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3. WODY PODZIEMNE

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 11 paŸdziernika
2001 r.) mówi, ¿e oceny jakoœci wód powierzchnio-
wych i podziemnych dokonuje siê w ramach Pañstwo-
wego Monitoringu Œrodowiska (PMŒ). Wojewódzki
inspektor ochrony œrodowiska prowadzi okresowe ba-
dania kontrolne jakoœci wód powierzchniowych i pod-
ziemnych. Gdy jest to uzasadnione specyfik¹ badañ,
obowi¹zki dotycz¹ce prowadzenia badañ jakoœci wód
powierzchniowych i podziemnych wykonuje G³ówny
Inspektor Ochrony Œrodowiska. 

Ogólne zasady dotycz¹ce badania i oceny jakoœci
s¹ ujête w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.
W 2002 r. ukaza³o siê równie¿ Rozporz¹dzenie Mini-
stra Œrodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia monitoringu sk³adowisk
odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858), okreœlaj¹ce za-
kres badanych parametrów w wodach podziemnych
i odciekach. 

Monitoring wód podziemnych uwzglêdnia obsza-
ry, które podlegaj¹ ocenie ze wzglêdu na poziom azo-
tanów zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowi-
ska w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra¿li-
wych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³
rolniczych (Dz.U. 2002.241.2093). 

W ramach oceny jakoœci wód podziemnych
w zakresie przydatnoœci do spo¿ycia stosuje siê Roz-
porz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci wo-
dy przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr
203, poz. 1718).

Od lutego 2004 r. obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Œrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzch-
niowych i podziemnych, sposobu prowadzenia moni-
toringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezen-
tacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284). 

Wody podziemne ze wzglêdu na du¿e zasoby oraz
wysok¹ jakoœæ s¹ bardzo wa¿nym Ÿród³em zaopatrze-
nia w wodê do picia. Du¿e znaczenie gospodarcze
oraz wystêpuj¹ce powszechnie zagro¿enie tych wód
wymusza prowadzenie sta³ej kontroli ich jakoœci po-
przez zorganizowany system monitoringu. 

Ocena jakoœci wód podziemnych zosta³a opraco-
wana w oparciu o „Klasyfikacjê jakoœci wód pod-
ziemnych dla potrzeb monitoringu œrodowiska”
(PIOŒ, 1995). 

Dla okreœlania poziomu zanieczyszczenia wyko-
rzystano przyjêt¹ dla potrzeb monitoringu wód pod-
ziemnych klasyfikacjê jakoœci wód podziemnych: 

klasa I – wody najwy¿szej jakoœci (Ia) i wysokiej
jakoœci (Ib), 

klasa II – wody œredniej jakoœci, 
klasa III – wody niskiej jakoœci, 
NOK – wody nie odpowiadaj¹ce klasyfikacji

(pozaklasowe). 
Zgodnie z metodologi¹ przyjêt¹ w Pañstwowym

Monitoringu Œrodowiska, przy zaliczaniu wody do
odpowiedniej klasy dopuszczono przekroczenia war-
toœci granicznych nie wiêcej ni¿ trzech wskaŸników,
pod warunkiem, ¿e mieszcz¹ siê w granicach przyjê-
tych dla bezpoœrednio ni¿szej klasy jakoœci. Nie do-
puszczono mo¿liwoœci przekroczenia wartoœci wskaŸ-
ników o charakterze toksycznym (Ag, As, Al, Cd, Cr,
CN, Cu, F, Ni, NNO2, NNO3, Pb).

Sieæ monitoringu wód podziemnych województwa
dolnoœl¹skiego obejmuje punkty pomiarowe, monito-
ruj¹ce wszystkie g³ówne zbiorniki wód podziemnych
(GZWP), u¿ytkowe poziomy wodonoœne, obszary
zwiêkszonego drena¿u, obszary szczególnie zagro¿o-
ne przez przemys³ oraz uzupe³nia i kontynuuje sieci
monitoringowe istniej¹ce w województwach oœcien-
nych. Uwzglêdnia warunki hydrogeologiczne, w ujê-
ciu regionalnym i lokalnym, wszystkich istniej¹cych
na tym terenie poziomów wodonoœnych oraz istnienie
potencjalnych ognisk zanieczyszczeñ i zagro¿eñ wód
podziemnych. 

Celem monitoringu jest dostarczanie danych o ja-
koœci zasobów tych wód dla potrzeb zwi¹zanych
z identyfikowaniem, a nastêpnie eliminowaniem lub
ograniczaniem zagro¿eñ w ramach programów dzia-
³añ ochronnych, ukierunkowanych na osi¹gniêcie do-
brego stanu chemicznego wód. 

W rozdziale przedstawiono wyniki badañ z roku
2003 oraz z okresu 2001-2003 w sieci realizowanej
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
we Wroc³awiu. Uwzglêdniono tak¿e badania z okresu
1991-2003 wykonywane przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie. W 2003 r. sieæ monitorin-
gu wód podziemnych obejmowa³a opróbowanie sta-
nowisk badawczych na obszarze ca³ego województwa
dolnoœl¹skiego oraz pobór wód mineralnych i leczni-
czych na obszarach ich wystêpowania. 

Badania jakoœci wykonywano zgodnie z „Projek-
tem sieci regionalnej monitoringu województwa dol-
noœl¹skiego” w punktach realizowanych przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³a-
wiu i „Projektem sieci krajowej monitoringu zwyk³ych
wód podziemnych” Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego z 1994 r. oraz aktualnymi programami Pañ-
stwowego Monitoringu Œrodowiska (PIOŒ-GIOŒ). 
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Tabela I.3.1. Jakoœæ wód podziemnych w punktach pomiarowych PIG w latach 1991-2003

Tabela I.3.2. Jakoœæ wód
podziemnych w 2003 r. na podstawie
stanowisk badawczych WIOŒ
we Wroc³awiu

Wykonawc¹ prac i badañ by³y: WIOŒ we Wroc³a-
wiu oraz Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In¿ynier-
skiej PIG przy wspó³pracy z zespo³ami hydrogeolo-
gów z Oddzia³ów PIG we Wroc³awiu. 

WIOŒ we Wroc³awiu w 2003 r. kontynuowa³ rów-
nie¿ badania wód podziemnych na obszarach bezpo-
œrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami. 

Sieæ Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska w za-
kresie wód podziemnych w roku 2003 obejmowa³a
123 punkty pomiarowe: w tym 28 punktów realizowa-
nych przez PIG i 95 punktów realizowanych przez
WIOŒ we Wroc³awiu, z czego 69 punktów zwyk³ych

wód podziemnych oraz 26 punktów wód mineralnych
i leczniczych. 

Interpretacjê wyników badañ wód podziemnych
województwa dolnoœl¹skiego przeprowadzono za po-
moc¹ komputerowej bazy danych jakoœci wód, opra-
cowanej w Oddziale Œwiêtokrzyskim Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Kielcach. 

Analizy fizyko-chemiczne próbek wód podziem-
nych, w zakresie 49 oznaczeñ wskaŸników jakoœci
i cech wody, by³y wykonywane w Centralnym Labo-
ratorium Chemicznym PIG w Warszawie oraz w labo-
ratoriach WIOŒ we Wroc³awiu i jego Delegaturach. 

3.2.1. Stan czystoœci zwyk³ych wód podziemnych

W latach 1991-2003 jakoœæ wód podziemnych ba-
danych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny wyka-
zuje tendencjê zmniejszania siê wód najwy¿szej i wy-
sokiej jakoœci na korzyœæ wód œredniej i niskiej jako-
œci. 

Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu wykazuj¹, ¿e
o zakwalifikowaniu zwyk³ych wód podziemnych

w 2003 r. do klasy II i klasy III zadecydowa³y pod-
wy¿szone wartoœci: przewodnictwa elektrycznego
w³., manganu, ¿elaza, baru, mêtnoœci, barwy, substan-
cji rozpuszczonych, fosforanów, siarczanów, strontu,
NNH4, potasu oraz niskie wartoœci twardoœci ogólnej,
wodorowêglanów i odczynu. Do zwi¹zków o charak-
terze toksycznym obni¿aj¹cych jakoœæ zaliczono:
NNO3, NNO2, kadm, o³ów i nikiel.

Tabela I.3.3. Jakoœæ wód
podziemnych w latach 2001-2003
na podstawie stanowisk
badawczych WIOŒ we Wroc³awiu

Objaœnienia skrótów i symboli



Tabela I.3.4. Stanowiska badawcze PIG z klasyfikacj¹ jakoœci zwyk³ych wód podziemnych w 2003 r. na terenie województwa dolnoœl¹skiego



Rysunek I.3.1. Klasyfikacja jakoœci wód podziemnych w 2003 r. wg PIG 



Tabela I.3.5. Stanowiska badawcze WIOŒ z klasyfikacj¹ jakoœci zwyk³ych wód podziemnych w I pó³roczu 2003 r.





Rysunek I.3.2. Klasyfikacja jakoœci wód podziemnych w I pó³roczu 2003 r. (wg WIOŒ) oraz w 2003 r.(wg PIG) 



Tabela I.3.6. Stanowiska badawcze WIOŒ z klasyfikacj¹ jakoœci zwyk³ych wód podziemnych w II pó³roczu 2003 r.





