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I. WSTĘP 
 

     Od wielu już lat  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi badania gleb 

na obszarach uprzemysłowionych,  narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Prowadzone w ramach monitoringu regionalnego badania, stanowią uzupełnienie badań prowadzonych 

na terenie województwa w cyklu pięcioletnim w sieci krajowej, badań gleb prowadzonych do 2014 roku 

na mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska przez starostwa jaki i badań prowadzonych przez 

jednostki naukowe. W latach 2010 -2015 WIOŚ Wrocław prowadził badania wokół 123 obiektów w 778 

punktach pomiarowych. 

Obiekty do badań wytypowano na obszarach, gdzie badania gleb nie były jeszcze prowadzone lub 

tam gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb na podstawie dotychczasowych wyników badań 

monitoringowych i działalności kontrolnej.  

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim w latach 2010-2015 objęła 
następujące zadania:  

 badanie gleb na obszarach chronionych, w tym obszarach Natura 2000, 
 badanie gleb wokół zakładów przemysłowych,  
 badanie gleb wokół składowisk odpadów, 
 badanie gleb wzdłuż tras komunikacyjnych, 

 badanie gleb na terenach użytkowanych rolniczo, 
 inne  obiekty (tereny wokół mogilników, teren potencjalnego występowania gazu ziemnego 

łupkowego, teren wokół oczyszczalni ścieków itp.). 
     

Zakres badań obejmował wskaźniki: 

 podstawowe: skład granulometryczny, odczyn, zawartość substancji organicznej, całkowita 

zawartość: Zn, Pb, Cd, 

 uzupełniające, wprowadzone w zależności od obiektu: całkowita zawartość Cr, Ni, As, Hg, Cu, 

zanieczyszczenia węglowodorowe w tym benzo(a)piren, BTX, benzyna i olej mineralny, Fe 

całkowite i przyswajalne, siarka siarczanowa, fluor rozpuszczalny,  azot mineralny, pestycydy. 

I. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 
 
1. Obszar Natura 2000 - PLH020036 - Dolina Widawy 
2. Obszar Natura 2000 - PLB020004 - Zbiornik Mietkowski 
3. Obszar Natura 2000 - PLH020020 - Przełomy Pełcznicy pod Książem 
4. Obszar Natura 2000 - PLH020052 - Pątnów Legnicki 
5. Obszar Natura 2000 - PLH020040 - Masyw Ślęży 
6. Obszar Natura 2000 - PLH020074 - Wzgórza Strzelińskie 
7. Obszar Natura 2000 - PLH020035 - Biała Lądecka 
8. Obszar Natura 2000 - PLH020100 - Kozioróg w Czernej 
9. Obszar Natura 2000 - PLH020009 - Panieńskie Skały 
10. Obszar Natura 2000 - PLH020091 - Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego 
11. Obszar Natura 2000 - PLH020034 - Dobromierz 
12. Obszar Natura 2000 - PLH020038 - Góry Kamienne 
13. Obszar Natura 2000 - PLH020037 - Góry i Pogórze Kaczawskie 
14. Obszar Natura 2000 - PLH020005 - Kamionki 
15. Obszar Natura 2000 - PLH020011 - Rudawy Janowickie 
16. Obszar Natura 2000 - PLB020009 - Góry Izerskie 
17. Obszar Natura 2000 - PLH020084 - Dolina Dolnej Baryczy 
18. Obszar Natura 2000 - PLH020078 - Kumaki Dobrej 
19. Obszar Natura 2000 - PLH020076 - Źródła Pijawnika 
20. Obszar Natura 2000 - PLH020003 - Dolina Łachy 
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21. Obszar Natura 2000 - PLH020051 - Irysowy Zagon koło Gromadzynia 
22. Obszar Natura 2000 - PLH020057 - Masyw Chełmca 
23. Rezerwat Stawy Milickie 
24. Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy 
25. Park Krajobrazowy Chełmy 
26. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy 
27. Przemkowski Park Krajobrazowy 
 
II. Tereny wokół zakładów przemysłowych 

1. Teren wokół Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Oławie 
2. Teren wokół Fabryki Mebli GAWIN Sp. z o.o. w Królewskiej Woli 
3. Teren wokół Ciepłowni Osiedlowej w Kłodzku 
4. Teren wokół Zakładów Chemicznych „Wizów" S.A. w Łące k/Bolesławca 
5. Teren wokół LUVENA S.A. Oddział Ubocze (dawniej Fabryka Nawozów Fosforowych) w Gryfowie 

Śl. 
6. Obszar wokół Pieńskich Hut Szkła, Zakład Lucyna w Pieńsku 
7. Teren wokół Z.S. Jelcz S.A. w Jelczu-Laskowicach z uwzględnieniem terenów popowodziowych 
8. Teren wokół zakładów LG w Biskupicach Podgórnych 
9. Teren wokół ZM SILESIA S.A. Oddział HUTA OŁAWA w Oławie 
10. Obszar wokół Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy 
11. Okolice miejscowości Miedzianka 
12. Teren wokół byłych Zakładów Chemicznych „JELCHEM" w Jeleniej Górze 
13. Teren wokół Zakładu Galwanizacyjnego E. Gajęcka w Bykowie*  
14. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w Pęczu 
15. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych „Bisek" w Wichrowie 
16. Teren wokół Cukrowni Sudzuker Polska S.A. w Strzelinie 
17. Obszar wokół Cukrowni „Świdnica" w Pszennie 
18. Teren wokół strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach 
19. Teren wokół dawnych zakładów KGHM w Lubinie, Zakład Konrad w Iwinach 
20. Teren wokół dawnych zakładów INCO Veritas w Ogorzelcu  
21. Teren Worka Turoszowskiego  
22. Teren wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu 
23. Teren wokół GKN Driveline Polska Sp. z o.o. w Oleśnicy 
24. Teren wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. w Wałbrzychu 
25. Teren wokół ZEW KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, EC Wrocław 
26. Teren wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu 
27. Teren wokół KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" w Legnicy 
28. Teren wokół Huty Szkła Kryształowego "Julia" w Piechowicach 
29. Teren wokół Odlewni Żeliwa "Gromadka" w Gromadce* 
30. Tereny wodonośne m. Wrocław ( w pobliżu hałda zlikwidowanej Huty Siechnice z zakładem 

przeróbczym i składowisko EC Czechnica) 
31. Teren wokół KGHM Polska Miedź S.A., Huta Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie 
32. Teren wokół ZNTK w Lubaniu 
33. Teren wokół Zakładów Kopex - Famago w Zgorzelcu 
34. Teren w pobliżu ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
35. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych Mota-Engil CE w Brzezimierzu 
36. Teren wokół kompleksu zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu 
37. Teren wokół Korpo sp. z o.o. w Jaworze 
38. Teren wokół "Jaro" S.A. w Jaroszowie 
39. Teren wokół Malborskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. Zakład Produkcyjny Pogalewo 

