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3. GLEBY

PRESJE

W 2014 r. do ko na no zmian w usta wie Pra wo ochro ny
śro do wi ska w za kre sie za gad nień do t. po wierzch ni zie mi
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1101). Do waż niej szych na le żą: 

§ roz sze rze nie de fi ni cji po wierzch ni zie mi i wpro wa -
dze nie po jęć „gle ba”, „zie mia” i „wo dy grun to we”,
§ za stą pie nie re kul ty wa cji po ję ciem re me dia cji,

§ wpro wa dze nie de fi ni cji hi sto rycz ne go za nie czysz -
cze nia po wierzch ni zie mi,
§ wpro wa dze nie de fi ni cji ry zy ka w oce nie za nie -
czysz cze nia po wierzch ni zie mi,
§ wy kre śle nie art.109: sta ro sta nie pro wa dzi już
okre so wych ba dań gle by i zie mi.

Na stan ja ko ści gleb w wo je wódz twie wpły wa ją na -
stę pu ją ce czyn ni ki:

§ sto so wa nie na wo zów azo to wych, po wo du ją cych
za kwa sze nie gleb. W ro ku go spo dar czym 2012/2013
zu ży cie na wo zów azo to wych w wo j. dol no ślą skim by -
ło dwu krot nie więk sze niż w ro ku 2003/2004 i wy nio -
sło 95 kg na 1 ha użyt ków rol nych. By ło to więk sze zu -
ży cie niż śred nia dla Pol ski, któ ra wy nio sła 80 kg/ha;
§ de po zy cja za nie czysz czeń z po wie trza do gle by,
któ ra sta no wi istot ne źró dło jej za nie czysz cze nia
me ta la mi cięż ki mi i wę glo wo do ra mi, a zwłasz cza
ben zo(a)pi re nem. W ostat nich la tach stężenia za nie -
czysz czeń wę glo wo do ro wych w wo je wódz twie
utrzy my wa ły się na wy so kim po zio mie i znaj du je to
od zwier cie dle nie w prze kro cze niu do pusz czal nych
norm tej gru py za nie czysz czeń w gle bach;

§ sto so wa nie środ ków po pra wia ją cych wła ści wo -
ści gleb, np. od pa dów z bio ga zow ni czy osa dów
ście ko wych, któ re mo gą być źró dłem me ta li cięż -
kich na gle bach do tych czas nie za nie czysz czo nych.
Wg GUS w 2013 r. za sto so wa nie osa dów ście ko -
wych w rol nic twie wy no si ło 6,6 tys. ton su chej ma -
sy i by ło pra wie dwu krot nie więk sze niż w 2005 r.
(3,5 tys. ton su chej ma sy);
§ wy łą cza nie te re nów rol ni czych pod tra sy ko mu ni -
ka cyj ne, bu dow nic two i użyt ki ko pal nia ne, np. ko -
pal nie kru szy wa.
W wo je wódz twie dol no ślą skim od 2005 r. wzra sta

po wierzch nia grun tów wy ma ga ją cych re kul ty wa cji
z 6764 ha do 8316 ha w 2013 r. Wzro sła tak że po -
wierzch nia grun tów zre kul ty wo wa nych ze 125 ha
w 2005 r. do 153 ha w 2013 r.
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Gleby użytkowane rolniczo

Monitoring krajowy chemizmu gleb ornych
Polski – badania IUNG w Puławach

Mo ni to ring kra jo wy gleb pro wa dzo ny jest w cy klu
pię cio let nim. W wo je wódz twie dol no ślą skim mo ni to rin -
giem tym ob ję tych jest 20 punk tów po mia ro wych.
W 2014 r. za cho wa ły ak tu al ność wy ni ki ba dań mo ni to -
rin gu che mi zmu gleb, uzy ska ne w 2010 r., któ re przed -
sta wio no w ra por cie wo je wódz kim za 2012 r.

Gleby użytkowane rolniczo – badania OSCHR we
Wrocławiu1

Pod sta wo wą dzia łal no ścią sta cji che micz no -rol ni -
czych jest wy ko ny wa nie ba dań na po trze by do radz twa
na wo zo we go. W za kres tych ba dań wcho dzi ozna cza nie
za war to ści w gle bie pod sta wo wych skład ni ków, ma kro -
i mi kro ele men tów nie zbęd nych dla pra wi dło we go roz -
wo ju i wy so kie go plo no wa nia ro ślin upraw nych.