Rysunek I.3.3. Klasyfikacja jakoœci wód podziemnych w II pó³roczu 2003 r. (WIOŒ) oraz w 2003 r. (PIG) 



Rysunek I.3.4. Zawartoœæ azotanów w wodach podziemnych w I pó³roczu 2003 r.

gdzie:
Σr.A – suma gramorównowa¿ników anionów



Rysunek I.3.5. Zawartoœæ azotanów w wodach podziemnych w II pó³roczu 2003 r.

gdzie:
Σr.A – suma gramorównowa¿ników anionów
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3.2.2. Stan czystoœci wód mineralnych i leczniczych

Wody mineralne wystêpuj¹ na terenie wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego w rejonie sudeckim oraz na tere-
nie bloku przedsudeckiego. Charakterystyczn¹ cech¹
tego rejonu jest wystêpowanie ska³ krystalicznych
czêsto na niewielkiej g³êbokoœci od powierzchni tere-
nu. S¹ to intruzje granitowe, ska³y wulkaniczne i zme-
tamorfizowane, przewa¿nie o du¿ym stopniu spêkania
oraz naruszenia tektonicznego. Spêkania te oraz dys-
lokacje tektoniczne siêgaj¹ niekiedy znacznych g³êbo-
koœci i stwarzaj¹ korzystne warunki do przep³ywu
wód podziemnych. Warunki te sprzyjaj¹ wystêpowa-
niu wód mineralnych, wœród których przewa¿aj¹
szczawy, a niemal ca³kowicie brak jest wód chlorko-
wych. Wody mineralne, których dzia³anie lecznicze
zosta³o udokumentowane badaniami klinicznymi no-
sz¹ nazwê wód leczniczych.

Miejsca wystêpowania szczaw w Sudetach grupu-
j¹ siê w 3 rejonach: Kotlinie K³odzkiej, rejonie Wa³-
brzycha (Niecka Œródsudecka) i rejonie Œwieradowa
Zdroju – Czerniawy. Szczawy te nale¿¹ do wód ch³od-
nych. Poni¿ej przedstawiono krótki, syntetyczny opis
niektórych wód mineralnych. 

W L¹dku Zdroju wystêpuj¹ dwa typy wód: wody
radonowe oraz wody siarczkowo-siarkowodorowo-
-fluorkowe. Wody radonowe ujmowane s¹ przez Ÿró-
d³o „Jerzy”, którego wydajnoœæ wynosi ok. 285 l/min,
a temperatura wody 8,6°C. Zawieraj¹ radon w iloœci
1290 Bq/l. Wody siarczkowo-siarkowodorowo-fluor-
kowe uzyskiwane s¹ przede wszystkim ze Ÿród³a
„Zdzis³aw” o wydajnoœci 265 l/min, temperaturze
43,9°C oraz zawartoœci anionu siarczanowego
23,9 mg/l i fluoru 10,6 mg/l. Z pozosta³ych 4 Ÿróde³
pobór tej wody jest niewielki. S¹ to Ÿród³a: „Woj-
ciech”, „Curie-Sk³odowska”, „D¹brówka”, „Chro-
bry”. Temperatura tych wód wynosi od 20 do 29°C,
zawartoœæ fluoru od 10 do 11 mg/l, zaœ zawartoœæ
anionu siarczanowego oko³o 20 mg/l. Znajduje siê
w nich w niewielkiej iloœci równie¿ radon. 

Cieplice Œl¹skie Zdrój – jedno z najbardziej zna-
nych uzdrowisk w Sudetach. Ujmuje siê tutaj s³abo

zmineralizowane fluorkowe wody termalne o tempe-
raturze 22-44°C (8 Ÿróde³). Niedawno odkryto rów-
nie¿ nowe Ÿród³a termalne o temperaturze powy¿ej
70°C. 

Wody okolic Dusznik Zdroju nale¿¹ do szczaw
wodorowêglanowo-wapniowych. Stopieñ mineraliza-
cji jest na poziomie 1,3-2,5 g/l. Maj¹ one stabilny
sk³ad chemiczny. Wydajnoœæ Ÿróde³ ulega nieznacz-
nym wahaniom tylko pod wp³ywem opadów atmosfe-
rycznych. U¿ywane s¹ do kuracji pitnej, k¹pieli mine-
ralnych i do produkcji CO2. Obecnie eksploatuje siê 5
Ÿróde³. S¹ to: 

„Pieniawa Chopina” – szczawa wodorowêglano-
wo-wapniowo-sodowa, ¿elazista, zawiera CO2,
temperatura 18°C, g³êbokoœæ otworu 78 m; 

„Jan Kazimierz” – szczawa wodorowêglanowo-
-wapniowo-sodowa, siarczkowa, wydajnoœæ
80 l/min, zawiera CO2, temperatura 16°C, g³êbo-
koœæ otworu 162 m; 

„Agata” – szczawa wodorowêglanowo-sodowo-
-magnezowa, ¿elazista, wydajnoœæ 14 l/min, za-
wiera CO2, temperatura 12°C, g³êbokoœæ otworu
20 m; 

„Jacek” – szczawa wodorowêglanowo-wapnio-
wo-magnezowa, radoczynna, siarkowa, wydajnoœæ
7 l/min, zawiera CO2, temperatura 18°C, g³êbo-
koœæ 90 m; 

„B-4” – szczawa wodorowêglanowo-wapniowo-
-sodowo-magnezowa, ¿elazista, wydajnoœæ
7 l/min, zawiera CO2, temperatura 16,6°C, g³êbo-
koœæ otworu 55 m. 
W Szczawnie Zdroju wystêpuj¹ szczawy wodoro-

wêglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowe ujmowa-
ne przez otwory: „Mieszko”, „D¹brówka”, „M³ynarz”
i „Marta”. 

W Kudowie Zdroju wystêpuj¹ szczawy ¿elazisto-
-wodorowêglanowo-sodowo-wapniowe z zawartoœci¹
arsenu o niewielkiej radoczynnoœci. Znajduje siê tu
9 Ÿróde³ wód mineralnych, miêdzy innymi: „Moniusz-
ko”, „Œniadecki”, „Marchlewski”. 

Analiza 1481 wyników badañ monitoringowych
wód podziemnych w okresie 1991-2003, z pominiê-
ciem wyników badañ wód z piezometrów zlokalizo-
wanych wokó³ sk³adowisk odpadów wykaza³a, ¿e na
terenie województwa dolnoœl¹skiego nie wystêpuje
problem zanieczyszczenia wód azotanami z terenów
rolniczych, co przedstawiaj¹ zestawienia tabelaryczne
i mapki. 

Tabela I.3.7. Stê¿enia azotanów w latach 1991-2003

Tabela I.3.8. Stê¿enia azotanów w 2003 r.



Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Podstaw¹ dzia³alnoœci uzdrowiska w D³ugopolu
Zdroju s¹ wody mineralne 3 Ÿróde³: „Emilii”, „Kazi-
mierza” i „Renaty”. S¹ to szczawy ¿elaziste o zniko-
mej radoczynnoœci. 

Wody mineralne okolic Polanicy Zdroju to szcza-
wy wodorowêglanowo-wapniowe i ¿elaziste o du¿ej
wydajnoœci. „Wielka Pieniawa” – najwiêksze Ÿród³o
w Polanicy Zdroju ma wydajnoœæ 300 l/min. 

Wszystkie wody mineralne charakteryzuj¹ siê
znaczn¹ zawartoœci¹ CO2. 

Badania jakoœci wód mineralnych i leczniczych na
terenie województwa dolnoœl¹skiego prowadzono
w 26 punktach. Taka iloœæ stanowisk zapewnia syste-
matyczne badanie wszystkich hydrochemicznych ty-
pów tych wód na Dolnym Œl¹sku. 

Dotychczas badania jakoœci wód mineralnych by³y
prowadzone przez poszczególne zak³ady uzdrowisko-

we. Zakres badañ WIOŒ zosta³ dobrany w taki sposób,
aby jego wyniki stanowi³y uzupe³nienie badañ jakoœci
tych wód prowadzonych przez u¿ytkowników ujêæ. 

Badania prowadzone przez WIOŒ we Wroc³awiu
dowodz¹, ¿e na niektórych obszarach wspó³wystêpo-
wania wód mineralnych i leczniczych oraz wód zwy-
k³ych zaznaczy³ siê wyraŸny wp³yw eksploatacji wód
zwyk³ych na jakoœæ wód mineralnych. Prowadzone
badania wykazuj¹, ¿e obok wskaŸników decyduj¹-
cych o sk³adzie okreœlonej wody mineralnej pojawia-
j¹ siê wskaŸniki „obce” maj¹ce wp³yw na jakoœæ wód. 

Analiza wyników z lat 2000-2003 wykaza³a, ¿e
wody mineralne i lecznicze charakteryzuj¹ siê pod-
wy¿szon¹ mêtnoœci¹ i barw¹ oraz zmienn¹ twardoœci¹
i odczynem. Niepokoj¹cym jest obecnoœæ w tych wo-
dach podwy¿szonej zawartoœci manganu, niklu, arse-
nu oraz bakterii typu coli.

Tabela I.3.9. Wyszczególnienie wskaŸników fizyko-chemicznych i bakterii decyduj¹cych o jakoœci wód
mineralnych i leczniczych w 2003 r.



Rysunek I.3.6. Typ hydrochemiczny wód mineralnych i leczniczych w 2003 r.
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3.2.3. Ocena zwyk³ych wód podziemnych w uk³adzie piêter wodonoœnych

W profilu hydrogeologicznym województwa dol-
noœl¹skiego wystêpuj¹ piêtra wodonoœne w utworach
czwartorzêdu, trzeciorzêdu, kredy, triasu, permu, kar-
bonu oraz w paleozoicznych ska³ach krystalicznych.
Ze wzglêdu na bardzo urozmaicon¹ budowê geolo-
giczn¹ oraz zró¿nicowanie litologiczne poszczegól-
nych kompleksów stratygraficznych wody podziemne
znajduj¹ce siê w ró¿nych oœrodkach charakteryzuj¹
siê zmienn¹ jakoœci¹ oraz s¹ w ró¿nych stopniach wy-
korzystywane. 

