

6 0-30 
ogródki działkowe 

pył gliniasty ogródki działkowe „Wyzwolenie” 
ul. Mostowa 

51.189780 N 
16.156390 E 

7 0-30 
ogródki działkowe 

pył ilasty ogródki działkowe „T.Kościuszki” 
ul. Kilińskiego 

51.200260 N 
16.134240 E 

8 0-30 
tereny niezabudowane 

glina piaszczysta Legnica (m. Legnica) 
okolice ul. Zwycięstwa 

51.192910 N 
16.139100 E 

Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych w glebach pobranych na terenie wokół KGHM 
Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”. 

 

Nr 
punktu 

Odczyn 
w 1 n KCI 

(pH) 

C org 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

 
Metale w mg/kg s.m. 

 

Siarka 
siarczanowa 
mg/100gs.m. 

Benzo(a)piren 
mg/kgs.m. 

Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

1 6,1 1,7 2,93 110 240 0,64 19 560 13 0,42 21 0,32 0,044 

2 6,7 1,5 2,59 63 96 0,4 18 160 12 0,113 12 0,8 0,045 

3 6,9 1,3 2,24 77 110 0,51 27 180 16 0,059 14 0,28 0,075 

4 7,1 1,8 3,10 270 1600 1,4 21 3500 20 0,91 97 5,8 0,157 

5 6,0 1,7 2,93 100 240 0,59 17 450 11 0,213 20 1,40 0,100 

6 7,4 2,8 4,83 350 320 1,10 36 660 27 0,49 28 0,70 0,470 

7 7,1 2,1 3,62 240 160 0,61 20 270 15 0,27 12 0,58 0,30 

8 5,7 1,8 3,10 82 95 0,37 30 170 17 0,228 12 0,84 0,101 
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9. Trasa kolejowa Lubin-Głogów - transport koncentratu miedzi   

9.1. Charakterystyka obiektu 

Teren objęty badaniami zlokalizowany był na polach uprawnych, wzdłuż trasy kolejowej, którą 

transportowany jest koncentrat miedzi. Transport koncentratu odbywa się na trasie Lubin–Głogów. 

Istnieje prawdopodobieństwo rozsypywania się koncentratu na pola wzdłuż trasy jego przewozu.  

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych wzdłuż torów kolejowych. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli 

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

9.3. Charakterystyka gleb  

Analizowane gleby to gleby mineralne o składzie granulometrycznym glin piaszczystych, piasku 

gliniastego mocnego oraz pyłu ilastego oraz gleby mineralno-organiczne o składzie granulometrycznym 

gliny lekkiej pylastej oraz mineralno-organiczne i organiczne o składzie granulometrycznym piasku 

gliniastego lekkiego. 

Badane próbki zaliczono do następujących podgrup gruntów:  

 II-3b - gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCl 

wyższej niż 5,5 (ppk nr 6),  

 II-3c - gleby mineralno-organiczne i organiczne, o zawartości węgla organicznego ponad 6%, 

niezależnie od wartości pHKCl (ppk 4),  

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35%, o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 (ppk 1 i 2),  

 II-1b - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5 (ppk nr 3),  

 II-2d - gleby mineralno-organiczne, o zawartości węgla organicznego 3,5–6%, niezależnie od 

wartości pHKCl (ppk nr 5). 

9.4. Omówienie wyników badań 

9.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn obojętny w ppk nr 1,2 (pH 6,6 – 6,8); odczyn lekko 

kwaśny w ppk nr 3,4  (pH od 5,8 do 6,3) oraz odczyn zasadowy w ppk nr 5 i 6 (pH 7,4-7,9). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 2,1% do 12,9%. 

9.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W pobranych próbkach gleb stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji 

powodujących ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu w odniesieniu do: 

 miedzi w ppk nr 3,4,6, 

 B(a)P w ppk nr 2. 

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

pomiarowych.   
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych wzdłuż trasy kolejowej Lubin –Głogów 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
glina piaszczysta 

m. Koźlice 
51,452000N 
16.233150 E    

2 0-30 pole uprawne 
glina piaszczysta m. Rynarcice 51,473680N 

16.228240 E   

3 0-30 pole uprawne 
piasek gliniasty mocny m. Rudna 51,499100N 

16.259870 E   

4 0-30 pole uprawne 
piasek gliniasty lekki m. Proszyce 51,555980N 

16.246630 E   

5 0-30 pole uprawne 
glina lekka pylasta m. Retków 51,585400N 

16.195060 E    

6 0-30 pole uprawne 
pył ilasty powyżej m. Grębocice 51,609400N 

16.164600E  

Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wzdłuż trasy kolejowej Lubin–Głogów 

 

Nr 
punktu 

Odczyn 
w 1 n 
KCI 
(pH) 

C 
org 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
S siarczanowa w 

mg/100g s.m. 
Benzo(a) piren 

mg/kg s.m. 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni As Hg 

1 6,6 3,3 5,69 84 37 0,37 16 69 11 5,1 0,065 0,41 0,095 

2 6,8 1,2 2,07 84 47 0,31 13 110 8,6 4,4 0,052 0,23 0,212 

3 5,8 1,2 2,07 54 71 0,29 10 470 8,2 7,3 0,085 0,27 0,052 

4 6,3 7,5 12,93 83 57 0,38 11 360 7,7 5,4 0,047 0,28 0,025 

5 7,4 3,9 6,72 53 33 0,32 16 150 9,2 5,6 0,093 0,57 0,051 

6 7,9 3,4 5,86 55 47 0,35 19 320 13 8 0,106 0,54 0,047 
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10. Tereny przylegające do nieczynnej kopalni w Radzimowicach 

10.1. Charakterystyka obiektu 

Radzimowice, zwane też Starą Górą, to osada w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w 

powiecie jaworskim, w gminie Bolków, w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie). Położone są we 

Wschodnim Grzbiecie Gór Kaczawskich, na płd.-zach. zboczach Żeleźniaka 666 m n.p.m., na 

spłaszczeniu łączącym go z Owczarką i Osełką. Na południowy zachód od wsi leży skałka Księży 

Kamień. 

Radzimowice leżą na obszarze metamorfiku kaczawskiego. Okolice zbudowane są z łupków 

serycytowo-kwarcowych, albitowo-kwarcowych, zieleńców, wapieni krystalicznych. Od nazwy wsi 

występujące w Górach Kaczawskich łupki nazywane są  „radzimowickimi". Skały metamorficzne wieku 

staropaleozoicznego (kambr-ordowik) przecięte karbońskimi ryolitami (porfirami). Ryolity oraz skały 

metamorficzne poprzecinane są żyłami polimetalicznymi, zawierającymi miedź, srebro, ołów, arsen i inne 

metale. 

Obecnie znajdują się tutaj pozostałości po kopalniach Wilhem (wcześniejsza nazwa Volle 

Gesellenzeche) i Bergmanntrost. Zjednoczyły się one w 1864 r. pod wspólną nazwą Bergmanntrost. 

Wydobywano tutaj głównie rudy miedzi, arsenu, ołowiu i żelaza (piryt), a także w mniejszych ilościach 

cynk, srebro i złoto. W 1904 r. został pogłębiony szyb Louis (do 85 m). W 1907 r. chodniki obu kopalni 

zostają połączone (przekop "Fryderyk" na głębokości 142 m, tj. 430 m n.p.m.). W rekordowym 1908 r. 

zostało wydrążone 729 m chodników, 304 m przebitek oraz 137 m szybików. Dało to 10226 m
3
 wyrobiska 

w obszarze szybu Louis (wtedy liczył 142 m głębokości) i 1765 m
3
 w rejonie szybu Arnold (wtedy liczy 

104 m głębokości). Dziennie w 1908 r. wydobywano 30 Mg rudy. W 1909 r. nastąpił spadek wydobycia 

spowodowany obniżką ceny miedzi. Kopalnia została zamknięta w 1925 r. z powodu braku popytu na 

rudę. W latach 1816–1925 z samej rudy miedzi wyprodukowano około 2000 ton miedzi metalicznej. 

Po 1945 r. sztolnie były przeszukiwane przez Armię Czerwoną w nadziei znalezienia zrabowanych 

przez hitlerowców skarbów. W tym czasie Rosjanie poszukiwali tutaj także rudy uranu. Prace te 

zakończono z wynikiem negatywnym. W latach 50-tych prowadzono tu rozpoznanie oraz planowano 

rozpoczęcie dalszego wydobycia miedzi oraz metali współwystępujących (pod nazwą "Sudeckie Zakłady 

Górnicze - Stara Góra"). Prace zostały jednak przerwane w związku z odkryciem bogatych złóż miedzi w 

Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. W latach 90 -tych prowadzone było rozpoznanie złoża pod 

kątem ponownego wydobycia, na podstawie nowych koncesji. 

Obecnie sztolnie są trudno dostępne, a część chodników jest zalana. Kompleks można penetrować 

jedynie przy użyciu technik liniowych. W lesie nieopodal wsi znajdują się zarośnięte lasem stare hałdy 

kopalniane, znaleźć można także zasypane wejścia do sztolni. 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

i gruntach ornych  w rejonie nieczynnej kopalni. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, 

zgodnie ze sposobem ich użytkowana zaliczono do grupy gruntów II. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych opisano w tabeli IV.10.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.10.2.  
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10.3. Charakterystyka gleb  

Badane gleby to gleby średnie i ciężkie o składzie granulometrycznym gliny lekkiej pylastej, pyłu 

gliniastego i gliny średniej pylastej. 

Próbki gleb pobrane z analizowanego obszaru zaliczono do podgrupy gruntów II-2b - gleb 

mineralnych średnich, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl mniejszej lub równej 5,5 

w punktach 1,3,4 i 5 oraz podgrupy gruntów II-2c - gleb mineralnych ciężkich, o zawartości frakcji FG02 

większej niż 35%, o wartości pHKCl mniejszej lub równej 5,5 w ppk nr 2. 

10.4. Omówienie wyników badań 

10.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem bardzo kwaśnym (pH 4,0 – 4.4) w ppk ,3,4 i 5 

oraz kwaśnym w ppk nr 2. Zawartość próchnicy wahała się od 5,17% (ppk nr 1) do 8,44% (ppk nr 2). 

10.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W analizowanych próbkach, pobranych na terenach przylegających do nieczynnej kopalni 

w Radzimowicach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji powodujących 

ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu w odniesieniu do arsenu we wszystkich 

punktach pomiarowych. Ponadto stwierdzono przekroczenie ołowiu w ppk nr 5 w wysokości 1131 mg/kg. 

Zawartość siarki siarczanowej (S-SO4) w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
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Tabela IV. 10.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wraz z uziarnieniem na terenach przylegających do nieczynnej kopalni w Radzimowicach  

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
 

pył gliniasty Radzimowice, dz.208, obręb Bolków  
50,943050N 
15,976940E 

2 0-30 pole uprawne 
 

glina średnia pylasta Radzimowice, dz.205/1, obręb Bolków 
50,943610N 
15,978330E 

3 0-30 pole uprawne 
 

pył gliniasty Radzimowice dz. 396/8, obręb Bolków 
50,940830N 
15,968050E 

4 0-30 pole uprawne 
 

glina lekka pylasta 
Radzimowice dz. 414 , obręb Bolków 

 
51,936110N 
15,971390E 

5 0-30 
łąka glina lekka pylasta 

Radzimowice, dz.224 obręb Bolków 
 

51,940000N 
15,974170E 

Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wokół na terenach przylegających do nieczynnej 
kopalni w Radzimowicach  

 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g s.m. 

Benzo(a)piren 
mg/kgs.. 

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

1 4,3 3,0 5,17 98,5 90,7 0,54 40,0 32,1 13,9 0,17 172,0 0,47 0,052 

2 4,9 2,0 8,44 91,4 76,4 0,50 47,7 35,7 17,6 0,11 159,0 0,57 0,017 

3 4,0 3,3 5,69 203,0 243,0 0,78 46,7 36,2 18,7 0,19 539,0 0,60 0,044 

4 4,4 3,3 5,69 194 192,0 0,74 57,0 40,8 20,2 0,13 273,0 0,69 0,042 

5 4,0 3,2 5,51 186 1131,0 2,36 52,6 54,0 19,7 0,20 2642,0 0,56 0,070 
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11. Północna część województwa dolnośląskiego – wybrane gminy 

11.1. Charakterystyka obiektu 

Wieloletnie badania gleb, prowadzone przez WIOŚ Wrocław na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w województwie dolnośląskim wskazują na przekroczenia dopuszczalnych wartości 

metali ciężkich, a szczególnie cynku, ołowiu, kadmu i miedzi. W niektórych rejonach województwa 

przekroczone są dopuszczalne zawartości arsenu. Źródłami zanieczyszczenia środowiska arsenem jest: 

spalanie węgla i paliw płynnych, górnictwo, hutnictwo metali nieżelaznych (Cu, Ni), przemysł chemiczny 

oparty na surowcach mineralnych S i P, nawozy azotowe i fosforowe. 

