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I. WPROWADZENIE 
W 2015  roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

kontynuował badania jakości wód podziemnych, na obszarach zagrożonych 

zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunalnymi wokół źródeł stanowiących potencjalne 

zagrożenie środowiska. Badania prowadzono w ujednolicony sposób, na terenie całego 

województwa dolnośląskiego. Badaniami objęto eksploatowane, a także nie eksploatowane 

składowiska odpadów oraz inne obiekty jak np. tereny oczyszczalni ścieków, obiekty 

stanowiące źródło poważnych awarii (bazy paliw). 

Celem monitoringu było określenie wpływu obiektu na środowisko wodne lub w przypadku 

obiektów, gdzie prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących zmian. 

Badaniami objęto 18 obiektów w 58 punktach pomiarowych. Pobór próbek wód odbywał się 

raz w roku z piezometrów rozmieszczonych wokół badanych obiektów. 

   Zakres badań wód podziemnych wokół składowisk odpadów był zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk 

odpadów (Dz.U.2013.523) i obejmował oznaczenie takich wskaźników jak: odczyn, 

przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel org. (OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, 

Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Dodatkowo oznaczono także związki azotu oraz wskaźniki specyficzne przy wybranych 

obiektach np. substancje ropopochodne, bar, siarczany, chlorki, fenole, fosforany, żelazo, 

mangan, wodorowęglany.   

Obiekty objęte badaniami wymieniono poniżej. W nawiasach podano liczbę badanych 

punktów pomiarowo kontrolnych. 

1. Składowisko odpadów Exalo Drilling w m. Wronów (pow. górowski, gm. Niechlów) - 

(4), 

2. Składowisko odpadów w m. Wierzchowice (pow. milicki, gm. Krośnice) – (3), 

3. Składowisko odpadów w m. Brzezinki-Dębina (pow. oławski, gm. Jelcz-Laskowice) – 

(3), 

4. Tereny wodonośne m. Wrocławia (pow. wrocławski, gm. Siechnice) - (7), 

5. Składowisko odpadów w m. Krościna Wlk. (pow. trzebnicki, gm. Prusice)  - (3), 

6. Teren oczyszczalni glebowo-roślinnej w Brzeźnie (pow. trzebnicki, gm. Prusice) – (3), 

7. Teren oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej (pow. trzebnicki, gm. Zawonia) – (3), 

8. Składowisko odpadów w Żarowie ul. Przemysłowa (pow. świdnicki, gm. Żarów) – (3), 

9. Teren w pobliżu kopalni rud miedzi „Konrad” w Iwinach (pow. bolesławiecki, gm. 

Warta Bolesławiecka) – (3), 

10. Teren w pobliżu Zakładów Chemicznych „Wizów” w m. Łąka – (pow. bolesławiecki, 

gm. Bolesławiec) – (2), 
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11. Składowisko odpadów w Ciechanowicach (pow. kamiennogórski, gm. Marciszów) – 

(3), 

12. Składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym (pow. wołowski,  

m. Brzeg Dolny)  – (4), 

13. Teren OLPP - Baza Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim (pow. oleśnicki, gm. 

Twardogóra) –  (2), 

14. Składowisko odpadów w Wągrodnie (pow. legnicki, gm. Ruja) – (1), 

15. Składowisko odpadów w  Rogoźniku (pow. legnicki, gm. Ruja) – (3), 

16. Składowisko odpadów w Paszowicach (pow.  jaworski, gm. Paszowice) – (3), 

17. Składowisko odpadów w Ścinawie (pow.  lubiński, gm. Ścinawa) – (3), 

18. Składowisko Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Gaci (pow. oławski, 

gm. Oława) – (4). 

     Pobór próbek wód podziemnych z piezometrów przeprowadzono za pomocą 

zanurzeniowych pomp wirowych „GIGANT” i „WHALE” po przepompowaniu otworu 

i usunięciu dwukrotnej objętości wody, a w przypadku prób na zawartość substancji 

ropopochodnych za pomocą specjalistycznych próbników. 

Oceny jakości wód podziemnych wokół badanych obiektów dokonano w oparciu 

o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku 

(Dz.U. z 2008 r., Nr 143, poz.896) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych.  

Określa ono sposób klasyfikacji elementów fizykochemicznych i ilościowych, zawiera 

definicje klasyfikacji stanu chemicznego i stanu ilościowego oraz sposób interpretacji 

wyników badań i prezentacji stanu wód podziemnych, częstotliwość dokonywania ocen 

jakości poszczególnych elementów oraz stanu wód. Klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód 

podziemnych: 

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,  

klasa II – wody dobrej jakości, 

klasa III – wody zadowalającej jakości, 

klasa IV – wody niezadowalającej jakości,  

klasa V – wody złej jakości. 

Ww. rozporządzenie definiuje dobry i słaby stan chemiczny wód podziemnych. 

Wody klas I - III reprezentują dobry stan chemiczny, a IV i V słaby stan chemiczny. 

      Do interpretacji wyników związków azotu wykorzystano rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 241, poz.2093).  

Zgodnie z § 2 wymienionego rozporządzenia za wody zanieczyszczone uznaje się: wody 
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podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/l. Za wody zagrożone 

zanieczyszczeniem uznaje się wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 

40 do 50 mg NO3/l i wykazuje tendencję wzrostową. 

 
II. PUNKTY POMIAROWE 

W tabelach 1 do 4 przedstawiono podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych 

objętych badaniami. Oceny wyników badań dokonano za pomocą programu komputerowego 

„Regionalny monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego” opracowanego 

przez PIG Kielce. 

Przy każdym z badanych obiektów przedstawiono jego krótką charakterystykę oraz ocenę 

wyników badań. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne zostały rozpoznane przy poborze 

prób na podstawie materiałów dostępnych u poszczególnych zarządców obiektów. 

Na mapkach zaznaczono rozmieszczenie piezometrów.  

 
Tabela 1. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód 
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2015 r. – składowiska 
odpadów i inne obiekty 
 

Nazwa obiektu  Nazwa 
otworu  

Data 
poboru 

Głęboko ść  
zwierciadła 
wody 
∇∇∇∇ w m 

Współrz ędne 
geograficzne  
punktu lub 
obiektu 

Uwagi  

Składowisko 
odpadów  
Exalo Drilling w 
m. Wronów 
(pow. górowski, 
gm. Niechlów)  

piezometr 
P4 

 

10.06.15 
 
 
 

∇ 6,40 
 

N 51,745530 
E 16,435360 

 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku napływu 
wód, od strony 
składowiska gminy 
Niechlów 

 

piezometr
P1 

∇ 1,80 
 

N 51,744510 
E 16,432910 

 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu, w 
lesie 

piezometr 
P2 

 

∇ 4,80 
 

N 51,746470 
E 16,433350 

 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu, za 
kwaterą nr 3, na 
skraju lasu i pola 

piezometr 
P3 

 
 
 

∇ 2,10 
 

N 51,744320 
E 16,439070 

 

piezometr na 
kierunku napływu 
wód, na  polu, przy 
drodze dojazdowej 
do obiektu 

Składowisko 
odpadów m. 
Wierzchowice 
(pow. milicki, 
gm. Kro śnice ) 

piezometr 
P1 

 

06.07.15 
 
 

∇ 11,10 N 51,492460 

E 17,337660 
piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku napływu 
wód na składowisko 
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Nazwa obiektu  Nazwa 
otworu  

Data 
poboru 

Głęboko ść  
zwierciadła 
wody 
∇∇∇∇ w m 

Współrz ędne 
geograficzne  
punktu lub 
obiektu 

Uwagi  

piezometr 
P2 

∇ 5,65 N 51,491810 
E 17,338250 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

 

piezometr 
P3 

 ∇ 2,30 N 51,491280 
E 17,337650 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

Składowisko 
odpadów w 
Brzezinki-D ębina 
(pow. oławski, 
gm. Jelcz-
Laskowice) 

piezometr 
P2 

15.07.15 
 

 
 

∇ 0,95 

N 51,076180 
E 17,368950 

piezometr na 
kierunku napływu 
wód na 
składowisko 
 

piezometr 
P3 

 
∇ 1,80 

N 51,076480 
E 17,365410 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

piezometr 
P4 

 
∇ 1,75 

N 51,076920 
E 17,365450 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

Tereny 
wodono śne m. 
Wrocławia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piezometr 
P 16 

13.05.15 
 

∇ 1,70 
 
 

N 51,042840 

E 17,151480 
piezometr w pobliżu 
składowiska EC 
Czechnica i 
obwodnicy 

piezometr 
P 15 

∇ 1,70 
 

N 51,042630 

E 17,148290 
piezometr w pobliżu 
składowiska EC 
Czechnica, na 
terenach 
wodonośnych w 
strefie 
bezpośredniej ujęć 

piezometr 
P 5 

∇ 2,40 N 51,044080 

E 17,134010 
piezometr przy 
hałdzie Huty 
Siechnice, na 
kierunku spływu 
wód 

piezometr 
P 8 

 

∇ 2,30 
 
 

N 51,044150 

E 17,137890 
piezometr przy 
hałdzie Huty 
Siechnice, na 
kierunku spływu 
wód 

piezometr 
P 23 

 

∇ 1,40 
 

N 51,041670 

E 17,132330 
piezometr przy 
hałdzie Huty 
Siechnice, na 
terenie zakładu 
„Local  Recycling”  
Center  Sp. z o.o. 

piezometr 
P 9 

 

∇ 3,30 
 

N 51,045320 

E 17,138320 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód, w pobliżu 
stawów 
infiltracyjnych 
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Nazwa obiektu  Nazwa 
otworu  

Data 
poboru 

Głęboko ść  
zwierciadła 
wody 
∇∇∇∇ w m 

Współrz ędne 
geograficzne  
punktu lub 
obiektu 

Uwagi  

 

piezometr 
P11 profil 

VII 

 ∇4,10  N 51,050610 

E 17,133180 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód, w pobliżu 
stawów 
infiltracyjnych, w 
dalszej odległości 
od hałdy 

Składowisko 
odpadów w m. 
Kro ścina Wlk. 
trzebnicki, gm. 
Prusice) 

 
 

piezometr 
P6 

 

24.06.15 
 

∇ 4,00 N 51,390220 

E 16,914410 
piezometr na 
kierunku napływu 
wód na teren 
obiektu 

piezometr 
P2 

∇ 3,30  
N 51,389820 

E 16,912970 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

piezometr 
P9 

∇ 3,60 N 51,389430 

E 16,913620 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 
 

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

piezometr 
P1 

 

26.05.15 
 

∇ 0,65 
 
 

N 51,365880 

E 16,976380 
piezometr na 
kierunku napływu 
wód na teren 
obiektu, przy 
drodze dojazdowej 
i osadniku 

 
piezometr 

P3 
 
 

∇ 0,75 
 

N 51,367280 

E 16,875140 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu, 
 w centrum 
oczyszczalni 
 

 
 

piezometr 
P7 

 
 

∇ 0,80 
 

N 51,367740 

E 16,873750 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 
 

Teren 
oczyszczalni 
ścieków w 
Suchej Wielkiej  
(pow. trzebnicki, 
gm. Zawonia) 
 

piezometr 
P1 

19.08.15 
 

∇ 2,90  N 51,329990 

 E 17,159190 
piezometr 
na kierunku 
napływu wód na 
teren obiektu 

piezometr 
P2 

∇ 2,60 
 

N 51,331170 

 E 17,158810 
piezometr 
na kierunku spływu 
wód z terenu 
obiektu, pół-zach. 
 

piezometr 
P3 

 

 ∇ 2,95 N 51,331020 

 E 17,159700 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód z terenu 
obiektu, wsch. 
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Nazwa obiektu  Nazwa 
otworu  

Data 
poboru 

Głęboko ść  
zwierciadła 
wody 
∇∇∇∇ w m 

Współrz ędne 
geograficzne  
punktu lub 
obiektu 

Uwagi  

Składowisko 
odpadów w 
Żarowie ul. 
Przemysłowa 
(pow. świdnicki, 
gm. Żarów) 

piezometr 
P4 
 

24.06.15 
 
 
 

∇ 4,00 
 
 

N 50,952900 
E 16,503350 

 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku napływu 
wód na 
składowisko  

piezometr 
P1 

∇ 2,60 
 
 

N 50,955080 
E 16,502450 

 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

piezometr 
P2 

∇ 2,40 
 
 

N 50,954590 
E 16,501180 

 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

Teren w pobli żu 
kopalni rud 
miedzi „Konrad” 
w m. Iwiny (pow. 
bolesławiecki, 
gm. Warta 
Bolesławiecka  

piezometr 
P1 

25.06.15 ∇ 5,80 N 51,194070 
E 15,740220 

piezometr na 
kierunku napływu 
wód na teren 
obiektu 

piezometr 
P2 

∇ 12,8 
 

N 51,205930 
E 15,749230 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

piezometr 
P3 

 ∇ 20,0 N 51,214850 
 E 15,734500 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