Poni¿ej przedstawiono krótki opis poszczególnych
piêter wodonoœnych w ujêciu podzia³u województwa
dolnoœl¹skiego na nastêpuj¹ce regiony: sudecki, wro-
c³awski oraz po³udniow¹ czêœæ regionu wielkopol-
skiego (podzia³ wg A.S. Malinowskiego „Budowa
geologiczna Polski”, tom VII „Hydrogeologia”,
1991). 

Piêtro wodonoœne czwartorzêdu
Piêtro wodonoœne czwartorzêdu stanowi g³ówny

i najbardziej rozpowszechniony zbiornik wód pod-
ziemnych województwa dolnoœl¹skiego. 

W regionie sudeckim mo¿na wyró¿niæ trzy rodza-
je wystêpowania wodonoœnego czwartorzêdu: 

doliny kopalne zwi¹zane z systemem staroplej-
stoceñskiej sieci rzecznej. Do najzasobniejszych
odcinków tych dolin nale¿¹: kopalna dolina Nysy
K³odzkiej w zachodniej czêœci K³odzka, kopalna
struktura w dolinie Bobru miêdzy Kamienn¹ Gór¹
a Marciszowem i Œwidnikiem, kopalna dolina Bo-
bru biegn¹ca przez pó³nocn¹ czêœæ Jeleniej Góry,
kopalna dolina Kwisy i Olzy w rejonie Gryfowa
Œl¹skiego i Ubocza; 

doliny rzeczne zwi¹zane z systemem m³odoplej-
stoceñskiej sieci rzecznej po okres wspó³czesny.
Szczególne znaczenie maj¹ tutaj doliny wiêkszych
rzek sudeckich – Nysy K³odzkiej, Kaczawy, Bobru
i Kwisy; 

obszary wysoczyznowe – utworami wodonoœny-
mi s¹ osady wodnolodowcowe maj¹ce pokrywowy
lub miêdzymorenowy charakter. Taki typ dominu-
je w zachodniej czêœci obszaru sudeckiego. 
W przewa¿aj¹cej czêœci obszaru stwierdzono

w utworach czwartorzêdowych tylko jeden poziom
o charakterze wodonoœnym. Warstwy wodonoœne za-
silane s¹ na ogó³ przez infiltracje wód opadowych. 

W regionie wroc³awskim mo¿na wyró¿niæ nastê-
puj¹ce rodzaje wystêpowania wodonoœnego czwarto-
rzêdu: 

poziomy wodonoœne w dolinach kopalnych. Do
najwa¿niejszych i najlepiej rozpoznanych nale¿¹:
kopalna Pradolina Odry w okolicach Oleœnicy,
Piekar i Jelcza-Laskowic; kopalna Pradolina Nysy
K³odzkiej w okolicach W¹wolnicy, Borku Strze-

liñskiego i Wroc³awia, Pradolina Pi³awy ko³o
Dzier¿oniowa, Uciechowa, Kie³czyna, Bia³obrze-
zia, i Borowa, Pradolina Bystrzycy na odcinku
Mietków – K¹ty Wroc³awskie – Wroc³aw; 

poziomy wodonoœne zwi¹zane z dolinami rzecz-
nymi. Najwiêkszy obszar zajmuj¹ warstwy wodo-
noœne zwi¹zane z dolinami Odry, Nysy K³odzkiej,
Widawy i O³awy, a tak¿e fragmentarycznie By-
strzycy; 

poziomy wodonoœne w obrêbie utworów wodno-
lodowcowych o charakterze pokrywowym i miê-
dzymorenowym. Przewa¿aj¹ one w obrêbie pó³-
nocno-wschodniej czêœci regionu oraz w obrêbie
pogrzebanych krawêdzi neotektonicznych. 
Zazwyczaj w utworach czwartorzêdowych wystê-

puje jeden u¿ytkowy poziom wodonoœny, jedynie
w obrêbie struktur kopalnych dwa, a niekiedy nawet
trzy poziomy. Mi¹¿szoœæ utworów wodonoœnych jest
zazwyczaj rzêdu ok. kilku do 20 m, ale w obrêbie nie-
których struktur kopalnych jest wiêksza i osi¹ga na-
wet 80 m. Dominuj¹cym Ÿród³em zasilania tej war-
stwy wodonoœnej jest infiltracja wód opadowych. 

W po³udniowej czêœci regionu wielkopolskiego
warunki hydrogeologiczne w obrêbie piêtra czwarto-
rzêdowego charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹.
W obrêbie pradoliny barycko-g³ogowskiej zaznacza
siê odrêbnoœæ w wykszta³ceniu strukturalnym i hydro-
dynamicznym omawianego piêtra wodonoœnego, wy-
nikaj¹ca z genezy i rozwoju tej jednostki oraz stosun-
ków paleogeograficznych. Pradolina ta rozcina na g³ê-
bokoœci od 100-150 m i³y trzeciorzêdowe. W jej obrê-
bie wyró¿nia siê szereg przeg³êbieñ, które posiadaj¹
bardzo korzystne warunki hydrogeologiczne. S¹ to
Kotlina ¯migrodzka i le¿¹ca na terenie województwa
wielkopolskiego Kotlina Odolanowska. 

Zbiorniki czwartorzêdowe to: Pradolina Barycz-
-G³ogów W (GZWP 302), Pradolina Barycz-G³ogów
E (GZWP 303), Zbiornik Wschowa (GZWP 306),
Zbiornik miêdzymorenowy Smoszew (GZWP 309),
Pradolina Odry (G³ogów) (GZWP 314), Zbiornik
Chocianów Gozdnica (GZWP 315), Zbiornik S³up-
Legnica (GZWP 318), Pradolina Odry (S Wroc³aw)
(GZWP 320), Zbiornik Oleœnica (GZWP 322), Dolina
Kopalna Nysy K³odzkiej (GZWP 340), Dolina Bobru
(Marciszów) (GZWP 343). 

Wymienione zbiorniki monitorowane by³y
w 2003 r. w 34 punktach przez WIOŒ we Wroc³awiu
i w 17 punktach przez PIG. 

Wody piêtra czwartorzêdowego charakteryzowa³y
siê wystêpowaniem ró¿nych typów wód: HCO3-Ca,
HCO3-Ca-Mg, HCO3-Ca-Mg, SO4-HCO3-Ca, HCO3-
SO4-Ca-Mg, SO4-HCO3-Ca, Cl-HCO3-SO4-Ca-Na. 

W badanych punktach tego piêtra stwierdzono: 
wody wysokiej jakoœci (Ib) – 32%, 
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wody œredniej jakoœci (II) – 45%, 
wody niskiej jakoœci (III) – 23%. 

WskaŸniki decyduj¹ce o pogorszeniu jakoœci wody
do klasy niskiej jakoœci to: przewodnictwo elektrycz-
ne w³., mêtnoœæ, mangan, ¿elazo, twardoœæ ogólna,
siarczany, azot amonowy i azotanowy oraz nikiel
i kadm. 

Oceniaj¹c wody piêtra czwartorzêdowego w za-
kresie przydatnoœci do spo¿ycia stwierdzono, ¿e do
wskaŸników obni¿aj¹cych jakoœæ nale¿¹: ¿elazo, man-
gan, barwa, twardoœæ, odczyn, siarczany, nikiel, azota-
ny, arsen i kadm, a tak¿e bakteriologia. 

Piêtro wodonoœne trzeciorzêdu
W regionie sudeckim trzeciorzêdowe piêtro wo-

donoœne tworz¹ g³ównie osady miocenu oraz w mniej-
szym stopniu pliocenu. Wystêpowanie tego piêtra jest
ograniczone do zachodniej i pó³nocno-zachodniej czê-
œci obszaru sudeckiego. W obrêbie omawianego piê-
tra, charakteryzuj¹cego siê porowym rodzajem kr¹¿e-
nia wód, mo¿na wyró¿niæ zwykle od jednego do czte-
rech poziomów wodonoœnych. Dominuj¹cym typem
ska³ s¹ piaski œrednio- i drobnoziarniste z domieszk¹
frakcji ilastej i pylastej. Zwierciad³o wody znajduje
siê pod ciœnieniem. 

W regionie wroc³awskim piêtro wodonoœne trze-
ciorzêdu stanowi¹ osady piaszczyste, rzadziej ¿wiro-
we. Wœród wodonoœnych utworów tego piêtra domi-
nuj¹ piaski drobno i œrednioziarniste ze zmienn¹, ale
zwykle znaczn¹ domieszk¹ frakcji drobniejszych –
pylastej i ilastej. Zwierciad³o ma charakter generalnie
naporowy. 

W po³udniowej czêœci regionu wielkopolskiego
(rejon pradoliny barycko-g³ogowskiej oraz obszar wy-
soczyznowy) poziomy wodonoœne wystêpuj¹ w utwo-
rach mioceñskich i lokalnie oligoceñskich. Zdecydo-
wanie lepiej poznane s¹ warunki hydrogeologiczne
panuj¹ce na sk³onach pradoliny. Na jej obszarze wy-
stêpuje przewa¿nie jeden podwêglowy, mioceñski po-
ziom wodonoœny – dwu- lub trzywarstwowy. Litolo-
gicznie s¹ to piaski drobnoziarniste z domieszk¹ frak-
cji pylastej, rzadziej œrednioziarniste. 

Zbiorniki trzeciorzêdowe to: Subzbiornik Lubin
(GZWP 316), Subzbiornik Prochowice – Œroda Œl¹ska
(GZWP 319), Subzbiornik K¹ty Wroc³awskie – O³a-
wa – Brzeg (GZWP 321), Subzbiornik Paczków –
Niemodlin (GZWP 338). 