Zanieczyszczenie gleb arsenem ma głównie charakter historyczny, związany z eksploatacją rud 

metali i występuje np. w rejonie Miedzianki w Rudawach Janowickich, w rejonie Radzimowic w Górach 

Kaczawskich czy w rejonie Złotego Stoku. 

Jednak źródłem zanieczyszczenia gleb arsenem jest także emisja z terenu LGOM w rejonie KGHM 

Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” i KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi 

„Głogów” – kompleks HM „Głogów I i II”. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu systematycznie wykonuje w ramach 

PMŚ pomiary arsenu w pyle PM10 na terenie woj. dolnośląskiego na 12 stanowiskach pomiarowych. 

Pomiary wykonane w 2016 roku wykazały przekroczenia poziomu docelowego arsenu w Legnicy, al. 

Rzeczypospolitej – 17,41 ng/m
3
 (290% poziomu docelowego) i Głogowie, ul. Wita Stwosza – 12,59 ng/m

3
 

(210% poziomu docelowego). 

Poziom zanieczyszczenia powietrza arsenem zawartym w pyle PM10 ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu docelowego arsenu: 6 ng/m
3
. 

Należy podkreślić, że na terenie strefy dolnośląskiej problem stanowi emisja As ze źródeł 

niezidentyfikowanych. Ten typ emisji przeważa w obszarach przekroczeń poziomu docelowego arsenu, a 

stężenia kształtowane przez emisję ze źródeł niezorganizowanych szacowane są na poziomie od kilku do 

kilkunastu ng/m
3
. 

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych w północnej 

części województwa dolnośląskiego w gminach Jemielno i Wołów. Zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem tereny te, zgodnie ze sposobem ich użytkowana zaliczono do grupy gruntów II. 

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

przedstawiono w tabeli IV.11.2.  

11.3. Charakterystyka gleb 

Próbki gleb pobrane w  północnej części województwa dolnośląskiego  w gminach Jemielno i Wołów 

wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków luźnych w ppk nr 3, poprzez piaski gliniaste 

lekkie (ppk nr 8), gliny piaszczyste w ppk nr 2 i 6, gliny lekkie i gliny lekkie pylaste w pozostałych 

punktach pomiarowych. Próbki gleb pobrane z analizowanego obszaru zaliczono do następujących 

podgrup gruntów: 

 II -1a -gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 10%, niezależnie od 

wartości pHKCl w ppk nr 3, 
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 II-2a - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl wyższej niż 6,5 

w ppk nr 8, 

 II-2b - gleb mineralnych średnich, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl mniejszej 

lub równej 5,5 w punktach 2,5,6,7, 

 II-3a - gleb mineralnych średnich, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 w punktach 1 i 4. 

11.4. Omówienie wyników badań 

11.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Gleby pobrane w północnej części województwa dolnośląskiego w gminach Jemielno i Wołów 

wykazały odczyn od bardzo kwaśnego (pH 4,0-4,4) w ppk nr 3, 5, 6, poprzez kwaśny w ppk nr 2 i 7, lekko 

kwaśny w ppk nr 1 i 4 do zasadowego w ppk nr 8 (pH 7,4). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,26% (ppk nr 3) do 

2,47% (ppk nr 5).  

11.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono nie przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień). 
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Tabela IV. 11.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb w północnej części województwa dolnośląskiego – wybrane gminy 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina lekka m. Lubiąż w pobliżu studni III 
51,28738° N 
16,44522° E 

2 0-30 pole uprawne glina piaszczysta m. Tarchalice 
51,36200° N 
16,48683° E 

3 0-30 pole uprawne piasek luźny pomiędzy m. Dębno a Rudno 
51,34590° N 
16,54126° E 

4 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta m. Mojęcice 
51,29321° N 
16,58845° E 

5 0-30 pole uprawne glina lekka  
Jemielno w pobliżu stacji 
uzdatniania wody 

51,52790° N 
16,55548° E 

6 0-30 pole uprawne glina piaszczysta 
za m. Majówka w kierunku 
Chobieni 

51,54836° N 
16,47873° E 

7 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta 
m. Ciechanów na wysokości 
mostu 

51,58201° N 
16,43171° E 

8 0-30 pole uprawne piasek gliniasty lekki w pobliżu m. Luboszyce 
51,60988° N 
16,42558° E 

Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych w północnej części województwa dolnośląskiego – 
wybrane gminy 

 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. Siarka 
siarczanowa 
mg/100g s.m. 

Benzo(a)-
piren 

mg/kg s.m. 
Zn Pb Cd Cu Hg As  

1 5,9 0,97 1,67 33,4 21,5 <0,250 10,6 0,0294 4,07 0,136 0,0308 

2 4,9 1,25 2,16 44,7 22,6 0,264 13,1 0,0467 7,43 0,634 0,0367 

3 4,2 0,73 1,26 23,5 16,4 <0,250 <5,00 <0,020 2,50 0,237 0,0197 

4 5,6 0,88 1,52 24,4 17,2 <0,250 5,55 0,0317 2,61 0,327 0,0152 

5 4,4 1,43 2,47 52,3 24,5 0,291 13,7 0,0500 5,86 0,374 0,0328 

6 4,0 0,94 1,62 37,4 17,3 0,253 13,3 0,0353 7,92 0,272 0,0144 

7 4,8 0,99 1,72 52,9 15,1 0,290 18,5 0,0473 6,81 0,965 0,0334 

8 7,4 0,98 1,69 22,6 15,2 <0,250 9,25 0,0278 4,31 0,172 0,0292 
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12. Teren wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. w Złotym Stoku 

12.1. Charakterystyka obiektu 

Złoty Stok to miasto w gminie miejsko-wiejskiej Złoty Stok w powiecie ząbkowickim. Złoty Stok jest 

najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce. Ostatnią kopalnię rud arsenu zamknięto w 1961 

roku. W ostatnich latach miasto straciło na znaczeniu jako ośrodek przemysłowy, równocześnie stając się 

ośrodkiem turystycznym, znanym przede wszystkim z Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota (potocznie 

„Kopalnia Złota").  

W rejonie Złotego Jaru przez wiele stuleci prowadzono działalność górniczą i obecnie trudno jest 

odróżnić gleby wytworzone z naturalnych zwietrzelin skał, przemieszczonych w wyniku procesów 

deluwialnych i aluwialnych, od gleb wytworzonych z rumoszu pochodzenia antropogenicznego, 

wydobywanego przy poszukiwaniu i eksploatacji rud, zgromadzonego na  stokach oraz u ich podnóży. W 

materiale hałd górniczych pozostałych po eksploatacji obecne są wysokie zawartości arsenu i niższe – 

choć równie podwyższone w stosunku do tła geochemicznego - zawartości innych metali ciężkich, m.in. 

Pb i Zn. 

Na terenie Złotego Stoku działa Złoty Stok Grupa S.A., która wywodzi swoje powstanie i rozwój  

z wielowiekowej przemysłowej tradycji górniczo-hutniczej. Obiekt zlokalizowany jest w północno-

wschodniej części miasta, w odległości około 1 kilometra od centrum, nad potokiem Trująca, który jest 

dopływem rzeki Nysy Kłodzkiej. W pobliżu znajduje się Śnieżnicki Park Krajobrazowy. W latach 

czterdziestych XX w. nastąpiło połączenie fabryk różnych branż działających na terenie Złotego Stoku i 

powstanie zakładu pod nazwą Przemysł Arsenowy. W skład zakładu wchodziła huta arsenu, zakład 

przetwórczy, oddziały złota i farb oraz elektrownia. W 1976 roku nastąpiło połączenie z dzisiejszym Złoty 

Stok Tworzywa, którego historia sięga 1692 roku, kiedy to powstał pierwszy młyn prochowy i ruszyła 

produkcja prochów i lontów. Począwszy od 1959 roku zakład uruchomił przetwórstwo tworzyw z 

polietylenu produkując głównie siatki 

1 listopada 1998 roku w wyniku prywatyzacji powstało przedsiębiorstwo Zakłady Tworzyw i Farb 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W międzyczasie Spółka została podzielona na wyodrębnione 

biznesowo spółki oraz powołała nowe i dokonała akwizycji innych, które wszystkie obecnie prowadzą 

działalność w grupie kapitałowej Złoty Stok Grupa S.A. Działają tutaj takie zakłady jak m.in. Antykorozja 

Sp. z o.o., ZM SILESIA S.A. - Zakład Minii Ołowianej w Złotym Stoku, Złoty Stok Chemia Sp. z o.o. Na 

terenie Złoty Stok Grupa S.A funkcjonuje od 1993 roku składowisko odpadów przemysłowych. Jest to 

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne. 

Na terenie grupy Złoty Stok Grupa S.A istnieją źródła emisji zorganizowanej jak i niezorganizowanej 

zanieczyszczeń pyłowych. Poza zanieczyszczeniami podstawowymi (pył ogółem, tlenki azotu, dwutlenek 

siarki, tlenek węgla) emitowano tu benzo(a)piren, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, LZO, pył z 

zawartością ołowiu, cynk i chromu 

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały w 6 punktach pomiarowych na terenie Złotego Stoku. Zgodnie 

z obowiązującym rozporządzeniem teren badań, zgodnie ze sposobem użytkowana gruntów zaliczono do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_Stok_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_G%C3%B3rnictwa_i_Hutnictwa_Z%C5%82ota_w_Z%C5%82otym_Stoku
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grupy gruntów II. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.12.1, a szczegółowe 

wyniki badań przedstawiono w tabelach IV.12.2.-12.4.  

12.3. Charakterystyka gleb  

Badane gleby  to gleby organiczne i mineralno–organiczne. Wykazały one zróżnicowany skład 

granulometryczny - od piasków gliniastych mocnych w ppk nr 6, poprzez gliny lekkie pylaste w ppk nr 2-5 

do glin średnich pylastych w ppk nr 1. Są to gleby lekkie, średnie i ciężkie. Próbki gleb pobrane  

z analizowanego obszaru zaliczono do następujących podgrup gruntów: 

 II-2d - gleby mineralno-organiczne, o zawartości węgla organicznego 3,5–6%, niezależnie od 

wartości pHKCl w ppk nr 3,4,5 i 6, 

 II-3c - gleby mineralno-organiczne i organiczne, o zawartości węgla organicznego ponad 6%, 

niezależnie od wartości pHKCl w ppk nr 1 i 2. 

12.4. Omówienie wyników badań 

12.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w ppk nr 4 (pH 4,35), 

poprzez kwaśny w ppk nr 3,5 i 6 (pH 5,03-5,54), lekko kwaśny w ppk nr 2 (pH 6,14) do zasadowego w 

ppk nr 1 (pH 7,98). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 7,50 (ppk nr 4) do 13,76% (ppk nr 1).  

12.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej: 

 - arsenu we wszystkich ppk,  

 - benzo(a)pirenu we wszystkich ppk,  

 - antracenu w ppk nr 1,  

 - chryzenu w ppk nr 1,2,4,  

 - benzo(a)antracenu w ppk nr 1,2,3,4,6,  

 - benzo(ghi)perylenu w ppk nr 1,2 i 4.  

Nie odnotowano przekroczeń BTX i węglowodorów alifatycznych chlorowanych. 

We wszystkich punktach pomiarowych wykazano niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG 

(I stopień).  
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Tabela IV. 12.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. w Złotym Stoku 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina średnia pylasta przy wjeździe do Złotego Stoku 
50,45992° N 
16,88388° E 

2 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta za torami kolejowymi w Złotym Stoku 
50,45571° N 
16,88550° E 

3 0-30 łąka glina lekka pylasta 
w pobliżu składowiska odpadów w 
Złotym Stoku 

50,45803° N 
16,88907° E 

4 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta między ul.3 Maja a zakładem 
50,44998° N 
16,88272° E 

5 0-30 łąka glina lekka pylasta 
po lewej stronie drogi Złoty Stok-
Błotnica 

50,45368° N 
16,89483° E 

6 0-30 łąka piasek gliniasty mocny pylasty na terenie Błotnicy 
50,45866° N 
16,89426° E 

Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. 
w Złotym Stoku 

  

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-org. 
% 

Zawarto-ść 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g 

s.m. 

BTX 
mg/kg s.m. 