Odczyn gleb i potrzeby wapnowania gleb
Stan za kwa sze nia gleb użyt ko wa nych rol ni czo na te -

re nie Dol ne go Ślą ska jest na dal nie ko rzyst ny, do mi nu ją
gle by za kwa szo ne. W la tach 2011-2014 od se tek gleb
o od czy nie bar dzo kwa śnym, kwa śnym i lek ko kwa -
śnym wy niósł 74% po wierzch ni prze ba da nych użyt ków
rol nych. Gle by o od czy nie obo jęt nym i za sa do wym zaj -
mu ją od po wied nio 18 i 8% po wierzch ni użyt ków rol -
nych. Naj bar dziej za kwa szo ne (gle by bar dzo kwa śne
i kwa śne) są gle by w po łu dnio wo -za chod niej czę ści
wo je wódz twa, szcze gól nie na ob sza rze po wia tów: ka -
mien no gór skie go (77%), lwó wec kie go (64%) oraz zgo -
rze lec kie go (63%). W bar dzo du żym stop niu za kwa szo -
ne są gle by w pół noc nej czę ści wo je wódz twa, na te re -
nie po wia tu mi lic kie go (60% gleb o od czy nie bar dzo
kwa śnym i kwa śnym). W po zo sta łej czę ści wo je wódz -
twa udział gleb za kwa szo nych jest niż szy. Naj ko rzyst -

1 opracowanie: Tomasz Zawerbny, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu



niej sza sy tu acja utrzy mu je się na te re nie po wia tów:
strze liń skie go, wro cław skie go oraz średz kie go, gdzie
od se tek gleb bar dzo kwa śnych i kwa śnych nie prze kra -
cza 20% po wierzch ni użyt ków rol nych.

Od zwier cie dle niem znacz ne go za kwa sze nia gleb
użyt ków rol nych na te re nie wo je wódz twa są ich znacz -
ne po trze by wap no wa nia. W ska li wo je wódz twa 36%
po wierzch ni użyt ków rol nych wy ma ga wap no wa nia
w stop niu ko niecz nym i po trzeb nym, na dal szych 21%
po wierzch ni wap no wa nie jest wska za ne. Ogra ni czo ne
po trze by wap no wa nia stwier dzo no na 20% po wierzch -
ni użyt ków rol nych, a zbęd ne na 23%. Naj więk sze po -
trze by wap no wa nia ma ją gle by w po wia tach po ło żo -
nych w po łu dnio wej i po łu dnio wo -za chod niej czę ści
wo je wódz twa, szcze gól nie w po wia tach: ka mien no gór -
skim, zgo rze lec kim, kłodz kim i lu bań skim. Naj mniej sze
po trze by wap no wa nia (su ma po trzeb wap no wa nia ko -
niecz nych i po trzeb nych nie prze kra cza 30%) wy ka zu ją
gle by po wia tów: strze liń skie go, le gnic kie go, gó row -
skie go, średz kie go, lu biń skie go, wro cław skie go i po lko -
wic kie go.

Zawartość fosforu, potasu i magnezu w glebach 
Fos for – za sob ność gleb na Dol nym Ślą sku jest

zróż ni co wa na. Bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią fos fo ru
cha rak te ry zu je się 35% po wierzch ni użyt ków rol nych
na te re nie wo je wódz twa, śred nią za war to ścią – 25%,
na to miast wy so ką i bar dzo wy so ką – 40%. 

Naj wyż szy od se tek gleb z bar dzo ni ską i ni ską za -
war to ścią fos fo ru wy stę pu je w po łu dnio wej i po łu dnio -
wo -za chod niej czę ści wo je wódz twa – w po wia tach: ka -
mien no gór skim (83%), zgo rze lec kim (78%), lwó wec -
kim (74%), kłodz kim (73%) i lu bań skim (71%). 

Nie znacz nie lep szy jest stan za sob no ści w fos for
w gle bach na te re nie po wia tów: bo le sła wiec kie go, zło -
to ryj skie go, je le nio gór skie go, wał brzy skie go i dzier żo -
niow skie go (za war tość fos fo ru b.ni ska i ni ska w prze -
dzia le 41-60%). W po zo sta łej czę ści wo je wódz twa od -
se tek gleb o bar dzo ni skiej i ni skiej za war to ści fos fo ru
nie prze kracza 40%. Naj ko rzyst niej szy stan za sob no ści
gleb w fos for od no to wa no w po wia tach: wro cław skim
i gó row skim. Na ob sza rze tych po wia tów od se tek gleb
o bar dzo ni skiej i ni skiej za war to ści fos fo ru nie prze kra -
cza 20%.