Wymienione zbiorniki monitorowane by³y
w 2003 r. w 20 punktach przez WIOŒ we Wroc³awiu
i 6 punktach przez PIG.

Wody tego piêtra charakteryzuj¹ siê wystêpowa-
niem ró¿nych typów wód: HCO3-Ca, HCO3-Ca-Mg,
HCO3-Ca-Mg-Na, HCO3-SO4-Ca-Mg, SO4-HCO3-
Cl-Ca-Na, SO4-Cl-HCO3-Ca-Na-Mg. 

W badanych punktach tego piêtra stwierdzono: 
wody wysokiej jakoœci (Ib) – 2%, 

wody œredniej jakoœci (II) – 74%, 
wody niskiej jakoœci (III) – 24%. 

WskaŸnikami decyduj¹cymi o pogorszeniu jakoœci
wody do klasy niskiej jakoœci by³y: przewodnictwo
elektryczne w³., wodorowêglany, stront, mêtnoœæ, sub-
stancje rozpuszczone, mangan i ¿elazo, siarczany, azot
azotanowy i azotynowy oraz potas i fosforany. 

Oceniaj¹c wody piêtra trzeciorzêdowego w zakre-
sie przydatnoœci do spo¿ycia stwierdzono, ¿e do
wskaŸników obni¿aj¹cych jakoœæ nale¿¹: ¿elazo, man-
gan, barwa, twardoœæ, siarczany, azotany, arsen, a tak-
¿e bakteriologia.

Piêtro wodonoœne kredy
W regionie sudeckim wodonoœne utwory kredy

wystêpuj¹ w obrêbie depresji pó³nocnosudeckiej
i œródsudeckiej. Wody tego piêtra s¹ tam czêsto g³ów-
nym i zarazem pierwszym poziomem wodonoœnym.
W obrêbie Niecki Pó³nocnosudeckiej wystêpuj¹ na
ogó³ piaskowce, margle i i³owce, a w okolicach Wle-
nia i Lwówka Œl¹skiego – piaskowce, warstwy piasz-
czyste i margliste. 

W rejonie Niecki Pó³nocnosudeckiej mo¿na wy-
dzieliæ od dwóch do czterech poziomów wodono-
œnych. Parametry hydrogeologiczne s¹ na omawia-
nym obszarze zdeterminowane wykszta³ceniem litolo-
gicznym, stopniem ich zwietrzenia oraz zaanga¿owa-
nia tektonicznego. Na podstawie dotychczasowych
obserwacji hydrogeologicznych oraz wyników badañ
geologicznych mo¿na stwierdziæ, ¿e na obszarze
Niecki Pó³nocnosudeckiej istniej¹ kontakty hydrau-
liczne pomiêdzy wodami podziemnymi kredy, triasu
i permu. 

W obrêbie Depresji Œródsudeckiej wydziela siê
w obrêbie utworów kredowych dwa rejony: Krzeszo-
wa i Kudowy – Miêdzylesia. Kolektorami wody pod-
ziemnej s¹ tutaj, podobnie jak w Niecce Pó³nocnosu-
deckiej, przede wszystkim piaskowce ciosowe oraz
spêkane strefy margli i mu³owców. 

W rejonach wroc³awskim i wielkopolskim piêtro
wodonoœne kredy znajduje siê poza granicami admni-
stracyjnymi województwa dolnoœl¹skiego. 

Zbiorniki kredowe to: Niecka Zewnêtrznosudecka
Boles³awiec (GZWP 317), Niecka Wewn¹trzsudecka
Kudowa – Bystrzyca (GZWP 341), Niecka Wewnêtrz-
nosudecka Krzeszów (GZWP 342). 

Wymienione zbiorniki monitorowane by³y
w 2003 r. w 8 punktach przez WIOŒ we Wroc³awiu
i 1 punkcie przez PIG. 

Wody tego piêtra charakteryzuj¹ siê wystêpowa-
niem ró¿nych typów wód: HCO3-Ca, HCO3-Ca-Mg,
HCO3-SO4-Ca, HCO3-SO4-Ca-Na, HCO3-Cl-NO3-
Ca-Mg, HCO3-Cl-NO3-SO4-Ca-Mg. 

W badanych punktach tego poziomu stwierdzono: 
wody najwy¿szej jakoœci (Ia) – 12%, 
wody wysokiej jakoœci (Ib) – 59%, 
wody œredniej jakoœci (II) – 18%,
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wody niskiej jakoœci (III) – 12%. 
WskaŸnikami decyduj¹cymi o pogorszeniu jakoœci

wody do klasy niskiej jakoœci by³y: przewodnictwo
elektryczne w³., wodorowêglany, mêtnoœæ, man-
gan, ¿elazo, azot azotanowy, potas, kadm i o³ów. 

Oceniaj¹c wody piêtra kredowego w zakresie
przydatnoœci do spo¿ycia stwierdzono, ¿e do wskaŸni-
ków obni¿aj¹cych jakoœæ nale¿¹: barwa, ¿elazo, man-
gan, kadm i o³ów oraz bakteriologia. 

Utwory starsze od kredy i piêtro wodonoœne
w ska³ach krystalicznych

W regionie sudeckim wodonoœne utwory triasu
wystêpuj¹ w obrêbie Depresji Pó³nocnosudeckiej
i Œródsudeckiej. Zwierciad³o wód szczelinowych
w obrêbie Depresji Pó³nocnosudeckiej ma charakter
napiêty i samowyp³ywowy. W Depresji Œródsudeckiej
trias jest reprezentowany przez seriê piaskowców
o maksymalnej mi¹¿szoœci do 140 m. Rozprzestrze-
nienie tej serii ogranicza siê do okolic Krzeszowa. Do-
tychczasowe badania wykaza³y, ¿e trias nie stanowi
pojemnego zbiornika wód podziemnych. 

W regionie wroc³awskim praktyczne znaczenie
ma tylko poziom wodonoœny wapienia muszlowego
wykszta³conego w formie wapieni wystêpuj¹cych
w ró¿nych odmianach litologicznych. Poziom ten cha-
rakteryzuje siê re¿imem naporowym.

W regionie wielkopolskim (po³udniowy frag-
ment) nie wystêpuje poziom u¿ytkowy w utworach
triasowych. 

Wodonoœne utwory permu wystêpuj¹ w obrêbie
depresji pó³nocnosudeckiej i œródsudeckiej. Utwory
permskie mo¿na traktowaæ jako wodonoœce szczelino-
we, pó³przepuszczalne. W obrêbie niecki œródsudec-
kiej utwory te maj¹ wiêksz¹ pojemnoœæ, co uwidacz-
nia siê w postaci wiêkszych wydajnoœci eksploatacyj-
nych otworów (rzêdu kilkanaœcie metrów szeœcien-
nych na godzinê). 

Piêtro wodonoœne karbonu ogranicza siê do regio-
nu sudeckiego, a konkretnie do obszaru Depresji
Œródsudeckiej i jest s³abo rozpoznane. Karboñskie
piêtro wodonoœne ³¹czy siê tam z piêtrem permskim
w jeden system hydrauliczny wodonoœców szczelino-
wych. Zwierciad³o wód szczelinowych piêtra karboñ-
skiego ma charakter swobodny i kszta³tuje siê na g³ê-
bokoœci od kilku do kilkudziesiêciu metrów. Nale¿y
równie¿ zaznaczyæ, ¿e na znacznych obszarach
w okolicy Wa³brzycha oraz Nowej Rudy pierwotne
warunki hydrogeologiczne zosta³y w du¿ej mierze za-
burzone przez odwadnianie rejonu tamtejszych kopalñ
wêgla kamiennego. 

W regionie sudeckim rozpoznanie hydrogeolo-
giczne ska³ krystalicznych jest bardzo s³abe. Wystê-
puje tam poziom wód w spêkanych i szczelinowych
utworach krystalicznych oraz zasilaj¹cy je okresowo
przypowierzchniowy poziom rumoszowy. Oba te po-
ziomy ró¿ni¹ siê zasadniczo rodzajem kr¹¿enia –

w pierwszym przypadku jest to przep³yw szczelinowy
(sporadycznie zintensyfikowany procesami krasowy-
mi), a w drugim – przep³yw porowy. 

Wodonoœce szczelinowe krystaliniku sudeckiego
zaliczyæ nale¿y do ska³ s³aboprzepuszczalnych z za-
znaczaj¹cymi siê lokalnie strefami œrednio- i dobrze-
przepuszczalnymi. Zwierciad³o wód podziemnych
w wodonoœcach krystalicznych regionu sudeckiego
ma charakter swobodny, co wi¹¿e siê z mechanizmem
zasilania. 

W regionie wroc³awskim piêtro wodonoœne w ob-
rêbie ska³ krystalicznych obejmuje masywy Strzelina,
Sobótki, czêœci Gór Sowich i Strzegomia oraz nie-
wielkie obszary z p³ytko wystêpuj¹cymi ska³ami kry-
stalicznymi pod cienk¹ pokryw¹ czwartorzêdu. 

Rozpoznanie hydrogeologiczne tego piêtra jest
bardzo ma³e. Ogólnie mówi¹c mo¿na w nim wyró¿niæ
dwa poziomy wodonoœne: ci¹g³y powierzchniowy po-
ziom rumoszowy z nak³adaj¹cym siê udzia³em cien-
kich pokryw czwartorzêdowych oraz poziom g³êbszy
w spêkanych i szczelinowatych utworach krystalicz-
nych. 

Zbiorniki w utworach starszych od kredowych to:
Zbiornik Góry Bialskie – Œnie¿nik (GZWP 339)
i Zbiornik Karkonosze (nr 344 aktualnie nie zaliczany
do GZWP). 