Benze
n 

Etylo-
benze

n 
Toluen Ksylen Styren ∑BTX Zn Pb Cd  Cu Hg As 

1 6,1 7,98 13,76 66,8 37,8 0,59  21,3 0,0640 382 0,575 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

2 6,5 6,14 10,59 85,0 60,7 0,76  19,5 0,186 376 0,174 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

3 6,5 5,54 9,55 89,8 74,2 2,05  23,0 0,187 710 0,343 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

4 6,3 4,35 7,50 127 113 0,96  31,9 0,238 818 0,415 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

5 4,8 5,03 8,67 48,2 50,3 0,48  9,43 0,0573 242 0,232 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 

6 6,0 5,28 9,10 94,4 77,3 0,84  14,4 0,0702 380 0,320 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 
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Tabela IV.12.3. Zawartość wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach pobranych na terenie 
wokół zakładu Złoty Stok Grupa S.A. w Złotym Stoku 
 

WWA 
mg/kg s.m. 

Nr punktu 

1 2 3 4 5 6 

Naftalen,  <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 

Benzo(a)antracen  0,983 0,267 0,144 0,520 0,0754 0,109 

Benzo(a)piren  1,03 0,310 0,150 0,561 0,117 0,141 

Antracen 0,378 <0,0200 <0,0200 0,0790 <0,0200 <0,0200 

Chryzen  0,905 0,280 0155 0,491 0,0683 0,118 

Benzo(ghi)perylen  0,892 0,265 0,120 0,458 0,103 0,124 

∑WWA 10,5 2,18 1,04 4,97 0,581 0,874 

Tabela IV.12.4. Zawartość wybranych węglowodorów alifatycznych chlorowanych w glebach pobranych na terenie wokół 
zakładu Złoty Stok Grupa S.A. w Złotym Stoku 
 

Węglowodory alifatyczne 
chlorowane 
mg/kg s.m. 

Nr punktu 

1 2 3 4 5 6 

1,2 - chloroetan <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Dwuchlorometan <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Czterochlorometan <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Czterochloroetan <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Trójchlorometan <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Trójchloroetan <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Węglowodory alifatyczne 
chlorowane 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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IV D. BADANIE GLEB WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

13. Teren składowania odpadów w wyrobisku, obręb Uskorz Mały - Piotroniowice 

13.1. Charakterystyka obiektu 

 Na działkach 166/3 obręb Piotroniowice oraz 133/1 obręb Uskorz Mały w gminie Wołów 

zlokalizowane jest na złoże „PIOTRONIOWICE IV”. Przedmiotowe działki znajdują się w pobliżu drogi 

Wołów – Brzeg Dolny. W otoczeniu działek znajdują się grunty rolne i leśne. 

Na ww. działkach prowadzone jest „dzikie”, intensywne wydobycie kruszywa naturalnego w postaci 

różnoziarnistego piasku z domieszką żwirów i przewarstwieniami gliniastymi. Eksploatacja kruszywa ma 

postać nieregularnych rozrzuconych wykopów, od niewielkich zagłębień terenowych do znacznych 

rozmiarów wyrobisk o wysokości skarp nawet ponad 10 m. Wykopy i wyrobiska są zasypywane różnego 

rodzaju odpadami w tym niebezpiecznymi. Działalność ta odbywa się w różnych miejscach działek i na 

różnych poziomach. Stwierdzono, że prowadzone jest równolegle wydobycie kruszywa i zasypywanie 

miejsc po wydobyciu odpadami. Odpady deponowane są nieselektywnie przy skarpach i spychane w dół. 

Warstwy odpadów są pokrywane warstwami ziemi. Stosowane odpady to pochodzące z budowy  

i rozbiórek w tym między innymi: ziemia, gleba i kamienie pochodzące z wykopów, gruz ceglany i 

betonowy, w tym nie pokruszone elementy wielkogabarytowe (płyty, słupy), elementy ceramiki 

budowlanej, folie, tworzywa sztuczne, kawałki asfaltu, drewno budowlane, opakowania po farbach, 

zmieszane odpady z budowy i remontów oraz inne odpady z utrzymania zieleni, w tym gałęzie, liście i 

trawa, a także inne odpady np. opony. Deponowanie odbywa się w sposób nielegalny bez pozwolenia na 

przetwarzanie odpadów.  

Gromadzone w wyrobiskach odpady to także odpady niebezpieczne to np. zanieczyszczona 

substancjami niebezpiecznymi ziemia i gleba, eternit zawierający azbest, zużyty perlit. 

Wymagania techniczne dla składowania odpadów w wyrobiskach złoża „PIOTRONIOWICE IV” nie 

są spełnione. Miejsce składowania nie jest uszczelnione, brak drenażu odcieków, brak piezometrów oraz 

innych niezbędnych elementów wyposażenia składowiska odpadów co uniemożliwia kontrolowanie 

środowiska gruntowo-wodnego i wykrycie nieprawidłowości. W odległości ok. 800 m znajduje się studnia 

głębinowa eksploatowana przez PCC ROKITA S.A. Jest to jedna ze studni wchodzących w skład ujęcia 

wody pitnej dla miasta Brzeg Dolny w Łososiowicach. Deponowanie powyższych odpadów na 

niezabezpieczonym terenie może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko w szczególności 

na wody podziemne. 

Z powodu braku informacji o źródłach pochodzenia odpadów, WIOŚ we Wrocławiu wykonał analizę 

identyfikacyjną próbek odpadów pobranych z odwiertów oraz próbki powierzchniowej. W wyniku analizy 

ustalono, że w pobranych próbkach odpadów znajdują się (na poziomie prawdopodobieństwa ponad 

85%) m.in. naftalen lub jego pochodne, fenol, antracen, pochodne benzenu i furanu, piren, fluoranten. 

Żadna z przebadanych próbek nie spełnia kryteriów dopuszczenia do składowania na składowisku 

odpadów obojętnych. Ze względu na przekroczony wskaźnik - rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 

odpady te nie mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych (odpowiednio 

wyposażonych i zabezpieczonych). Na południe od składowiska odpadów zlokalizowane jest ujęcie wód 

podziemnych w m. Łososiowice. Narażone jest ono na skażenie zanieczyszczeniami, deponowanymi na 

składowisku odpadów, zlokalizowanym w rejonie wyrobisk złoża „Piotroniowice IV”.  
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13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały w 5 punktach pomiarowych. Cztery punkty pomiarowe (nr 1,2,4 5 ) 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zaliczono do grupy gruntów II, a ppk nr 3 do grupy 

gruntów III. . Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.13.1, a szczegółowe wyniki 

badań przedstawiono w tabelach IV.13.2.-13.3.  

13.3. Charakterystyka gleb  

Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Gleby pól wykazały skład 

granulometryczny piasków słabogliniastych w ppk nr 4 i 5 i gliny piaszczystej w ppk nr 1 i 2.  

Gleby leśne (ppk nr 3) wykazały skład granulometryczny piasków luźnych. 

Badane próbki w ppk nr 1, 2, 4 i 5 zaliczono do następujących podgrup gruntów:  

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35%, o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 w ppk 1 i 2, 

 II-1b - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5. 

13.4. Omówienie wyników badań 

13.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn. Gleby pól uprawnych w ppk nr 4 i 5 to gleby 

kwaśne (pH 4,7-5,2) a w ppk nr 1 i 2 lekko kwaśne (pH 6,3-6,4). Gleby leśne wykazały odczyn bardzo 

kwaśny. 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 0,59% (ppk nr 5) do 3,62% (ppk nr 3 -

las).  

13.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia nie stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej badanych metali ciężkich ani też węglowodorów aromatycznych, WWA, BTX oraz fenoli. 

We wszystkich punktach pomiarowych wykazano niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG 

(I stopień).  
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Tabela IV. 13.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół miejsca składowania odpadów w wyrobisku - obręb Uskorz Mały – Piotroniowice 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku 

Uziarnienie gleby 
 

Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina piaszczysta 
Piotroniowice dz. 166/3, w pobliżu drogi wjazdowej na teren 

obiektu i stawu 
51,31740° N 
16,67106° E 

2 0-30 pole uprawne glina piaszczysta Piotroniowice dz. 166/3 w pobliżu drogi gminnej 
51,31925° N 
16,67070° E 

3 0-30 las piasek luźny 
10 m od miejsca zdeponowania perlitu, Uskorz Mały dz. 

133/1 
51,31718° N 
16,67913° E 

4 0-30 pole uprawne piasek słabogliniasty 
za stawami na kierunku spływu wód w kierunku ujęcia w m. 

Łososiowice 
51,31411° N 
16,67193° E 

5 0-30 pole uprawne piasek słabogliniasty na kierunku napływu wód na teren wyrobiska dz. 123, obręb  
51,31995° N 
16,67583° E 

Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół miejsca składowania odpadów w 
wyrobisku - obręb Uskorz Mały – Piotroniowice 

 

Nr 
punkt

u 

Odczyn 
w 1 n 
KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 

Siarka 
siarcz

a-
nowa 
mg/ 
100g 

Benzo 
(a) 

piren 
 

∑ 
WWA 

Chlor
ofenol

e 
∑ 

Chlor
obenz
e-ny 

∑ 

Alifaty
czne 

chloro
wane 

∑ 

Sum
a 

BTX 

Ben-
zen 

Etylo-
benze

n 

Tolu-
en 

Ksy-
len 

Styre
n 

Fenole 

Zn Pb Cd Cu Hg As 
Węglowodory mg/kg s.m.  

1 
6,4 0,58 1,00 26,8 14,8 <0,250 <5,00 0,0350 2,77 0,307 0,0138 0,113 <0,010 <0,010 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,050 

2 6,3 0,61 1,05 34,5 16,9 <0,250 8,18 0,0472 3,36 1,48 0,0156 0,129 <0,010 <0,010 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,050 

3 3,3 2,10 3,62 22,0 26,6 <0,250 7,35 0,0721 3,37 0,311 0,0212 0,319 <0,010 <0,010 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,050 

4 5,2 0,60 1,04 33,8 13,6 <0,250 7,75 0,0379 3,65 0,599 0,0097 0,658 <0,010 <0,010 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,050 

5 4,7 0,34 0,59 18,2 9,20 <0,250 <5,00 0,0422 1,23 0,115 0,0107 0,0720 <0,010 <0,010 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 <0,050 
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Tabela IV.13.3. Zawartość wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach pobranych na terenie wokół miejsca składowania odpadów w wyrobisku - obręb 
Uskorz Mały – Piotroniowice (4 ppk) 

 
WWA 

mg/kg s.m. 
Nr punktu 

1 2 3 4 

Naftalen  <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 

Benzo(a)antracen  0,0146 0,0167 0,0225 0,0094 

Benzo(a)piren  0,0138 0,0156 0,0212 0,0097 

Antracen <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200 

Chryzen  0,0180 0,0222 0,0424 0,0141 

Benzo(a)fluoranten 0,0112 0,0111 0,0280 0,006 

Benzo(ghi)perylen  0,0151 0,0174 0,0254 0,0109 
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14. Tereny wodonośne m. Wrocławia 

14.1. Charakterystyka obiektu 

Tereny wodonośne Wrocławia, znajdujące się w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka S.A. we Wrocławiu, wykorzystywane są do poboru wody dla potrzeb 

produkcji i dostaw wody wodociągowej do miejskiej sieci wodociągowej. Obszary te położone są 

częściowo w południowo-wschodnim krańcu Wrocławia, około 6 km od centrum, w rejonie osiedli: 

Świątniki, Bierdzany i Nowy Dom, a częściowo w gminie Siechnice, pomiędzy miejscowościami: 

Radwanice, Trestno, Blizanowice, Mokry Dwór i miastem Siechnice. Na północ od terenów wodonośnych 

przepływa rzeka Odra, same tereny leżą w dolinie rzeki Oławy, a na południe od nich przepływa niewielka 

rzeka Zielona. Obszary te stanowią równocześnie część polderu przeciwpowodziowego Odry. Na 

obszarze tym wybudowano odpowiednią infrastrukturę techniczną, między innymi: kanały i stawy 

infiltracyjne, studnie, rurociągi, przepompownie, obwałowania, drogi, jazy i śluzy, i inne niezbędne 

elementy infrastruktury. Mimo znacznej ingerencji człowieka i ciągłej, wieloletniej eksploatacji tych 

obszarów, stanowią one cenny ekosystem z unikalnym środowiskiem przyrodniczym, między innymi 

także dzięki ochronie tych obszarów i przestrzegania niezbędnych wymogów dotyczących jakości oraz 

czystości wody.  