Wielkie 
40. Teren wokół PCC S.A. ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w pobliżu składowiska odpadów 

„Ekologistyka” Sp. z o.o.  w Brzegu Dolnym 
41. Teren wokół Wytwórni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Eurovia Polska S.A. w Jordanowie Śl. 

 III. Tereny wokół składowisk odpadów 

1. Teren wokół składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej 
2. Teren wokół składowiska odpadów Exalo Drilling S.A. i składowiska gm. Niechlów we Wronowie 
3. Teren wokół składowiska odpadów w Paszowicach 
4. Teren wokół składowiska odpadów w Ścinawce Dolnej 
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5. Teren wokół składowiska odpadów „Maślice" we Wrocławiu 
6. Składowisko odpadów w Gatce 
7. Składowisko odpadów w Ścinawie 
8. Składowisko odpadów w Zagrodnie 
9. Składowisko odpadów w Grzybianach 
10. Teren wokół składowiska odpadów w Stradomi Dolnej 
11. Teren wokół składowiska odpadów w Bierutowie  
12. Tereny wokół składowiska odpadów w Niemstowie 
13. Teren wokół składowiska odpadów w Radwanicach 
14.  Obszar wokół KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 
„Żelazny Most” 
15. Teren wokół składowisk odpadów CENTROZŁOM Wrocław S.A. i DKE w Godzikowicach 
16. Teren wokół składowiska odpadów w Białej 
17. Teren wokół składowiska odpadów w Lubinie 
18. Teren wokół składowiska odpadów w Golędzinowie 
19. Teren wokół składowiska odpadów w Glince 
20. Teren wokół składowiska odpadów w Żukowicach 
21. Teren wokół składowiska odpadów w Smolnej 
 
IV. Trasy komunikacyjne  

 
1. Trasa komunikacyjna Wrocław-Warszawa (w granicach woj. dolnośląskiego) 
2. Obwodnica Śródmiejska Wrocławia (odcinek istniejący) 
3. Trasa komunikacyjna Legnica - Prochowice 
4. Trasa komunikacyjna Wałbrzych-Świebodzice 
5. Trasa komunikacyjna - Nowa Ruda-Kłodzko 
6. Trasa komunikacyjna - Legnica – Złotoryja 
7. Teren wzdłuż Obwodnicy Autostradowej Wrocławia 
8. Trasa komunikacyjna Jawor – Bolków 
 

V. Tereny użytkowanych rolniczo 
 
1. Tereny użytkowane rolniczo - Ferma drobiu Jan Kaczała, Kolonia Strzelce 
2. Tereny użytkowane rolniczo - Ferma trzody chlewnej POL-LEAN Sp. z o.o., Piechowice 
3. Tereny użytkowane rolniczo - Gospodarstwo Rolne L. CZ. Konopka,  m. Proboszczów 
4. Tereny użytkowane rolniczo – „KA-MI" Spółka z o.o. Kaszyce Milickie 
5. Tereny użytkowane rolniczo - Ferma drobiu  „M§A”S.C., Zakład Produkcyjny w Sycowie  
6. Tereny użytkowane rolniczo – rejon Fermy Trzody Chlewnej, m. Laskowa 
7. Tereny użytkowane rolniczo –  rejon Zakładu Rolnego W. Chrzan, m. Wilczków 
8. Tereny uźytkowane rolniczo - Agro Duda Sp. Z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, rejon Fermy 
Trzody Chlewnej w Miodarach 
9. Tereny uźytkowane rolniczo - Gospodarstwo Rolne s.c. T. Młynko, Z. Osak - Budziszów Wlk. 
10. Tereny użytkowane rolniczo – Ferma drobiu PĘKSZYN  
11. Tereny użytkowane rolniczo –  rejon fermy trzody chlewnej w m. Kuny 
12. Tereny użytkowane rolniczo –  rejon fermy tuczu trzody chlewnej Apro sp. J. w Tomaszowie 
Bolesławieckim  
13. Tereny użytkowane rolniczo –  rejon fermy trzody chlewnej w Brzezince  
14. Tereny użytkowane rolniczo –  rejon Gospodarstwa Rolnego p. Maciochy w Skokowej 
15. Tereny użytkowane rolniczo – obszary nawożone nawozami z biogazowni niemieckich - Żarska 
Wieś 
16. Tereny użytkowane rolniczo – obszary nawożone nawozami z biogazowni niemieckich – Skrzydlice 
VI. Inne  obiekty 
 
1. Świeradów Zdrój z uwzględnieniem terenu przy parkingu kolei gondolowej, m.Świeradów Zdrój  
2. Park Szczytnicki we Wrocławiu, m. Wrocław 
3. Teren wzdłuż biegu rzeki Oławy (powiat wrocławski, oławski, strzeliński i ząbkowicki) 
4. Pola Irygacyjne Wrocławia 
5. Mogilnik w m. Gęsiniec  
6. Mogilnik w m. Lisowice  
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7. Mogilnik w m. Iwiny  
8. Trasa kolejowa - obręb Rudna, dz. 502/3  
9. Teren potencjalnego występowania gazu ziemnego łupkowego w m. Siciny 
10. Teren wokół oczyszczalni ścieków w Brzeźnie 

 
  Próbki do badań pobrano z warstwy powierzchniowej gleb (0-30 cm). Każda próbka stanowiła próbkę 

ogólną powstałą z wymieszania próbek pierwotnych. Próbki pobrano w przewadze na obszarze 

użytków rolnych. Przy wyborze punktów poboru próbek gleb uwzględniono ukształtowanie terenu, 

kierunek wiatrów oraz odległość od badanego obiektu. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie 

ważniejszych badanych wskaźników i wskazanie przekroczeń dopuszczalnych norm. Zbiorcze wyniki 

badań, dokładny zakres badanych wskaźników zawierają tabele I.1-6, załączone do opracowania. 