Wymienione zbiorniki monitorowane by³y
w 2003 r. w 7 punktach przez WIOŒ we Wroc³awiu
4 punktach przez PIG.

Wody tych piêter charakteryzuj¹ siê wystêpowa-
niem ró¿nych typów wód: HCO3-Ca, HCO3-Ca-Mg,
HCO3-SO4-Ca, HCO3-SO4-Ca-Na, HCO3-Cl-NO3-
Ca-Mg, HCO3-Cl-NO3-SO4-Ca-Mg. 

W badanych punktach tego piêtra stwierdzono: 
wody wysokiej jakoœci (Ib) – 50%, 
wody œredniej jakoœci (II) – 39%, 
wody niskiej jakoœci (III) – 11%. 

WskaŸnikami decyduj¹cymi o pogorszeniu jakoœci
wody do klasy niskiej jakoœci by³y: przewodnictwo
elektryczne w³., wodorowêglany i azot azotanowy. 

Oceniaj¹c wody tych piêter w zakresie przydatno-
œci do spo¿ycia stwierdzono, ¿e do wskaŸników obni-
¿aj¹cych jakoœæ nale¿¹: twardoœæ ogólna, odczyn, ¿e-
lazo, mangan, azotany oraz bakteriologia. 

Podsumowuj¹c, analiza oceny jakoœci w uk³adzie
piêter wodonoœnych w 2003 r. wskazuje jednoznacz-
nie, ¿e wody wg³êbne poziomów kredy maj¹ najwiêk-
szy udzia³ w klasie wysokiej jakoœci wód (67-75%).
Wody w poziomach starszych ni¿ kredowe równie¿
charakteryzuj¹ siê przewag¹ wód wysokiej jakoœci
(45,5-57%). 

W odniesieniu do wód poziomów czwartorzêdo-
wych wysoka jakoœæ wystêpuje w 31-32% badanych
wód. Nisk¹ jakoœci¹ charakteryzuj¹ siê wody pozio-
mów trzeciorzêdowych. Wysoka jakoœæ (klasa Ib) wy-
stêpuje zaledwie w 4% badanych wód.
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W 2003 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska we Wroc³awiu kontynuowa³ badania jakoœci
wód podziemnych wokó³ obiektów nara¿onych na
bezpoœrednie oddzia³ywanie zanieczyszczeñ przemy-
s³owych i komunalnych oraz wokó³ obiektów stano-
wi¹cych potencjalne Ÿród³o powa¿nych awarii. Bada-
nia prowadzono na terenie ca³ego województwa dol-
noœl¹skiego w ujednolicony sposób. 

Poni¿ej wymieniono badane w 2003 r. obiekty
wraz z krótk¹ charakterystyk¹ jakoœci wód podziem-
nych. 

Sk³adowisko komunalne Maœlice 
we Wroc³awiu

W pobli¿u sk³adowiska Maœlice próbki wód pod-
ziemnych pobrano z 5 piezometrów. Wszystkie anali-
zowane próbki zaliczono do wód pozaklasowych.
O klasyfikacji wód piezometru P12, zlokalizowanego
na kierunku nap³ywu wód w stronê obiektu zadecydo-
wa³y takie wskaŸniki, jak: kadm, nikiel, przewodnoœæ
elektrolityczna w³., azotyny. 

O klasyfikacji wód piezometrów zlokalizowanych
na kierunku sp³ywu wód w stronê rzeki Odry (P4, P9,
P3, P8) zadecydowa³y wartoœci przewodnoœci elektro-
litycznej w³. i utlenialnoœci oraz stê¿enia azotu amo-
nowego, chlorków, detergentów, kadmu, magnezu,
manganu, niklu, o³owiu, potasu, ropopochodnych,

sodu, ¿elaza, a tak¿e azotynów (P4), azotanów (P3,
P4), chromu+6 i kadmu, (P9, P3, P8), wodorowêgla-
nów (P8) i wapnia (P9). W stosunku do 2001 r. nast¹-
pi³o pogorszenie jakoœci wód w piezometrze P12
z wód niskiej jakoœci (III klasa) do wód pozaklaso-
wych. 

Sk³adowisko odpadów Wroc³awskiej 
Oczyszczalni Œcieków – Janówek

Wody podziemne pobrano z 5 piezometrów. Cha-
rakteryzowa³y siê one zró¿nicowan¹ jakoœci¹ od wód
œredniej jakoœci (II klasa) do wód pozaklasowych.
Najgorsz¹ jakoœæ wód (wody pozaklasowe) stwier-
dzono w piezometrze P7, zlokalizowanym na kierun-
ku nap³ywu wód w stronê sk³adowiska. Zadecydowa-
³y o tym stê¿enia niklu, ¿elaza i wodorowêglanów. 

O klasyfikacji wód w piezometrach zlokalizowa-
nych na kierunku sp³ywu wód ze sk³adowiska w stro-
nê rzeki Odry (P1, P2, P3, P4) decydowa³y takie
wskaŸniki jak mangan i ¿elazo, a w przypadku piezo-
metru P1 i P4 tak¿e wodorowêglany. 

W piezometrach P3 i P4 stwierdzono wystêpowa-
nie wód niskiej jakoœci (III klasa), a w piezometrze P1
wód œredniej jakoœci (II klasa). W piezometrze P2 ja-
koœæ wód by³a zmienna od wód œredniej jakoœci
w okresie wiosennym do wód niskiej jakoœci (III kla-
sa) w okresie jesiennym.

Na podstawie uzyskanych wyników badañ wód
podziemnych, prowadzonych w ramach Pañstwowego
Monitoringu Œrodowiska na terenie Dolnego Œl¹ska,
realizowanych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu mo¿na stwierdziæ, ¿e w 2003 r. jakoœæ wód
podziemnych ró¿ni³a siê nieznacznie od jakoœci
stwierdzonej w poprzednim roku. Iloœæ wód niskiej ja-
koœci (klasa III) utrzymywa³a siê na tym samym po-
ziomie. 

W dalszym ci¹gu wiêkszoœæ zwyk³ych wód pod-
ziemnych, spe³niaj¹cych kryteria dobrej jakoœci, wy-
stêpuje na obszarze sudeckim. Natomiast badania
przeprowadzone na terenach przemys³owych oraz te-
renach miejskich wykazuj¹ pogorszenie jakoœci, zwi¹-

zane z u¿ytkowaniem i zagospodarowaniem terenu.
Czêœæ wód wykaza³a pogorszenie jakoœci zwi¹zane
z naturalnym wystêpowaniem pierwiastków. 

Zasady i plany realizacyjne gospodarowania wo-
dami, w tym wodami podziemnymi, w najbli¿szym
okresie wyznacza³a bêdzie koniecznoœæ sprostania
normom Unii Europejskiej okreœlonym m.in. w Ra-
mowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE. Dotyczy to
g³ównie zrównowa¿onego u¿ytkowania wód oraz ich
standardów jakoœciowych obejmuj¹cych czystoœæ
i stan ekologiczny. Dlatego te¿ wa¿nym elementem
dostosowania zasad gospodarowania wodami jest ta-
kie opracowanie programów monitoringu wód, aby
zapewni³y one spójny i kompleksowy przegl¹d ich ja-
koœci.

Tabela I.3.10. Ogólna ocena jakoœci wód podziemnych w uk³adzie piêter wodonoœnych w 2003 r.

Podsumowanie

3.2.4. Jakoœæ wód podziemnych na obszarach bezpoœrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami
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Tereny wodonoœne Wroc³awia
Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód

podziemnych z 5 piezometrów zlokalizowanych na te-
renach wodonoœnych. Piezometry P16 i P15 zlokali-
zowane s¹ w pobli¿u sk³adowiska Elektrociep³owni
„Czechnica”, a piezometry P8, P5 i P23 w s¹siedztwie
ha³dy zlikwidowanej Huty „Siechnice”. Piezometry
P5 i P8 usytuowane s¹ na kierunku sp³ywu wód z ha³-
dy Huty w kierunku stawów infiltracyjnych. 

Pobrane próbki wód podziemnych, podobnie jak
w 2001 r., charakteryzowa³y siê zró¿nicowan¹ jako-
œci¹ od wód œredniej jakoœci (II klasa) do wód poza-
klasowych. Wody pobrane z piezometru P15 zaklasy-
fikowano do wód pozaklasowych. Zadecydowa³o
o tym przekroczenie dopuszczalnych wartoœci azotu
amonowego, manganu, potasu, a tak¿e wartoœci elek-
trycznej przewodnoœci w³. Wody piezometru P16 za-
klasyfikowano do wód œredniej jakoœci (II klasa). Za-
decydowa³y o tym wartoœci elektrycznej przewodno-
œci w³. oraz stê¿enia potasu. 

Wody pobrane z piezometru P5 zaklasyfikowano
do wód niskiej jakoœci (III klasa). W okresie wiosen-
nym zadecydowa³y o tym pozaklasowe stê¿enia ¿ela-
za i manganu, a tak¿e wartoœci elektrycznej przewod-
noœci w³. i utlenialnoœci. W okresie jesiennym o klasy-
fikacji decydowa³a tak¿e barwa, azot amonowy i po-
zaklasowe stê¿enia potasu. 

Podobnie jak wody piezometru P5, zaklasyfikowa-
no wody piezometru P23. Zadecydowa³o o tym prze-
kroczenie dopuszczalnych stê¿eñ azotu amonowego,
manganu, potasu, a tak¿e wartoœci elektrycznej prze-
wodnoœci w³. W okresie jesiennym o klasyfikacji de-
cydowa³y takie same wskaŸniki za wyj¹tkiem manga-
nu. 