Po tas – za war tość po ta su rów nież jest zróż ni co wa -
na, lecz stan za sob no ści w po tas w po rów na niu do za -
sob no ści w fos fo r przed sta wia się ko rzyst niej. Prze wa -
ża ją gle by ze śred nią za war to ścią po ta su (37%). Gle by
z bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią po ta su obej mu ją
26% po wierzch ni użyt ków rol nych, na to miast z wy so ką
i bar dzo wy so ką za war to ścią 37%. Wśród po wia tów
nie ko rzyst nie wy róż nia ją się po wia ty: gło gow ski, po lko -
wic ki, mi lic ki i ka mien no gór ski, gdzie udział gleb ubo -
gich w po tas mie ści się w prze dzia le 41-60%. W środ -
ko wej, wy bit nie rol ni czej czę ści wo je wódz twa na ob sza -
rze po wia tów: le gnic kie go, zło to ryj skie go, ja wor skie go,
świd nic kie go, ząb ko wic kie go, średz kie go, wro cław skie -
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je wódz twie dol no ślą skim w la tach 2011–2014 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 3.2. Po trze by wap no wa nia gleb użyt ko wa nych
rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la tach
2011–2014 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 3.3. Za war tość fos fo ru w gle bach użyt ko wa -
nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2011–2014 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)



go i strze liń skie go, a tak że w po wie cie je le nio gór skim
i wał brzy skim ak tu al nie stwier dzo no naj niż szy od se tek
gleb ubo gich w po tas (udział gleb z ni ską i bar dzo ni ską
za war to ścią po ta su do 20%). Na te re nie po zo sta łych
po wia tów udział gleb zu bo żo nych w po tas mie ści się
w prze dzia le 24-40%.

Ma gnez – stan za sob no ści gleb na te re nie Dol ne go
Ślą ska jest tak że zróż ni co wa ny. Naj wyż szy udział pro -
cen to wy ma ją gle by o bar dzo wy so kiej za war to ści ma -
gne zu (28%). Zbli żo ny od se tek ma ją gle by o śred niej
za war to ści ma gne zu (27%), bar dzo ni ską i ni ską za war -
to ścią ma gne zu cha rak te ry zu je się 23% po wierzch ni
gleb na użyt ków rol nych, a wy so ką za war to ścią 22%. 

W więk szo ści dol no ślą skich po wia tów pro cen to wy
udział gleb ubo gich w ma gnez (za war tość bar dzo ni ska
i ni ska) nie prze kra cza 40%. Naj ko rzyst niej stan za sob -
no ści gleb w ma gnez uwi dacz nia się w po wia tach: ząb -
ko wic kim, dzier żo niow skim, kłodz kim, strze liń skim,
wał brzy skim, średz kim, le gnic kim i lu biń skim, gdzie
udział gleb z ni ską i bar dzo ni ską za war to ścią ma gne zu
nie prze kra cza 20%.

Zawartość mikroelementów w glebach
Ba da nia za war to ści mi kro ele men tów w gle bach Dol -

ne go Ślą ska wy ka za ły, że:
§ w wo je wódz twie, po dob nie jak i na te re nie Pol ski,
zde cy do wa nie prze wa ża ją gle by o ni skiej za war to ści
bo ru (65% pow. użyt ków rol nych). Na ob sza rze
więk szo ści po wia tów Dol ne go Ślą ska gle by cha rak -
te ry zu ją się ni ską za war to ścią bo ru. Naj ko rzyst niej -
szy stan za sob no ści gleb w bor przed sta wia się
w po wia tach: kłodz kim, ka mien no gór skim, lwó wec -
kim, ząb ko wic kim oraz gó row skim, gdzie prze wa ża -
ją gle by o śred niej za war to ści bo ru;
§ stan za sob no ści gleb użyt ko wych rol ni czo
w man gan jest za do wa la ją cy, więk szość gleb cha -
rak te ry zu je się śred nią za war to ścią man ga nu. Ni ską
za war tość man ga nu stwier dzo no je dy nie w 3%
prze ba da nych pró bek gle bo wych. Naj wyż szy od se -
tek gleb z ni ską za war to ścią man ga nu stwier dzo no
w po wie cie lu bań skim (10%);
§ dol no ślą skie gle by cha rak te ry zu ją się zróż ni co wa -
ną za war to ścią mie dzi. Prze wa ża ją gle by ze śred nią
za war to ścią mie dzi (58%) nad gle ba mi z za war to -
ścią wy so ką (22%) oraz ni ską (20%). Naj wyż szy
od se tek gleb z ni ską za war to ścią mie dzi, wy stę pu je
na te re nie po wia tów: trzeb nic kie go (47%), dzier żo -
niow skie go (46%), zgo rze lec kie go (43%) oraz ole -
śnic kie go (40%). W po wia tach: gło gow skim, po lko -
wic kim oraz le gnic kim prze wa ża ją gle by z wy so ką
za war to ścią mie dzi;
§ stan za sob no ści gleb w cynk rów nież jest wy raź -
nie zróż ni co wa ny. Więk szość gleb w wo je wódz twie
cha rak te ry zu je się śred nią za war to ścią cyn ku
(58%). Znacz ny ob szar zaj mu ją gle by z ni ską za war -
to ścią cyn ku (29%). W po wia tach: strze liń skim,
wro cław skim, kłodz kim, dzier żo niow skim i bo le sła -