Teren w pobli żu 
Zakładów 
Chemicznych 
„Wizów” w 
m.Łąka – (pow. 
bolesławiecki, 
gm. Bolesławiec)  

piezometr 
P2 

03.09.15 ∇ 2,80  N 51,296110 
E15,561940 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

piezometr 
P3 

∇ 3,40  N 51,297220 

E15,564170 
piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

 

Składowisko 
odpadów w 
Ciechanowicach 
(pow. kamienno 
-górski, gm. 
Marciszów) 

piezometr 
P1 

 

 
 
 
 

27.08.15 
 

∇ 2,1 
 

N 50,869440 
E 16,002220 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

piezometr 
P2 

∇ 2,3 
 

N 50,868610 
E 16,001390 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

piezometr 
P3 

 
 
 
 

∇ 1,60 N 50,869720 
E 16,000830 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

 
piezometr 

P4 
 
 
 

∇ 2,60 
 

N 50,870280 
E 16,000560 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 
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Nazwa obiektu  Nazwa 
otworu  

Data 
poboru 

Głęboko ść  
zwierciadła 
wody 
∇∇∇∇ w m 

Współrz ędne 
geograficzne  
punktu lub 
obiektu 

Uwagi  

piezometr 
P5 

 
 
 
 

∇ 2,1 
 

N 50,870560 
E 16,001390 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód ze składowiska 

Składowisko 
odpadów 
Ekologistyka Sp. 
z o.o.  w Brzegu 
Dolnym (pow. 
wołowski, m. 
Brzeg Dolny)  

piezometr 
P1 

 

16.09.15 ∇ 1,40 
 N 51.283100 

E16.743930 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku napływu 

  wód na  
składowisko 

piezometr 
P7 

∇ 3,00 

N 51.280020 
E16.748130 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu, za 
przepompownią i w 
pobliżu kwatery 
odpadów stałych i 
wapiennych W III 

piezometr
P11 

∇ 2,75 

N 51.271180 
E16.7529500 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu, za 
kwaterą odpadów 
paleniskowych PIII 

 
piezometr 

P16 
 

∇ 3,20 
 
 
 
 

N 51.270110 
E16.747490 

piezometr na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

Teren OLPP - 
Baza Paliw nr 19 
w Grabownie 
Wielkim (pow. 
oleśnicki, gm. 
Twardogóra) 

piezometr 
P3 

 

30.09.15 ∇ 2,25 
 N 51,353570 

E 17,385610 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód, za frontem 
kolejowym 

piezometr 
P2 

 ∇ 1,70 
 
 

N 51,353470 
E 17,386430 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód, za bocznicą 
kolejową, obok 
łapaczki 

Składowisko 
odpadów w 
Wągrodnie (pow. 
legnicki, gm. 
Ruja) 

piezometr  
P1 

19.05.15 ∇ 2,2 
 

 N 51.212700 

 E 16.396710 

piezometr 
zlokalizowany 
na kierunku spływu 
wód  
 

Składowisko 
odpadów w  
Rogo źniku (pow. 
legnicki, gm. 
Ruja) 

piezometr 
P1 

 

19.05.15  
∇ 5,4 

 
 
 

N  51.178390 

E 16. 346460 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód  

piezometr 
P2 

 

  
∇ 5,0 

 
 
 

N 51.178250 

 E 16. 347250 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód  
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Nazwa obiektu  Nazwa 
otworu  

Data 
poboru 

Głęboko ść  
zwierciadła 
wody 
∇∇∇∇ w m 

Współrz ędne 
geograficzne  
punktu lub 
obiektu 

Uwagi  

 
piezometr 

P3 
 

  
∇ 3,6 

 
 
 

N 51.179270 

 E 16. 346960 

piezometr 
zlokalizowany 
na kierunku 
napływu wód 
 

Składowisko 
odpadów w 
Paszowicach 
(pow. jaworski, 
gm. Paszowice)  
 
 

 
 
 

piezometr 
P1 

 
 

23.09.15 
 

∇ 3,8 
 
 
 

N 51.00600 

  E 16.185510 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód  

 

piezometr 
P-2 

 

 
∇ 4,7 

 
 
 

N 51.006360 

E 16.185700 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód  

 

piezometr 
P3 

 

 
∇ 4,4 

 
 
 

N 51.005550 

E 16.186300 

piezometr 
zlokalizowany 
na kierunku 
napływu wód 

 
 
 
 

Składowisko 
odpadów w 
Ścinawie (pow.  
lubi ński, gm. 
Ścinawa) 

 

piezometr 
P 6 

 

27.05.15  ∇ 2,8 
 

N 51.400240 
E16.443910 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód  

 
 
 

piezometr 
P 7 

 

∇ 3,1 
 

N 51.400170 
E16.442930 piezometr 

zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód 

 
Składowisko 
Zakładu 
Gospodarowania 
Odpadami Sp. 
z o. o. w Gaci 
(pow. oławski, 
gm. Oława) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piezometr 
P1 

 

14.10.15 ∇ 3,50    N 50,886230 

   E 17,390260 
piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku napływu 

  wód na  
składowisko 

piezometr 
P2 

 

∇ 3,30    N 50,889770 

   E 17,388370 
piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

piezometr 
P3 

 

∇ 3,20    N 50,890560 

   E 17,390100 
piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 

piezometr 
P4 

 

∇ 2,30    N 50,888700 

   E 17,394130 
piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu 
wód z obiektu 
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

III A. SKŁADOWISKA ODPADÓW I INNE OBIEKTY 
 
1. SKŁADOWISKO ODPADÓW EXALO DRILLING S.A. W m. WRO NÓW  
    (pow. górowski, gm. Niechlów) 

1.1. Charakterystyka obiektu 

    Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie EXALO DRILLING S.A. 

zlokalizowany jest w północnej części gminy Niechlów, pomiędzy miejscowościami Siciny  

i Wronów, na działce nr 264/1. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest  

w odległości ok. 1 km od składowiska. Od północy i od południa składowisko otaczają grunty 

rolne. Od zachodu teren składowiska otacza kompleks leśny Nadleśnictwa Góra. Od 

wschodu obiekt graniczy  z częściowo zrekultywowanym składowiskiem odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne dla gminy Niechlów. W obiekcie unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych składowane są odpady o kodzie 01 05 08 – płuczki wiertnicze, zawierające 

chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 oraz 01 05 06. Obiekt funkcjonuje od 1996 

roku, a jego poprzednim zarządcą była firma Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z o.o.  

w Zielonej Górze. Jego powierzchnia całkowita wynosi 4,2 ha. Obiekt jest ogrodzony  

i posiada dozór.  

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa się z 6 kwater : 

• kwatery nr 1 i 4 – zrekultywowane, 

• kwatery nr 2 i 5 – uzyskano decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

na ich zamknięcie i zatwierdzono projekt rekultywacji. Termin rekultywacji został 

określony do 2020 roku. 

• kwatery nr 3 i 6 – eksploatowane. 

Łączna pojemność składowania urobku wiertniczego w sześciu kwaterach obiektu wynosi 

69590 m3 . 

Kwatery są uszczelnione na dnie i skarpach, folią PEHD o grubości 2 mm. Pod dnem kwater 

ułożony jest drenaż wód gruntowych z wylotem zabezpieczonym studnią betonową do rowu 

melioracyjnego. 

 Zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, obiekt we 

Wronowie zalicza sią do pozostałych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

i występuje w formie stawu osadowego. 

Składowane odpady o kodzie 01 05 08 nie są odpadami niebezpiecznymi. Unieszkodliwianie 

solanki jako odpadu z płuczki wiertniczej polega na odparowaniu wody oraz oddzieleniu soli 

w postaci stałej. Proces prowadzony jest w wyparce próżniowej w sposób zautomatyzowany 

na terenie obiektu. 

Wody podziemne przepływają od piezometru P3, położonego na polu przy drodze 
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dojazdowej do obiektu, w kierunku piezometrów P2 i P1, położonych na kierunku spływu wód 

z obiektu. Dodatkowo na terenie składowiska umieszczony jest piezometr kontrolny P4, 

monitorujący jakość wód na kierunku spływu wód z sąsiadującym ze składowiskiem Exalo, 

składowiskiem gm. Niechlów. 

1.2. Ocena wyników bada ń 

   Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezometrów rozmieszczonych w rejonie 

składowiska. 

W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie wód klas III i IV, podobnie jak 

w poprzednim roku. Wody piezometru P3, zlokalizowanego na kierunku napływu wód na 

składowisko EXALO DRILLING S.A. i na składowisko gminy Niechlów, zaliczono do wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (90,8 mg/l).  

W poprzednio prowadzonych tu badaniach, w 2014 roku stwierdzono także występowanie 

wód klasy IV w tym piezometrze i podobne stężenie azotanów. 

Wody piezometru P4, położonego pomiędzy składowiskiem gminy Niechlów, a 

składowiskiem odpadów wydobywczych, zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa III). 

O klasyfikacji zadecydowało stężenie chlorków i jon amonowy w klasie IV.   

W poprzednim roku wody tego piezometru wykazały klasę IV.  

W wodach piezometru P2, położonego na kierunku spływu wód z obiektu, stwierdzono 

występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydowało 

stężenie azotanów (39,9 mg/l). W poprzednim roku wody tego piezometru zaklasyfikowano 

do klasy IV. Wody piezometru P1, położonego także na kierunku spływu wód z obiektu, 

zaklasyfikowano do wód  niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji 

zadecydowała przewodność elektrolityczna w klasie IV  oraz stężenie chlorków w klasie V.  

W poprzednim roku wody tego piezometru zaklasyfikowano do klasy III. 

Z badań, wykonanych w 2015 roku wynika iż stan chemiczny wód piezometru P2 i P4 uznać 

można za dobry, a P3 i P1 za słaby. 
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2. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. WIERZCHOWICE (pow. milicki, gm. Kro śnice) 

2.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wierzchowicach zlokalizowane 

jest na działce nr 87/33 o pow. 2 ha na terenie po byłej piaskowni–żwirowni. Zlokalizowane 

jest na wsch. od szosy Czatkowice – Wierzchowice w odległości ok. 500 m na pd. od 

zabudowań Wąbnic oraz 400 m na pn. „byłej cegielni” w Wierzchowicach. Teren składowiska 

otaczają grunty rolne oraz w północnej części stare, zrekultywowane składowisko. 

Eksploatacje obiektu prowadzono w latach 1995-2009. Zarządcą obiektu był Zakład Usług 

Komunalnych w Krośnicach, a właścicielem Gmina Krośnice. Obecnie składowisko jest 

częściowo zrekultywowane. Pojemność wykorzystana obiektu to 14705 Mg.  Składowisko 

posiada uszczelnienie wykonane z gliny o grubości 0,5 m, drenaż odcieków  

z odprowadzeniem do zbiornika betonowego o poj. ok. 7 m3 oraz studnie odgazowujące. 

Składowisko zostało ogrodzone płotem. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem danych  

o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach  

i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (stan na koniec 2008 r) 

na składowisku zdeponowano 16 581,8 Mg  odpadów o kodzie 20 03 01.  

Składowisko położone jest w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 

303 Krośnice - Pradolina Baryczy Wschód. Woda podziemna pierwszego poziomu  

o zwierciadle swobodnym, lokalnie podpartym występowała w obrębie dna wyrobiska, w 

którym zbudowano składowisko, na głębokości 1,0-1,5 m. Spływ tego poziomu odbywał się 

w kierunku południowo-wschodnim i południowym. 

Teren składowiska położony jest w zalewni rzeki Prądnicy, lewego dopływu Baryczy. 

Wody powierzchniowe odprowadzane są do tej rzeki poprzez system hydrograficzny cieku 

Struga - ciek znajdujący się w odległości 350 m na południe od składowiska. 

2.2. Ocena wyników bada ń 

Wody podziemne pobrane z trzech piezometrów (P1, P2, P3), rozmieszczonych wokół 

składowiska w Wierzchowicach zaliczono do wód o słabym stanie chemicznym w klasach IV 

i V. Wody piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód na składowisko, zaliczono 

do wód niezadowalającej jakości (klasa IV) ze względu na odczyn i wartości OWO w klasie 

IV oraz stężenie jonu amonowego w klasie V.  Wody piezometru P2 i P3, położonych na 

kierunku spływu wód z terenu obiektu zaklasyfikowano do wód klasy V ze względu stężenie 

azotanów (100 mg/l) - piezometr P2 oraz wartości OWO i stężenie WWA i jonu amonowego - 

piezometr P3.  
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3. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. BRZEZINKI-D ĘBINA (pow. oławski, gm. Jelcz-
Laskowice) 

3.1. Charakterystyka obiektu 

   Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Brzezinki-Dębina 

położone jest się przy drodze lokalnej Jelcz - Laskowice - Ligota Mała, po jej wschodniej 

stronie, na północny - wschód od Jelcza - Laskowic, w odległości ok. 4 km od centrum 

miasta, na działce nr 2/5 obręb Dębina. Bezpośrednim otoczeniem działki składowiska są:   

- od wschodu: łąki na glebach V klasy bonitacyjnej dalej duży kompleks leśny, borów 

namysłowskich;  

- od południa: bezpośrednio tereny rolnicze, zadrzewienia wzdłuż rzeki Graniczna, w 

odległości 3 km północne zabudowania miasta Jelcz -Laskowice;  

- od zachodu: bezpośrednio asfaltowa droga lokalna Jelcz -Laskowice - Ligota Mała (dalej do 

Oleśnicy), za nią grunty rolne;  

- od północy: zadrzewienia wzdłuż doliny rzeki Granicznej, w kierunku północno -zachodnim 

najbliższe zabudowania zagrodowe wiejskie w odległości ok. 1000 m,  

Składowisko użytkowane było od 1995 roku. Eksploatację obiektu prowadził Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Jelczu - Laskowicach, a właścicielem obiektu jest 

Gmina Jelcz - Laskowice. W 2009 roku zaprzestano przyjmowania odpadów. Powierzchnia 

wykorzystana obiektu wynosi 1,62 ha, a jego pojemność 45114,4 Mg.  