W tabelach podano także ilość badanych punktów pomiarowych przy poszczególnych obiektach. 

Dokładne wyniki badań wokół poszczególnych obiektów, badanych w latach 2010-2015 wraz  

z lokalizacją punktów pomiarowych zawierają tabele w opracowaniach rocznych, zamieszczone pod 

linkiem: 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/gleby/oceny/.   

 

II. KRYTERIA OCENY WYNIKÓW BADAŃ 
 

      1. Metale ciężkie i wybrane zanieczyszczenia węglowodorowe 

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

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

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

Dopuszczalne wartości badanych wskaźników podano w tabeli nr II.1.Glebę lub ziemię uznaje się za 

zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z 

zastrzeżeniem, iż jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub 

ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie 

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

W rozporządzeniu wyodrębniono następujące grupy gruntów: 

1) grupa A: a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie 

przepisów ustawy - Prawo wodne, 

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie 

aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska 

- dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, z zastrzeżeniem 

pkt 2 i 3; 

2) grupa B: grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod 

rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane  

i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów 

komunikacyjnych; 

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

   

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

jednak odczynu gleb i ich składu granulometrycznego. Dlatego też do oceny zawartości Pb, Zn, Cd, Ni, 
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Cu i Cr w badanych glebach, wykorzystano także wytyczne do oceny stopnia zanieczyszczania gleb  

i roślin metalami ciężkimi i siarką, opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 

(IUNG) – tabela nr II.2. 
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                   Tabela nr II.1. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich i wybranych zanieczyszczeń węglowodorowych w glebie lub ziemi  
                  (mg/kg suchej masy) 

Lp. Zanieczyszczenie Grupa A 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt]* 

0-0,3 0,3-15,0 >15 0-2 2-15 

   Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

   do poniżej do poniżej    do poniżej  

   1x10-7 1x10-7    1x10-7 

1 Arsen 20 20 20 25 25 55 60 25 100 

2 Chrom 50 150 150 190 150 380 500 150 800 

3 Cynk 100 300 350 300 300 720 1.000 300 3.000 

4 Kadm 1 4 5 6 4 10 15 6 20 

5 Miedź 30 150 100 100 100 200 600 200 1.000 

6 Nikiel 35 100 50 100 70 210 300 70 500 

7 Ołów 50 100 100 200 100 200 600 200 1.000 

8 Rtęć 0.5 2 3 5 4 10 30 4 50 

9 Benzyna suma (C6-C12) 1 1 5 375 50 750 500 50 750 

10 Olej mineralny (C12-C35) 30 50 200 1000 1000 3000 3000 1000 3000 

11 Benzo(a)piren 0,02 0,03 5 10 5 40 50 5 40 

* m ppt – metry pod poziomem terenu 
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Tabela nr II.2. Ocena zawartości metali ciężkich w mg/kg w powierzchniowej warstwie gleb uprawnych 
(wartości zweryfikowane)  

METAL GRUPA 

GLEBY 

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB 

0 I II III IV V 

OŁÓW 

 /Pb/ 

a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK 

/Zn/ 

a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

KADM 

/Cd/ 

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

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

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

NIKIEL 

/Ni/ 

a-g 10 30 50 100 400 > 400 

b-g 25 50 75 150 600 > 600 

c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ    

/Cu/ 

a-g 10 30 50 80 300 > 300 

b-g 20 50 80 100 500 >500 

c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM 

/Cr/ 

a-g 20 40 80 150 300 >300 

b-g 30 60 150 300 500 >500 

c-g 50 80 200 500 1000 >1000 

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

Podział na grupy gleb: 

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

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

Badania próbek gleb wykonano w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

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

Badania obejmowały następujące wskaźniki i metodyki badań: 

– odczyn gleb w 1n KCl potencjometrycznie,  

– zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,  

– zawartość kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku i żelaza ogólnego metodą ICP-AES po 

wcześniejszej  mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

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

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

– siarkę siarczanową metodą chromatografii jonowej w ekstrakcie wodnym,  

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

HPLC,   

– zawartość oleju mineralnego i benzyny oraz węglowodorów chlorowanych w ekstraktach 

rozpuszczalnikowych metodą chromatografii gazowej, 

– węglowodory aromatyczne w ekstraktach rozpuszczalników metodą chromatografii gazowej 

detektorem MS, 

 – fluorki rozpuszczalne w CaCl2 oznaczono metoda chromatografii jonowej, 

 –  azot mineralny metodą analizy przepływowej z detekcją spektrofotometryczną (OSChR Wrocław), 

 – żelazo przyswajalne metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS (OSChR 

Wrocław), 

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

laserowej (OSChR Wrocław). 
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IV. GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA 

Biorąc pod uwagę dominujące uziarnienie gleb na Dolnym Śląsku, wyróżniono tutaj  

4 subregiony. 

Subregion południowy obejmuje Sudety i odgraniczony jest wyraźną linią sudeckiego uskoku 

brzeżnego. Dominują tu gleby o uziarnieniu gliniastym (65% pow. subregionu) oraz pyłowym (28%) - 

w obniżeniach śródgórskich. W subregionie centralnym, obejmującym Przedgórze Sudeckie oraz 

Nizinę Śląską na południe od doliny Odry, dominują gleby o uziarnieniu pyłowym (74%). Subregion 

ten jest częścią „pasa lessowego” ciągnącego się od południowej Rosji, przez Ukrainę, Wyżynę 

Lubelska, Małopolskę, Płaskowyż Głubczycki, Przedgórze Sudeckie aż po Saksonię. W subregionie 

północno-zachodnim, obejmującym Bory Dolnośląskie i Wysoczyznę Lubińską bezwzględnie dominują 

gleby piaskowe (około 84% pow. subregionu, w tym 51% piasków luźnych). 