wiec kim prze wa ża ją gle by ubo gie w cynk. W po zo -
sta łych po wia tach sy tu acja jest znacz nie lep sza i od -
se tek gleb cha rak te ry zu ją cych się ni ską za war to ścią
cyn ku jest wy raź nie niż szy. Naj wię cej gleb z wy so ką
za war to ścią cyn ku wy stę pu je w po wie cie mi lic kim
(67%). 
§ gle by użyt ko wa ne rol ni czo na Dol nym Ślą sku cha -
rak te ry zu ją się ko rzyst ną za sob no ścią w że la zo. Do -
mi nu ją gle by ze śred nią za war to ścią że la za (87%).
Je dy nie w gle bach po bra nych na te re nie po wia tu
wo łow skie go, stwier dzo no w prze wa ża ją cej ilo ści
pró bek ni ską za war tość że la za (72%).
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nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2011–2014 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 3.5. Za war tość magnezu w gle bach użyt ko wa -
nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2011–2014 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.2. Zawartość manganu w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2011–2014  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.3. Zawartość miedzi w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2011–2014  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.4. Zawartość cynku w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2011–2014  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Mo ni to ring azo tu mi ne ral ne go
W 2014 r. na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go

kon ty nu owa no mo ni to ring za war to ści azo tu mi ne ral ne -
go w gle bach użyt ków rol nych. Prób ki gleb po bra ne zo -
sta ły w dwóch ter mi nach: wio sen nym, przed wy sie wem
na wo zów azo to wych oraz je sien nym, po żni wach.
Prób ki po bie ra no z 191 wy ty po wa nych punk tów ba -
daw czych zlo ka li zo wa nych na grun tach or nych
(144 punk ty) oraz użyt kach zie lo nych (47 punk tów)
z głę bo ko ści do 90 cm, od dziel nie z warstw gle by 0-30,
30-60 i 60-90 cm. 

Za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle bie w okre sie
wio sen nym w po wia tach dol no ślą skich by ła znacz nie
zróż ni co wa na. Śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go
wa ha ła się w gra ni cach 160-271 kg/ha. Naj niż szą śred -
nią za war tość azo tu mi ne ral ne go stwier dzo no w gle -
bach po wia tu wo łow skie go (160 kg/ha) oraz po lko wic -
kie go (170 kg/ha). Naj wyż szą śred nią za war tość azo tu
mi ne ral ne go stwier dzo no w gle bach po wia tu ole śnic -
kie go (271 kg/ha), świd nic kie go (264 kg/ha) oraz ja -

wor skie go (261 kg/ha). Śred nia za war tość azo tu mi ne -
ral ne go w gle bach wo je wódz twa dol no ślą skie go wio -
sną wy no si ła 219 kg/ha i w po rów na niu do ro ku 2013
(241 kg/ha N min.) by ła niż sza. 

Śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go je sie nią wa -
ha ła się od 120 do 217 kg/ha. Naj niż szą śred nią za war -
tość azo tu mi ne ral ne go stwier dzo no, po dob nie jak wio -
sną, na te re nie po wia tów: po lko wic kie go (120 kg/ha)
i wo łow skie go (130 kg/ha), na to miast naj wyż szą śred -
nią za war tość w gle bach po wia tów: ja wor skie go
(217 kg/ha), lwó wec kie go (213 kg/ha) oraz lu bań skie -
go (202 kg/ha). W po rów na niu do okre su wio sen ne go
je sie nią śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle bie
by ła znacz nie niż sza i wy no si ła 166 kg/ha. We wszyst -
kich po wia tach za war tość azo tu mi ne ral ne go je sie nią
by ła niż sza niż na wio snę. 

W po rów na niu do ro ku 2013 (210 kg/ha N min.) za -
war tość azo tu mi ne ral ne go je sie nią 2014 r. by ła wy raź -
nie niż sza.

Identyfikacja terenów, na których wystapiło przekroczenie standardów jakości gleby

W 2014 r., w na wią za niu do art. 109 usta wy Pra wo
ochro ny śro do wi ska oraz art. 18 usta wy o ochro nie
grun tów rol nych i le śnych, prze pro wa dzo no ba da nia
gleb w jed nym po wie cie wo je wódz twa dol no ślą skie go –
w po wie cie po lko wic kim. Ba da nia sfi nan so wa no z do -
cho dów bu dże tu Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, po zy -
ska nych z wy łą czeń grun tów z pro duk cji rol ni czej. 