Na składowisku do końca 2008 roku nagromadzono 49917 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.  

Składowisko posiada ekranizację podłoża (folia) i drenaż. Obiekt ogrodzony jest siatką. 

Posiada budynek socjalny. Rekultywację obiektu przeprowadzono na podstawie decyzji 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr Z/16/2010 DM-S.V.7665-122/10 i zakończono  

w październiku 2013 roku. 

Spływ wód odbywa się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim w stronę rzeki 

Granicznej. 

   3.2. Ocena wyników bada ń 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu.  

Analizowane wody podziemne charakteryzowały się słabym stanem chemicznym w klasie IV 

(wody nie zadowalającej jakości).   

W przypadku piezometru P2, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu  

o klasyfikacji do wód niezadowalającej jakości (klasa IV) zadecydowały stężenie OWO i jonu 

amonowego. Wskaźniki te osiągnęły wartości klasy V.    

Wody piezometru P3 i P4, położonych na kierunku spływu wód z obiektu zaklasyfikowano 

także do klasy IV. W przypadku piezometru P3 zadecydowało o tym stężenie jonu 

amonowego,   a w przypadku  piezometru P4 stężenie jonu amonowego i OWO w klasie V. 
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W poprzednich badaniach wokół analizowanego obiektu, przeprowadzonych przez WIOŚ w 

2009 roku, stwierdzono podobną jakość wód. 
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4. TERENY WODONOŚNE m. WROCŁAW (pow. wrocławski, gm. Siechnice) 

4.1. Charakterystyka obiektu 

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

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

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

Jego wykorzystywanie do tych celów możliwe było dzięki pokryciu terenu siecią rowów, 

kanałów i stawów infiltracyjnych oraz pompowni wody. Pierwsze studnie poborowe i rurociągi 

powstały tu w latach 1902-1904. Wtedy też do użytku została oddana pompownia Świątniki. 

Tak samo jak na początku XX wieku, tak i obecnie na tereny wodonośne wodę z rzeki Oławy 

pompuje pompownia Czechnica. Trafia ona do liczącej 21 kilometrów sieci rowów i kanałów 

nawadniających. Dopiero te rozprowadzają ją do 63 stawów infiltracyjnych o łącznej 

powierzchni niemal 60 hektarów. Ilość dostarczanej wody do poszczególnych zbiorników 

regulowana jest różnego rodzaju zastawkami. Od ich sprawnej pracy uzależniona jest 

efektywność procesu infiltracji, który polega na nabraniu przez wodę powierzchniową 

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

chemicznych i fizycznych zachodzących podczas kilkutygodniowego przebywania wody w 

gruncie. Z kolei woda poddana procesowi infiltracji pobierana jest z całego obszaru terenów 

wodonośnych. Wykorzystywana jest do tego sieć 558 studni poborowych, które dostarczają 

ją rurociągami do trzech pompowni: Radwanice, Świątniki i Bierdzany. Charakterystycznymi 

punktami na trasie przepływu polepszonej już wody są historyczne wieże odpowietrzające. 

Zadaniem tych kilkumetrowej wysokości i doskonale komponujących się z otoczeniem 

ciekawą architekturą budynków jest utrzymanie próżni w rurociągach lewarowych, tak by 

woda bez przeszkód trafiała do Zakładu Uzdatniania Wody Na Grobli a z niego do mieszkań 

wrocławian.  

Tereny wodonośne to nie tylko miejsce ujmowania wody. To także zielone płuca stolicy 

Dolnego Śląska i naturalny polder zalewowy na czas powodzi. Źródłem zanieczyszczenia 

środowiska w rejonie terenów wodonośnych pozostaje nadal zorganizowana  

i niezorganizowana emisja pyłów i gazów z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 

„Kogeneracja” S.A. – Elektrociepłownia Czechnica, wywiewanie pyłów oraz ługowanie 

wieloskładnikowych zanieczyszczeń ze składowiska popiołów Elektrociepłowni i hałdy  

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.  
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4.2. Ocena wyników bada ń 

Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód podziemnych z 7 piezometrów, 

zlokalizowanych na terenach wodonośnych w pobliżu składowiska EC Czechnica i hałdy 

Huty Siechnice. W badanych piezometrach stwierdzono następującą jakość wód: 

- piezometr P16 – wody bardzo dobrej jakości (klasa I), podobnie jak w poprzednim roku.  

W piezometrach P15, P5 i P8 stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości 

(klasa IV), podobnie jak w 2014 roku. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 

-  piezometr P15 - stężenie jonu amonowego oraz manganu w klasie V, 

-  piezometr P5 - stężenie manganu i żelaza w klasie V oraz odczyn i  jon amonowy w klasie 

IV, 

- piezometr P8 - odczyn w klasie IV oraz stężenie żelaza i manganu w klasie V.  

W wodach piezometru P23, zlokalizowanego w pobliżu hałdy Huty Siechnice na terenie 

zakładu jej przerobu, stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I), 

podobnie jak w 2013 roku. W 2014 roku stwierdzono tu występowanie wód dobrej jakości w 

klasie II. 

W wodach piezometru P9, położonego na kierunku spływu wód w pobliżu stawów 

infiltracyjnych stwierdzono występowanie wód dobrej jakości (klasa II), podobnie jak  

w poprzednim roku.  Dodatkowo pobrano wody z piezometru P11_VII, położonego w pobliżu 

stawów infiltracyjnych, w dalszej odległości od hałdy. Tu także stwierdzono występowanie 

wód dobrej jakości w klasie II. Stan chemiczny wód piezometrów P15, P5, P8 uznać można 

za słaby, a piezometrów P9, P16, P23 i P11_VII za dobry.  
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5. SKŁADOWISKO ODPADÓW W m. KRO ŚCINA WLK . (pow. trzebnicki, gm. 
Prusice)   
5.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne zlokalizowane jest w 

Krościnie Wielkiej na działce nr 130/3. Działka położona jest w centralnym punkcie 

gminy Prusice na gruntach wsi Krościna Wlk. w odległości ok. 4 km. od Prusic. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się we wsi Dębnica w odległości ok. 0,8 km. 

Składowisko otoczone jest polami uprawnymi. Utworzono je w wyrobisku żwirowym. 

Powierzchnia obiektu wynosi 3,9 ha, a pojemność 45000 m3. Obiekt był eksploatowany 

od 1996 roku. Zaprzestanie przyjmowania odpadów nastąpiło 31 grudnia 2009 roku na 

mocy decyzji Starosty Trzebnickiego z dnia 29.10.2010 r, określającej też harmonogram 

rekultywacji. Rekultywacja została rozpoczęta. Czasza składowiska uszczelniona jest 

folią hydroizolacyjną o grubości 1,5 mm. Folia obsypana jest ziemią o grubości 30 cm. 

Składowisko posiada drenaż odwadniający, który składa się z ciągów drenarskich 

wykonanych z rur perforowanych PCV, znajdujących się na dnie czaszy składowiska, o 

łącznej długości 275 mb. Odcieki kierowane są do zbiornika podziemnego wykonanego 

z kręgów betonowych. Składowisko ogrodzone jest siatką i pasem zieleni ochronnej. Na 

teren składowiska prowadzi brama wjazdowa, za którą umieszczono brodzik. Zarządcą 

obiektu był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a właścicielem Gmina 

Prusice. Łącznie na składowisku nagromadzono 8285,5 Mg odpadów. Wody podziemne 

przepływają z południowego - zachodu na północny - zachód.  

5.2. Ocena wyników bada ń 

    Wody podziemne wokół składowiska odpadów w m. Krościna Wlk. pobrano z 3 

piezometrów. Analizowane próbki wód podziemnych zaliczono do wód niezadowalającej 

jakości (klasa IV) i złej jakości (klasa V). O klasyfikacji wód piezometru P6, zlokalizowanego 

na kierunku napływu wód w kierunku obiektu, do wód niezadowalającej jakości (klasa IV) 

zadecydowało stężenie jonu amonowego.  

W pozostałych piezometrach P2 i P9, położonych na kierunku spływu wód z obiektu 

stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie jonu 

amonowego i ołowiu.  

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych wokół składowiska w Krościnie Wlk. uznać 

można za słaby.  



 
 

 
 

24

 

 



 
 

 
 

25

 

 
6. TEREN OCZYSZCZALNI GLEBOWO-RO ŚLINNEJ W BRZEŹNIE (pow. 
trzebnicki, gm. Prusice) 

6.1. Charakterystyka obiektu 

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

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

zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości powyżej 400 m od oczyszczalni.  

Na oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki  

z miejscowości Brzeźno oraz ścieki dowożone z części gminy Prusice. Odbiornikiem ścieków 

odprowadzanych z oczyszczalni jest rów melioracyjny R-A w km 0+220, będący dopływem 

cieku Głowiak w zlewni rzeki Sąsiecznicy. Odpływ wód podziemnych następuje w kierunku 

północno-zachodnim. Proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni roślinno-glebowej w 

Brzeźnie odbywa się na poletkach obsadzonych przez topole. Biologiczny rozkład 

zanieczyszczeń zachodzi przy udziale organizmów glebowych. Dodatkowo przepływ ścieków 

w głąb gleby spełnia rolę filtracji. Zanim ścieki z kanalizacji sanitarnej m. Brzeźno trafią do 

oczyszczalni dopływają do dwóch osadników gnilnych, znajdujących się poza terenem 

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

dopływające na oczyszczalnię są częściowo pozbawione zanieczyszczeń stałych. Ścieki z 

osadnika nr 1 doprowadzane są do osadnika nr 2, a stamtąd dopływają do osadnika 

akumulacyjno-dozującego znajdującego się na oczyszczalni. 

Na oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: 

- osadnik akumulacyjno-dozujący o pojemności czynnej V=110m3 z lewarowym 

urządzeniem spustowym, 

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

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

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

doświadczalno-kontrolne (pow. 0,23 ha), 

- sieć drenarska zakończona zbieraczem głównym ze studzienkami połączeniowo-

kontrolnymi do odbioru ścieków oczyszczonych, 

- wylot z oczyszczalni do rowu R-A, 

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

i uszczelnione folią PCV) – 8 szt.  

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

oczyszczalni). 

Ścieki z kanalizacji sanitarnej (przepompowywane z osadnika gnilnego nr 2 

zlokalizowanego na terenie Brzeźna) dopływają do zbiornika akumulacyjno-dozującego. Po 

osiągnięciu objętości 110 m3 za pomocą urządzenia lewarowego spływają do 



 
 

 
 

26

 

rozprowadzalnika, a stamtąd na odpowiednią kwaterę do nawodnień. Sterowanie dopływem 

ścieków na poszczególne kwatery odbywa się ręcznie poprzez otworzenie zastawek 

ustawionych na doprowadzalnik głównym. Każda kwatera posiada dwa wpusty zamykane 

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

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

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

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

poletko ociekowe, wyłożone płytami, uszczelnione folią oraz posiadające system 

odprowadzania odcieków do doprowadzalnika ścieków. Poletko przeznaczone jest do 

kompostowania osadów ściekowych (usuwanych ze zbiornika akumulacyjno-dozującego 

oraz z dwóch osadników gnilnych zlokalizowanych w m. Brzeźno poza terenem 

oczyszczalni) oraz biomasy roślinnej wykaszanej okresowo z powierzchni kwater do 

nawodnień. Wielkość oczyszczalni w Brzeźnie wyrażona wielkością RLM nie przekracza 

2000. Średniodobowy dopływ ścieków w okresie poboru prób kształtował się na poziomie od 

29 do 128 m3/d.  Zarządcą oczyszczalni jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Prusicach.  

 6.2. Ocena wyników bada ń 

Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów, rozmieszczonych w otoczeniu obiektu.   

Wody piezometru P1, zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do obiektu, przy osadniku 

zaliczono do wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego, 

manganu i WWA. Taką samą jakość wód (klasa V) stwierdzono w piezometrze P3, 

położonym kierunku spływu wód z obiektu, w centrum oczyszczalni. O takiej klasyfikacji 

zadecydowało stężenie azotanów (117 mg/l). Wody piezometru P7, położonego na kierunku 

spływu wód z obiektu zaliczono do wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej 

klasyfikacji zadecydowało stężenie jonu amonowego i manganu w klasie V oraz OWO  

w klasie IV.  