Subregion północno-wschodni odznacza się największym, pasowo-mozaikowym zróżnicowaniem 

uziarnienia, z przewagą piasków w warstwach powierzchniowych (ok. 62%). Wyraźnie wyróżnia się 

pas gleb o pyłowo-gliniastym uziarnieniu wzdłuż linii maksymalnego zasięgu zlodowacenia Warty 

(Równina Oleśnicka, Wzgórza Trzebnickie i Wzgórza Dalkowskie), na przedpolach którego występują 

płytkie gleby piaszczyste na podłożu glin zwałowych. Szczególnie duże płaty głębokich gleb 

piaszczystych występują także w Kotlinach Milickiej i Żmigrodzkiej na plejstoceńskich terasach 

rzecznych. 

   Podobnie jak w przypadku uziarnienia, na podstawie częstości występowania poszczególnych typów 

gleb można na obszarze Dolnego Śląska wyróżnić cztery subregiony. W subregionie północno-

zachodnim dominują gleby bielicowe i bielice (42% pow. subregionu) oraz gleby rdzawe (25%).  

W subregionie tym jest relatywnie dużo gleb organicznych (5%), a mało gleb płowych (3%).  

W subregionie północno-wschodnim, o najbardziej urozmaiconej rzeźbie polodowcowej, której 

towarzyszy największe urozmaicenie osadów plejstoceńskich i holoceńskich, w równych ilościach 

występują gleby rdzawe (26%) i płowe (25%), a mady rzeczne zajmują aż 19% subregionu. W ślad za 

dominacją pyłowego materiału macierzystego, w subregionie centralnym (obejmującym południową 

część Niziny Śląskiej i Przedgórze Sudeckie) bezwzględnie dominują gleby płowe (58%), wśród 

których wyróżnia się jedynie duży kompleks czarnych ziem wrocławskich. Z kolei w subregionie 

południowym – sudeckim na pierwsze miejsce wysuwają się gleby brunatne (48%), którym towarzyszą 

gleby płowe (35%) oraz bielice (5%). Mimo górskiego charakteru subregionu, gleby początkowych 

stadiów rozwojowych (inicjalne i rankery) zajmują niewielkie obszary szacowane na <0,5% 

powierzchni.  
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V. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

V A. OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 

Badaniami Obszarów Natura 2000 i innych terenów chronionych objęto 27 obiektów w 164 punktach 

pomiarowych. Przekroczenie wartość dopuszczalnej Zn, Pb, Cu, As stwierdzono na terenie Obszaru 

Rudawy Janowickie PLH 020011. Na obszarze Biała Lądecka PLH 020035 i Panieńskie Skały PLH 

020009 wykazano przekroczenie dopuszczalnych wartości ołowiu. Przekroczenie dopuszczalnych 

wartości arsenu stwierdzono na obszarze Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051, Wzgórza 

Strzelińskie PLH 020074, Góry Izerskie PLB 020009.  

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

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

względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec braku wyników 

badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich na organizmy 

żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości metali na 

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

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

gruntów B. 

   Na obszarze Rudawy Janowickie i w jego okolicy stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń metali ciężkich: cynku, ołowiu i miedzi w ppk w m. Janowice Wlk.,  a arsenu w 

ppk w m. Rędziny i Janowice Wlk. Były to punkty charakteryzujące się bardzo kwaśnym odczynem 

(pH 4,0-4,3) o składzie granulometrycznym  pyłu zwykłego  w m. Rędziny i gliny lekkiej pylastej w m. 

Janowice Wlk. W m. Janowice Wlk. stwierdzono bardzo silne zanieczyszczenie miedzią - V stopień  

w skali IUNG.  

Na obszarze Biała Lądecka stwierdzono niewielkie przekroczenie wartości dopuszczalnych ołowiu  

w miejscowości Stójków nr 34  (gm. Lądek Zdrój) na glebie o składzie granulometrycznym gliny lekkiej 

pylastej  (pH 6,7). Przekroczenie dopuszczalnego stężenia ołowiu stwierdzono także na obszarze 

Panieńskie Skały w ppk, zlokalizowanym w lesie przy skałkach, na południe od obszaru (pH 4,6) o 

składzie granulometrycznym piasku luźnego. Na obszarze Irysowy Zagon koło Gromadzynia na glebie 

o składzie granulometryczny gliny lekkiej pylastej (północno-zachodnia część obszaru) przy pH 7,1, 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia arsenu. Przekroczenie stężenia tego metaloidu 

odnotowano także na obszarze Góry Izerskie w ppk Czerniawa Zdrój i Polana Izerska. W punktach 

tych odnotowano występowanie gleb o składzie granulometrycznym pyłów zwykłych (pH 4,0-4,2). 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia arsenu wystąpiło także na obszarze Wzgórza Strzelińskie  

w okolicy Ziębic w punkcie o składzie granulometrycznym  gliny ciężkiej pylastej (pH 5,3). Ekstremalne 

stężenie arsenu stwierdzono na obszarze Rudawy Janowickie w Janowicach Wlk. (85 mg/kg).  

W przypadku obszarów Rudawy Janowieckie i Góry Izerskie występujące przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń metali związane było zapewne z przetwórstwem rud metali na tym obszarze, 

jak i wynikało z charakteru skał macierzystych gleb. Nie można tutaj określić w jakim stopniu 

przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń miało charakter naturalny, a w jakim antropogeniczny. 

Traktować je należy jako zanieczyszczenie historyczne.  

Dopuszczalna zawartość benzo(a)pirenu  przekroczona została na terenie badanych 22 obszarów 

Natura 2000 i innych terenów chronionych. Występowanie ekstremalnych stężeń stwierdzono na 
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obszarze Góry Kamienne (2,46 mg/kg) w m. Czadrów oraz na obszarze Biała Lądecka (1,54 mg/kg) w 

miejscowości Stójków nr 34. 