Powierzchnia terenów wodonośnych wynosi 1026 ha. Na ich obszarze lokalizowane są ujęcia wody 

powierzchniowej i infiltracyjnej. Stanowią one źródło surowca do produkcji wody wodociągowej dla 

Wrocławia. Zasilanie wodami z rzeki Oławy realizowane jest dzięki pompowni Czechnica. Z niej woda ta 

rozprowadzana jest do 63 stawów infiltracyjnych siecią kanałów i rowów. Regulację przepływu realizuje 

się za pomocą systemu zastawek i jazów zastawkowych. Wprowadzona do gruntu za pomocą stawów 

infiltracyjnych woda, ujmowana jest następnie poprzez 558 studni poborowych, skąd rurociągami 

przesyłana jest do trzech pompowni: Radwanice, Bierdzany i Przepompownia Świątniki. Rurociągi te 

pracują jako lewary dzięki systemowi wież odpowietrzających. Za pomocą systemu wyżej wymienionych 

przepompowni woda dostarczana jest do zakładów uzdatniania wody: 

 Zakład Uzdatniania „Na Grobli", 

 Zakład Uzdatniania „Mokry Dwór". 

Wody podziemne obejmują podziemny zbiornik wodny GZWP 320 w rejonie występowania 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego o średnim stopniu zagrożenia antropogenicznego wód. 

Tereny wodonośne oceniane są jako szczególnie cenne środowisko przyrodnicze, stanowiące część 

dużego klina przyrodniczego wchodzącego głęboko w obszar miasta, w ramach korytarza ekologicznego 

doliny Odry. Są one naturalną kontynuacją nadodrzańskich lasów i łąk ciągnących się w kierunku 

Wrocławia od Kotowic i Siechnic. Omawiany teren wchodzi w skład należy do Grądów Odrzańskich 

będących jedną ze 118 ostoi ptaków w Polsce, wyznaczonej w oparciu o kryteria międzynarodowe. 

Chronione są w ramach programu Obszary Natura 2000 – Grądy w Dolinie Odry, PLH020017 (Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk) Ekosystem terenów wodonośnych oparty jest na podmokłym środowisku 

tworzonym przez zbiorniki wodne, takie jak rozlewiska i stawy, oraz cieki wodne: rzeki (Oława, Zielona, 

Odra), ramiona boczne, kanały, rowy; duże obszary stanową łąki, w tym łąki zmiennowilgotne, występują 

także zadrzewienia pozostałe po łęgach wierzbowo-topolowych oraz nowe zadrzewienia wkraczające na 

łąki od strony miejscowości Siechnice i Radwanice.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pitna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udniowy_wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tniki_(Wroc%C5%82aw)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierdzany_(Wroc%C5%82aw)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Dom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siechnice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radwanice_(powiat_wroc%C5%82awski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trestno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blizanowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokry_Dw%C3%B3r_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siechnice
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82noc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82awa_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82yw_rzeki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polder_przeciwpowodziowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_techniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_(akwen)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_ruroci%C4%85gowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_przeciwpowodziowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_ko%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aluza_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_powierzchni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastawka_(hydrotechnika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaz_zastawkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt_(geologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_ruroci%C4%85gowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepompownia_%C5%9Awi%C4%85tniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewar_hydrauliczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_wodono%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korytarz_ekologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotowice_(powiat_wroc%C5%82awski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozlewisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_(akwen)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rami%C4%99_boczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadrzewienia_%C5%9Br%C3%B3dpolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99g_wierzbowo-topolowy
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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 żelazochromu Huty 

Siechnice, która jest obecnie przerabiana przez firmę „Local Recycling” Center Sp. z o.o. 

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

w pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia. 

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych. Cztery punkty pomiarowe (nr 1,2,3 i 4 ) 

zlokalizowano na terenach wodonośnych w strefie ochrony bezpośredniej 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). Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem teren badań, 

zgodnie ze sposobem użytkowana gruntów zaliczono do grupy gruntów IV – tereny przemysłowe w ppk 

1-4. Jednak w odniesieniu do zapisu §3 ust.5
1
 badany teren zaliczono do grupy gruntów I. Punkty nr 5-8 

zaliczono do grupy gruntów II.  Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.14.1, a 

szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.14.2.-14.3.  

14.3. 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) oraz piaski gliniaste 

mocne (ppk nr 3). Na terenie wokół hałdy Huty Siechnice występowały piaski gliniaste mocne (ppk nr 7), 

piaski gliniaste lekkie (ppk nr 5), gliny lekkie (ppk nr 6), a w ogrodach działkowych (ppk nr 8) piasek 

gliniasty mocny. Badane próbki w ppk nr 5-8 zaliczono do następujących podgrup gruntów:  

 II -2a - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl wyższej niż 

6,5 w ppk nr 5,7 i 8, 

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35%, o wartości  pHKCl wyższej niż 

5,5  w ppk 6.  

14.4. Omówienie wyników badań 

14.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn. Gleby terenu przemysłowego terenów 

wodonośnych wykazały odczyn kwaśny w ppk nr 1 (pH 5,5) , lekko kwaśny w ppk nr 4 (pH 5,7) i obojętny 

w ppk nr 2 i 3 (pH 6,7-6,9). 

W punktach zlokalizowanych na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice (ppk nr 5-7) stwierdzono odczyn 

zasadowy (pH 7,2-7,3), a w glebach ogrodów w ppk nr 8 obojętny (pH 7,2).  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 2,07% (ppk nr 4) do 6,33% (ppk nr 1) 

w glebach terenu przemysłowego terenów wodonośnych, od 1,81-2,34% w glebach wokół hałdy Huty 

oraz 1,93% w glebach ogrodów.  

                                                 
1
 Obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 

1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250), w szczególności tereny ujęć wody i strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren 
bezpośredniej ochrony tych ujęć, zalicza się do grupy gruntów I bez względu na oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków lub w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
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14.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej: 

 benzo(a)pirenu,  benzo(a) antracenu oraz benzo(b)fluorantenu w ppk 5,6 ,7 i 8,  

 chryzenu w ppk nr 5.  

Nie odnotowano przekroczeń badanych metali ciężkich w tym chromu. 

W punktach nr 1,2,3 ,4,5 i 6 wykazano niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG (I stopień). 

W punkcie nr 7 była ona wysoka (III stopień), a w punkcie 8 podwyższona antropogenicznie (IV stopień). 
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Tabela IV. 14.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenach wodonośnych Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice – 
2016 r. 

 
Nr 

punktu 
Poziom pobrania  

(cm) 
Rodzaj użytku Uziarnienie gleb Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 łąka glina lekka pylasta 
w pobliżu piezometru P15, w pobliżu stawu, na 

wysokości emitorów EC 
51,04263°N 
17,14843°E 

2 0-30 łąka glina lekka pylasta w pobliżu piezometru PVIII/11 
51,04178°N 
17,14461°E 

3 0-30 łąka piasek gliniasty mocny w pobliżu piezometru P9 
51,04538°N 
17,13815°E 

4 0-30 łąka piasek gliniasty lekki w pobliżu stawów infiltracyjnych 
51,04624°N 
17,13756°E 

5 0-30 łąka piasek gliniasty lekki w pobliżu piezometru P5 
51,04381°N 
17,13385°E 

6 0-30 pole uprawne glina lekka 
pomiędzy drogą do Oławy a zakładem przerobu 

hałdy 
51,04102°N 
17,13089°E 

7 0-30 pastwisko piasek gliniasty mocny 
przy ul. Kościuszki w Siechnicach, vis a vis ul. 

Kościuszki 14 i 16 
51,04023°N 
17,13513°E 

8 0-30 ogród działkowy piasek gliniasty mocny 
na terenie ogrodów działkowych POD Tulipan, 

działka nr 53 
51,03723°N 
17,13913°E 
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Tabela IV.14.2. 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 – 2016 r. 

  

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. Siarka 
siarczanowa 
mg/100g s.m. 

∑ WWA 
mg/kg s.m. 

Benzo(a)piren 
mg/kg s.m. Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

 

1 5,5 3,67 6,33 114 35,4 0,538 63,7 22,5 25,2 0,130 12,2 0,395 0,329 0,0284 

2 6,9 2,59 4,47 68,3 27,2 0,386 92,5 15,3 18,5 0,094 8,19 0,306 0,297 0,0294 

3 6,7 1,19 2,05 51,1 16,9 <0,250 26,6 9,41 8,49 0,050 3,91 0,127 0,129 0,0184 

4 5,7 1,20 2,07 39,4 18,2 <0,250 28,9 8,21 7,55 0,054 4,19 0,222 0,189 0,0229 

5 7,3 1,05 1,81 39,5 20,7 <0,250 63,1 8,03 7,92 0,034 4,78 0,140 1,93 0,394 

6 7,3 1,36 2,34 204 23,6 0,288 85,8 11,4 14,8 0,072 6,14 1,84 0,858 0,165 

7 7,2 1,33 2,29 57,0 20,4 0,257 72,6 11,8 16,0 0,083 6,20 3,06 1,42 0,126 

8 7,2 1,12 1,93 72,3 23,8 0,305 117 13,1 15,7 0,064 6,69 5,21 0,879 0,130 

Tabela IV.14.3. Zawartość wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach pobranych na terenach wodonośnych Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
wokół hałdy Huty Siechnice – 2016 r. 
  

WWA 
mg/kg s.m. 

Nr punktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Naftalen  <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 <0,0400 

Benzo(a)antracen  0,0294 0,0286 0,0159 0,0202 0,462 0,141 0,108 0,112 

Benzo(a)piren  0,0284 0,0294 0,0184 0,0229 0,394 0,165 0,126 0,130 

Antracen <0,0200 <0,0200 <0,0200 0,0790 <0,0200 <0,0200 0,0473 <0,0200 

Chryzen  0,0364 0,0354 0,0165 0,0218 0,300 0,111 0,0871 0,0931 

Benzo(b)fluoranten 0,0521 0,0499 0,0263 0,0336 0,401 0,172 0,144 0,154 

Benzo(ghi)perylen  0,0283 0,0281 0,0161 0,0204 0,179 0,115 0,0999 0,0923 
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15. Teren wokół składowiska odpadów w Ścinawie 

15.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko jest położone w południowej części miasta Ścinawa. W odległości 650 m na wschód od 

obiektu przepływa rzeka Odra. Całkowita powierzchnia działek zajętych na składowisko odpadów wynosi 

3,8 ha. Od strony południowej i wschodniej od składowiska przylegają tereny wykorzystywane rolniczo, 

od strony zachodniej występuję ogrody działkowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 

200 m na północny zachód od składowiska. 

Eksploatacja składowiska wstrzymana została z dniem 01.08.2009 r. Całkowita powierzchnia 

składowiska 3,8 ha. Ilość nagromadzonych odpadów – 54 554,2 Mg. 

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania gleb prowadzono w 6 punktach pomiarowo kontrolnych, rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych wokół składowiska.  Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.15.1, a 

szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.15.2.  

15.3. Charakterystyka gleb 

Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych mocnych (ppk 

nr 3, 5 i 6), poprzez glinę lekką pylastą w ppk nr 2 do glin piaszczystych w pozostałych punktach 

pomiarowych.  

Próbki gleb pobrane z  terenu wokół składowiska zaliczono do następujących podgrup gruntów: 

 II-1b - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5 w ppk nr 5, 

 II-2b - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 5,5 w ppk nr 4,  

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 w punktach 1 i 2,  

 II-2a - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl wyższej niż 6,5 

w punktach nr 3 i 6. 

15.4. Omówienie wyników badań 

15.4.1.Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany i wahał się od kwaśnego (pH 4,6-5,4) w ppk nr 4 i 5 do 

odczynu zasadowego w punktach nr 1,2,3,6 (pH 7,4-7,9). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach 

gleb mieściła się w zakresie od 1,7 % (próbka nr 5) do 3,8% (próbka nr 3). 

15.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W pobranych próbkach gleb stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji 

powodujących ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu w odniesieniu do: 

 cynku i miedzi w ppk nr 4, 

 benzo(a)pirenu w ppk nr 1, 3, 4, 5, 6. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych.  
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Tabela IV. 15.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół składowiska odpadów  w Ścinawie 

Nr 
punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
glina piaszczysta na wschód od składowiska 51,39998°N 

16,44607°E 

2 0-30 pole uprawne 
glina lekka pylasta na wschód od składowiska  51,39927°N 

16,44713°E 

3 0-30 pole uprawne 
piasek gliniasty mocny na południowy - wschód od 

składowiska 
51,39871°N 
16,44636°E 

4 0-30 pole uprawne 
glina piaszczysta na południe od składowiska 51,39843°N 

16,44627°E 

5 0-30 pole uprawne 
piasek gliniasty mocny na południowy - zachód od 

składowiska 
51,39880°N 
16,44259°E 

6 0-30 pole uprawne 
piasek gliniasty mocny po zachodniej stronie składowiska 51,39983°N 

16,44254°E 

Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół składowiska  
odpadów w Ścinawie 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCI 

(pH) 

C org 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

 
Metale w mg/kg s.m. 