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych w otoczeniu oczyszczalni roślinno-glebowej 

w Brzeźnie  uznać można za słaby.  
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    7. TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEJ WIELKIEJ (pow. trzebnicki, 
gm.   Zawonia) 

7.1. Charakterystyka obiektu   

Oczyszczalnia ścieków w m. Sucha Wielka zlokalizowana jest na działce 86/1 o 

powierzchni 1,2511 ha. Otoczenie oczyszczalni stanowią od strony północnej, zachodniej i 

wschodniej użytki rolne. Najbliższa zabudowa mieszkalna w Suchej Wielkiej znajduje się  

w odległości około 100 m na południe od granic działki. 

Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na działce 87, obręb Sucha Wielka. 

Odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Zdrojna w km 4+600,  

będący dopływem cieku Głęboki Rów, leżącego w zlewni Baryczy.  

Wielkość oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej wyrażona RLM nie przekracza 2000. 

Dopływ ścieków na oczyszczalnię (ścieki dowożone) jest nierównomierny. W 2013 r. RLM 

oczyszczalni wyniósł 153. W 2014 r. średnioroczny odpływ ścieków kształtował się na 

poziomie 15719,049 m3. 

Oczyszczalnia ścieków w m. Sucha Wielka jest oczyszczalnią mechaniczno-

biologiczną typu LEMNA. Technologia oczyszczania ścieków wg systemu LEMNA opiera się 

na usuwaniu zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w 

warunkach tlenowych i beztlenowych w stawach wypełnionych rzęsą drobną (z łac. Lemna 

minor). W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia i obiekty: punkt 

zlewczy, komora rozprężna, automatyczna gęsta krata schodkowa, piaskownik poziomy 

dwukomorowy, staw nr 1 – napowietrzany, o powierzchni 0,23 ha, max głębokości 3 m  

i objętości 4600 m3, reaktor  nitryfikacyjny, staw nr 2 - doczyszczający z pakietami rzęsy 

drobnej, o powierzchni 0,3 ha, max głębokości 3 m i objętości 6375 m3, komora pomiarowa. 

W stawach, w których zastosowano metodę oczyszczania typu LEMNA zasadnicze 

znaczenie dla skuteczności oczyszczania ma równomierne pokrycie rzęsą całej powierzchni 

stawu, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie w stawie 3 stref: tlenowej, anoksycznej  

i beztlenowej. Strefa tlenowa utrzymuje się przy powierzchni wody i powstaje dzięki produkcji 

tlenu przez rzęsę wodną. Na skutek  rozkładu zanieczyszczeń organicznych w warunkach 

deficytu tlenu, w głębszych warstwach stawu tworzy się strefa beztlenowa, przechodząca  

w płytszych warstwach w strefę anoksyczną. Produkty rozkładu zanieczyszczeń zachodzące 

w strefie beztlenowej są utleniane w warunkach tlenowych panujących w górnej strefie stawu 

i wbudowywane w biomasę rzęsy. Zastosowanie rzęsy w tego typu stawach umożliwia 

dodatkowo usuwanie substancji biogennych (azotu i fosforu) ze ścieków. 

Właściwa eksploatacja stawu polega m.in. na utrzymywaniu odpowiedniej grubości 

warstwy rzęsy, co wymaga przeprowadzania okresowych zbiorów. Dopuszczenie do 

zbytniego przyrostu rzęsy skutkuje jej zamieraniem i opadaniem na dno stawu, co może 

powodować wtórne zanieczyszczenie i pogorszyć parametry oczyszczonych ścieków. 
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Odpowiednio utrzymany kożuch rzęsy drobnej stabilizuje termicznie proces biologiczny oraz 

dodatkowo wpływa na zmniejszenie uciążliwości zapachowej związanej z beztlenowych 

rozkładem zanieczyszczeń zachodzącym w głębszych warstwach stawu. Ponadto zwarty 

kożuch rzęsy ogranicza rozwój glonów, których obecność w odpływie prowadzi do 

pogorszenia się jego jakości.  

Na oczyszczalni w Suchej Wielkiej średni czas przetrzymania ścieków w stawie 

napowietrzanym wynosi 12,8 dni, natomiast w stawie doczyszczającym – 17,7 dni.  

Jedną z zalet oczyszczalni ścieków opartych na systemie LEMNA jest brak 

konieczności usuwania osadów. Osady zbierają się na dnie stawów. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w operacie wodnoprawnym opracowanym w 2012 r. osad nadmierny usuwany 

będzie po raz pierwszy po 20 latach eksploatacji oczyszczalni w Suchej Wielkiej. 

Biomasa rzęsy powinna być  zbierana okresowo i może być wykorzystana jako komponent 

ziemi humusowej. 

 W rejonie wsi Sucha Wielka odpływ wód podziemnych odbywa się generalnie ku północy tj: 

w stronę doliny Baryczy. Wzgórza Trzebnickie stanowią wododział wód czwartorzędowych. 

Na terenie oczyszczalni wykonano 3 piezometry obserwacyjne. 

7.2. Ocena wyników bada ń 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych na terenie 

oczyszczalni. Stwierdzono występowanie wód zróżnicowanej jakości. Wody piezometru P1, 

położonego na kierunku napływu wód zaklasyfikowano do wód dobrej jakości (klasa II).  

   O takiej klasyfikacji zadecydowała przewodność elektrolityczna i  stężenie azotanów  

(15,4 mg/l). W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód stwierdzono 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji zadecydowało 

stężenie jonu amonowego, manganu i wodorowęglanów w klasie V. W piezometrze P3, 

położonym także na kierunku spływu wód z obiektu stwierdzono występowanie wód 

zadowalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie fosforanów  

w klasie IV i wodorowęglanów w klasie III. 

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów P1 i P3 wokół oczyszczalni 

ścieków w Suchej Wielkiej  wokół  uznać można  za dobry, a z piezometru P2 za słaby. 
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8. SKŁADOWISKO ODPADÓW W ŻAROWIE UL. PRZEMYSŁOWA  

(pow. świdnicki, gm. Żarów)  

8.1. Charakterystyka obiektu 

  Składowisko odpadów komunalnych w Żarowie znajduje się między miejscowościami 

Mrowiny i Łazany. Było ono eksploatowane w latach 1969 - 2004. W dniu 15.04.2004 r. 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy wydało decyzję 3/R/04 o rekultywacji składowiska, a w 

dniu 22.08.2014 r. Marszałek Województwa wydał zgodę na jego zamknięcie (DOW-S-

V.7241.17.2014). Obecnie składowisko jest w trakcie rekultywacji, a termin jej zakończenia 

został wyznaczony na 31.08.2017 r. Założono łąkowo-pastwiskowy docelowy kierunek 

rekultywacji. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 7,6 ha, z czego połowa została 

wykorzystana do składowania odpadów. W granicach korony złożono ok. 20600 m3 

odpadów. W chwili obecnej wjazd na teren składowiska jest ogrodzony i zabezpieczony 

zamkniętą bramą. Rozebrano budynek obsługi oraz brodzik dezynfekcyjny.  Wierzchowina 

składowiska została ukształtowana i pokryta warstwą gruntu, umożliwiającą wegetację roślin. 

W procesie rekultywacji wykorzystywano m.in. osady ściekowe z miejscowej oczyszczalni 

ścieków. Czasza składowiska jest porośnięta gęsto trawą i krzewami. W celu odgazowania 

składowiska przewidziano 6 studni, z których biogaz rurami przesyłowymi przekazywany 

będzie do pochodni typu pasywnego, która zneutralizuje biogaz w sposób termiczny. 

Składowisko posiada zbiornik wód odciekowych. Są one przekazywane wozami 

asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Spływ wód podziemnych następuje od strony 

piezometrów P-4 w kierunku piezometrów P-1 i P-2. 

8.2. Ocena wyników bada ń 

Próbki wód podziemnych wokół analizowanego obiektu pobrano z piezometrów P4, P1 i P2. 

Stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV) we wszystkich 

analizowanych piezometrach. W  piezometrze P4, położonym na kierunku napływu wód na 

teren obiektu o klasyfikacji zadecydowała przewodność elektrolityczna w klasie IV (2850 

µS/cm) oraz stężenie jonu amonowego i siarczanów w klasie V. W piezometrze P1, 

położonym na kierunku spływu wód z terenu składowiska o klasyfikacji zadecydowało 

stężenie azotynów, cynku, siarczanów w klasie IV oraz wartości przewodności 

elektrolitycznej (4240 µS/cm), stężenie OWO, jonu amonowego i chlorków w klasie V.  

W piezometrze P2, położonym także na kierunku spływu wód z terenu składowiska  

o klasyfikacji zadecydowały wartości przewodności elektrolitycznej (6030 µS/cm), stężenie  

OWO, jonu amonowego, siarczanów i chlorków w klasie V. 

Stan chemiczny badanych wód wokół składowiska w Żarowie uznać można za słaby.  
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9. TEREN W POBLIŻU KOPALNI RUD MIEDZI „KONRAD” W IWINACH 
(pow. bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka) 

9.1. Charakterystyka obiektu 

 Zakłady Górnicze „Konrad” zlokalizowane były na złożu synkliny grodzieckiej, na południowy 

wschód od Bolesławca. W ramach działalności produkcyjnej wydzielono trzy rejony 

eksploatacyjne kopalń: Konrad, Upadowa Grodziec i Lubiechów. Wieś Iwiny znajduje się na 

południowy-wschód od Bolesławca, w gminie Warta Bolesławiecka, na Pogórzu 

Kaczawskim. Urozmaicona budowa geologiczna, w tym okruszcowanie skał podłoża 

sprawiło, że synklina Grodźca (jednostka geologiczna) była odwiecznym terenem 

poszukiwań rud metali. 18 XI 1938 r. firma BUHAG rozpoczęła tutaj eksploatację miedzi, 

drążąc szyb (K-II) do głębokości  211 m. Kopalnia „Konrad” prowadziła eksploatację górniczą 

za pomocą dwóch poniemieckich szybów K-II i K-I, odległych od siebie o około 1,6 km. 

Centralną rolę w wydobyciu rudy miedzi spełniał szyb K-I o głębokości 550 m, posiadający 

przedział klatkowy i przedział skipowy o zdolności wydobywczej 1,5 mln ton rudy rocznie. 

Maksymalną zdolność wydobywczą kopalnia osiąga w 1976 r. wydobywając w skali roku 

1 437 540 ton rudy. Zakończenie eksploatacji nastąpiło w ostatnich dniach grudnia 1989 r.  

W okresie eksploatacji Zakładów Górniczych „Konrad” wydobyto łącznie 37 914 702 ton rudy 

o zawartości 0,78% Cu w rudzie, tj. 269 226 ton miedzi. Przy procesie technologicznym 

wytwarzania miedzi, dla oddzielenia siarczków miedzi od skały płonnej i przygotowaniu ich 

koncentratów do wytopu w piecu hutniczym stosuje się flotację. Zawodnione odpady 

poflotacyjne, składające się głównie z frakcji pylastej i ilastej (46-90%) z domieszką frakcji 

piaszczystej (10-49%), zbierano w dwóch zbiornikach. Starszy z nich o pojemności 16,4 mln 

m3, na którym doszło do katastrofy budowlanej w 1967 roku to tzw. zbiornik Iwiny. Był on 

oddalony od zakładu „Konrad” o 1,5 km. Użytkowanie zbiornika zakończono w 1971 r., kiedy 

to obok otwarto nowy, zbiornik Wartowice o pojemności 19,3 mln3. Próbki wód podziemnych 

pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych na terenach przylegających do Zakładów 

Górniczych „Konrad”. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północno-

zachodnim. 

9.2. Ocena wyników bada ń 

Do badań pobrano próbki wód podziemnych z trzech piezometrów (P1, P2 i P3), 

zlokalizowanych na terenach przylegających do Zakładów Górniczych „Konrad”. 

Wody piezometru nr P3 charakteryzował się bardzo dobrą jakością (klasa I). Wody  

piezometru P2 zaklasyfikowano do wód zadawalającej jakości (klasa III) ze względu na 

stężenie azotanów (28,08 mg/l) oraz obniżony odczyn (pH 6,0). Woda pobrana z piezometru 

P1 charakteryzowała się nie zadowalającą jakością (klasa IV) ze względu na stężenie 

azotanów (50,93 mg/l) i odczyn (pH 6,3).  
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Stan chemiczny wód w rejonie dawnych zakładów KGHM w Lubinie, kopalni rud miedzi 

„Konrad” w Iwinach, w piezometrach P2 i  P3 uznać można dobry, a w piezometrze P1 za  

słaby. 
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10. TEREN W POBLIŻU ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH  „WIZÓW” W m. Ł ĄKA – 
(pow.bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

10.1. Charakterystyka obiektu 

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

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

kwasu siarkowego. O lokalizacji zadecydowały pobliskie pokłady gipsu i anhydrytu oraz 

możliwość wykorzystania uzbrojonego terenu. Produkcję kwasu siarkowego uruchomiono w 

1951 r. W latach 1969 -1979 uruchomiono instalacje produkcji kwasu fosforowego, a 

następnie soli fosforowych. Do lat 80. XX w. „Wizów” był jedynym producentem 

trójpolifosforanów sodowych, wykorzystywanych do produkcji detergentów. 