 

 

  
Pobór próbek gleb w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy - 2013 r.                                      

                                              

Pobór próbek gleb w Dolinie Dolnej Baryczy – m. Ryczeń  - 2014 r. 
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V B. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH 

  Na obszarach wokół zakładów zbadano 41 obiektów w 290 punktach pomiarowo kontrolnych. 

Przekroczenia stężeń metali ciężkich w stosunku do wartości dopuszczalnych wymienionych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 

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

obiektów:  

Rejon wrocławski: 
- Hutmen S.A. we Wrocławiu (Zn, Pb, Cu, Cd), 

- Tereny wodonośne m. Wrocław (Cr, Zn, Cu), 

 - Z.S. Jelcz S.A. w Jelczu-Laskowicach (Zn), 

 - ZM SILESIA S.A. Oddział HUTA OŁAWA w Oławie (Zn, Pb), 

- Zakład Galwanizacyjny E. Gajęcka w Bykowie (Zn),  

- Wrocławski Park Przemysłowy we Wrocławiu (Zn, Pb, Cu), 

- ZEW KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, EC Wrocław (Zn, Pb, Cu), 

- PCC S.A. w Brzegu Dolnym (Zn, As).  

 Rejon legnicki:  
- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica" w Legnicy (Pb, Cu, As), 

- KGHM Polska Miedź S.A., Huta Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie (Cu, Pb). 

 Rejon jeleniogórski: 
- LUVENA S.A. Oddział Ubocze (dawniej Fabryka Nawozów Fosforowych) w Gryfowie Śl. (As), 

- Pieńskie Huty Szkła, Zakład Lucyna w Pieńsku (Zn, Pb, Cr, Cd), 

- okolice miejscowości Miedzianka (Zn, Pb, As, Cu, Cd), 

- byłe Zakłady Chemiczne „JELCHEM" w Jeleniej Górze (Zn, Pb, Cu), 

- dawne zakłady KGHM w Lubinie - Zakład Konrad w Iwinach (Pb, Cu), 

- dawne zakłady INCO Veritas w Ogorzelcu (Zn, Pb, Cu, As), 

- Teren Worka Turoszowskiego (As), 

- Teren wokół ZNTK w Lubaniu (Pb), 

- Huta Szkła Kryształowego „Julia" w Piechowicach (Zn, Pb, As), 

- Odlewnia Żeliwa „Gromadka" w Gromadce (Zn, Pb, Cu).  

Rejon wałbrzyski: 
- Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria" S.A. w Wałbrzychu (Zn, Pb, As, Hg). 

 
Największe stężenia metali ciężkich wykazano przy Hutmen S.A. we Wrocławiu (Zn, Pb, Cd), 

Pieńskich Hutach Szkła - Zakład Lucyna w Pieńsku (Cr),  w okolicy miejscowości Miedzianka (As), 

Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria" S.A. w Wałbrzychu (Hg). 

Ekstremalne stężenia Zn, Pb i Cd w rejonie Hutmen S.A. we Wrocławiu stwierdzono na terenie ROD 

Jarzębina w  2 punktach pomiarowych na glebie o składzie granulometrycznym gliny lekkiej pylastej 

przy wartości pH 7,3:  Zn - 2780 mg/kg, Pb -1150 mg/kg, Cd - 10,7 mg/kg. Ekstremalne stężenie 

chromu, wykazane przy Pieńskich Hutach Szkła - Zakład Lucyna w Pieńsku wynosiło 212,8 mg/kg, w 

punkcie położonym na zachód od obiektu, o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego i wartości pH 

6,7. Ekstremalne stężenie arsenu – 764,7 mg/kg stwierdzono na łące w południowo wschodnia część 

wsi Miedzianka na glebie o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego o wartości pH 7,0. W 
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otoczeniu tego obiektu stwierdzono także najwyższe, spośród gleb badanych przy zakładach stężenie 

niklu - 55,4 mg/kg. W okolicy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria" S.A. w Wałbrzychu 

stwierdzono, najwyższe w glebach, spośród badanych przy zakładach stężenie rtęci – 2,32 mg/kg. 

       Wokół wszystkich badanych obiektów, gdzie oznaczono zawartość benzo(a)pirenu przekroczona 

została wartość dopuszczalna tego węglowodoru. 

Ekstremalną zawartość B(a)P – 20,2 mg/kg stwierdzono w punkcie wokół dawnych zakładów INCO 

Veritas w Ogorzelcu. 

Wokół 14 obiektów przekroczona zostało stężenie dopuszczalnej sumy WWA. Ekstremalną zawartość 

WWA stwierdzono na starych ogrodach działkowych na ul. Sztygarskiej przy Wałbrzyskich Zakładach 

Koksowniczych „Victoria" S.A. w Wałbrzychu -188 mg/kg.  

Występowanie gleb silnie zanieczyszczonych (stopień IV) w skali IUNG stwierdzono w pojedynczych 

próbkach gleb pobranych:  

- wokół Pieńskich Hut Szkła, Zakład Lucyna w Pieńsku (Zn , Cd),  

- w otoczeniu zakładów INCO Veritas w Ogorzelcu (Cu), 

- wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego (Cu), 

- w okolicy EC Wrocław we Wrocławiu  (Zn, Cu),  

- w okolicy  Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce (Zn, Cu). 

Gleby silnie zanieczyszczone występowały także:  

- w otoczeniu Z.CH. „Jelchem” w Jeleniej Górze (Cu -2 próbki), 

- w okolicy Zakładu „Konrad” w Iwinach (Cu- 2 próbki),  

 - w okolicy miejscowości Miedzianka (Zn - 1 próbka, Cd i Cu – 2 próbki)  

- wokół Huty Miedzi „Głogów” (Cu - 3 próbki), 

- wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu - (Zn - 4 próbki, Cd – 1 próbka),  

-  wokół Huty Miedzi „Legnica" w Legnicy (Cu – 7 próbek) 

Gleby bardzo silnie zanieczyszczone miedzią (stopień V) występowały w punktach: 

-  w okolicy m. Miedzianka – 4 próbki, 

-  wokół Huty Miedzi „Legnica" w Legnicy – 2 próbki, 

- w okolicy Zakładu „Konrad” w Iwinach – 1 próbka. 