Ba da nia gleb w po wie cie po lko wic kim sta no wi ły
kon ty nu ację prac pro wa dzo nych tu taj w po przed nim
ro ku, na te re nie 11 ob rę bów znaj du ją cych się w re jo nie
zbior ni ka od pa dów po flo ta cyj nych „Że la zny Most”.
Łącz nie po bra no 163 prób ki gle bo we z ob sza ru gmi ny
Po lko wi ce (81 pró bek) i gmi ny Grę bo ci ce (82 prób ki)
i ozna czo no w nich za war tość su my WWA. Wy nik wa -
hał się od war to ści <0,09 mg/kg do 7,19 mg/kg. Ana li -
za uzy ska nych wy ni ków z dwóch okre sów ba dań (rok
2013 i 2014) dla po szcze gól nych ob rę bów po zwa la wy -
su nąć wnio sek, że dla re jo nów dwóch ob rę bów (Żu -
ków, Sta ra Rze ka) śred nie za war to ści su my WWA by ły

wyż sze w ro ku 2013. Dla po zo sta łych ob rę bów w gmi -
nach Po lko wi ce i Grę bo ci ce wyż sze śred nie war to ści
su my WWA stwier dzo no w ro ku 2014. 

Ba da nia prze pro wa dzo ne na te re nie po wia tu po lko -
wic kie go wy ka za ły, że w od nie sie niu do wy tycz nych IUNG
w Pu ła wach 59,5% ana li zo wa nych gleb cha rak te ry zu je
się za war to ścią WWA wła ści wą dla gleb za nie czysz czo -
nych (III sto pień za nie czysz cze nia). Bli sko 20% gleb za li -
czo no do ma ło za nie czysz czo nych (II sto pień), 7,4% sta -
no wi ły gle by sil nie za nie czysz czo ne (IV sto pień), a 13,5%
za li czo no do gleb bar dzo sil nie za nie czysz czo nych (V sto -
pień). Żad na z prze ba da nych pró bek gleb, nie kla sy fi ku je
się do 0 i I stop nia za nie czysz cze nia (gle by nie za nie czysz -
czo ne o za war to ści na tu ral nej i pod wyż szo nej).

Dla gleb stop nia II wska za ne jest ogra ni cze nie
upraw spe cjal nych dla pro duk cji żyw no ści o bar dzo ni -
skiej za war to ści sub stan cji szko dli wych. Na użyt kach
zie lo nych o III oraz IV stop niu za nie czysz cze nia ogra ni -
czyć na le ży wy pa sy by dła.
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za cho dzi po waż ne nie bez pie czeń stwo, że wszyst kie ro -
śli ny upraw ne (szcze gól nie wa rzy wa) są za nie czysz czo -
ne przez WWA, a zwie rzę ta wy pa sa ne na użyt kach zie lo -
nych po bie ra ją nad mier ne ilo ści tych związ ków. W tym
wy pad ku wska za ne są za bie gi re kul ty wa cyj ne oraz mak -
sy mal ne wy łą cze nie z pro duk cji rol nej i ho dow la nej. 

Oce na za war to ści WWA zo sta ła tak że do ko na na
w opar ciu o obo wią zu ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
stan dar dów ja ko ści gleb oraz stan dar dów ja ko ści zie mi
(Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359) dla grun tów gru py
B. W wy ni ku ana li zy stwier dzo no, że w 22 prób kach na -
stą pi ło prze kro cze nie do pusz czal nej su my WWA. Do ty -
czy ło to na stę pu ją cych ob rę bów: Dą bro wa (3 prób ki),
Ko mor ni ki (2 prób ki), Tar nó wek (7 pró bek), Że la zny
Most (1 prób ka), Żu ków (2 prób ki), Gro dzisz cze
(1 prób ka), Krzy dło wi ce (3 prób ki), Pro szy ce (2 prób -
ki), Sta ra Rze ka (1 prób ka).

Ana li zu jąc lo ka li za cję punk tów po bo ru gleb za ob ser -
wo wa no, że więk szość punk tów (18 z 22), w któ rych
stwier dzo no prze kro cze nia war to ści WWA, po ło żo nych
jest w są siedz twie dróg. 

Ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu
W 2014 r. WIOŚ Wro cław pro wa dził ba da nia gleb

na te re nach bez po śred nio za gro żo nych za nie czysz cze -
nia mi wo kół 22 obiek tów w 134 punk tach po mia ro -
wych. Ba da nia mi ob ję to ob sza ry chro nio ne, w tym Na -
tu ra 2000, te re ny wo kół za kła dów prze my sło wych i in -
nych obiek tów, jak np. te re ny wo do no śne czy oczysz -
czal nie ście ków, te re ny wo kół skła do wisk od pa dów,
grun ty rol ne w go spo dar stwach sto su ją cych gno jo wi -
cę lub obor nik. 

In ter pre ta cji wy ni ków ba dań do ko na no w opar ciu
o roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 9 wrze -
śnia 2002 r. w spra wie stan dar dów ja ko ści gle by oraz
stan dar dów ja ko ści zie mi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz.
1359) oraz wy tycz nych IUNG Pu ła wy (1995 r.). 

Prze kro cze nia do pusz czal nych stę żeń w 2014 r. do -
ty czy ły: cyn ku, oło wiu, mie dzi, chro mu i ar se nu oraz
ben zo(a)pi re nu i su my WWA. Prze kro cze nia stan dar -
dów ja ko ści gle by i zie mi od no to wa no w 68 punk tach
po mia ro wych, wo kół wszyst kich ba da nych obiek tów
z wy jąt kiem skła do wi ska w m. Bia ła (gm. Choj nów).
W ana li zo wa nych prób kach nie od no to wa no prze kro -
cze nia do pusz czal nych stę żeń kad mu, ni klu i rtę ci. 

Naj częst sze prze kro cze nia do pusz czal nych norm
wy stą pi ły w przy pad ku ben zo(a)pi re nu (63 prób ki). Wy -
stą pie nie tych prze kro czeń mo że być zwią za ne z emi sją
ze źró deł grzew czych na te re nach za bu do wa nych. 

Prze kro cze nie za war to ści do pusz czal nych stę żeń
me ta li cięż kich wy stę po wa ło w oto cze niu 6 obiek tów,
z cze go dwa sta no wi ły ob sza ry Na tu ra 2000. Prze kro -
cze nia wy stę po wa ły na ob sza rze Ru daw Ja no wic kich
(cynk, ołów, miedź, ar sen) i Gór Izer skich (ar sen),
a zwią za ne by ły za pew ne z hi sto rycz nym prze twór -
stwem rud me ta li na tym ob sza rze. Nie moż na tu taj
okre ślić, w ja kim stop niu prze kro cze nie do pusz czal -

nych war to ści stę żeń mia ło cha rak ter na tu ral ny, a w ja -
kim an tro po ge nicz ny. 

Na te re nach wo kół za kła dów prze my sło wych prze -
kro cze nia do ty czy ły stę żeń wo kół HM „Gło gów” w Gło -
go wie w m. Sob czy ce (ołów) i Żu ko wi ce (miedź, ołów),
wo kół Za kła du Gal wa ni za cyj ne go w By ko wie (cynk)
oraz wo kół ZNTK w Lu ba niu (ołów). 

Na le ży pod kre ślić, że ni gdzie, po za wska za ny mi wy -
żej ob sza ra mi Na tu ra 2000, nie wy stą pi ło prze kro cze nie
do pusz czal nych stę żeń ar se nu w glebach. 

Oce nia jąc uzy ska ne w 2014 r. wy ni ki ba dań wg kry -
te riów IUNG Pu ła wy stwier dzo no wy stę po wa nie gleb
w stop niach za nie czysz cze nia od 0 do V. Wy stę po wa -
nie gleb bar dzo sil nie za nie czysz czo nych mie dzią (sto -
pień V) stwier dzo no w prób kach gleb po bra nych w m.
Ja no wi ce Wiel kie (Ru da wy Ja no wic kie), a sil nie za nie -
czysz czo nych (sto pień IV) tym me ta lem w 3 ppk wo kół
HM „Gło gów”. 

Prze kro cze nie stan dar dów ja ko ści gle by i zie mi
(RMŚ) dla su my WWA stwier dzo no wo kół 3 obiek tów:
kom plek su za kła dów na osie dlu Ko wa le we Wro cła wiu,
ZNTK w Lu ba niu i Ko pex -Fa ma go w Zgo rzel cu. 

W 33% wszyst kich punk tów po mia ro wych na po -
lach użyt ko wa nych rol ni czo, gdzie za sto so wa no na wo -
zy or ga nicz ne, za war tość azo tu mi ne ral ne go by ła wyż -
sza niż śred nia za war tość te go związ ku (65 kg/ha)
stwier dzo na w 2014 r. w gle bach wo je wódz twa dol no -
ślą skie go w war stwie 0-30 cm (je sień). 