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

produktu ubocznego produkcji kwasu fosforowego. W południowo - wschodniej części 

Zakładów znajdują się trzy ziemne stawy osadowe. Na zachód od terenu Zakładów 

przepływa rzeka Bóbr - odległość jej koryta od zachodniej krawędzi hałdy wynosi około 500 

m; a od zachodniego obwałowania stawów osadowych około 1300 m.  

W kwietniu 1990 roku zaprzestano produkować kwas siarkowy i zlikwidowano wydział 

produkcji kwasu siarkowego, ze względu na wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, 

ekonomicznych oraz wymagań ochrony środowiska. W okresie swojej działalności zakład 

emitował pyły, dwutlenek siarki, kwas siarkowy i fluor. Stopniowo ilość tych zanieczyszczeń 

uległa redukcji. Zmniejszono także roczne ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych  

w ściekach do rzeki Bóbr. W 2006 roku ogłoszono upadłość Zakładów. 

Badania prowadzono w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na terenach 

przylegających do Zakładów Chemicznych „Wizów”. Przepływ wód podziemnych odbywa się 

w kierunku północno-zachodnim. 

10.2. Ocena wyników bada ń 

Wody podziemne pobrane z 2 piezometrów P2 i P3, zlokalizowanych w rejonie obiektu, na 

kierunku spływu wód, charakteryzowały się nie zadowalającą jakością (klasa IV).  

Zadecydowały o tym następujące wskaźniki: 

-  piezometr P2 - OWO, przewodność elektrolityczna (3340,0 µS/cm), jon amonowy w klasie 

V, 

- piezometr P3 - stężenie rtęci (0,00283 mg/l) w klasie IV i jon amonowy w klasie V.   

W poprzednich badaniach WIOŚ, prowadzonych w 2010 roku wokół omawianego obiektu 

stwierdzono występowanie wód zadowalającej (klasa III) i nie zadowalającej jakości (klasa 

IV). Stan chemiczny wód podziemnych pobranych z 2 piezometrów w rejonie Z.CH. 

„WIZÓW” w miejscowości Łąka k/Bolesławca uznać można za  słaby. 

Nie możliwe jest określenie pełnego wpływu obiektu na jakość wód podziemnych ze względu 

brak pełnej sieci piezometrów.  
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11. SKŁADOWISKO ODPADÓW W CIECHANOWICACH (pow. kami ennogórski, 
gm. Marciszów) 

11.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Marciszów 

zlokalizowane jest w Ciechanowicach (działki nr 390, 391), w odległości około 400 m na 

północ od zabudowań tej miejscowości. Właścicielem obiektu jest Gmina Marciszów. 

Składowisko to zajmuje stare wyrobisko o średniej głębokości ok. 2,0 m po eksploatacji 

żwiru. Do obiektu przylegają grunty orne oraz łąki. Od strony północno-wschodniej, teren 

graniczy z wyrobiskiem nieczynnej żwirowni.  

Teren składowiska położony jest na lokalnym wzniesieniu będącym fragmentem wysoczyzny 

plejstoceńskiej. Ku zachodowi teren gwałtownie obniża się przechodząc w rozległą dolinę 

rzeki Bóbr, która przepływa w odległości ok. 400 m od granicy składowiska. Ok 200 m 

poniżej piasków i żwirów. Dojazd do składowiska odbywa się drogą lokalną, stanowiącą 

odnogę drogi wojewódzkiej Marciszów-Kaczorów. Składowisko zostało oddane do 

eksploatacji 1993 roku, w roku 2004 było rozbudowywane w pionie. Składowisko zostało 

zaprojektowane jako obiekt składający się z 3 kwater składowych i 1 kwatery -

kompostownika. Na terenie obiektu wybudowana została 1 kwatera składowa o powierzchni 

0,65 ha i pojemności 35 600 m3. Po rozbudowie obiektu w roku 2004 i podwyższeniu wałów, 

chłonność kwatery zwiększyła się do 50000 m3 odpadów luzem. Kwatera składowa obiektu 

jest uszczelniona (dno i skarpy) folią PCV o grubości 1,9 mm. Jest uzbrojona w drenaż 

odcieków ułożony w dnie, a przechwytywane odcieki gromadzone są z żelbetowym zbiorniku 

o pojemności wynoszącej 10,5 m3, skąd wywożone są do oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Znajdujący się na terenie składowiska kompostownik, którego powierzchnia 

wynosi 0,21 ha, służył do kompostowania organicznych odpadów zielonych. Stanowi on 

zagłębioną kwaterę, uszczelnioną folią o grubości 1,5 mm, o dnie dodatkowo wyłożonym 

płytami chodnikowymi celem uniknięcia mechanicznych uszkodzeń folii. Do obiektów 

infrastruktury towarzyszącej kwaterom składowym należą: brodzik dezynfekcyjny, barak 

socjalno–gospodarczy, barak magazynowy, obudowane i zadaszone boksy do gromadzenia 

surowców wtórnych. Nagromadzenie odpadów na składowisku na koniec 2010 roku wyniosło 

54293,3 m3. Aktualnie składowisko jest zamknięte. Rekultywacja została rozpoczęta. 

Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północno-zachodnim.  

 
11.2. Ocena wyników bada ń 

Wody podziemne pobrano z 5 piezometrów, rozmieszczonych na kierunku spływu wód  

z obiektu. Wody piezometru P4 charakteryzował się dobrą jakością (klasa II). W poprzednio 

prowadzonych w rejonie tego obiektu badaniach WIOŚ w 2011 roku, wody tego piezometru 
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zaklasyfikowano do klasy IV.  Woda pobrana z piezometrów nr P1, P2, P3 charakteryzowała 

się niezadawalającą jakością (klasa IV). Decydowały o tym następujące wskaźniki: 

- piezometr P1 – OWO i jon amonowy w klasie V. 

- piezometr P2 – fosforany w klasie IV i OWO w klasie V, 

- piezometr 3 – azotany (63,33 mg/l). 

W przypadku piezometru P3 nastąpiło pogorszenie jakości wody z klasy III w 2011 roku do 

IV w 2015 roku. Wody piezometru P1 nadal wykazały IV klasę jakości, jak podczas badań 

WIOŚ  w 2011 roku.  

Woda pobrana z piezometru P5 charakteryzowała się złą jakością (klasa V) z powodu stężeń 

OWO, jonu amonowego i azotanów (205,93 mg/l). Stan chemiczny wód w piezometrach 

wokół składowiska w m. Ciechanowicach uznać można za  słaby. 
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12. SKŁADOWISKO ODPADÓW EKOLOGISTYKA SP. Z O.O.  W BRZEGU 
DOLNYM (pow. wołowski , m. Brzeg Dolny)  

12.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym od strony zachodniej 

graniczy z obiektami przemysłowymi PCC ROKITA S.A. Na północ  

i wschód od składowiska występują obszary leśne, w których dominują lasy sosnowe i 

sosnowo-świerkowe. Od południa składowisko graniczy z terenami podmokłymi, 

porośniętymi trawami, trzciną i krzewami, za którymi występuje zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna m. Krańsko. Na południowy-wschód od składowiska, już poza terenem PCC 

ROKITA S.A., znajduje się nieczynne składowisko odpadów m.i gm. Brzeg Dolny.  

W przeszłości, teren obecnej lokalizacji składowiska odpadów stanowiły podmokłe obszary 

dolinne, częściowo pokryte lasem. Kilkadziesiąt lat temu eksploatowano tu gliny i iły na 

potrzeby lokalnej cegielni. Dawne wyrobiska dały początek obecnemu składowisku.  

Składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym obejmuje odrębne kwatery 

odpadów niebezpiecznych oraz kwatery odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne. Składowisko przyjmuje odpady z PCC Rokita SA. Stan prawny składowiska jest 

uregulowany. Obiekt przejęto od PCC ROKITA S. A. w 2006 roku. Składowisko posiada 

ważną decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska oraz pozwolenie 

zintegrowane. Składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

zlokalizowane jest po wschodniej stronie PCC Rokita SA na terenie o powierzchni ok. 95 ha i 

składa się aktualnie z 8 kwater. Trzy kwatery (W-I, W-II i W-III) służą do mokrego 

składowania odpadów wapiennych, jedna kwatera (P-II) do mokrego składowania odpadów 

paleniskowych (popiołów i żużli), jedna kwatera (P-III) do składowania odpadów z mokrego 

odsiarczania gazów odlotowych z elektrociepłowni, jedna kwatera (T) służy do mokrego 

składowania osadów ściekowych z oczyszczalni, jedna kwatera (N) służy do składowania 

odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni, jedna do składowania odpadów stałych, 

głównie poprodukcyjnych z PCC ROKITA S.A. Obecnie czynne są kwatery: T, N, WIII, PII, 

PIII. Zamknięte są już i zrekultywowane lub będące w trakcie rekultywacji kwatery: odpadów 

stałych i część kwatery PIII. Trwa proces wydobycia odpadów wapiennych z kwatery WIII i 

WII. Odpady kierowane są do instalacji przygotowania nawozu wapniowego Obecnie cały 

bieżący strumień odpadu wapiennego z PCC Rokita SA po odwodnieniu na prasach 

filtracyjnych kierowany jest na instalację przygotowania nawozu wapniowego. 

    Za wyjątkiem kwatery z odpadami stałymi, do której odpady dowożone były samochodami, 

oraz kwatery N do której odwodnione odpady dowożone będą samochodami (eksploatacja 

kwatery rozpocznie się jesienią 2015 r.), do pozostałych kwater odpady dostarczane są 

rurociągami w postaci uwodnionej. Wody nadosadowe, które gromadzą się na powierzchni 

kwater, są odprowadzane przez kanalizację zakładową do oczyszczalni ścieków.  
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Wody z drenaży kwater oraz odcieki przesączające się przez obwałowania są ujmowane 

rowami opaskowymi i także odprowadzane do kanalizacji zakładowej. Potok Lutynia, który 

przepływał przez teren składowiska, został ujęty w podziemny kanał, przebiegający wzdłuż 

wschodniej granicy składowiska i następnie na południe od niego potok powracał do 

pierwotnego koryta. W grudniu 2006 r. PCC Rokita S.A. skierowała wody potoku na 

oczyszczalnię ścieków. 

W poszczególnych kwaterach składowiska złożono w 2014 roku następujące ilości odpadów: 

- ok. 93.677,75 tys. Mg osadów ściekowych i szlamów (w kwaterze T),  

- ok. 3.819,292 Mg odpadów wapiennych (w kwaterze W-III). 

Jednocześnie prowadzono wydobycie wapna z kwater WII i WIII do produkcji nawozu 

wapiennego. 

Zasadniczymi przyczynami występującego niekorzystnego oddziaływania składowiska na  

wody podziemne i powierzchniowe są:  

- niewłaściwa lokalizacja w dolinie potoku Lutynia, który, pomimo przełożenia koryta, 

pozostaje naturalną osią drenażu przyległego obszaru, 

- wadliwe rozwiązania projektowe starszych kwater składowiska (kwatery odpadów stałych: 

W-I W-II P-II i P-III),  

- składowanie odpadów ciekłych, klasyfikowanych jako niebezpieczne (odpady wapienne, 

osady ściekowe) lub inne niż niebezpieczne (odpady paleniskowe, odpady z odsiarczania, 

gazów odlotowych),  

- nieselektywne składowanie w przeszłości niektórych odpadów.  

Głównymi rodzajami substancji zanieczyszczających wody podziemne  

i powierzchniowe są rozpuszczone substancje organiczne (w tym fenole  

i chlorofenole) oraz nieorganiczne (chlorek wapnia, siarczan wapnia, wodorotlenek wapnia  

i inne).  

Omawiane składowisko zostało zlokalizowane w dolinie potoku Lutynia, który jest lokalną 

bazą, drenażu dla wód podziemnych. Na terenie składowiska występują dwa poziomy wód 

podziemnych, trzecio- i czwartorzędowy. Kierunek przepływu wód podziemnych naśladuje 

pierwotny układ pola hydrodynamicznego tzn. spływ wód podziemnych następuje w kierunku 

osi doliny potoku Lutyni tj: z północy i północnego zachodu na południe i południowy – 

wschód. Składowisko wyposażone jest w sieć piezometrów P1-P17, N1-N11.  

Wybudowany po 1982 roku, zasadniczy kolektor podziemny przełożonego koryta Lutyni, 

przebiegający na głębokości ok. 4 m ppt, stał się wraz z rowami opaskowymi kwater 

składowiska odpadów stałych, nową bazą drenażu dla wód podziemnych. Podziemny 

kolektor, wybudowany z prefabrykowanych rur betonowych, a także studnie rewizyjne nie są 

szczelne, wskutek czego do kolektora infiltrują zanieczyszczone wody gruntowe i odcieki z 
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kwatery odpadów stałych, a także z niżej leżących kwater składowiska. Z tego powodu 

podjęto decyzję o skierowaniu wód potoku do oczyszczania. 