 

 Pobór próbek gleb na terenach 
wodonośnych Wrocławia (w pobliżu hałdy zlikwidowanej Huty Siechnice) - 2015 rok 
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 Pobór próbek gleby w otoczeniu PCC 

Rokita w Brzegu Dolnym – 2015 r. 

 

Pobór próbek gleb Przy Wytwórni Mas Bitumicznych „Bisek”  
w Wichrowie (gm. Kostomłoty) – 2012 r. 
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V C. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

W latach 2010-2015 przebadano teren wokół 21 składowisk odpadów w 123 punktach pomiarowych.  

Badane składowiska odpadów to w przewadze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne. Były to składowiska czynne i zamknięte, częściowo lub całkowicie zrekultywowane. Do 

rekultywacji  wykorzystywano osady ściekowe, będące potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gleb. 

Wokół składowisk odpadów Centrozłom Wrocław S.A. i DKE w Godzikowicach (gm. Oława) wykazano 

przekroczenie wartości dopuszczalnej ołowiu. Było to w punkcie położonym polu uprawnym, pomiędzy 

składowiskami, na glinie lekkiej pylastej o pH 6,4.  Przekroczenie wartości dopuszczalnej ołowiu i jego 

ekstremalne stężenie wokół składowisk odpadów, odnotowano także przy składowisku odpadów  

w Ścinawie, w punkcie położonym na południe od obiektu na glinie lekkiej o pH 6,8.  

Przekroczenie dopuszczalnych wartości baru wykazano w próbce gleby, pobranej na polu uprawnym 

w pobliżu wjazdu na teren Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Exalo Drilling S.A. 

Wronowie, na glinie lekkiej o pH 7,1.  

Wokół składowisk odpadów stwierdzono przekroczenie wartość dopuszczalnej benzo(a)pirenu wokół 

16 obiektów. Ekstremalne stężenie tego węglowodoru wykazano w punkcie położonym na południowy 

- zachód od składowiska odpadów w Ścinawie.  

 

  
 
Pobór próbek gleb w pobliżu składowisk Centrozłom Wrocław S.A. i DKE w Godzikowicach (gm. 
Oława) – 2013 r. 
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Pobór próbek gleb w pobliżu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych  
Exalo Drilling S.A. Wronowie (gm. Niechlów) - 2015 r. 
 
V D. TRASY KOMUNIKACYJNE  
 
Badania prowadzono wzdłuż 8 wybranych tras komunikacyjnych województwa w 54 punktach 

pomiarowych. Wykazano przekroczenie wartość dopuszczalnej benzo(a)pirenu wzdłuż wszystkich 

badanych tras. Jedynie w 7 punktach wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia nie wykazano 

przekroczenia tego węglowodoru. Ekstremalne stężenie B(a)P stwierdzono wzdłuż trasy 

komunikacyjnej Jawor-Bolków (3,9 mg/kg) na wylocie drogi z Jawora w kierunku Bolkowa. Wysokie 

stężenie B(a)P stwierdzono też przy Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia na ul. Wiśniowej, na 

trawniku obok Wieży Ciśnień (1,46 mg/kg) na glinie lekkiej o pH 7,6. Wzdłuż wymienionej Obwodnicy 

stwierdzono także przekroczenie dopuszczalnych wartości benzyny we wszystkich punktach 

pomiarowych i oleju mineralnego w punkcie, zlokalizowanym w ogrodzie działkowym przy ul. 

Klecińskiej. Wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia wykazano także przekroczenie 

dopuszczalnych wartości ołowiu (108 mg/kg) na trawniku przy ul. Na Ostatnim Groszu na glinie lekkiej 

o pH 7,6. Wzdłuż trasy Wałbrzych – Świebodzice wykazano ekstremalne stężenie ołowiu (140 mg/kg) 

w punkcie między ul. Świdnicką a Obwodnicą w Świebodzicach na terenie ogrodów działkowych na 

glinie średniej pylastej o pH 6,3.  
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                                       Pobór próbek gleb przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – 2012 r. 

V E. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 
 
W latach 2010-2015 przebadano gleby na 16 terenach użytkowanych rolniczo w 89 ppk, w 

gospodarstwach stosujących obornik, gnojowicę lub środki poprawiające jakość gleb. Celem badań 

było stwierdzenie czy zastosowane nawożenie nie jest źródłem zbyt dużej ilości azotanów, które mogą 

nagromadzić się w nadmiernej ilości w roślinie i glebie, a stąd ulegać wymywaniu do wód gruntowych. 

Stwierdzona zawartość azotu mineralnego wahała się od 26,7 mg/ha gleby na terenie pól uprawnych 

Fermy Drobiu Pększyn we wsi Pększyn (gm. Prusice) do 306,35 mg/ha na terenie pól uprawnych 

Fermy Tuczu Trzody Chlewnej Apro sp. J. w Tomaszowie Bolesławieckim (dz.482/2, obręb Tomaszów 

Bolesławiecki – glina lekka pylasta pH 5,2). Przyjmując średnią zawartość azotu mineralnego w 

glebach województwa dolnośląskiego w zakresie 65 kg/ha - 164,2 kg/ha w okresie jesiennym, w 

latach 2010-2015, wykazano iż od 33 do 81% badanych próbek gleb wykazało wyższą zawartość 

azotu mineralnego niż średnia zawartość tego wskaźnika.  

Wykazano przekroczenie dopuszczalnych wartości ołowiu i miedzi na polach uprawnych Fermy Tuczu 

Trzody Chlewnej w m. Apro sp. J. w Tomaszowie Bolesławieckim (dz.466) na glinie lekkiej pylastej o 

pH 7,4-7,6. Tutaj też stwierdzono występowanie gleb silnie (stopień IV) i bardzo silnie 

zanieczyszczonych miedzią (stopień V). Przekroczenie dopuszczalnych wartości ołowiu  wykazano 

także na obszarach nawożonych nawozami z biogazowni niemieckich w Żarskiej Wsi (dz.257) na 

glinie lekkiej pylastej o pH 5,5.  