Za war tość flu oru roz pusz czal ne go w CaCl2 nie jest
nor mo wa na w gle bach i by ła ba da na wo kół 1 obiek tu
(te ren wo kół kom plek su za kła dów na osie dlu Ko wa le
we Wro cła wiu) w 6 punk tach po mia ro wych. W 67%
punk tów po mia ro wych by ła ona wyż sza od śred niej
war to ści flu oru spo ty ka nej w pia skach lub gli nach.

Tyl ko w jed nej prób ce po bra nej na po lach iry ga cyj -
nych Wro cła wia stwier dzo no wy stę po wa nie pod wyż -
szo nej an tro po ge nicz nie za war to ści siar ki siar cza no -
wej (IV sto pień). 

Wy ko na ne przez WIOŚ w 2014 r. ba da nia gleb wy -
ka za ły, po dob nie jak w po przed nich la tach, że: 

§ na te re nach w po bli żu za kła dów prze my sło wych
wy stę po wa ły prze kro cze nia do pusz czal nych war to -
ści ben zo(a)pi re nu, me ta li cięż kich i su my WWA,
§ na te re nach użyt ko wa nych rol ni czo wy stę po wa ły
na ogół na tu ral ne za war to ści me ta li cięż kich (sto -
pień 0). Stwier dzo no tu prze kro cze nia do pusz czal -
nych za war to ści ben zo(a)pi re nu. Po dob ną za leż -
ność stwier dzo no na te re nach wo kół skła do wisk od -
pa dów oraz na ob sza rach pod da nych ochro nie na
pod sta wie prze pi sów o ochro nie przy ro dy tam,
gdzie nie wy stę po wał wpływ czyn ni ków na tu ral nych
lub an tro po ge nicz nych (gór nic two). 
Jed no cze śnie wy ko na no tak że ba da nia skład ni ków

do tych czas nie ana li zo wa nych tj. za war to ści że la za
w gle bach, gdzie wy stę po wa ła ru da dar nio wa w po bli żu
cyn kow ni. Po dob nie jak na ob sza rach gór ni czych i tu taj
trud no roz gra ni czyć za war tość że la za po cho dzą cą ze
źró deł na tu ral nych i an tro po ge nicz nych.



Rysunek 3.6. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach
województwa dolnośląskiego w 2014 r. (źródło: WIOŚ)
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Dzia ła nia po dej mo wa ne na te re nie wo je wódz twa
dol no ślą skie go na rzecz ochro ny po wierzch ni zie mi,
w tym dzia ła nia re kul ty wa cyj ne i re me dia cyj ne za koń -
czo ne i roz po czę te w 2014 r.:

§ kon ty nu acja prac oczysz cza nia śro do wi ska grun -
to wo -wod ne go za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro -
po po chod ny mi na te re nie Ba zy Ma ga zy no wej PKN
Or len S.A. w Jerz man kach k/Zgo rzel ca, ob ręb Jerz -
man ki, dz. nr 515, gm. Zgo rze lec, po wiat zgo rze lec -
ki, w jego pół noc no -wschod niej czę ści. Pra ce re me -
dia cyj ne wy ko na ne zo sta ną me to dą in -si tu, po przez
wy ko rzy sta nie kon te ne ro wej sta cji oczysz cza nia wo -
dy oraz pro duk cji i apli ka cji bio pre pa ra tu do gle by.
Sub stan cje po wo du ją ce ry zy ko to: sub stan cje ro po -
po chod ne, w tym wę glo wo do ry aro ma tycz ne (BTX)
oraz wę glo wo do ry ali fa tycz ne;
§ za koń cze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to we go
me to dą ex -si tu, za nie czysz czo ne go me ta la mi cięż ki -
mi: cyn kiem, oło wiem, mie dzią na te re nie dział ki nr
10/57, AM-3, ob ręb Klecz ków, po ło żo nej przy ul.
Sło nim skie go we Wro cła wiu w re jo nie jed ne go
otwo ru. Po wierzch nia za nie czysz cze nia ok.496 m2;
§ za koń cze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to we go
me to dą ex -si tu, za nie czysz czo ne go sub stan cja mi
ro po po chod ny mi (ben zy na i olej mi ne ral ny) na te re -
nie dział ki nr 288, ob ręb Strze go mia ny, gm. So bót -
ka, po wiat wro cław ski. Sza co wa na po wierzch nia za -
nie czysz czo ne go te re nu to ok. 33 m2;
§ za koń cze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to wo -
-wod ne go me to dą ex -si tu, za nie czysz czo ne go sub -
stan cja mi ro po po chod ny mi (olej mi ne ral ny) na te re -
nie by łej sta cji pa liw PKP Or len nr 306, na dział ce nr
15, ob ręb So bót ka, m. So bót ka, po wiat wro cław ski;
§ za koń cze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to we go
me to dą ex -si tu, za nie czysz czo ne go punk to wo ole -
jem mi ne ral nym przy dys try bu to rze kon te ne ro wej
sta cji pa liw, w przed niej czę ści zbior ni ka, na te re nie
dział ki nr 120 ob ręb Ma łu szów, gm. Ko bie rzy ce. Po -
wierzch nia za nie czysz cze nia 2 m2;
§ za koń cze nie re me dia cji ob sza ru Sta cji Pa liw nr 985
w Mie ro szo wie, po ło żo nej przy ul. Wał brzy skiej na
dział ce o nu me rze ewi den cyj nym 387 (pow. dział ki
0,4991 ha), AM-14, ob ręb 2 Mie ro szów, gmi na Mie -
ro szów, po wiat wał brzy ski. Sub stan cja mi po wo du ją -
cy mi ry zy ko by ły: ben zy na, olej mi ne ral ny, wę glo wo -
do ry aro ma tycz ne (ben zen, ety lo ben zen, ksy le ny, to -