Wybudowanie kwatery W-III spowodowało powstanie bariery na drodze naturalnego 

przepływu wód podziemnych z części północnej, wskutek czego u północnego i wschodniego 

podnóża kwatery odpadów stałych, powstało rozlewisko z wód napływających z północy oraz 

odcieków z kwatery odpadów stałych i kwatery W-I. W 2005 r. obszar podmokły i rozlewisko 

zostały zdrenowane do rowu opaskowego, a napływające wody są przez pompownię N-2 

kwatery W-III, skierowane do zakładowej oczyszczalni ścieków. 

W celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych podjęto decyzję o 

budowie bariery hydraulicznej, składającej się z zespołu 8 studni głębinowych z 

nachodzącymi na siebie lejami depresji, która ujmuje wody podziemne wypływające ze 

składowiska i kieruje je na oczyszczalnię ścieków PCC Rokita (bariera oddana do 

eksploatacji w styczniu 2011 r.). Praca bariery jest stale monitorowana przez zespół 

hydrogeologów. 

12.2. Ocena wyników bada ń 

Wody podziemne pobrano z 4 piezometrów, rozmieszczonych wokół składowiska. Wody 

piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu charakteryzowały się 

złą jakością (klasa V). Zadecydowały o tym wartości przewodności elektrolitycznej 

(9170 µS/cm), stężenie OWO, jonu amonowego, siarczanów (4300mg/l) i fenoli. Podczas 

badań w 2010 roku zaobserwowano tu występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa 

IV). W piezometrach położonych na kierunku spływu wód z obiektu stwierdzono 

występowanie następujących klas wód: 

- piezometr P7 – wody zadowalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydował 

odczyn w klasie IV. Podczas badań w 2010 roku stwierdzono tu występowanie wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV). 

- piezometr P11 - wody niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w 2010 roku.  

O takiej klasyfikacji decydowało stężenie OWO w klasie IV i siarczanów (719 mg/l) w klasie 

V. 

- piezometr P16 - wody niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji decydowały 

wartości przewodności elektrolitycznej (4400 µS/cm) i chlorki w klasie V oraz odczyn  

i stężenie  siarczanów (373 mg/l) w klasie IV. 

Stan chemiczny wód w piezometrach P1, P11 i P16 uznać można za słaby, a w P7 za dobry.  
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13. TEREN OLPP - BAZA PALIW NR 19 W GRABOWNIE WIELK IM (pow. 
oleśnicki, gm. Twardogóra) 

13.1. Charakterystyka obiektu 

       Obszar bazy paliw nr 19 w Grabownie Wielkim o pow. 24 ha położony jest w odległości 

800 m na zachód od miejscowości Grabowno Wielkie, na skraju kompleksu leśnego  

w powiecie oleśnickim, gmina Twardogóra. 

Baza leży na terenie wzgórz twardogórskich, w odległości około 3 km na południe od parku 

krajobrazowego „Dolina Baryczy” w obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza 

Trzebnickie”. W okolicy bazy znajduje się rezerwat przyrody „Stawy milickie”. Bezpośrednie 

sąsiedztwo bazy stanowią kompleksy leśne iglasto – liściaste, za wyjątkiem części granicy 

południowo – wschodniej, gdzie występują grunty rolne. Wzdłuż północno – wschodniej 

granicy płynie Czarny Rów, stanowiący dorzecze rzeki Baryczy, do którego odprowadzane 

są oczyszczone ścieki z oczyszczalni przemysłowo – deszczowej i biologicznej bazy paliw. 

Teren bazy jest ogrodzony, a wjazd usytuowany od strony zachodniej.  

Przedmiotem działalności bazy paliw jest: 

1. magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych (olej napędowy, 

paliwo lotnicze jet A1), 

2. przeładunek paliw płynnych z transportu kolejowego do zbiorników magazynowych 

za pomocą własnych urządzeń przeładunkowych, 

3. spedycja paliw transportem autocysternowym i kolejowym. 

Olej napędowy i paliwo lotnicze jet A-1 dostarczane są do bazy transportem kolejowym. 

Przechowywane są w zbiornikach podziemnych, usytuowanych w obudowach żelbetowych, 

zlokalizowanych w dwóch grupach zbiornikowych po 15 000 m3. Do  magazynowania oleju 

napędowego i paliw lotniczego przeznaczono 9 szt. zbiorników. Park zbiornikowy 

zlokalizowany jest w środkowej części bazy. 

Dystrybucja paliw ze zbiorników magazynowych odbywa się cysternami samochodowymi, 

które napełniane są na 2 stanowiskach nalewczych. Okresowo wykorzystywany jest front 

kolejowy do załadunku cystern kolejowych. Przetłaczanie paliw pomiędzy poszczególnymi 

obiektami bazy (zbiorniki magazynowe, nalewaki autocysternowe, front kolejowy) odbywa się 

za pośrednictwem łączącej je sieci podziemnych i naziemnych rurociągów technologicznych, 

przy użyciu pomp przeładunkowych i dystrybucyjnych umieszczonych w pompowni paliw. 

Wody podziemne przepływają na północny - wschód w stronę cieku będącego dopływem  

Baryczy. 

13.2. Ocena wyników bada ń 

Wody podziemne pobrano z 2 piezometrów (P2, P3), położonych na kierunku spływu wód  

rozmieszczonych na terenie  Bazy. 
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W piezometrze P2 stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w 

2010 roku. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie jonu amonowego i substancji 

ropopochodnych.  

W piezometrze P3 stwierdzono występowanie wód nie zadowalającej  jakości (klasa IV). 

Zadecydowało o tym stężenie OWO i substancji ropopochodnych  w klasie IV.  

W poprzednich badaniach, przeprowadzonych w 2010 roku stwierdzono tu występowanie 

wód złej jakości (klasa V). 

Stan chemiczny wód piezometrów P2 i P3 uznać można za słaby. Nie możliwe jest 

określenie pełnego wpływu Bazy na jakość wód podziemnych ze względu na niski poziom 

zwierciadła wody lub jej brak w pozostałych piezometrach.  
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14. SKŁADOWISKO ODPADÓW W W ĄGRODNIE (pow. legnicki, gm. Ruja) 

14.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Wągrodnie położone jest w gminie Ruja w powiecie legnickim, 

na działce o numerze ewidencyjnym 356/2 AM2, obręb Wągrodno. Zarządzającym 

nieczynnym składowiskiem jest Gmina Ruja. Składowisko położone jest w odległości ok. 800 

m na północ od najbliższych zabudowań wsi Wągrodno. Zajmuje ono teren po starym 

wyrobisku, w którym eksploatowane było kruszywo naturalne. Otoczenie składowiska 

stanowią grunty orne. Od strony północnej i wschodniej otoczone jest lasem. Obiekt został 

oddany do eksploatacji w 1989 r. Miąższość zdeponowanych odpadów wynosi tutaj od 2.0 m 

w części zachodniej i środkowej składowiska do 5.0 m w części wschodniej. Obiekt został 

zamknięty w 2006 roku. Ilość odpadów nagromadzonych wg stanu na koniec 2006 r. 

wyniosła 4,36 tys. Mg. Na składowisku składowane były odpady inne niż niebezpieczne i 

obojętne z miejscowości Komorniki i Wągrodno. Rekultywacja składowiska rozpoczęta 

została w 2013 r. Łączna powierzchnia rekultywowanego obszaru wynosi 0,96 ha, z czego 

powierzchnia 0,85 ha objęta będzie rekultywacją pełną tj. techniczną i biologiczną. Do 

tworzenia warstwy biologicznej wykorzystywana jest mieszanina komunalnych osadów 

ściekowych i mieszanki popiołowo-żużlowej.  

Ostateczny termin zakończenia prac rekultywacyjnych i likwidacji składowiska określono 

na dzień 31 grudnia 2015 r. Składowisko nie jest zabezpieczone żadnym ogrodzeniem. Dla 

składowiska wyznaczona została strefa ochronna o promieniu 500 m. Obszar składowiska 

porasta roślinność trawiasta oraz niskie krzewy. Hydrograficznie obszar składowiska 

położony jest w zlewni rzeki Odra, lewobrzeżnym dopływie Cicha Woda (odległość  do koryta 

rzeki wynosi ok. 1,1 km) oraz w zlewni rzeki Kaczawa, prawobrzeżnym dopływie rzeki 

Niecka, uchodzącym do niej potoku Niecka I (odległość  do koryta rzeki wynosi ok. 1,3 km). 

Kierunek przepływu wód podziemnych określono jako południowo zachodni. Dla określenia 

wpływu składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne wykonano 2 piezometry.   

14.2. Ocena wyników bada ń 

Próbki wód podziemnych pobrano z jednego piezometru P1, zlokalizowanego na 

kierunku spływu wód z obiektu. Drugi zaplanowany do badań piezometr P-2, położony na 

kierunku dopływu wód podziemnych na składowisko w dniu poboru prób był suchy. Wody 

piezometru P1 to wody złej jakości (klasa V). O takiej klasyfikacji zadecydowały wysokie 

stężenia azotanów (220 mg/l). Wartości pozostałych badanych wskaźników w tym punkcie 

kształtowały się na poziomie I klasy, z wyjątkiem przewodności elektrolitycznej oraz 

ogólnego węgla organicznego mieszczących się w granicach klasy II oraz odczynu w IV 

klasie jakości.  
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Stan chemiczny wód w piezometrze P1 uznać można za słaby. Nie możliwe jest określenie 

pełnego wpływu obiektu na jakość wód podziemnych ze względu brak pełnej sieci 

piezometrów.  
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15. SKŁADOWISKO ODPADÓW W  ROGO ŹNIKU (pow. legnicki, gm. Ruja)  

Składowisko odpadów w Rogoźniku położone jest w powiecie legnickim, w gminie Ruja, 

w północno-wschodniej części miejscowości Rogoźnik, na działce nr 231/2. Składowisko 

znajduje się w odległości ok. 600 m na północny wschód od wsi Rogoźnik. Otoczenie 

składowiska stanowią grunty orne. Na składowisku składowane były odpady inne niż 

niebezpieczne i obojętne z miejscowości Polanka, Rogoźnik i Piotrówek.  

Zarządzającym składowiskiem jest  Gmina Ruja. Składowisko eksploatowane było od 1989 r. 

Pierwotnie był to teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego. Łączna 

powierzchnia składowiska wynosi 1,12 ha, a pojemność 14,6 tys. Mg. Miąższość 

zdeponowanych odpadów wynosi tutaj od 2,0 m w części południowej składowiska do 0,5 m 

w części północnej. Ilość odpadów nagromadzonych wg stanu na koniec 2006 r. wyniosła 

7,2 tys. Mg. W 2005 roku zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych. Składowisko 

zostało zamknięte w maju 2008 r. Ostateczny termin zakończenia prac rekultywacyjnych 

i likwidacji składowiska określono na dzień 31 grudnia 2015 r. Do wykonania warstwy 

biologicznej wykorzystany został odpad w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych i mieszanki popiołowo-żużlowej. Teren zrekultywowanego składowiska 

porośnięty roślinnością trawiastą i niskimi krzewami. Składowisko nie jest zabezpieczone 

żadnym ogrodzeniem.  

W rejonie składowiska sieć hydrograficzna jest bardzo słabo rozwinięta, najbliższy ciek 

wodny to Niecka II, będąca dopływem rzeki Kaczawy. Kierunek przepływu wód podziemnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska skierowany jest na południe.  

15.2. Ocena wyników bada ń. 

Próbki wód podziemnych pobrano do badań z trzech piezometrów rozmieszczonych 

wokół składowiska. W piezometrze P3, położonym na kierunku napływu wód na składowisko, 

wody zaliczono wód nie zadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji zadecydowała 

przewodność elektrolityczna (10500 µS/cm), ogólny węgiel organiczny oraz jon amonowy, 

zaklasyfikowane do klasy V. Występowanie wód nie zadowalającej jakości wykazano także 

w piezometrze P1, położonym na kierunku spływu wód, ze względu na stężenie azotanów 

(59 mg/l) oraz odczyn. Wody piezometru P2, położonego  także na kierunku spływu wód 

zakwalifikowano do wód złej jakości (klasa V) ze względu na stężenie azotanów (290 mg/l). 

Stan chemiczny wód w piezometrach P1, P2 i P3 zlokalizowanych wokół składowiska w 

Rogoźniku uznać można za  słaby. 
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16. SKŁADOWISKO ODPADÓW W PASZOWICACH (pow. jaworski, gm. 
Paszowice) 

16.1.Charakterystyka obiektu  

Składowisko odpadów w Paszowicach usytuowane jest w gminie Paszowice, na terenie 

powiatu jaworskiego, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod nr 145/2  

i 140/6. Zarządzającym obiektem jest  Gmina Paszowice. Składowisko otaczają grunty rolne, 

miejscami z obecnością drzew i krzewów. Obiekt zlokalizowany jest w wyrobisku powstałym 

w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (żwiru i piasku). W 1986 r. 

wykonano ukształtowanie czaszy składowiska o pojemności eksploatacyjnej 34.730 m3. 