Na terenie 13 obiektów, położonych na terenach użytkowanych rolniczo stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnej benzo(a)pirenu. Ekstremalne stężenie tego węglowodoru – 4,5 mg/kg 

stwierdzono na terenie pól uprawnych Fermy Trzody Chlewnej w Miodarach (gm. Dobroszyce) na 

działce 26/2.  
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Pobór próbek gleb na terenach użytkowanych rolniczo – m. Kaszyce Milickie (gm. Żmigród, pow. 
trzebnicki) - 2011 r.  
 

V F. INNE OBIEKTY 

Inne badane obiekty to np. mogilniki, tereny rekreacyjne (Park Szczytnicki we Wrocławiu), teren 

potencjalnego występowania gazu ziemnego łupkowego, teren wokół oczyszczalni ścieków, pola 

irygacyjne Wrocławia badano w 58 ppk. Poniżej syntetycznie omówiono wyniki badań gleb, pobranych 

wokół wybranych obiektów. 

V F.1. Mogilniki 

W 2015 roku wykonano badania pestycydów wokół wybranych mogilników  

w m. Gęsiniec, Lisowice i Iwiny w 13 punktach pomiarowych. 

Zawartość DDT, HCH i atrazyny w otoczeniu wymienionych mogilników mieściła się w granicach 

dopuszczalnych wartości stężeń, określonych dla grupy B rodzaju gruntów w obowiązującym 

rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W okolicy  

analizowanych mogilników nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń metali 

ciężkich: cynku, ołowiu i miedzi, kadmu, chromu, niklu, rtęci i arsenu. W 54%próbek stwierdzono 

przekroczenie wartości dopuszczalnej benzo(a)pirenu. 
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Mogilnik w m. Gęsiniec (gm. Strzelin) 

 

 Pobór próbek gleb w pobliżu mogilnika w m. 

Gęsiniec (gm. Strzelin) – 2015 r. 

V F.2. Tereny rekreacyjne (Park Szczytnicki we Wrocławiu) 
 

Park Szczytnicki zlokalizowany jest we wschodniej części miasta, pomiędzy starą Odrą, 

a ul. Wróblewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Paderewskiego i Różyckiego. Jeden z największych 

parków Wrocławia Jest to park krajobrazowy o dużych walorach kompozycyjnych i dendrologicznych o 

powierzchni ok. 100 ha. Badania prowadzono w 8 punktach pomiarowych. Zakres wyników badań 

podano w tabeli. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B rodzajów gruntów) zawartych w rozporządzeniu. 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi w badanych próbach gleb  

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych: 

- cynku w punkcie, położonym na łące przy ul. Chopina, sektor VIII (pH 5,1), a także w punkcie 

położonym pomiędzy stadionem Olimpijskim a ul. Mickiewicza, sektor VII (pH 5,6).  

- ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci – w punkcie położonym pomiędzy stadionem Olimpijskim 

a ul. Mickiewicza, sektor VII (pH 5,6).  
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W wymienionych punktach pomiarowych wykazano występowanie glin średnich. 

Nie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych arsenu. 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

 

Pobór próbek gleby w Parku Szczytnickim we Wrocławiu – 2010 r. 

V F.3. Teren potencjalnego występowania gazu ziemnego łupkowego 

 
  W województwie dolnośląskim prowadzono wiercenia za gazem łupkowym  na odwiercie Siciny – 2  

w powiecie górowskim, w gminie Niechlów, obręb Tarpno – działka 139 (2,45 ha).  Odwiert Siciny – 2 

ma głębokość końcową 3398 m, natomiast długość odwiertu wynosi 3520 m. W odwiercie nie 

prowadzono zabiegu szczelinowania. Prowadzono tu prace wiertnicze, podczas których 

wykorzystywano płuczkę wiertniczą oraz badano chłonność skały.  

W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń cynku, 

ołowiu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, arsenu, rtęci i baru w stosunku do wartości określonych  

w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi dla grupy B 

(teren pól uprawnych) i C (teren graniczący z odwiertem). W dwóch punktach, położonych na terenie 

graniczącym z odwiertem odnotowano wyższe wartości stężeń baru niż w pozostałych punktach 

pomiarowych. Stężenia baru na terenie na graniczącym z odwiertem, były wyższe niż na polach 

uprawnych. Najniższe stężenie tego pierwiastka odnotowano w punkcie, zlokalizowanym na polu 

uprawnym, położonym w dalszej odległości od analizowanego odwiertu. 

 



 27 

 

 

 

Pobór próbek gleb pobliżu odwiertu Siciny 2 - 2015 r. 

 

V F.4. Pola irygacyjne Wrocławia 

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

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

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

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

Zawartość azotu mineralnego w glebach Pól kształtowała się od 48,94 kg/ha do 489 kg/ha. Przyjmując 

65 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo 

dolnośląskie - jesień 2014 rok) należy uznać wyniki badań ze wszystkich punktów pomiarowych,  

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

stwierdzono w punkcie na terenie osadnika nr X, gdzie wylano ścieki najpóźniej tj. jesienią 2014 roku.  
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Pobór próbek gleb na Polach Irygacyjnych we Wrocławiu – 2014 r. 

 
 
V F.5. Trasa kolejowa - obręb Rudna, dz.502/3 (pow.lubiński, gm. Rudna)    

 

Teren objęty badaniami zlokalizowany był na polu uprawnym  na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 502/3 w obrębie Rudna, wzdłuż drogi kolejowej, którą transportowany jest koncentrat 

miedzi. Transport koncentratu odbywa się na trasie Lubin – Głogów. Istnieje prawdopodobieństwo 

rozsypywania się koncentratu na pola wzdłuż trasy jego przewozu.  

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia miedzi we wszystkich punktach 

pomiarowych. Najwyższe stężenie tego metalu wynosiło 570 mg/kg. 