 
 
 
 
 

S siarczanowa w 
mg/100g s.m. 

Benzo(a) 
piren 
mg/kg Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

1 7,4 1,4 2,41 51 24 0,26 18 20 14 0,056 5,1 0,25 0,110 

2 7,9 2,0 3,45 56 31 0,32 20 23 15 0,052 6,7 0,33 0,098 

3 7,5 2,2 3,79 60 28 0,36 18 22 15 0,072 7,6 0,30 0,254 

4 5,4 1,7 2,93 530 150 0,38 17 190 14 0,057 6,1 0,96 1,65 

5 4,6 1,0 1,72 43 24 0,25 13 13 7,3 0,106 5,0 0,21 0,178 

6 7,6 1,5 2,59 73 34 0,36 17 17 11 0,102 5,9 0,41 0,253 
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IVE. BADANIE GLEB WZDŁUŻ TRAS KOMUNIKACYJNYCH 

16. Teren wzdłuż Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 

16.1.Charakterystyka obiektu 

Wschodnia Obwodnica Wrocławia to budowana etapami obwodnica biegnąca przez tereny powiatu 

wrocławskiego wzdłuż południowej i wschodniej granicy Wrocławia, sporadycznie przechodząca przez 

obszar miasta. Wraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz tzw. Łącznikiem Długołęka, 2,8 km 

fragmentu autostrady A4 i 0,8 km odcinka ulicy Karkonoskiej tworzyć będzie zamknięty pierścień o 

średnicy 15–20 km. Droga ma mieć status drogi wojewódzkiej i ma służyć zarówno lepszemu 

wzajemnemu skomunikowaniu silnie rozwijających się miejscowości powiatu leżących na południowo-

wschodnim obrzeżu Wrocławia, jak i części ruchu tranzytowego. 

Długość obwodnicy wyniesie 30 km wraz z mostami przez Oławę i Odrę. Zakończenie całej 

inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2020. 

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na polach uprawnych 

wzdłuż przebiegu Obwodnicy. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.16.1, a 

szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.16.2.  

16.3. Charakterystyka gleb  

Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych mocnych (ppk 

nr 6), poprzez glinę lekką w ppk nr 3 i 4 i glinę lekka pylastą w ppk nr 1 i 5 do glin piaszczystych w ppk 

nr 2. Próbki gleb pobrane z terenu wzdłuż przebiegu Obwodnicy zaliczono do następujących podgrup 

gruntów: 

 II-2b - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 5,5 w ppk nr 4,  

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 w punktach 1, 2,3,5,  

 II-2a - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl wyższej niż 6,5 

w punkcie nr  6. 

16.4. Omówienie wyników badań 

16.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Próbki gleb, pobrane wzdłuż przebiegu Obwodnicy charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem - 

od kwaśnego w ppk nr 4 (pH 5,2), poprzez lekko kwaśny w ppk nr 5 i 6 (pH 6,5), obojętny (pH 6,6) w ppk 

nr 1 do zasadowego w ppk nr 2 i 3 (pH 7,5). Zawartość próchnicy wahała się od 1,66% (ppk nr 3 i 6) do 

2,45% (ppk nr 1).  

16.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia nie stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej badanych metali ciężkich (Zn, Pb, Cd). 

Nie odnotowano przekroczeń benzyny i oleju mineralnego. W punkcie nr 6 stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnej zawartości benz(a)pirenu. Zawartość siarki siarczanowej była niska (I 

stopień ) w skali IUNG.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wroc%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wroc%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A8_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A4_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82awa_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
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Tabela IV.16.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wzdłuż Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 

Nr 
punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku 
Uziarnienie 

gleby 
Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta 
skrzyżowanie Św. Katarzyna/Iwiny, ul. 
Kolejowa 

51,03744° N 
17,07342° E 

2 0-30 pole uprawne glina piaszczysta skrzyżowanie Zacharzyce/Św. Katarzyna 
51,03448° N 
17, 10475° E 

3 0-30 pole uprawne glina lekka m. Siechnice przy wiadukcie kolejowym 
51,03818° N 
17,12773° E 

4 0-30 pole uprawne glina lekka pomiędzy m. Siechnice a Blizanowice 
51,05440° N 
17,15334° E 

5 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta m. Łany przy wiadukcie obwodnicy 
51,08379° N 
17,16614° E 

6 0-30 pole uprawne piasek gliniasty mocny 
pomiędzy m. Kamieniec Wrocławski a 
Wrocław-Wojnów 

51,09067° N 
17,16403° E 

Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wzdłuż Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 

Nr 
punktu 

Odczyn 
w 1 n KCI 

(pH) 

C-org. 
 

% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
mg/kg s.m. 

Siarka 
siarczanowa 
mg/100g s.m 

Benzo(a) 
piren 

mg/kg s.m. 

Benzyna 
mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 
mg/kg s.m. Zn Pb Cd 

1 6,6 1,42 2,45 43,5 19,7 0,356 0,652 0,0271 <0,7 <8,0 

2 7,5 1,09 1,88 32,4 17,5 0,253 2,50 0,0317 <0,7 <8,0 

3 7,5 0,960 1,66 55,6 13,8 0,259 0,816 0,0693 <0,7 <8,0 

4 5,2 1,26 2,17 83,5 56,8 0,474 0,606 0,023 <0,7 <8,0 

5 6,5 1,18 2,03 62,8 26,7 0,361 0,182 0,0586 <0,7 <8,0 

6 6,5 0,963 1,66 39,4 22,0 <0,250 0,431 0,151 <0,7 <8,0 
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IV F. IDENTYFIKACJA WYSTĘPOWANIA PODWYŻSZONYCH WARTOŚCI ZWIĄZKÓW 

AZOTU LUB METALI CIĘŻKICH NA OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

17. Teren wokół  wybranych studni na użytkach rolnych w otoczeniu OSN 

17.1. Charakterystyka obiektu 

W rozporządzeniu nr 4/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego, poz. 2543 z dnia 17 lipca 2012 roku) w sprawie określenia wód powierzchniowych 

i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 

szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 

ograniczyć, wskazano zlewnie gdzie występują wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych w województwie dolnośląskim.  

Były to zlewnie:  

 rzeki Orli od źródeł do ujścia do Baryczy,  

 rzeki Rów Polski od źródeł do ujścia do Baryczy,  

 rzeki Kuroch od źródeł do ujścia Baryczy,  

 rzeki Czarnej Wody od źródeł do ujścia do Baryczy,  

 rzeki Świerznej we wskazanych obrębach geodezyjnych z terenu gminy Oleśnica w powiecie 

oleśnickim,  

 rzeki Żurawki od źródeł do ujścia do Ślęzy,  

 rzeki Cichej Wody od źródeł do ujścia do Odry,  

 rzeki Wierzbiak od źródeł do ujścia do Kaczawy.  

Ze względu na wysokie stężenie związków azotu w wodach powierzchniowych w wymienionych 

rzekach, za potencjalnie zagrożone uznano także płytkie wody podziemne. W 2016 roku badaniami 

objęto także grunty rolne położone w miejscowościach Bychowo (gm. Prusice) i Świniary (gm. Wąsosz), 

kontrolując poziom zawartości azotu mineralnego w glebie, przy studniach ujmujących wody podziemne. 

17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych, zlokalizowanych na terenie pól uprawnych 

w pobliżu studni ujmujących wody podziemne w m. Bychowo i Świniary. Lokalizację punktów pomiarowo-

kontrolnych opisano w tabeli IV.17.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.17.2.  

17.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb w m. Bychowo wykazały skład granulometryczny piasków gliniastych lekkich 

(ppk nr 2), piasków gliniastych mocnych (ppk nr 3) i gliny lekkiej pylastej w ppk nr 1. Gleby pobrane w m. 

Świniary wykazały skład granulometryczny piasków słabo gliniastych w ppk 4 i 5 oraz piasku gliniastego 

lekkiego w ppk nr 6. Analizowane próbki gleb, pobrane w m. Bychowo i Świniary zaliczono do 

następujących podgrup gruntów:  

 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl wyższej niż 

5,5 w punkcie nr 1,  

 II-2a - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl wyższej niż 6,5 

w punkcie nr 3,  
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 II-1a - gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 10%, niezależnie od 

wartości pHKCl w ppk 4 i 5, 

 II -1b - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 6,5 w ppk nr 2 i 6. 

17.4. Omówienie wyników badań 

17.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały zróżnicowany odczyn. W m. Bychowo kształtował się on od lekko 

kwaśnego w punkcie nr 2 (pH 6,3), poprzez obojętny w punkcie nr 3 (pH 6,9) do zasadowego w ppk nr 1 

(pH 7,3). W m. Świniary ppk nr 4 i 5 charakteryzowały się odczynem kwaśnym (pH 5,0-5,1) oraz lekko 

kwaśnym w ppk nr 6. (pH 5,7). Zawartość próchnicy wahała się od 1,41% do 3,09% w m. Bychowo i od 

1,20% do 2,10% w m. Świniary. 

17.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia nie stwierdzono przekroczenia zawartości 

dopuszczalnej badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu. 

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

pomiarowych. 

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 38,53 do 78,88 kg/ha w próbkach pobranych w m. 

Bychowo i od 76,31 do 169,05 kg/ha w próbkach pobranych w Świniarach. Wg badań Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu wartość 54 kg/ha należy przyjąć za średnią zawartość azotu 

mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 2016 rok). W odniesieniu 

do tej wartości należy uznać wyniki badań w punktach 2 i 3 w Bychowie i w punktach 4,5 ,6 w Świniarach 

za wyższe od tej wartości.   

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.17.2):  

Bychowo:  

 zawartość fosforu była zróżnicowana od średniej w ppk nr 2 do bardzo wysokiej w ppk nr 1 i 3, 

 zawartość potasu była niska w ppk nr 1 i 3 i średnia w ppk nr 2, 

 zawartość magnezu była niska w ppk nr 2, średnia w ppk nr 1 i wysoka w ppk nr 3. 

Świniary: 

 zawartość fosforu była niska w ppk nr 6 i średnia w ppk nr 4 i 5,  

 zawartość potasu była niska w ppk 4,5 i 6,  

 zawartość magnezu była średnia w ppk nr 5 i 6 oraz wysoka w ppk nr 4. 
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Tabela IV.17.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb pobranych wokół wybranych studni na użytkach rolnych w otoczeniu OSN 

Nr 
punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta 
Bychowo w sąsiedztwie studni III i IIIz, dz. 
113/22, obręb Bychowo* 

51,47204° N 
16,85436° E 

2 0-30 pole uprawne piasek gliniasty lekki 
Bychowo w sąsiedztwie studni SII i IIz, dz. 
113/24 obręb Bychowo 

51,47157° N 
16,85639° E 

3 0-30 pole uprawne piasek gliniasty mocny pylasty 
Bychowo w sąsiedztwie studni nr I, dz. 88/8 
obręb Bychowo 

51,47130° N 
16,85801° E 

4 0-30 pole uprawne piasek słabo gliniasty 
Świniary w pobliżu studni XI, dz. 34/12 obręb 
Świniary** 

51,57828° N 
16,78049° E 

5 0-30 pole uprawne piasek słabo gliniasty 
Świniary w pobliżu studni nr X, dz. 82/1 
obręb Świniary 

51,57872° N 
16,77763° E 

6 0-30 pole uprawne piasek gliniasty lekki  
Borowno w pobliżu studni IVA dz. 123/7 
obręb Borowno 

51,58970° N 
16,78207° E 

Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innychwskaźników w glebach pobranych wokół wybranych studni na użytkach rolnych w 
otoczeniu OSN 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-
org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g 

s.m. 

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

Makroelementy 
formy przyswajalne N mineralny 

kg/ha 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

1 7,5 1,79 3,09 33,9 14,3 0,295 15,6 11,1 11,2 0,666 0,0160 21,3 7,9 6,6 38,53 

2 6,3 0,91 1,57 18,6 11,9 <0,250 7,06 5,10 <5,00 0,353 0,0237 13,5 12,8 2,6 78,30 

3 6,9 0,82 1,41 30,7 14,6 <0,250 8,45 8,44 5,17 0,211 0,0212 28,5 5,3 6,4 78,88 

4 5,1 0,97 1,67 23,5 16,0 <0,250 5,61 5,19 <5,00 0,092 0,0080 12,8 4,3 4,3 169,05 

5 5,0 0,69 1,20 37,2 15,8 <0,250 7,04 7,74 6,18 0,087 0,0116 14,3 5,3 2,2 76,31 

6 5,7 1,22 2,10 17,1 12,9 <0,250 6,92 <5,00 <5,00 0,172 0,0086 9,0 5,6 4,0 90,81 
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18. Teren gospodarstwa rolnego „Agro-Tak” Zagrodno Bronisław Tabisz, Jacek Kozłowski Sp. J.  