lu en, su ma wę glo wo do rów aro ma tycz nych). Pra ce
wy ko na no me to dą ex -si tu. Sza co wa na po wierzch nia
za nie czysz czo ne go te re nu to ok. 1200 m2;
§ za koń cze nie re me dia cji na ob sza rze Ko pal ni Su -
row ców Mi ne ral nych „Szczyt ni ki”, na czę ści dział ki
nr 478/4 ob ręb Spa lo na, gm. Ku ni ce, w re jo nie
otwo rów wiert ni czych nr 1 i 2. Pra ce zo sta ły wy ko -
na ne me to dą ex -si tu. Sza co wa na po wierzch nia za -
nie czysz czo ne go te re nu to ok. 30 m2. Sub stan cja mi
po wo du ją cy mi ry zy ko by ły wę glo wo do ry ro po po -
chod ne – ben zy na i olej mi ne ral ny;
§ prze pro wa dze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to -
we go w lo ka li za cji: li nia ko le jo wa nr 273, sta cja
Brzeg Dol ny, tor nr 1 i 3 oraz mię dzy to rze to rów nr
1-2, 1-3 w km od 30,190 do 30,300, za nie czysz czo -
ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi, na sku tek wy -
cie ku smo ły de sty lo wa nej do grun tu, w wy ni ku ko li -
zji po cią gów na le żą cych do DB Schen ker Ra il Pol -
ska S.A. oraz CTL Express Sp. z o.o., w dniu 31
sierp nia 2010 r. Wy ko na no pra ce re kul ty wa cyj ne
me to dą ex -si tu, na po wierzch ni ok. 420 m2, do głę -
bo ko ści ok. 1 m p.p.t. na ca łej dłu go ści pla my, a tak -
że do głę bo ko ści ok. 3 m p.p.t. w miej scu son do wa -
nia O -8 oraz do dat ko wo O -4, w związ ku z prze kro -
cze niem do pusz czal nych stę żeń WWA. W trak cie
prac zwią za nych z usu wa niem szko dy w śro do wi sku
na sta cji Brzeg Dol ny stwier dzo no, że na stą pi ła mi -
gra cja sub stan cji smo li stych wzdłuż to rów nr 1 i 3;
§ za koń cze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to we go
za nie czysz czo ne go cy jan ka mi zwią za ny mi, wę glo -
wo do ra mi aro ma tycz ny mi (BTX), wie lo pier ście nio -
wy mi wę glo wo do ra mi aro ma tycz ny mi oraz fe no la mi
na te re nie dz. nr 399/4 AM 16, ob ręb 0001 Rad ków
1 przy ul. Le śnej 15 w Rad ko wie. Wy ko na nie prac
re kul ty wa cyj nych me to dą ex -si tu. Sza co wa na po -
wierzch nia za nie czysz czo ne go te re nu to ok. 315 m2;
§ za koń cze nie re kul ty wa cji śro do wi ska grun to we go
za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi:
ben zy ną, ole jem mi ne ral nym, me ta la mi cięż ki mi (ni -
kiel), wę glo wo do ra mi chlo ro wa ny mi (ali fa tycz ne
chlo ro wa ne po je dyn cze), tj. ob szar i są siedz two bu -
dyn ku nr 28 znaj du ją ce go się na te re nie Za kła du HS
Wro cław Sp. z o.o. przy ul. Bie ru tow skiej 65-67 we
Wro cła wiu (na te re nie dział ki nr 2/24, AM-12, ob ręb
Psie Po le. Pra ce re kul ty wa cyj ne wy ko na no me to dą
ex -si tu.
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