 
V F.6. Świeradów  Zdrój z uwzględnieniem terenu przy parkingu kolei gondolowej 
(m.Świeradów Zdrój, pow.lubański)  
 
W Świeradowie Zdroju vis a vis budynku dolnej stacji kolejki, po drugiej stronie drogi prowadzącej do 

granicy czeskiej zlokalizowano parking samochodowy. Parking jest utwardzony tłuczniem i lekko 

nachylony zgodnie z nachyleniem terenu. Teren parkingu może być potencjalnym źródłem poważnych 

awarii. W odniesieniu do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi w jednym punkcie pomiarowym przekroczona została dopuszczalna 
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zawartość miedzi. Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało we wszystkich pięciu 

punktach pomiarowych, a dopuszczalne stężenie oleju mineralnego w dwóch punktach pomiarowych.  

  

VI. PODSUMOWANIE 

   Województwo dolnośląskie to przykład województwa, gdzie problematykę jakości gleb potraktowano 

w sposób rozszerzony. Na informację o stanie jakości gleb w regionie składają się badania 

zasobności gleb (OSCHR we Wrocławiu) jak i jej zanieczyszczenia, prowadzone przez różne 

jednostki, w tym szeroko przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocławiu.  

Wg badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu w latach 2010-2015  

w województwie dolnośląskim przeważały gleby o odczynie lekko kwaśnym (41-42% powierzchni 

przebadanych użytków rolnych). Odsetek gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym nieznacznie 

zmniejszył się z 36% w latach 2009-2012 do 31% powierzchni przebadanych użytków rolnych, 

w latach 2012-2015. Zakwaszenie gleb wyznacza znaczne potrzeby wapnowania. 

    W latach 2010-2015 WIOŚ Wrocław, uzupełniając badania starostw, prowadził badania gleb na 

terenach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w województwie dolnośląskim. Badaniami 

objęto: obszary chronione w tym Natura 2000, tereny wokół zakładów przemysłowych i innych 

obiektów na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami oraz tereny wokół składowisk 

odpadów, grunty rolne w gospodarstwach stosujących gnojowicę, obornik, tereny komunikacyjne  

i inne obiekty (tereny wokół mogilników, teren potencjalnego występowania gazu ziemnego 

łupkowego, teren wokół oczyszczalni ścieków itp.)  

Przeprowadzone badania wskazują na przekroczenia dopuszczalnych wartości metali ciężkich,  

a szczególnie cynku, ołowiu i kadmu, miedzi, a czasem arsenu, chromu, rtęci, na terenach wokół 

zakładów przemysłowych. Na pozostałych badanych obszarach, w tym na terenach użytkowanych 

rolniczo,  dopuszczalne wartości stężeń metali przekroczone są sporadycznie, a często występuje 

przekroczenie standardów dla benzo(a)pirenu.  Benzo(a)piren uznać należy za węglowodór,  

w przypadku którego  przekroczenie dopuszczalnych norm wystąpiło najczęściej. Wystąpienie tych 

przekroczeń może być związane z emisją ze źródeł grzewczych na terenach zabudowanych oraz 

emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych.   

Przeprowadzane systematycznie badania gleb na terenie województwa dolnośląskiego wskazują 

na występowanie nowych obszarów na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie przekroczone są 

standardy jakości gleby. Potwierdzają one także utrzymujące się zanieczyszczenie gleb wokół 

obiektów badanych poprzednich latach jak np. teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu czy Huty 

Miedzi „Legnica”. Dotychczasowe badania pozwalają wysnuć wniosek iż w województwie 

dolnośląskim stosunkowo dobrze poznana jest zawartość metali ciężkich i benz(a)pirenu w glebach. 

Istnieje jednak szereg związków, których zawartość nie została jeszcze w pełni zbadana jak np. BTX, 

węglowodory chlorowane, pestycydy, fenol.   

Od września 2016 roku sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

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

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395). W rozporządzeniu 

wskazano m.in. substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, 

określono ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
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właściwości gleby oraz gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania. Zgodnie  

z wymienionym rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, próbki gleb powinny być pobierane w przedziale o miąższości 0–0,25 m ppt,  

z uwzględnieniem oznaczenia składu granulometrycznego oraz z głębokości przekraczającej 0,25 m 

ppt  z uwzględnieniem  wodoprzepuszczalności.  

Badania prowadzone przez WIOŚ uznać można za badania wstępne, będące podstawa wykonania 

badań szczegółowych na obszarach, gdzie wskazano przekroczenie dopuszczalne zawartości  

w glebie substancji powodujących ryzyko. Występujące na terenie Dolnego Śląska zanieczyszczenia 

gleb na terenach dawnych ośrodków górnictwa rud metali w Sudetach, a także wokół niektórych, 

często nieeksploatowanych już zakładów przemysłowych należy zaliczyć wg nowych przepisów 

prawnych do obszarów potencjalnego historycznego zanieczyszczenia. Tereny te wymagają wpisu do 

rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i podjęcia działań remediacyjnych. 

Zmiany jakie zaszły w przepisach Prawa Ochrony Środowiska w 2014 roku, pozwalają na szeroki 

zakres działań w zakresie remediacji, uwzględniający usunięcie lub zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i kontrolowanie 

zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi lub 

przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi. Działania te doprowadza do szybszego 

usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i niekorzystnych zmian w środowisku. Efektem ekologicznym 

będzie mniejsza powierzchnia gleb, gdzie przekroczone będą dopuszczalne zawartości substancji 

powodujących ryzyko.  

 

 



 31 

 

 

 

VII. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
 
- Kabata - Pendias A., Piotrowska M., Motowicka - Terelak T. i inni: Podstawy oceny chemicznego 
zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka, WWA,  PIOŚ, IUNG Puławy, Warszawa 1995, seria 
BMŚ,   
- Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim – lata 2010 - 2015 - obszary 
bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami, WIOŚ Wrocław, Wrocław 2010-2015, 
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/gleby/oceny/, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359) – obowiązujące do IX.2016 roku, 
-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia  
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi(Dz.U.2016.1395), 
-  Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2016.672. z późn. zm.), 
- Gleby Dolnego Śląska, geneza, różnorodność i ochrona – praca zbiorowa pod red. C. Kabały,  
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział Wrocławski, Polskie Towarzystwo Substancji 
Humusowych, Wrocław 2015 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/gleby/oceny/
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