18.1. Charakterystyka obiektu 

Gospodarstwo zlokalizowane jest w południowej części wsi Modlikowice, gm. Zagrodno, powiat 

Złotoryja. Przedmiotem podstawowej działalności jest produkcja roślinna (uprawa: zbóż, kukurydzy, 

buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku, lucerny) i zwierzęca (chów i hodowla bydła mlecznego i 

mięsnego). Działalność prowadzona jest w dwóch miejscowościach: w Modlikowicach i w Brochocinie. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów spółki. 

Od strony północnej, wschodniej i zachodniej gospodarstwo graniczy z granatami rolnymi. W odległości 

ok. 100 m w kierunku zachodnim od granicy zakładu przepływa rzeka Skora. 

Produkcja roślinna i zwierzęca prowadzona jest na gruntach i w obiektach dzierżawionych przez 

właścicieli Gospodarstwa Rolnego na podstawie umów dzierżawy oraz na gruntach i w obiektach 

będących ich własnością, znajdujących się na działkach zlokalizowanych na terenie gminy Zagrodno, 

gminy Chojnów, gminy Świerzawa. 

W związku z prowadzoną produkcja roślinną w latach 2012-2015 Spółka stosowała do nawożenia 

pól nawozy naturalne (gnojówkę i obornik) oraz nawozy mineralne. Spółka nie zbywała i nie była 

nabywcą nieprzetworzonych nawozów naturalnych. Spółka zagospodarowuje w całości wytwarzane 

nawozy naturalne na polach, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Podmiot 

posiada użytki rolne w ilości 1703 ha, które wystarczają do wykorzystania nawozów naturalnych 

wytwarzanych w wyniku chowu i hodowli bydła. 

Stosownie do opracowanego planu nawożenia na 2012 r., 2013 r., 2014 r. ustalono, że w ciągu roku 

dawki gnojówki nie przekraczały 45 m
3
 na ha użytków rolnych, oraz zastosowane w ciągu roku dawki 

nawozów naturalnych nie zwierają więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 

18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały w 6 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na polach uprawnych 

należących do gospodarstwa. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, zgodnie ze 

sposobem ich użytkowana zaliczono do grupy gruntów II.  Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 

opisano w tabeli IV.18.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.18.2.  

18.3. Charakterystyka gleb 

Próbki gleb, pobrane na terenie pól uprawnych analizowanego gospodarstwa wykazały skład 

granulometryczny pyłu ilastego we wszystkich punktach pomiarowych.  

Zaliczono je do podgrupy gruntów II – 2c - gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 

większej niż 35%, o wartości pHKCl mniejszej lub równej 5,5 w ppk nr 1,2,3 oraz do grupy podgruntów II-

3b gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5 

w ppk nr 4,5,6. 
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18.4. Omówienie wyników badań 

18.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn kwaśny w ppk nr 1,2,3 (pH 5,3 - 5,4) oraz odczyn lekko 

kwaśny w pozostałych punktach (pH od 6,1 do 6,4). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb 

mieściła się w zakresie od 1,7% do 2,4%. 

18.4.2. Zawartość metali i innych wskaźników 

W analizowanych próbkach, pobranych na terenie gospodarstwa nie stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym 

rozporządzeniu. Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień).  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 36,54 kg/ha w ppk nr 1 do 141,61 kg/ha w ppk 

nr 3. Wg badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu wartość 54 kg/ha należy przyjąć za 

średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 

2016 rok). W odniesieniu do tej wartości należy uznać wyniki badań w punktach 3, 4 i 5 za wyższe od tej 

wartości. 

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.18.2):  

 zawartość fosforu była zróżnicowana od średniej w ppk nr 3 i 6, poprzez wysoką w ppk nr 1 do 

bardzo wysokiej w ppk nr 2,4 i 5, 

 zawartość potasu była średnia w ppk nr 1,2,3,5 i wysoka w ppk nr 4 i 6,  

 zawartość magnezu była niska w ppk nr 2 i średnia w pozostałych punktach pomiarowych. 
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Tabela IV.18.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie gospodarstwa rolnego „Agro -Tak” Zagrodno Bronisław Tabisz, Jacek Kozłowski Sp. J.  

Nr 
punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne pył ilasty dz.480, obręb Zagrodno 

51.21410°N           
15.86211°E 

2 0-30 
pole uprawne pył ilasty dz. 477/3, obręb Zagrodno 

51.21154°N           
15.87229°E 

3 0-30 
pole uprawne pył ilasty dz. 480, obręb Zagrodno 

51.21667°N           
15.89133°E 

4 0-30 
pole uprawne pył ilasty dz. 21/3, obręb Zagrodno 

51.21148°N           
15.91422°E 

5 0-30 
pole uprawne pył ilasty dz. 681, obręb Zagrodno 

51.19758°N           
15.90012°E 

6 0-30 
pole uprawne pył ilasty 

dz. 277/1, 
 obręb Zagrodno 

51.20724°N           
15.85328°E 

Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenie gospodarstwa rolnego „Agro-Tak” 
Zagrodno Bronisław Tabisz, Jacek Kozłowski Sp. J.  

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g 

s.m. 

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

Makroelementy 
formy przyswajalne N mineralny 

kg/ha 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

1 5,4 1,0 1,72 35 22 0,25 18 13 9,9 0,75 0,072 18,9 15,6 8,8 36,54 

2 5,3 1,1 1,90 41 27 0,3 17 17 9,6 0,58 0,027 21,7 16,3 5,5 40,6 

3 5,3 1,4 2,41 35 24 0,26 16 17 9,7 0,50 0,0262 13,3 24,5 10,0 141,61 

4 6,3 1,3 2,24 38 22 0,27 20 15 12 2,10 0,0226 38,3 50,0 6,8 96,41 

5 6,4 1,2 2,07 39 23 0,3 18 14 11 0,44 0,0123 24,5 23,1 7,0 102,34 

6 6,1 1,4 2,41 39 26 0,29 17 13 9,1 0,47 0,0224 10,3 38,3 6,3 41,14 
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19. Teren wokół  Fermy drobiu w Wiszni Małej 

19.1.Charakterystyka obiektu 

Ferma zlokalizowana jest w odległości 1,2 km na wschód od miejscowości Wisznia Mała oraz 

w odległości około 1 km na zachód do miejscowości Pierwoszów. Najbliższa zabudowa mieszkalna 

znajduje się w odległości około 70 m od kurnika nr 8. Poza terenem Fermy najbliższa zabudowa 

zlokalizowana jest w odległości ok. 0,5 km w kierunku wschodnim. Otoczenie fermy to przede wszystkim 

tereny rolnicze. 

Na fermie drobiu w Wiszni Małej prowadzony jest chów drobiu, który odbywa się w 10 budynkach 

inwentarskich. Działalność obejmuje prowadzony w cyklach chów brojlerów kurzych, kaczych, gęsich lub 

perliczych. Chów odbywa się w budynkach inwentarskich na płytkiej ściółce, dodatkowo gęsi przebywają 

okresowo na zewnątrz budynków (w okresie od marca do października). Maksymalna łączna obsada 

fermy drobiu dotyczy kur i wynosi 160 000 sztuk (640 DJP). 

Na fermie wytwarzany jest obornik. Odcieki z obornika gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych przy kurnikach (po 2 zbiorniki przy każdym z kurników). Obornik wykorzystywany jest 

rolniczo. Ferma posiada plan nawożenia. W podłożu terenu, na którym usytuowana jest ferma, występuje 

czwartorzędowy użytkowy poziom wodonośny, który ujmuje wody dla ujęcia Gminy Wisznia Mała oraz  

wody studni leżących na terenie fermy i eksploatowanych przez właściciela fermy na potrzeby chowu 

drobiu (studnie nr 1 i 2a zlokalizowane na terenie fermy w Wiszni Małej). Ujęcie gminne składa się  

z trzech studni: lbis, Iz oraz 2z i wykorzystywane jest na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia mieszkańców Wiszni Małej i okolicznych miejscowości w gminie. Najbliższe 

budynki inwentarskie oraz najbliższe wybiegi dla gęsi znajdują się w odległości ok. 100 m na południe od 

studni nr Iz wchodzącej w skład gminnego ujęcia wód podziemnych. Przedmiotowa ferma w całości 

znajduje się na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody dla gminy Wisznia Mała, wyznaczonej 

rozporządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu nr 12/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie 

ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Wiszni Małej, gmina Wisznia Mała, powiat 

trzebnicki, województwo dolnośląskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 5028, z późn. zm.). Obiekt, w 

którym aktualnie prowadzony jest chów drobiu, pierwotnie przystosowany był wyłącznie do hodowli 

kurcząt wewnątrz budynków inwentarskich w systemie zamkniętym. W ówczesnym okresie zawartość 

azotanów w ujmowanej wodzie była niższa niż 10 mgNO3/l. Po wprowadzeniu przez właściciela fermy 

zmian w profilu produkcji i wprowadzeniu, oprócz kurczaków i kaczek utrzymywanych w kurnikach, chowu 

gęsi, produkcja odbywa się głównie na zewnątrz kurników. Zauważono znaczny i systematyczny wzrost 

zawartości azotanów w wodzie gminnego ujęcia, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzone przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej 

(administratora ujęcia wody). W chwili obecnej zarówno w wodzie surowej pobranej do badań z ujęcia, 

jak i w wodzie wodociągowej przeznaczonej do spożycia, zawartość azotanów oscyluje na granicy normy 

dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1989) i wynoszącej <50 mgNO3/l. Ponadto w wodzie surowej pobieranej z ujęcia gminnego stwierdzono 

występowanie okresowo przekroczeń dopuszczalnej zawartości azotanów w ujmowanej wodzie (badania 
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WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzone w 2011 r. w ramach monitoringu diagnostycznego dla studni Iz 

wykazały zawartość azotanów w pobieranej wodzie na poziomie 62 mgNO3/l). 

W procesie chowu drobiu uwalniane były do powietrza atmosferycznego amoniak, pył PM 10, metan, 

dwutlenek azotu. 

19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 5 punktów pomiarowych z pól uprawnych i łąk, przylegających do 

fermy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tereny te, zgodnie ze sposobem ich użytkowana 

zaliczono do grupy gruntów II. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.19.1, a 

szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.19.2.  

19.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny od piasku słabo gliniastego w ppk nr 2 i 3, 

poprzez gliny lekkie pylaste (ppk nr 1 i 4) do pyłu gliniastego w ppk nr 5.  

Analizowane próbki gleb, pobrane w m. Bychowo i Świniary zaliczono do następujących podgrup 

gruntów:  

 II-1a - gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 10%, niezależnie od 

wartości pHKCl w ppk 2 i 3, 

 II-2b - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl mniejszej lub 

równej 5,5 w ppk nr 1, 4, 5. 

19.4. Omówienie wyników badań 

19.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od bardzo kwaśnego w ppk nr 3 (pH 4,4) do kwaśnego 

w pozostałych punktach pomiarowych (pH 4,8-5,1). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 

1,34% (ppk 4) do 2,67% (ppk 1). 

19.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych próbkach gleb, pobranych wokół fermy nie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 

zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu. 

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień).  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 54,19 kg/ha w ppk nr 2 do 59,04 kg/ha w ppk nr 1. 

Wg badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu wartość 54 kg/ha należy przyjąć za 

średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 

2016 rok). W odniesieniu do tej wartości należy uznać wyniki uzyskane badań nie znacznie 

przekraczające tą wartości. 

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.19.2):  

 zawartość fosforu była zróżnicowana od średniej w ppk nr 4, poprzez wysoką w ppk nr 2 i 5 do 

bardzo wysokiej w ppk nr 1 i 3, 

 zawartość potasu kształtowała się od niskiej w ppk nr 4 i 5, poprzez średnią w ppk nr 2 i 3 do 

bardzo wysokiej w ppk nr 1,  

 zawartość magnezu była bardzo niska w ppk nr 1, niska w ppk nr 4, średnia  w ppk 3 i 5 oraz 

wysoka w ppk nr 2.  
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Tabela IV. 19.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół fermy drobiu w Wiszni Małej 

Nr 
punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku 
Uziarnienie gleby 

 
Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta działka 35/9, obręb Pierwoszów, przy wybiegu 
51,24350° N 
17,07039° E 

2 0-30 pole uprawne piasek słabo gliniasty działka 485/516, obręb Wisznia Mała 
51,24861° N 
17,06925° E 

3 0-30 pole uprawne piasek słabo gliniasty działka 220/9, obręb Wisznia Mała 
51,24951° N 
17,06542° E 

4 0-30 łąka glina lekka pylasta działka 220/7, obręb Wisznia Mała przy studni nr IIz 
51,25173° N 
17,06907° E 

5 0-30 łąka pył gliniasty 
działka 220/7, obręb Wisznia Mała miedzy studniami 
Ibis a Iz 

51,25160° N 
17,07074° E 

Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  w glebach pobranych wokół fermy drobiu w Wiszni Małej 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-
org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g 

s.m. 