Odkrywka została wykorzystana w 1987 r. dla potrzeb deponowania odpadów wytwarzanych 

na terenie gminy Paszowice. Gminne składowisko stanowiło nieuszczelnioną, dużą kwaterę 

składową typu podpoziomowego. Powierzchnia kwatery składowiska wynosi 1,6 ha, a 

pojemność całkowita 7,5 tys.m3.  Składowisko przestało przyjmować odpady z końcem 2006 

roku i zostało poddane pracom rekultywacyjnym. W trakcie kontroli przeprowadzonej w 

czerwcu 2014 r. stwierdzono wykonanie prac rekultywacyjnych na składowisku (wypełnienie 

masami ziemnymi i poddanie rekultywacji biologicznej). Teren składowiska nie jest 

ogrodzony. W pobliżu składowiska nie przepływają cieki powierzchniowe.  Przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku północno - zachodnim. 

16.2. Ocena wyników bada ń. 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów P1,P2 i P3, rozmieszczonych  

w rejonie składowiska. Ocena jakości wód podziemnych w piezometrach wykazała, że 

charakteryzowały się one zróżnicowaną jakością, od wód dobrej jakości (klasa II) do wód złej 

jakości (klasa V). 

Wody pobrane z piezometru P3, położonego na kierunku napływu wód podziemnych na 

składowisko zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V) ze względu na wysokie stężenia 

azotanów (110 mg/l). Podobną jakość wód stwierdzono w tym piezometrze, podczas 

poprzednich pomiarów WIOŚ w 2010 roku.  

Wody z piezometru P1, położonego na kierunku spływu wód podziemnych z obiektu 

zaliczono do wód nie zadowalającej  jakości (klasa IV) o czym zadecydowało stężenie 

azotanów (82 mg/l), ogólnego węgla organicznego oraz odczyn. W porównaniu do 

prowadzonych w 2010 roku w tym piezometrze badań, stwierdzono pogorszenie się jakości 

wód. W 2010 roku stwierdzono tu występowanie wód klasy II. 

Wody z piezometru P2 zakwalifikowano do wód dobrej jakości (klasa II). O takiej 

klasyfikacji wód zadecydowały stężenia azotanów (23 mg/l) oraz przewodność 

elektrolityczna.  
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W porównaniu do badań prowadzonych w 2010 roku nastąpiła poprawa jakości wód w tym 

piezometrze z klasy III do klasy II. 

Stan chemiczny wód w piezometrze P2 uznać można za dobry, a wód w piezometrach 

P1 i P3 za słaby. 

 

 

17. SKŁADOWISKO   ODPADÓW W ŚCINAWIE (pow.  lubi ński, gm. Ścinawa) 

17.1.Charakterystyka obiektu   

Składowisko odpadów w Ścinawie położone jest gminie Ścinawa, na terenie powiatu 

Lubin, na działkach o  numerach 188/4; 192; 193; 195; 196/5; 197. Tereny bezpośrednio 

przylegające do składowiska od strony południowej i wschodniej wykorzystywane są 

rolniczo. Na  terenie obiektu i wokół granic nasadzono zieleń izolacyjną i ochronną. 

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 200 m na północny zachód od 
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składowiska. Na składowisku, eksploatowanym od 1997 roku składowane były odpady inne 

niż niebezpieczne i obojętne z terenu miasta i gminy Ścinawa. Obiektem zarządza Gmina 

Ścinawa. Składowisko zostało utworzone w wyrobisku po eksploatacji gliny. Składa się ono z 

dwóch kwater: kwatery nr I –zrekultywowanej i kwatery nr II, wykonanej w roku 2000 w 

ramach modernizacji składowiska. Wybudowano wówczas nową kwaterę z podwójnym 

uszczelnieniem, systemem drenażu wód poduszczelnieniowych i odcieków, kominami 

odgazowującymi.  

Powierzchnia całkowita działki, na której zlokalizowane jest składowisko wynosi 3,8 ha, 

powierzchnia wykorzystana - 1,1 ha. Pojemność całkowita składowiska wynosi 54,650 m3, tj. 

38.324 Mg. Obiekt nie jest eksploatowany od sierpnia 2009 r., z powodu wyczerpania jego 

pojemności eksploatacyjnej, czyli osiągnięcia docelowej rzędnej składowanych odpadów 

wynoszącej 107,5 m n.p.m. określonej w pozwoleniu zintegrowanym. Ilość nagromadzonych 

odpadów wg stanu na 31.12.2010 r. wynosi 53,6 tys.m3. 

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego  decyzją z dnia 28 maja 2012 r. wyraził zgodę 

na zamknięcie kwatery II składowiska i określił harmonogram działań związanych  

z rekultywacją składowiska w Ścinawie. W odległości 650 m na wschód od obiektu 

przepływa rzeka Odra. Kierunek spływu wód podziemnych odbywa się w kierunku 

północnym i północno-wschodnim. 

17.2. Ocena wyników bada ń 

Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 2 piezometrów położonych na kierunku 

spływu wód ze składowiska, oznakowanych jako P6 i P7, zlokalizowanych wokół obiektu.  

Wody z badanych piezometrów zakwalifikowano do wód zadowalającej i niezadowalającej 

jakości. W piezometrze P7 o klasyfikacji wód do wód niezadawalającej jakości (klasa IV) 

zadecydowało stężenia azotanów (64mg/l). Podobną jakość wód odnotowano w tym punkcie 

w 2011 roku. W  piezometrze P6 podobnie jak w 2011 r. wykazano występowanie wód w 

klasie III – wód zadawalającej jakości. Zadecydowały o tym stężenia azotanów (34,0 mg/l), 

azotynów i amonowego jonu. Stan chemiczny wód  w piezometrze P6 można uznać za 

dobry, a w piezometrze P7 za słaby. 
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18. SKŁADOWISKO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP.  Z O. O.  
w GACI (pow. oławski, gm. Oława)   

18.1.Charakterystyka obiektu 

    Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. w m. Gać, zlokalizowany jest 

we wschodniej części gminy Oława, na terenach administracyjnych miejscowości Gać, w 

pobliżu granicy z gminą Skarbimierz, na działkach nr: 384/10 i 384/11 oraz 382/5 obręb 

Gać.  

Najbliższe zabudowania mieszkaniowe w rejonie Zakładu znajdują się w odległości: 

• ok. 1,5 km w kierunku zachodnim - wieś Gać, 

• ok. 2 km w kierunku wschodnim - wieś Brzezina, 

• ok. 2,5 km w kierunku południowo - wschodnim - wieś Zielęcice, 

•    ok. 1-2 km w kierunku północnym - wieś Lipki. 

Teren Zakładu Gospodarowania Odpadami graniczy: 

• od strony północnej oraz północno wschodniej z linią kolejową relacji Wrocław – 

Oława – Brzeg oraz gruntami ornymi   

• od strony wschodniej, południowej i częściowo zachodniej z gruntami ornymi  

• od strony północno zachodniej z gruntami ornymi oraz z terenami zalesionymi 

stanowiącymi własność Nadleśnictwa Oława. 

Dojazd do Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ odbywa się drogą gminną 

stanowiącą zjazd z drogi krajowej nr 94 relacji Oława – Brzeg. 

Łączna powierzchnia zabudowy Zakładu to 19,8915 + 1,21 ha.  

Układ technologiczny i organizacyjny ZGO „Gać” obejmuje następujące operacje: 

• przyjęcie oraz kontrolę ilościową i jakościową odpadów z selektywnej zbiórki oraz 

pozostałych odpadów, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, 

• przygotowanie odpadów do odzysku poprzez segregację na linii sortowniczej - 

wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku i odpadów balastowych, 

• magazynowanie odpadów wyselekcjonowanych przeznaczonych do odzysku, 

• przetwarzanie odpadów biodegradowalnych: wysortowanych ze zmieszanych 

odpadów komunalnych lub części zebranych selektywnie w instalacji fermentacji, a 

następnie stabilizowanie tlenowo, 

• przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów „bio” i zielonych tlenowo poprzez 

kompostowanie, 

• przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, 

• unieszkodliwianie odpadów balastowych powstałych w trakcie segregacji. 
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 Miejsca magazynowania odpadów to: 

- hala sortowni – część nr II, 

- hala sortowni – część I, 

- budynek zaplecza sortowni, 

- plac dojrzewania,  

- place doczyszczania stabilizatu i kompostu,  

- boksy na odpady zielone i gotowy kompost, 

- wiata na sprzęt, 

- place magazynowania surowców, 

- hala instalacji biologicznego przetwarzania  

 

Na terenie obiektu znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

o powierzchni 11,55 ha. Pojemność wykorzystana to 327861,8 Mg. Składowisko podzielone 

jest na 3 kwatery: kwatera nr 1 (zrekultywowana), kwatera nr 2 (zamknięta w trakcie 

rekultywacji), kwatera nr 3 (w eksploatacji). Składowisko jest nadpoziomowe, otoczone 

wałami ziemnymi wysokości 4 m nad poziomem terenu. Na koniec 2014 roku na składowisku 

zdeponowano   4824538 Mg odpadów.  

Poziom ukształtowania dna kwatery jest zlokalizowany 1 m powyżej poziomu wód 

gruntowych.  

Kierunek spływu wód podziemnych jest zgodny z nachyleniem powierzchni terenu. Odpływ 

wód podziemnych z rejonu obiektu następuje w kierunku północno–zachodnim, ku dolinie 

Odry. 

   Infrastruktura towarzysząca  składowisku odpadów to: dwa zbiorniki odcieków, o 

pojemności ok. 300 m3 każdy, do gromadzenia powstających na terenie zakładu odcieków  

z kwater składowiskowych, pochodnia do spalania gazu składowiskowego, generatory 

prądotwórcze do odzysku powstającego gazu składowiskowego oraz automatyczna myjnia 

kół samochodowych, stanowiąca  element Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) w zakresie składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 

Infrastruktura wspólna dla całego Zakładu: opaskowe rowy odwadniające, ogrodzenie,  

2 wagi samochodowe, pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 - 15 m.  

18.2. Ocena wyników bada ń 

Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezometrów, zlokalizowanych w otoczeniu obiektu. 

W piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód na teren obiektu stwierdzono 

występowanie wód nie zadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie 

azotanów (95 mg/l). Taką samą jakość wód wykazano tu podczas badań w 2008 roku.  
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W piezometrach P2,P3 i P4 położonych na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie 

wód zróżnicowanej jakości od klasy IV do V.  Występowanie wód nie zadowalającej jakości 

(klasa IV) stwierdzono w piezometrze P2 i P3. Zadecydował o tym odczyn i stężenie 

azotanów: P2 - 77 mg/l , P3 - 97 mg/l. Azotany zadecydowały także o jakości wód w 

piezometrze P4, którego wody zaklasyfikowano do wód złej jakości  (klasa V). Osiągnęły one 

stężenie 181 mg/l. Stan chemiczny wód w piezometrach wokół ZGO w Gaci wraz ze 

składowiskiem odpadów uznać można za słaby. 
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IV. PODSUMOWANIE  
 

Monitoring wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w 2015 roku, obejmował kontrolę jakości wód podziemnych wokół obiektów 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz będących bezpośrednim źródłem 

oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. 

Badaniami objęto eksploatowane i nieeksploatowane składowiska odpadów, 

zrekultywowane lub będące w trakcie rekultywacji oraz inne obiekty jak np. tereny 

oczyszczalni ścieków, obiekty stanowiące źródło poważnych awarii (bazy paliw). 

W 2015 roku badaniami objęto 18 obiektów w 58 ppk. Ocenę wyników badań 

przeprowadzono wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku (Dz.U.  

z 2008 r., Nr 143, poz.896) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

Określono jakość badanych wód podziemnych w klasach jakości w poszczególnych 

punktach pomiarowych oraz oceniono ich stan chemiczny. Do oceny wyników wykorzystano 

bazę „Regionalny monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego”. 

Wody podziemne, pobrane do badań wokół wytypowanych obiektów, podobnie jak  

w poprzednich latach, charakteryzowały się zróżnicowaną jakością: od wód o bardzo dobrej 

jakości (klasa I) do wód złej jakości (klasa V).  

Podczas badań wód podziemnych, przeprowadzonych w 2015 roku na obszarach 

bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami nie wykazano występowania wód w dobrym 

stanie chemicznym (klasy I - III) wokół żadnego poddanego badaniom obiektu.  

Wskaźniki, które decydowały o klasyfikacji przy poszczególnych obiektach wymieniono w 

tabeli nr 5.  

Jakość wód w poszczególnych punktach pomiarowych kształtowała się następująco:  

- w 3 punktach (5,17%) występowały wody I klasy  - bardzo dobrej jakości,  

- w 5 punktach (8,62%) występowały wody II klasy  - dobrej jakości, 

- w 6 punktach (10,35%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,  

- w 29 punktach (50%) występowały wody IV klasy -  niezadowalającej jakości,  

- w 15 punktach (25,86%) występowały wody V klasy – złej jakości.  