Wody piezometru P8 charakteryzowa³y siê zmien-
n¹ jakoœci¹. W okresie wiosennym wody zaliczono do
wód œredniej jakoœci (II klasa) pomimo pozaklaso-
wych stê¿eñ manganu i ¿elaza. W okresie jesiennym
nast¹pi³o pogorszenie jakoœci wód tego piezometru do
wód niskiej jakoœci (III klasa). Zadecydowa³y o tym
stê¿enia wymienionych ju¿ w okresie wiosennym
wskaŸników, jak i potasu, azotu amonowego, a tak¿e
wartoœci elektrycznej przewodnoœci w³. i utlenialno-
œci. 

Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Gaci (gm. O³awa) 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezome-
trów, zlokalizowanych w otoczeniu zak³adu. Badane
wody zaklasyfikowano do wód œredniej i niskiej jako-
œci. 

Wystêpowanie wód œredniej jakoœci (II klasa)
stwierdzono w piezometrze P4, po³o¿onym za sk³ado-
wiskiem. O takiej klasyfikacji zadecydowa³o stê¿enie
manganu i azotu amonowego. W piezometrach P1 i P3
stwierdzono wystêpowanie wód niskiej jakoœci (III
klasa). Zadecydowa³o o tym stê¿enie azotanów. 

Sk³adowisko odpadów przemys³owych 
„Polifarb Cieszyn-Wroc³aw” S.A. 
w m. Bielawa wraz z nowym sk³adowiskiem
odpadów komunalnych dla gm. D³ugo³êka
(powiat wroc³awski)

W rejonie sk³adowiska odpadów przemys³owych
zak³adu „Polifarb Cieszyn-Wroc³aw” S.A. próbki wód
podziemnych pobrano z 2 piezometrów P2 i P4. Bada-
ne wody zaliczono do wód niskiej jakoœci (III klasa). 

W przypadku piezometru P2 zadecydowa³y o tym
wartoœci elektrycznej przewodnoœci w³., a tak¿e
w okresie wiosennym stê¿enia azotu amonowego,
a w okresie jesiennym – potasu oraz azotanów. O kla-
syfikacji wód piezometru P4 zadecydowa³y azotyny
i wartoœci elektrycznej przewodnoœci w³., mieszcz¹ce
siê w poza klas¹ III. 

Wody podziemne pobrane z piezometru P2, zloka-
lizowanego na terenie sk³adowiska odpadów komu-
nalnych dla gm. D³ugo³êka zaliczono tak¿e do wód ni-
skiej jakoœci (III klasa). Zadecydowa³o o tym stê¿enie
azotanów. 

Sk³adowisko komunalne dla gminy Oborniki
Œl¹skie w Golêdzinowie (powiat trzebnicki)

Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezome-
trów, zlokalizowanych na terenie sk³adowiska – P3/3
i P2/1. 

Badane wody zaklasyfikowano do wód pozaklaso-
wych. Zadecydowa³y o tym takie wskaŸniki jak: prze-
wodnoœæ elektrolityczna w³., utlenialnoœæ, azot amo-
nowy, azotyny, chlorki, sód, wapñ, a tak¿e detergenty,
potas (P3/3) i mangan (P2/1). 

Teren „Mostostal Wroc³aw” S.A. 
– cynkownia przy ul. Avicenny we Wroc³awiu

Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód
podziemnych z 4 piezometrów (P3, P6 w okresie wio-
sennym i jesiennym, P2 w okresie wiosennym i P5
w okresie jesiennym). 

Badane wody podziemne zaklasyfikowano do wód
pozaklasowych. Zadecydowa³y o tym nastêpuj¹ce
wskaŸniki: przewodnoœæ elektrolityczna w³., azot
amonowy, chlorki (P3, P2, P6), twardoœæ og., utlenial-
noœæ, cynk, kadm, mangan, magnez, nikiel, potas,
wapñ, ¿elazo (P3, P2), nikiel, potas (P6) oraz deter-
genty (P3). 

Stwierdzono ponadto przekroczenie dopuszczal-
nych stê¿eñ alifatycznych chlorowanych wêglowodo-
rów w piezometrach P5, P3, P2. 

Jednostka Wojskowa 3030 
– Wroc³aw-Strachowice

Obiektami, które s¹ znacz¹cym Ÿród³em zanie-
czyszczenia œrodowiska gruntowo-wodnego substan-
cjami ropopochodnymi na terenie Jednostki s¹ m.in.
magazyny paliw samolotowych (MPS-1, MPS-2,
MPS-3). Wody pobrano z 5 piezometrów, rozmiesz-
czonych na terenie Jednostki. 
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Badane wody podziemne charakteryzowa³y siê
zmienn¹ jakoœci¹ od wód niskiej jakoœci (III klasa) do
wód pozaklasowych. O takiej klasyfikacji wód zade-
cydowa³y nastêpuj¹ce wskaŸniki: przewodnoœæ elek-
trolityczna w³., utlenialnoœæ, mangan (piezometry
PcP3, PcP9, PcP6, PcP10), ¿elazo (PcP3, PcP9,
PcP6), ropopochodne (PcP4, PcP6, PcP9, PcP10),
azot amonowy (PcP3, PcP9, PcP10), potas (PcP3)
i azotyny (PcP4). 

W 2003 r. stwierdzono spadek zawartoœci benzyny
we wszystkich piezometrach za wyj¹tkiem piezome-
tru PcP4 przy ruroci¹gu pomiêdzy MPS-1 i MPS-2.
W 2003 r. wykazano przekroczenie dopuszczalnego
stê¿enia benzyny dla obszaru C (magazyny paliw)
w piezometrach po³o¿onych na terenie MPS-2 i MPS-
3 oraz w piezometrze PcP4 przy ruroci¹gu pomiêdzy
MPS-1 i MPS-2. 

W stosunku do 2001 r. stwierdzono spadek zawar-
toœci oleju mineralnego w piezometrze PcP2 (MPS-1)
i PcP6 (MPS-2) oraz jego wzrost w pozosta³ych pie-
zometrach. 

We wszystkich pobranych w 2003 r. próbach wód
wyst¹pi³o przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia ole-
ju mineralnego dla obszaru C. 

Polski Koncern Naftowy „Orlen” S.A. Baza
Materia³owa 111 we Wroc³awiu

Próbki wód podziemnych pobrano z 6 piezome-
trów zlokalizowanych na terenie Bazy. Analizowane
wody podziemne charakteryzowa³y siê zmienn¹ jako-
œci¹ od wód niskiej jakoœci (III klasa) do wód pozakla-
sowych. 

W piezometrach P17 i P18, zlokalizowanych za
zak³adow¹ oczyszczalni¹ œcieków w pobli¿u Kana³u
¯eglugowego Odry, stwierdzono wystêpowanie wód
niskiej jakoœci (III klasa). O klasyfikacji zadecydowa-
³y wartoœci elektrycznej przewodnoœci w³., twardoœci
ogólnej, stê¿enia manganu, a tak¿e ¿elaza (P17), po-
tasu i wartoœci utlenialnoœci (P18). W pozosta³ych pie-
zometrach, po³o¿onych w pobli¿u pola zbiornikowego
(P9, P3, P5, P6) stwierdzono wystêpowanie wód po-
zaklasowych. O klasyfikacji zadecydowa³y nastêpuj¹-
ce wskaŸniki: przewodnoœæ elektrolityczna w³., utle-
nialnoœæ, detergenty, azot amonowy, mangan, ropopo-
chodne (P5, P6, P9, P3), a tak¿e ¿elazo (P3, P4, P6). 

W piezometrach zlokalizowanych w pobli¿u pola
zbiornikowego (P9, P3, P4, P5, P6) stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnego stê¿enia benzyny i oleju
mineralnego. Nieznaczne przekroczenie dopuszczal-
nego stê¿enia oleju mineralnego stwierdzono tak¿e
w okresie wiosennym w piezometrze P18. 

Sk³adowisko komunalne w Bia³ej k/Chojnowa
(gm. Chojnów, powiat legnicki)

Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezome-
trów P1, P2, P3 i P21z, zlokalizowanych na kierunku
sp³ywu wód ze sk³adowiska w kierunku po³udniowo-
zachodnim. 

Wody z piezometru P21z zaliczono do wód œred-
niej jakoœci (II klasa) ze wzglêdu na przekroczenia do-
puszczalnych wartoœci przewodnoœci elektrycznej w³.,
substancji ropopochodnych i utlenialnoœci. 

Wody z piezometrów P1, P2 i P3 zakwalifikowano
do wód niskiej jakoœci (klasa III). Zadecydowa³y
o tym w wartoœci azotu azotanowego oraz dodatkowo
w piezometrze P2 przekroczenia dopuszczalnej warto-
œci potasu i barwy (w okresie wiosennym) oraz chlor-
ków (w okresie jesiennym). 

Sk³adowisko komunalne w Pielgrzymce 
(gm. Z³otoryja)

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezome-
trów, zlokalizowanych wokó³ sk³adowiska odpadów
komunalnych w Pielgrzymce (P2, P4, P5). 

Pobrane wody zaliczono do wód niskiej jakoœci
(klasa III). Wyj¹tek stanowi³y wody z piezometru P4.
W okresie jesiennym odpowiada³y one klasie Ib – wo-
dy wysokiej jakoœci. O zaliczeniu badanych wód do
klasy III zdecydowa³y stê¿enia azotu azotanowego. 

Sk³adowisko komunalne w Legnicy
Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezome-

trów P1, P2, P3, P4 i studni zlokalizowanych na kie-
runku sp³ywu wód ze sk³adowiska w kierunku po³u-
dniowym i wschodnim. 

Wody z piezometru P1 zaliczono do wód wysokiej
jakoœci (klasa Ib). W wodzie pobranej stwierdzono
wysokie wartoœci przewodnoœci elektrycznej w³. 