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

Makroelementy 
formy przyswajalne N mineralny 

kg/ha Zn Pb Cd Cr Cu Ni P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

1 4,9 1,55 2,67 28,3 14,4 <0,250 9,38 6,83 6,15 0,259 0,0181 27,6 30,6 3,0 59,04 

2 4,9 0,83 1,43 20,7 11,7 <0,250 5,47 <5,00 <5,00 0,186 0,0177 14,3 9,1 4,2 54,19 

3 4,4 1,06 1,83 16,7 9,72 <0,250 6,84 <5,00 <5,00 0,193 0,00770 24,8 11,6 2,4 56,72 

4 4,8 0,78 1,34 23,1 14,5 <0,250 8,97 <5,00 5,80 0,227 0,0220 11,0 8,8 4,2 56,63 

5 5,1 0,92 1,58 27,1 16,1 <0,250 11,7 9,22 6,78 0,243 0,0431 18,0 9,2 6,4 55,04 
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20. Tereny rolnicze - m.Siedlęcin  

20.1. Charakterystyka obiektu 

Siedlęcin - wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim,  

w gminie Jeżów Sudecki, między Jeziorem Modrym na południowym wschodzie, a Jeziorem 

Wrzeszczyńskim na zachodzie. Siedlęcin to malowniczo położona miejscowość, często odwiedzana 

przez turystów. Siedlęcin jest dużą wsią łańcuchową długości ok. 5 km, o nietypowym położeniu. 

Północna jej część, położona jest na prawym brzegu Bobru i ciągnie się wzdłuż niewielkiego jego 

dopływu na zboczu Małego Grzbietu w Górach Kaczawskich. Mniejsza część południowa, leży na lewym 

brzegu Bobru i wspina się wzdłuż bezimiennego dopływu na szerokości góry Siodło. Wieś zachowała 

charakter rolniczo-przemysłowy. 

W otoczeniu miejscowości występują gleby płowe i brunatne właściwe wytworzone z pyłów ilastych 

należące do kompleksu pszennego  dobrego (2) i pszennego wadliwego (3). Miejscami występują gleby 

brunatne wyługowane należące do kompleksu 3. Na terenie gminy Jeżów Sudecki funkcjonuje ok. 760 

gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej jednego hektara fizycznego lub jednego hektara 

przeliczeniowego w tym pięć o wielkości powyżej 100 hektarów. Prowadzona jest t produkcja roślinna i 

zwierzęca. Produkcja roślinna to przede wszystkim uprawa zbóż: pszenicy, jęczmienia, żyta oraz 

rzepaku. Podstawowym kierunkiem produkcji zwierzęcej na terenie gminy Jeżów Sudecki jest hodowla 

bydła, głównie mlecznego i mięsnego. Oprócz hodowli bydła na mniejszym poziomie prowadzony jest 

chów pozostałych zwierząt gospodarskich.  

Do 2012 roku Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłakowicach wywoził 

komunalne osady ściekowe z oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w Szklarskiej Porębie, 

Piechowicach i Mysłakowicach na pola uprawne w Siedlęcinie i Starej Kamienicy. Są to oczyszczalnie 

komunalne bez dopływu ścieków przemysłowych. Były to osady z komór fermentacyjnych. 

20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w otoczeniu wsi. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem badany obszar, zgodnie ze 

sposobem ich użytkowana zaliczono do grupy gruntów II.  Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 

opisano w tabeli IV.20.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.20.2.  

20.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane w otoczeniu wsi Siedlęcin wykazały skład granulometryczny pyłów ilastych w 

ppk 2, 3 i 5 oraz glin lekkich pylastych w ppk nr 1 i 4.  

Zaliczono je do podgrupy gruntów II-3b gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej 

niż 35%, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5 w ppk nr 2, 3 i 5 oraz do podgrupy gruntów II-3a - gleb 

mineralnych średnich, o zawartości frakcji FG02 20-35 % o wartości pHKCl większej niż 5,5 w ppk nr 1 i 4.  

20.1.4. Omówienie wyników badań 

20.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazały odczyn lekko kwaśny w ppk nr 1-3 (pH 6,0-6,1) oraz obojętny (pH 6,6-

6,8) w ppk 4 i 5. Zawartość próchnicy wahała się od 1,73% (ppk nr 1) do 3,1% (ppk nr 2).  
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20.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych próbkach gleb, pobranych w otoczeniu wsi Siedlęcin, nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, zawartych w obowiązującym 

rozporządzeniu. Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) w ppk nr 1,3 i 4 oraz średnia 

(II stopień) w ppk nr 2 i 5.  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 74,43 kg/ha w ppk nr 4 do 443,35 kg/ha w ppk nr 

2. Wg badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu wartość 54 kg/ha należy przyjąć za 

średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 

2016 rok). W odniesieniu do tej wartości należy uznać wyniki uzyskanych badań za przekraczające tą 

wartości. 

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.20.2):  

 zawartość fosforu była zróżnicowana od bardzo niskiej w ppk nr 3, poprzez średnią w ppk nr 1, 

wysoką w ppk nr 2 i 4 do bardzo wysokiej w ppk nr 5, 

 zawartość potasu kształtowała się od średniej w ppk nr 3 do bardzo wysokiej w pozostałych ppk,  

 zawartość magnezu była bardzo niska w ppk nr 2 i 4 i niska w pozostałych ppk.  
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Tabela IV. 20.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenach rolniczych w m. Siedlęcin  

Nr 
Punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Uziarnienie gleb Lokalizacja 
Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta dz. 749/2,obręb Jeżów Sudecki  
50,941940 N 
15,674440 E 

2 0-30 pole uprawne pył ilasty dz. 759/8, obręb Jeżów Sudecki 
50,939720 N 
15,663610 E 

3 0-30 pole uprawne pył. ilasty dz: 739, obręb Jeżów Sudecki  
50,939440 N 
15,686110 E 

4 0-30 pole uprawne glina lekka pylasta dz. 304/1,obręb Jeżów Sudecki 
50,936670 N 
15,703890 E 

5 0-30 pole uprawne pył ilasty dz: 465/10, obręb Jeżów Sudecki  
50,941390 N 
15,705560 E 

Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenach rolniczych w m. Siedlęcin 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg s.m. 
Siarka 

siarczanowa 
mg/100g 

s.m. 

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

Makroelementy 
formy przyswajalne N mineralny 

kg/ha 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

1 6,0 1,0 1,73 43,7 20,5 0,36 26,8 10,7 9,84 1,41 0,020 11,1 31,5 4,0 267,12 

2 6,0 1,8 3,1 48,8 24,9 0,46 27,7 8,13 10,2 2,73 0,017 18,5 35,6 3,6 443,35 

3 6,1 1,5 2,58 47,9 26,1 0,46 28,4 8,13 9,29 1,77 0,026 4,9 15,7 5,4 288,56 

4 6,8 1,5 2,58 52,1 26,4 0,46 28,2 8,73 9,72 1,27 0,042 19,3 37,2 2,6 74,43 

5 6,6 1,5 2,58 44,2 23,3 0,44 29,2 7,70 8,71 2,78 0,021 31,2 51,3 4,1 203,31 
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21. Tereny użytkowane rolniczo – RSP Stara Kamienica  

21.1. Charakterystyka obiektu 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starej Kamienicy powstała w 1956 roku. Założycielami 

Spółdzielni było 20 rolników wkładowych. Największy rozwój RSP przypada na lata siedemdziesiąte, 

kiedy to wybudowano obory na 240 stanowisk krów mlecznych, jałownik na 180 szt. opasów, hodowano 

również około 200 szt. owiec. W latach 1985-1990 z uwagi na brak opłacalności, zlikwidowano hodowlę 

bydła i owiec, a w zamian wprowadzono - po uprzedniej modernizacji pomieszczeń inwentarskich - 

hodowlę brojlerów i kur niosek towarowych. Powiększono areał gruntów, zakupiono nowe maszyny 

rolnicze, wprowadzono nowe technologie w uprawach zbóż i rzepaku. Spółdzielnia wykonuje 

specjalistyczne prace polowe. Prowadzona jest sprzedaż jęczmienia, pszenicy, rzepaku, jaj 

konsumpcyjnych. Spółdzielnia prowadzi działalność głównie na terenie gminy Stara Kamienica. Areał 

gruntów położony jest również na terenie gminy Mirsk oraz Jeżowa Sudeckiego.  

Na większości obszaru gminy Stara Kamienica dominują gleby brunatne, a na południu gleby 

brunatne kwaśne. W większości wytworzone są one na glinach pylastych i tworzą kompleksy: pszenny 

górski i zbożowy górski. Duży udział ma tu kompleks użytków zielonych, słabych i bardzo słabych. 

Do 2012 roku Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłakowicach usuwał 

komunalne osady ściekowe z oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w Szklarskiej Porębie, 

Piechowicach i Mysłakowicach na pola uprawne w Starej Kamienicy. Są to oczyszczalnie komunalne bez 

dopływu ścieków przemysłowych. Były to osady z komór fermentacyjnych. 

21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych, na których zastosowano osady ściekowe w obrębach Stara Kamienica i Rybnica. Zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem badany obszar, zgodnie ze sposobem ich użytkowana zaliczono do 

grupy gruntów II. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych opisano w tabeli IV.21.1, a szczegółowe 

wyniki badań przedstawiono w tabeli IV.21.2.  

21.3. Charakterystyka gleb  

Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych w ppk nr 1, pyłów 

gliniastych w ppk nr 2 i 5 oraz pyłów gliniastych w ppk nr 3 i 4. 

Zaliczono je do podgrupy gruntów II-3b gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej 

niż 35%, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5 w ppk nr 3 i 4 oraz do podgrupy gruntów II-3a - gleb 

mineralnych średnich, o zawartości frakcji FG02 20-35 %, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5 w pozostałych 

punktach pomiarowych.  

21.4.4. Omówienie wyników badań 

21.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany odczyn obojętny we wszystkich punktach 

pomiarowych (pH 6,6-6,8). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 

3,79% (ppk nr 2) do 4,31% (ppk nr 4). 
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21.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych próbkach gleb, pobranych na polach RSP Stara Kamienica nie stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych zawartości metali ciężkich, w odniesieniu do obowiązującego 

rozporządzenia. W punktach 4 i 5 przekroczona została dopuszczalna zawartość benzo(a)pirenu. 

Zawartość siarki siarczanowej była zróżnicowana od średniej (II stopień) w ppk nr 3 i 5, poprzez wysoką 

w ppk nr 4 do podwyższonej antropogenicznie w ppk nr 1 i 2. 

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 201,90 kg/ha w ppk nr 4 do 354,36 kg/ha w ppk nr 

1. Wg badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu wartość 54 kg/ha należy przyjąć za 

średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 

2016 rok). W odniesieniu do tej wartości należy uznać wyniki uzyskanych badań za przekraczające tą 

wartości. 