  Wyniki badań wskazują na przewagę wód słabej jakości w klasach IV i V  

(w 44 piezometrach co stanowi  75,86%) nad wodami dobrej jakości w klasach I, II i III  

(w 14 piezometrach co stanowiło 24,14 %). Jest to podobna tendencji jaką obserwowano w 

poprzednich latach na terenach na obszarach uprzemysłowionych, narażonych 

na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń, gdzie przeważały zwykle wody słabej 

jakości. O zaklasyfikowaniu wód do klasy IV i V wokół składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne decydował odczyn, OWO, przewodność elektrolityczna, związki 
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azotu, a przy pojedynczych obiektach chlorki, siarczany, fosforany, cynk, ołów, WWA. Wokół 

składowisk odpadów przemysłowych o zaklasyfikowaniu wód do klasy IV lub V decydowało 

OWO, przewodność elektrolityczna, związki azotu i wskaźniki charakterystyczne dla 

składowanych tam odpadów jak np. fenole, siarczany, chlorki, podobnie jak wokół kopalni  

i zakładów chemicznych, gdzie o klasyfikacji decydował odczyn, związki azotu, OWO, 

przewodność elektrolityczna i rtęć. 

Na terenach baz paliw będących potencjalnym źródłem poważnych awarii, o klasyfikacji do 

klasy IV lub V decydowały substancje ropopochodne, OWO i jon amonowy, a na terenach 

wokół oczyszczalni ścieków OWO, związki azotu, mangan, wodorowęglany i WWA.    

Występowanie wód zanieczyszczonych związkami azotu, w których zawartość azotanów 

wynosiła powyżej 50 mg NO3/l stwierdzono w otoczeniu składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Wierzchowicach, Ciechanowicach, Wągrodnie, Rogoźniku, 

Paszowicach, Ścinawie i wokół ZGO w Gaci wraz ze składowiskiem, a także wokół 

składowiska Exalo Drilling we Wroniowie, wokół oczyszczalni ścieków w Brzeźnie i na 

terenach w pobliżu kopalni rud miedzi „Konrad” w m. Iwiny. 

   W poniższej tabeli wskazano obiekty, gdzie stwierdzono słaby stan wód (klasa IV i V), oraz 

wyszczególniono wskaźniki decydujące o zaklasyfikowaniu wód do klas IV lub V. 

 
Tabela  2 . Obiekty objęte badaniami przez WIOŚ we Wrocławiu w ramach oceny jakości wód podziemnych na 
obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2015 r. ze wskazaniem ilości punktów i wskaźników 
decydujących o słabym stanie wód ( klasa IV i V) 

L.p. Lokalizacja Ilość 
ppk 

Ilość 
ppk 
w 

klasie 
IV 

Ilość 
ppk 
w 

klasie 
V 

Wskaźniki 
decyduj ące 

o klasyfikacji 

1. Składowisko odpadów Exalo Drilling S.A. 
 w m. Wronów (pow. górowski, gm. Niechlów) 4 

 
2 - PEW**, chlorki, 

azotany 

2. 
Składowisko odpadów w m. Wierzchowice 
(pow. milicki, gm. Krośnice) 3 1 2 

odczyn, OWO*, 
jon amonowy 
azotany, WWA 

3. Składowisko odpadów w m. Brzezinki-Dębina 
(pow. oławski, gm. Jelcz-Laskowice) 

3 3 - OWO, jon 
amonowy 

4. Tereny wodonośne m. Wrocławia 
(gm. Siechnice, pow.  wrocławski) 7 3 - 

odczyn, jon 
amonowy, 
mangan, żelazo  

5. Składowisko odpadów w m. Krościna Wlk. 
(pow. trzebnicki, gm. Prusice) 3 1 2 jon amonowy, 

ołów 

6. 
Teren oczyszczalni glebowo-roślinnej w 
Brzeźnie  (pow. trzebnicki, gm. Prusice) 3 1 2 

OWO, jon 
amonowy, azotany 
mangan, WWA   
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L.p. Lokalizacja Ilość 
ppk 

Ilość 
ppk 
w 

klasie 
IV 

Ilość 
ppk 
w 

klasie 
V 

Wskaźniki 
decyduj ące 

o klasyfikacji 

7. Teren oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej  
(pow. trzebnicki, gm. Zawonia) 

3 1 - 
jon amonowy, 
mangan, 
wodorowęglany 

8. Składowisko odpadów w Żarowie ul. 
Przemysłowa (pow. świdnicki, gm. Żarów) 3 3 - 

jon amonowy,  
azotyny, OWO, 
PEW, chlorki, 
siarczany, cynk   

9. 
Teren w pobliżu kopalni rud miedzi „Konrad” w 
m. Iwiny (pow. bolesławiecki, gm. Warta 
Bolesławiecka) 

3 1 - odczyn, azotany   

10. 
Teren w pobliżu Zakładów Chemicznych 
„Wizów” w m.Łąka – (pow.bolesławiecki, gm. 
Bolesławiec)  

2 - 2 OWO, PEW, jon 
amonowy , rtęć 

11. Składowisko odpadów w Ciechanowicach 
(pow.kamiennogórski, gm. Marciszów) 5 3 1 

OWO,  jon 
amonowy, 
azotany, fosforany 

12. 
Składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o.  
w Brzegu Dolnym (pow.wołowski, m. Brzeg 
Dolny) 

4 2 1 

OWO, PEW, 
odczyn, jon 
amonowy, 
siarczany, chlorki, 
fenole 

13. Teren OLPP - Baza Paliw nr 19 w Grabownie 
Wielkim (pow.oleśnicki, gm. Twardogóra) 2 1 1 

OWO, jon 
amonowy, 
substancje 
ropopochodne 

 

14. Składowisko odpadów w Wągrodnie 
(pow.legnicki, gm. Ruja) 

1 - 1 azotany 

15. Składowisko odpadów w  Rogoźniku 
(pow.legnicki, gm. Ruja) 3 2 1 

odczyn, OWO, 
PEW, jon 
amonowy,azotany 

16. 

Składowisko odpadów w Paszowicach 
(pow.jaworski, gm. Paszowice)  
 
 

3 1 1 odczyn, OWO, 
azotany 

17. 

 

Składowisko odpadów w Ścinawie (pow.  
lubiński, gm. Ścinawa) 

 

2 1 - azotany 

18. 
Składowisko Zakładu Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o. o. w Gaci (pow.oławski, gm. 
Oława) 

4 3 1 odczyn, azotany 

*OWO – ogólny węgiel organiczny 
**PEW – przewodność elektrolityczna 
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V. WNIOSKI  
 

Przeprowadzone w 2015 roku badania wód podziemnych na terenie województwa 

dolnośląskiego, wokół obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz  

będących bezpośrednim źródłem oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych  

i przemysłowych, wykazały występowanie obszarów, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie 

wód podziemnych. Analiza wyników wskazała na utrzymujący się słaby stan wód 

podziemnych wokół, badanych już w poprzednich latach, takich obiektów jak składowisko 

odpadów Exalo Drilling S.A. we Wronowie, składowisko w m. Brzezinki – Dębina,  

w Ciechanowicach, Paszowicach i Ścinawie, wokół ZGO w Gaci wraz ze składowiskiem 

składowisko Ekologistyka Sp.z o.o. w Brzegu Dolnym, teren wokół kopalni rud miedzi 

„Konrad „ w Iwinach, tereny wodonośne Wrocławia, teren OLPP-Baza Paliw w Grabownie 

Wielkim oraz w pobliżu Zakładów Chemicznych „ Wizów”.  

Słaby stan wód wykazano także wokół obiektów badanych przez WIOŚ po raz 

pierwszy jak np.: wokół składowiska w Żarowie, w Wierzchowicach, Krościnie Wlk., 

Rogoźniku i w otoczeniu oczyszczalni ścieków w Suchej Wlk. i w Brzeźnie.  Nie wykazano 

dobrego stanu wód podziemnych wokół żadnego z badanych w 2015 roku obiektów.  

Zgodnie z art.124, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 

poz.21) obowiązek monitorowania składowisk odpadów spoczywa na zarządcy obiektu.  

Monitoring składowisk odpadów jest elementem monitoringu lokalnego, którego głównym 

zadaniem jest rozpoznanie i śledzenie wpływu stwierdzonych lub potencjalnych ognisk 

zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych w celu przeciwdziałania ujemnym skutkom ich 

zanieczyszczeń.  

Składowiska odpadów nawet wiele lat po zakończeniu eksploatacji obiektów i wykonaniu 

rekultywacji terenu, stanowią potencjalne źródło zagrożenia dla wód podziemnych.   

W 2015 roku ze względu na znaczne, spowodowane suszą, obniżenie zwierciadła wód 

gruntowych występowały trudności z poborem wód podziemnych  na obszarach 

bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami. Z powodu braku wody w piezometrach i 

studniach lub zbyt niskiej wysokości słupa wody dla reprezentatywnego pobrania próbek, nie 

pobrano zaplanowanej ilości próbek wokół niektórych obiektów w stosunku do pierwotnie 

wskazanego w harmonogramie badań. Problemem był także zły stan techniczny 

piezometrów, uniemożliwiający pobór prób wód podziemnych, zwłaszcza na terenach, gdzie 

nie jest już prowadzona eksploatacja obiektu.  

Badania, prowadzone przez WIOŚ są wykorzystywane w działalności kontrolnej w celu 

potwierdzenia prawidłowości badań wykonywanych przez inne jednostki. Pozwalają one 

także zidentyfikować zanieczyszczenia występujące wokół obiektów, które samodzielnie nie 

prowadzą badań np. teren w pobliżu kopalni rud miedzi „Konrad” czy zamkniętych zakładów 
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Chemicznych „Wizów” w Łące. W wielu przypadków sieć piezometrów jest zbyt mała aby 

ocenić wpływ obiektu na środowisko. 

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 

warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r., Nr 220, 

poz.1858) nakłada na zarządców obiektów obowiązek oznaczenia w wodach takich 

wskaźników jak: odczyn, przewodność, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali 

ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA). Z badań WIOŚ przeprowadzonych w 2015 roku, podobnie jak   

w poprzednich latach wynika, iż o obniżeniu klasyfikacji wód w danym punkcie pomiarowym 

często nie decydują powyżej wymienione wskaźniki, ale wskaźniki dodatkowe takie jak np. 

związki azotu, siarczany, chlorki oraz żelazo i mangan, pochodzenia naturalnego lub 

antropogenicznego. Dlatego zakres badań podany w obowiązującym rozporządzeniu  

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 

odpadów powinien być rozszerzony o te wskaźniki. Dotyczy to zwłaszcza związków azotu, 

które nie zostały ujęte jako obowiązkowe do badania w wymienionym powyżej 

rozporządzeniu, a decydują często o klasyfikacji.  

 
VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
 
- Dane z bazy „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław, 

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne terenu wysypiska 

odpadów w Paszowicach – sprawozdanie z wykonania otworów obserwacyjnych 

(piezometrów). Biuro Projektowo - Usługowe KALDERA. Świdnica, czerwiec 2009 r., 

- Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów hydrogeologicznych obserwacyjno- 

pomiarowych (piezometrów) nr P1,P2 i P3 w celu lokalnego monitoringu wody podziemnej 

wokół nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rogoźnik, dz.nr 

231/2, obręb Rogoźnik, gmina Ruja. Wrocław, lipiec 2013 r. i Dokumentacja 

hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie nieczynnego składowiska 

odpadów komunalnych w miejscowości Rogoźnik, dz. nr 231/2, obręb Rogoźnik, gmina Ruja. 

Wrocław 2013 r., 

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie 

nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wągrodno, dz. nr 356/2, 

obręb Wągrodno, gmina Ruja. Wrocław, luty 2013 r. i Dokumentacja geologiczna  

z wykonania otworów hydrogeologicznych obserwacyjno-pomiarowych (piezometrów) nr P-1 

i P-2 w celu lokalnego monitoringu wody podziemnej wokół nieczynnego składowiska 

odpadów komunalnych w miejscowości Wągrodno, dz. nr 356/2, obręb Wągrodno, gmina 

Ruja. Wrocław, luty 2013 r., 

- Informacje od Zarządców obiektów udzielane w trakcie poboru prób wód podziemnych  
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    w 2015 roku, 

- Materiały własne WIOŚ Wrocław (protokoły z kontroli obiektów, objętych badaniami w 2015  

   roku),  

- Materiały, w tym dokumentacje hydrogeologiczne z wykonania otworów obserwacyjnych  

tworzących sieć monitoringu wód podziemnych wokół składowiska odpadów, wykorzystane 

w opracowaniach WIOŚ pt: Ocena jakości wód podziemnych na obszarach 

uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w 

województwie dolnośląskim w latach 2007- 2014, 

- Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Ścinawa. Aktualizacja na lata 2009-2012. 

ProGeo. Wrocław 2009, 

- Sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

nadesłane do WIOŚ w ramach ustawowych obowiązków zarządców obiektów,  

- Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Mechaniczno-

Biologicznego przetwarzania odpadów Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o., 

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać o Linię do 

Wytwarzania Paliwa Alternatywnego, ENVI PRO Philippe Marliere, Poznań 2015 

- WODGiK we Wrocławiu – warstwy wykorzystane przy opracowaniu map 

 

 