Wody z piezometru P3 i studni D-5 to wody œred-
niej jakoœci (klasa II). O takiej klasyfikacji zadecydo-
wa³y w piezometrze P3 wartoœci przewodnoœci elek-
trycznej w³., stê¿enie siarczanów i odczyn oraz dodat-
kowo stê¿enia fosforanów i substancji ropopochod-
nych w okresie jesiennym. W wodzie pobranej ze
studni stwierdzono wysokie wartoœci przewodnoœci
elektrycznej w³aœciwej, potasu i siarczanów. 

Wody z piezometru P2 zaliczono do wód niskiej
jakoœci (klasa III) w okresie wiosennym. W okresie je-
siennym nast¹pi³o pogorszenie jakoœci wód tego pie-
zometru do wód pozaklasowych ze wzglêdu na stê¿e-
nia azotu amonowego, manganu, potasu i wartoœci
przewodnoœci elektrycznej w³. Wody piezometru P4
zaliczono do wód pozaklasowych ze wzglêdu na prze-
kroczenia dopuszczalnych stê¿eñ sodu, potasu, chlor-
ków, przewodnoœci elektrycznej w³., utlenialnoœci
i azotu amonowego oraz dodatkowo w okresie jesien-
nym przekroczenie dopuszczalnej wartoœci magnezu. 

Sk³adowisko odpadów w Œwiêtoszowie 
(gm. Osiecznica, powiat boles³awiecki)

Pobrane do analizy próbki wody z 3 piezometrów
charakteryzowa³y siê zmienn¹ jakoœci¹ wód od wyso-
kiej jakoœci (klasa Ib) do wód pozaklasowych. 

Wysok¹ jakoœæ wód (klasa Ib) stwierdzono jedynie
w piezometrze P-C. W pozosta³ych piezometrach ja-
koœæ wód zmienia³a siê w okresie wiosennym i jesien-
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nym od wód pozaklasowych do klasy II (wody œred-
niej jakoœci) w piezometrze P-A i od klasy II do klasy
III w piezometrze P-B. O pozaklasowej jakoœci wód
w piezometrze P-A zadecydowa³ kadm. O klasyfikacji
wód w piezometrach decydowa³y tak¿e takie wskaŸni-
ki jak odczyn, twardoœæ og., a w piezometrze P-B
tak¿e mangan, elektryczna przewodnoœæ w³. i azotany. 

Sk³adowisko odpadów w Trzebieniu 
(gm. Boles³awiec) 

Pobrane do analizy próbki wody z 2 piezometrów
zaliczono do pozaklasowych. O klasyfikacji wód
w piezometrze P1 w okresie wiosennym zadecydowa-
³y azotyny, cynk i kadm, a w okresie jesiennym tak¿e
azot amonowy. Wody piezometru P2 zaliczono do
wód pozaklasowych ze wzglêdu na stê¿enia kadmu,
a w okresie jesiennym tak¿e cynku. 

Sk³adowisko odpadów w NowogrodŸcu 
(powiat boles³awiecki) 

Pobrane do analizy próbki wód z 2 piezometrów,
charakteryzowa³y siê z³¹ jakoœci¹ od wód niskiej jako-
œci (klasa III) do wód pozaklasowych. Wody piezome-
tru P2 zaliczono do wód niskiej jakoœci ze wzglêdu na
stê¿enia azotanów, potasu i wartoœci elektrycznej
przewodnoœci w³. 

W okresie jesiennym o klasyfikacji zadecydowa³y
tak¿e wartoœci utlenialnoœci. Wody piezometru P5 za-
liczono do wód pozaklasowych ze wzglêdu na stê¿e-
nie kadmu. 

Sk³adowisko odpadów komunalnych 
w Ciechanowicach (gm. Marciszów, 
powiat kamiennogórski) 

Wody podziemne pobrane z 5 piezometrów, roz-
mieszczonych wokó³ obiektu charakteryzowa³y siê
zró¿nicowan¹ jakoœci¹ od wód wysokiej jakoœci (kla-
sa Ib) do wód pozaklasowych. Wystêpowanie wód
wysokiej jakoœci stwierdzono w okresie wiosennym
w piezometrach P3 i P5. W okresie jesiennym nast¹pi-
³o pogorszenie jakoœci wód w tych piezometrach do
wód œredniej jakoœci (II klasa). Zadecydowa³y o tym
wartoœci elektrycznej przewodnoœci w³. i stê¿enia
manganu, a tak¿e fosforany, utlenialnoœæ (P3) oraz po-
tas (P5). W okresie jesiennym nast¹pi³o tak¿e pogor-
szenie jakoœci wód piezometru P2 z wód œredniej ja-
koœci (II klasa) do wód pozaklasowych. Zadecydowa-
³y o tym wartoœci elektrycznej przewodnoœci w³.
i utlenialnoœci, stê¿enia azotu amonowego, manganu,
potasu i fosforanów. 

Pogorszeniu uleg³a tak¿e jakoœæ wód piezometru
P4 z wód œredniej jakoœci (II klasa) do wód pozakla-
sowych. Zadecydowa³y o tym stê¿enia azotu amono-
wego, manganu, wodorowêglanów i wartoœci elek-
trycznej przewodnoœci w³. 

Wody piezometru P1 zaliczono do wód pozaklaso-
wych ze wzglêdu na barwê, wartoœci elektrycznej
przewodnoœci w³. i utlenialnoœci oraz stê¿enia azotu
amonowego, magnezu, manganu i potasu. 

Sk³adowisko odpadów w Lubawce 
(powiat kamiennogórski)

Wody podziemne pobrane z piezometrów roz-
mieszczonych wokó³ sk³adowiska w Lubawce charak-
teryzowa³y siê zró¿nicowan¹ jakoœci¹ od wód œredniej
jakoœci (II klasa) do wód pozaklasowych. 

Wystêpowanie wód œredniej jakoœci stwierdzono
w okresie wiosennym w piezometrach P2, P4 i P5.
W okresie jesiennym nast¹pi³o pogorszenie jakoœci
wód w piezometrach P4 i P5 do wód niskiej jakoœci
(III klasa). Zadecydowa³y o tym wartoœci elektrycznej
przewodnoœci w³. (P4, P5), ultenialnoœci oraz stê¿enia
siarczanów, azotu amonowego, manganu (P4), a tak¿e
stê¿enia potasu i twardoœæ ogólna (P5). Wody poza-
klasowe wystêpowa³y w piezometrach P1 i P6. Zade-
cydowa³y o tym stê¿enia manganu, ¿elaza oraz warto-
œci utlenialnoœci i azotu amonowego (P1), a tak¿e war-
toœci elektrycznej przewodnoœci w³. (P6). 

Nielegalne sk³adowisko odpadów 
pogalwanicznych w K³aczynie 
(gm. Dobromierz, powiat œwidnicki) 

Wodê z piezometru P0, zlokalizowanego na kie-
runku dop³ywu wód, zakwalifikowano do wód niskiej
jakoœci ze wzglêdu na odpowiadaj¹ce III klasie stê¿e-
nie azotanów, fosforanów, manganu i o³owiu oraz nie
odpowiadaj¹c¹ klasyfikacji zawartoœæ potasu. 

W piezometrze P1, po³o¿onym na kierunku sp³ywu
wód z obiektu, stwierdzono wody pozaklasowe ze
wzglêdu na zawartoœæ azotynów i potasu oraz elek-
tryczn¹ przewodnoœæ w³., zarówno w okresie wiosen-
nym, jak i jesiennym. W wodach pobranych z analizo-
wanych piezometrów stwierdzono, ¿e zawartoœæ azo-
tanów przekroczy³a stê¿enie 50 mgNO3/l. Znacznie
wiêksze przekroczenie wyst¹pi³o w piezometrze P1. 

Równoczeœnie z wodami podziemnymi przepro-
wadzone zosta³y badania przep³ywaj¹cej w pobli¿u
omawianego sk³adowiska rzeki Nysy Szalonej powy-
¿ej i poni¿ej sk³adowiska, w celu oceny jego wp³ywu
na œrodowisko wodne. Rzeka ta charakteryzowa³a siê
w 2 punktach badawczych podwy¿szon¹ zawartoœci¹
substancji biogennych, g³ównie zwi¹zków fosforu,
a w sezonie wiosennym równie¿ azotu azotynowego. 

Sk³adowisko odpadów komunalnych 
w Nowej Rudzie (powiat k³odzki)

Na sk³adowisku zlokalizowane s¹ 4 piezometry:
piezometr PA – uznawany jako piezometr zerowy oraz
piezometry P1, P2 i P3, zlokalizowane na kierunku
sp³ywu wód ze sk³adowiska. W zwi¹zku ze skargami,
w celu oceny wp³ywu sk³adowiska na œrodowisko
wodne, pobrana zosta³a równie¿ do badania woda
z potoku zasilaj¹cego staw hodowlany poni¿ej obiek-
tu. Próby pobrane zosta³y w okresie wiosennym i je-
siennym. 

Ogólna ocena jakoœci wody w piezometrze PA
wskazywa³a na wody II-III klasy (œredniej i niskiej ja-
koœci), przy czym zawartoœæ azotu amonowego (i bar-
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wa wody w okresie wiosennym) nie odpowiada³a kla-
syfikacji. 

Jakoœæ wody w piezometrze P1 w sezonie wiosen-
nym odpowiada³a III klasie (wody niskiej jakoœci) ze
wzglêdu na azotyny, mangan i elektryczn¹ przewod-
noœæ w³. W okresie jesiennym stwierdzono wody œred-
niej jakoœci (II klasy), o czym zdecydowa³y takie pa-
rametry jak: barwa, elektryczna przewodnoœæ w³.,
twardoœæ og., utlenialnoœæ, fosforany i magnez oraz
odpowiadaj¹cy III klasie azot amonowy i mangan. 