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.21.2):  

 zawartość fosforu była wysoka w ppk nr 2 i bardzo wysoka w pozostałych punktach 

pomiarowych, 

 zawartość potasu była bardzo wysoka we wszystkich punktach pomiarowych, 

 zawartość magnezu była bardzo niska w ppk nr 1, niska w ppk nr 2 i 5 oraz średnia w ppk nr 3 

i 4.  
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb, pobranych na terenach użytkowanych rolniczo- RSP Stara Kamienica 

Nr 
Punktu 

Poziom pobrania  
(cm) 

Rodzaj użytku Uziarnienie gleby Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
glina lekka pylasta dz: 307,obręb Stara Kamienica  

50,911390 N 
15,606670 E 

2 0-30 pole uprawne 
pył gliniasty dz. 350/2, obręb Stara Kamienica 

50,90750 N 
15,595830 E 

3 0-30 pole uprawne 
pył ilasty dz: 281/34, obręb Stara Kamienica  

50,919170 N 
15,591380 E 

4 0-30 pole uprawne 
pył ilasty dz. 95/10, obręb Stara Kamienica  

50,920830 N 
15,56250 E 

5 0-30 pole uprawne 
pył gliniasty dz.101/37, obręb Rybnica  

50,924450 N 
15,548340 E 

Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo - RSP Stara 
Kamienica 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-nowa 

mg/100g 

Benzo(a) 
piren 
mg/kg 

Makroelementy 
formy przyswajalne N mineralny 

kg/ha Zn Pb Cd Cr Cu Ni P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

1 6,7 2,4 4,135 51,5 26,7 0,54 25,7 7,74 10,6 5,86 0,075 27,3 62,0 2,8 354,36 

2 6,7 2,2 3,79 92,2 23,6 0,88 40,5 34,8 17,2 4,97 0,035 17,2 42,0 5,3 299,92 

3 6,8 2,3 3,963 48,5 28,4 0,50 37,4 10,3 15,5 3,27 0,028 42,5 40,1 6,5 286,06 

4 6,6 2,5 4,31 68,1 31,8 0,64 29,4 13,6 11,0 3,59 1,870 25,9 54,6 4,4 201,90 

5 6,6 2,4 4,135 66,8 27,0 0,64 37,8 10,1 16,7 2,86 0,240 47,0 55,5 3,7 205,11 
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2016 roku badaniami gleb objęto 21 obiektów na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 124 punktach pomiarowych.  

2. Badaniami, objęto obszary chronione w tym Natura 2000, tereny wokół zakładów przemysłowych 

tereny wokół składowisk odpadów, tereny wzdłuż tras komunikacyjnych, tereny działalności rolniczej, 

gdzie mogą występować podwyższone zawartości związków azotu lub metali ciężkich. Badaniami 

objęto także tereny na których może występować podwyższona zawartość arsenu.  

3. Interpretacji wyników badań dokonano w oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395). 

4. Przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko dla ochrony powierzchni 

ziemi w 2016 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych wymienionych w powyższym 

rozporządzeniu dotyczyły: Zn, Pb, Cu, As, a także wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych: benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(a)antracenu, 

benzo(g,h,i) perylenu, antracenu i chryzenu. 

5. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji w odniesieniu do obowiązującego 

rozporządzenia odnotowano wokół 12 badanych obiektów – tabela V.1. Nie odnotowano 

przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji w glebie wokół następujących obiektów: 

 Obszar Natura 2000 – Przeplatki nad Bystrzycą, 

 Teren wokół Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach,  

 Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych BISEK S.A. w Krępicach, 

 Północna część województwa dolnośląskiego – wybrane gminy,   

 Teren składowania odpadów w wyrobisku, obręb Uskorz Mały – Piotroniowice, 

 Teren wokół wybranych studni na użytkach rolnych w otoczeniu OSN, 

 „Agro-Tak” Zagrodno, Bronisław Tabisz, Jacek Kozłowski Sp. J. (gosp. rolne),  

 Teren wokół Fermy drobiu w Wiszni Małej, 

 Tereny rolnicze wokół miejscowości Siedlęcin k/Jeleniej Góry. 

6. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń Hg, Cr, Cd 

i Ni. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu 

(33 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.  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
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Tabela V.1. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 
powierzchni ziemi, badanych w glebach w 2016 roku na terenie województwa dolnośląskiego - obszary bezpośrednio zagrożone 
zanieczyszczeniami 

L.p. Obiekt 
Ilość 
ppk 

Wskaźnik, który przekroczył 
dopuszczalne stężenie 

Ilość ppk w których 
stwierdzono 

przekroczenie 

Zadanie: Badanie gleb obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 

1. Obszar Natura 2000 – Przeplatki nad Bystrzycą 
PLH 020055 

6 - - 

2. Obszar Natura 2000 – Stawy Przemkowskie 
(fragment) – PLB 020003 

6 
Zn 1 

B(a)P 2 

3. Obszar Natura 2000 - Grodczyn i Homole koło 
Dusznik, PLH 020039 

6 
As 6 

B(a)P 3 

4. Park Krajobrazowy Doliny Bobru 6 B(a)P 5 

Zadanie: Badanie gleb wokół zakładów przemysłowych, w tym szczególnie tych które emitują węglowodory 

5. 
Teren LSSE w Komornikach, z uwzględnieniem 
Gotec Polska Sp.  
z o.o.  

5 

B(a)P 1 

 benzo(b)fluoranten 1 

benzo(ghi)perylen 1 

benzo(a)antracen 1 

6. Teren wokół Podziemnego Magazynu Gazu w 
Wierzchowicach 

5 - - 

7. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych BISEK 
S.A. w Krępicach 

5 - - 

Zadanie: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb arsenem 

8. 
KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica w 
Legnicy 

8 

Pb 1 

Cu 4 

As 1 

B(a)P 3 

9. 
Trasa kolejowa Lubin-Głogów - transport 
koncentratu miedzi  

6 
Cu 3 

B(a)P 1 

10. 
Tereny przylegające do nieczynnej kopalni w 
Radzimowicach 

5 
Pb 1 

As 5 

11. 
Północna część województwa dolnośląskiego – 
wybrane gminy   

8 - - 

12. 
Teren wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. 
w Złotym Stoku 

6 

As 6 

B(a)P 6 

Antracen 1 

Chryzen  3 

Benzo(a)antracen 5 

Benzo(a)fluoranten 2 

Benzo(g,h,i) perylen 3 

Zadanie: Badanie gleb wokół składowisk odpadów 

13. Teren składowania odpadów w wyrobisku, obręb 
Uskorz Mały - Piotroniowice 

5 - - 

14. 

Tereny wodonośne Wrocławia, ze szczególnym 
uwzględnieniem likwidowanej hałdy Huty 
Siechnice 
 

8 

B(a)P 4 

benzo(a)antracen 4 

benzo(b)fluoranten 4 

chryzen 1 

15 
Teren wokół składowiska odpadów komunalnych 
w Ścinawie 6 

Zn 1 

Cu 1 

B(a)P 5 
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L.p. Obiekt 
Ilość 
ppk 

Wskaźnik, który przekroczył 
dopuszczalne stężenie 

Ilość ppk w których 
stwierdzono 

przekroczenie 

Zadanie: Badanie gleb wzdłuż tras komunikacyjnych 

16. Teren wzdłuż  Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 6 B(a)P 1 

Zadanie: Identyfikacja występowania podwyższonych wartości związków azotu lub metali ciężkich na obszarach 
działalności rolniczej 

17. Teren wokół wybranych studni na użytkach 
rolnych w otoczeniu OSN 

6 - - 

18. „Agro-Tak” Zagrodno Bronisław Tabisz, Jacek 
Kozłowski Sp. J. (gosp. rolne) 

6 - - 

19. Teren wokół Fermy drobiu w Wiszni Małej 5 - - 

20. 
Tereny rolnicze wokół miejscowości Siedlęcin 
k/Jeleniej Góry 5 - - 

21. RSP Stara Kamienica 5 B(a)P 2 

7. Przekroczenie zawartości dopuszczalnych stężeń metali ciężkich występowało wokół 7 obiektów 

(tabela V.1.). Na obszarach Natura 2000 przekroczenia te dotyczyły cynku i arsenu, wokół 

składowisk odpadów cynku i miedzi, a wokół zakładów przemysłowych ołowiu, miedzi i arsenu.  

8. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości arsenu na terenach objętych badaniami wystąpiło wokół:  

 Obszar Natura 2000 - Grodczyn i Homole koło Dusznik,  

 Tereny przylegające do nieczynnej kopalni w Radzimowicach, 

 Teren wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. w Złotym Stoku. 

Wzbogacenie w arsen w/w terenów świadczy o litologicznym pochodzeniu tego pierwiastka, a także 

związane jest z historycznym wydobyciem kruszców . 

Przekroczenie dopuszczalnych zawartości arsenu wystąpiło także wokół KGHM Polska Miedź S.A. 

Huta Miedzi Legnica w Legnicy i związane jest zapewne z emisją arsenu do powietrza 

atmosferycznego.  

9. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości miedzi odnotowano wzdłuż trasy kolejowej Lubin-Głogów, 

co związane było z nieprawidłowym zabezpieczeniem koncentratu miedziowego, podczas jego 

transportu. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości tego pierwiastka, a także ołowiu wykazano 

wokół KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica w Legnicy, co związane jest z emisją  z 

przemysłu. 

10. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości pojedynczych WWA, w tym benzo(a)pirenu stwierdzono 

w otoczeniu  

 LSSE w Komornikach,  

 wokół zakładów Złoty Stok Grupa S.A. w Złotym Stoku,  

 na terenach wodonośnych Wrocławia. 

        Przekroczenie dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu wystąpiło wokół 11 obiektów - tabela V.1. 

11.  W 78% wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo, gdzie zastosowano 

nawozy organiczne lub osady ściekowe, zawartość azotu mineralnego była wyższa niż średnia 

zawartość tego związku (54 kg/ha), stwierdzona w 2016 roku w glebach województwa 

dolnośląskiego w warstwie 0-30 cm (jesień). Zawartość azotu mineralnego wahała się od  

36,54 kg/ha na polach „Agro -Tak” w Zagrodnie do 443,35 kg/ha na polach w m. Siedlęcin. 
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Zaobserwowano wyższą zawartość azotu mineralnego na polach w m. Siedlęcin i Stara Kamienica, 

gdzie zastosowano osady ściekowe.  

12. Wykazana podczas badań gleb w 2016 roku zawartość siarki siarczanowej była naturalna (I –III 

stopień). Większość próbek charakteryzowała się niską zawartością siarki siarczanowej (I stopień). 

W 6 próbkach stwierdzono występowanie podwyższonej antropogenicznie zawartości siarki 

siarczanowej (IV stopień). Były to próbki pobrane na terenie Stawów Przemkowskich (2 ppk), wokół 

KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica w Legnicy (1 ppk), na terenach wodonośnych 

Wrocławia (1 ppk) i na terenie pól RSP Stara Kamienica (2 ppk). 

13. Na terenach użytkowanych rolniczo oznaczono zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i 

magnezu. Zawartość tych makroelementów była zróżnicowana w zależności od zastosowanego 

nawożenia, rodzaju upraw i kategorii ciężkości gleby. Kształtowała się ona od wartości bardzo 

niskich do bardzo wysokich – tabele 17.2-21.2. 

Wykonane przez WIOŚ w 2016 badania gleb wykazały że:  

 na terenach obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 występuje przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i benzo(a)pirenu, 

 na terenach uprzemysłowionych w tym na tych, gdzie mogą występować podwyższone ilości 

arsenu, a także wokół składowisk odpadów występuje przekroczenie dopuszczalnych zawartości 

metali ciężkich i pojedynczych WWA w tym benzo(a)pirenu 

 na terenach użytkowanych rolniczo i wzdłuż tras komunikacyjnych występuje przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu. 

Przekroczenie dopuszczalnych zawartości metali ciężkich w glebach w 2016 roku na terenach 

bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami związane jest z emisja przemysłową jak 

i z występowaniem zanieczyszczeń historycznych (tereny wydobycia oraz przetwórstwa rud metali). 

Substancją, która najczęściej przekracza dopuszczalną zawartość jest benzo(a)piren. Odnotowano 

przekroczenia pojedynczych WWA i może być to powszechnym problemem wymagającym 

przeprowadzenia szerszych badań  

Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych zawartości badanych wskaźników stanowi podstawę do 

przeprowadzenia badań szczegółowych na tych obszarach, a także rozpoczęcia procesu remediacji. 

Należy wpisać obszary, gdzie przekroczenie dopuszczalnych zawartości metali ciężkich ma podłoże 

historyczne, do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
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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,   

- Gałek G, Belczyk M.: Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice – rozbudowa do pojemności  

1,2 mld mn
3
 , Nafta-Gaz, LXVIII, styczeń 2012 rok, 

- Informacje z zakładów objętych badaniami monitoringowymi w 2016 roku, 

- Informacje z protokołów kontroli Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ Wrocław i Delegatur dotyczące 

obiektów objętych badaniami monitoringowymi w 2016 roku.  

 

Strony internetowe:  

- http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=35, 

- www.wikipedia.org, 

- www.gdos.gov.pl,  

- www.mos.gov.pl,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodnica_wschodnia_Wroc%C5%82awia 

http://www.eznp.cba.pl/kopalnia%20radzimowice/200.html 

http://rsp-stara-kamienica.pl/pl/152/o-spoldzielni.html 

http://zlotystok.com/o-firmie/ 

http://www.wikipedia.org/
http://www.mos.gov.pl/
http://rsp-stara-kamienica.pl/pl/152/o-spoldzielni.html