Piezometr P2 charakteryzowa³ siê w okresie wio-
sennym wodami niskiej jakoœci (III klasa) ze wzglêdu
na zawartoœæ azotu amonowego i azotynów, przy
czym stê¿enie manganu i ¿elaza oraz barwa nie odpo-
wiada³y klasyfikacji. W sezonie jesiennym stwierdzo-
no tu wody klasy Ib (wysokiej jakoœci), jedynie za-
wartoœæ manganu odpowiada³a wówczas III klasie. 

W piezometrze P3 stwierdzono w okresie wiosen-
nym wody II klasy (œredniej jakoœci), o czym zdecy-
dowa³a zawartoœæ ¿elaza oraz takie parametry jak:
barwa, elektryczna przewodnoœæ w³. i utlenialnoœæ,
a tak¿e mangan, którego poziom charakterystyczny
by³ dla III klasy. W okresie jesiennym jakoœæ wody
by³a lepsza, wyst¹pi³y tu wody wysokiej jakoœci (kla-
sy Ib), jedynie elektryczna przewodnoœæ w³. i zawar-
toœæ manganu odpowiada³y II klasie. 

We wszystkich piezometrach lepsz¹ jakoœæ wód
stwierdzono w okresie jesiennym. 

Potok zasilaj¹cy staw hodowlany poni¿ej sk³ado-
wiska charakteryzowa³ siê w okresie wiosennym wo-
dami o podwy¿szonej zawartoœci azotu azotynowego,
manganu, potasu i sodu oraz o zwiêkszonej twardoœci
i przewodnoœci elektrycznej. W sezonie jesiennym
w potoku tym stwierdzono g³ównie podwy¿szony po-
ziom potasu i sodu, a tak¿e chlorków, siarczanów
i przewodnoœci elektrycznej w³. 

Miêdzygminne sk³adowisko odpadów komu-
nalnych w Gilowie (gm. Niemcza, powiat
dzier¿oniowski) 

Wodê do badañ pobrano w okresie wiosennym i je-
siennym z 2 czynnych piezometrów po³o¿onych na
kierunku odp³ywu wód ze sk³adowiska. 

Jakoœæ wody w piezometrze P2 odpowiada³a II
klasie (wody œredniej jakoœci). O klasyfikacji zadecy-
dowa³y takie parametry, jak: elektryczna przewodnoœæ
w³., mangan oraz w okresie wiosennym utlenialnoœæ
i ¿elazo, a w sezonie jesiennym azotyny. 

W piezometrze P4 stwierdzono wody gorszej jako-
œci. W okresie wiosennym jakoœæ wód nie odpowiada-
³a klasyfikacji ze wzglêdu na utlenialnoœæ, azot amo-
nowy, fosforany i ¿elazo. W sezonie jesiennym wyst¹-
pi³y tu wody III klasy (niskiej jakoœci), o czym zdecy-
dowa³a utlenialnoœæ i fosforany oraz przekraczaj¹ca
normy zawartoœæ azotu amonowego. 

Podsumowanie
Monitoring wód podziemnych na obszarach bez-

poœrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami, prowa-
dzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiska we Wroc³awiu w 2003 r. obejmowa³ kontrolê
jakoœci wód podziemnych wokó³ obiektów nara¿o-
nych na bezpoœrednie oddzia³ywanie zanieczyszczeñ
przemys³owych i komunalnych oraz wokó³ obiektów
stanowi¹cych potencjalne Ÿród³o powa¿nych awarii.
Badania prowadzono wokó³ 20 obiektów. Przy niektó-
rych obiektach badania wód podziemnych po³¹czono
z badaniami wód powierzchniowych (K³aczyna i No-
wa Ruda). 

Wody podziemne badane wokó³ wytypowanych
obiektów w województwie dolnoœl¹skim charaktery-
zowa³y siê zró¿nicowan¹ jakoœci¹ od wód wysokiej
jakoœci (klasa Ib) do wód pozaklasowych. Nie stwier-
dzono wystêpowania wód bardzo wysokiej jakoœci
(klasa Ia). 

Wystêpowanie wód pozaklasowych na obszarach
bezpoœrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami
w 2003 r. stwierdzono wokó³ podanych poni¿ej obiek-
tów. W nawiasie wyszczególniono wskaŸniki decydu-
j¹ce o takiej klasyfikacji: 

sk³adowisko komunalne Maœlice we Wroc³awiu
– 5 ppk (kadm, nikiel, przewodnoœæ elektrolitycz-
na w³., utlenialnoœæ, azotyny, azotany, azot amono-
wy, chlorki, detergenty, magnez, mangan, o³ów,
potas, ropopochodne, sód, ¿elazo, wodorowêglany,
wapñ); 

sk³adowisko odpadów Wroc³awskiej Oczysz-
czalni Œcieków – Janówek – 1 ppk (nikiel, ¿elazo,
wodorowêglany); 

tereny wodonoœne m. Wroc³aw – 1 ppk (prze-
wodnoœæ elektrolityczna w³., azot amonowy, man-
gan, potas); 

sk³adowisko komunalne dla gm. Oborniki
Œl¹skie w m. Golêdzinów – 2 ppk (przewodnoœæ
elektrolityczna w³., utlenialnoœæ, azot amonowy,
azotyny, chlorki, sód, wapñ, detergenty, potas,
mangan); 

teren „Mostostal Wroc³aw” S.A. – cynkownia
przy ul. Avicenny – 3 ppk (przewodnoœæ elektroli-
tyczna w³., azot amonowy, chlorki, twardoœæ ogól-
na, utlenialnoœæ, cynk, kadm, mangan, magnez, ni-
kiel, potas, wapñ, ¿elazo, detergenty); 

Jednostka Wojskowa 3030 Wroc³aw-Strachowi-
ce – 5 ppk (przewodnoœæ elektrolityczna w³., utle-
nialnoœæ, mangan, ¿elazo, ropopochodne, azot
amonowy, potas, azotyny); 

Polski Koncern Naftowy „Orlen” S.A. Baza Ma-
teria³owa 111 we Wroc³awiu – 4 ppk (przewod-
noœæ elektrolityczna w³., utlenialnoœæ, detergenty,
azot amonowy, mangan, ropopochodne, ¿elazo); 
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sk³adowisko komunalne w Legnicy – 1 ppk
(chlorki, przewodnoœæ elektrolityczna w³., azot
amonowy, utlenialnoœæ, sód, potas, magnez); 

sk³adowisko odpadów w Lubawce – 2 ppk (utle-
nialnoœæ, azot amonowy, mangan i ¿elazo, prze-
wodnoœæ elektrolityczna w³.); 

sk³adowisko odpadów w Trzebieniu – 1 ppk
(azotyny, azot amonowy, cynk, kadm); 

sk³adowisko odpadów w Ciechanowicach –
3 ppk (barwa, utlenialnoœæ, azot amonowy, prze-
wodnoœæ elektrolityczna w³., magnez, mangan, po-
tas, sód, potas, wodorowêglany); 

nielegalne sk³adowisko odpadów pogalwanicz-
nych w K³aczynie – 1 ppk (przewodnoœæ elektroli-
tyczna w³., potas i azotyny); 

sk³adowisko odpadów w Gilowie – 1 ppk (utle-
nialnoœæ, azot amonowy, fosforany i ¿elazo). 
Wystêpowanie wód zanieczyszczonych zwi¹zkami

azotu o zawartoœci azotanów powy¿ej 50 mg NO3/l
stwierdzono wokó³ nastêpuj¹cych obiektów: 

sk³adowisko komunalne Maœlice we Wroc³awiu, 
sk³adowisko komunalne dla gm. Oborniki Œl¹-

skie w m. Golêdzinów, 
sk³adowisko Zak³adu Utylizacji Odpadów Ko-

munalnych w Gaci, 
teren „Mostostal Wroc³aw” S.A. – cynkownia

przy ul. Avicenny, 

sk³adowisko odpadów komunalnych dla gm.D³u-
go³êka w m. Bielawa, 

sk³adowisko komunalne w Pielgrzymce, 
sk³adowisko komunalne w Bia³ej k/Chojnowa, 
nielegalne sk³adowisko odpadów pogalwanicz-

nych w K³aczynie, 
sk³adowisko odpadów w Œwiêtoszowie, 
sk³adowisko odpadów w Nowogrodzcu. 

Przeprowadzone w 2003 r. badania wskaza³y na
wystêpowanie nowych obszarów, gdzie stwierdzono
zanieczyszczenie wód podziemnych, zw³aszcza w re-
jonie wroc³awskim, jak i potwierdzi³y utrzymuj¹ce siê
zanieczyszczenie wód wokó³ obiektów badanych ju¿
wczeœniej, jak np. sk³adowisko Maœlice we Wroc³a-
wiu. 

W obecnej chwili obowi¹zek monitorowania sk³a-
dowisk odpadów spoczywa na zarz¹dcy obiektu (art.
57, ust. 7 ustawy o odpadach, Dz.U. 2001.62.628).
Badania prowadzone przez WIOŒ s¹ wykorzystywane
w dzia³alnoœci kontrolnej w celu potwierdzenia prawi-
d³owoœci badañ wykonywanych przez inne jednost-
ki. Pozwalaj¹ równie¿ monitorowaæ poziom zanie-
czyszczenia wystêpuj¹cy wokó³ obiektów, które sa-
modzielnie nie prowadz¹ badañ np. rejon ha³dy zli-
kwidowanej Huty „Siechnice” na terenach wodono-
œnych Wroc³awia.
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