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I. WSTĘP 
 

W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania 

gleb na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń. 
Wykaz obiektów, liczbę punktów pomiarowych oraz zakres badań przedstawiono tabeli 1.  

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.  

Zakres badań obejmował wskaźniki: 

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

zawartość: Zn, Pb, Cd; 

 uzupełniające, wprowadzone w zależności od obiektu: Cr, Ni, As, Hg, Cu, benzo(a)piren, olej 

mineralny, benzyna, siarka siarczanowa, wybrane węglowodory, azot mineralny. 

Tabela 1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych 
zanieczyszczeniami 2009 roku – tereny uprzemysłowione  

L.p. Obiekt Zakres badań Ilość 
ppk 

1 Teren Centrum Energetycznego PCC Rokita 
S.A. w Brzegu Dolnym 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, Hg, S-SO4, 
WWA w tym B(a)P, olej mineralny, BTX  4 

2 Teren wokół Ronal Polska Sp. z o.o. Oddział 
Jelcz Laskowice  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni,  
S-SO4, B(a)P 6 

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

8 

4 Teren wokół zakładów Roben Polska Sp. z o.o. 
i Wspólnicy Sp.K.w Środzie Śląskiej 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, As, Hg, S-
SO4, B(a)P  6 

5 
Teren wokół zakładów na osiedlu Kowale 
we Wrocławiu (3M, PPG Deco Polska  
Sp. z o o) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu,Cr ,Ni, As, Hg, S-
SO4, WWA w tym B(a)P 6 

6 
Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty 
Siechnice 

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

10 

7 Teren wokół PZL Wrocław we Wrocławiu odczyn, C org., SG, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Cr, B(a)P 6 
8 Teren wokół ZNTK Oleśnica S.A. i Centralnej odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, S-SO4, 10 
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L.p. Obiekt Zakres badań Ilość 
ppk 

Ciepłowni w Oleśnicy B(a)P  

9 
Teren zdeponowania stłuczki rtęciowej na 
obszarze dawnego Zakładu Przeróbki Barytu 
w Boguszowie-Gorcach 

odczyn, C org., SG, Hg 5 

10 Obszary wokół FAP ZETKAMA S.A. 
w Ścinawce Średniej 

odczyn, C org., SG, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, As, Hg, 
benzo(a)piren 5 

11 Teren wokół MULTIMET Sp. z o.o. 
w Przemkowie, ul. Fabryczna 

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

4 

12 
Teren wokół ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z 
o.o. Zakład Produkcji Pomocniczej w Kunicach 
ABM Sp. z o.o. w Legnicy 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Hg, B(a)P 4 

13 Tereny użytkowane rolniczo na obszarze fermy 
trzody chlewnej Węgrzynów (gm. Milicz) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, As, Hg, Ni, S-
SO4, B(a)P, N min 8 
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14 Tereny użytkowane rolniczo – Zakład 
Doświadczalny IZ Żerniki Wlk.  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, As, Hg, Ni, S-
SO4, B(a)P, N min 8 

15 Tereny użytkowane rolniczo na obszarze fermy 
drobiu Potasznia (gm. Milicz) R. Rzeszowski 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, As, Hg, Ni, S-
SO4, B(a)P, N min 6 

16 Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Łuczyna (gm. Dobroszyce) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni,  S-SO4, 
B(a)P 6 

17 Teren wokół składowiska odpadów 
komunalnych w m. Dunkowa. (gm. Milicz)  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni,  S-SO4, 
B(a)P 6 

18 Teren wokół składowiska komunalnego 
w Stoszowicach  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni,  S-SO4, 
B(a)P 4 

19 Teren wokół składowiska komunalnego w 
Białej 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni,  S-SO4, 
B(a)P 6 

20 Teren wokół składowiska odpadów 
przemysłowych w Orsku 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, S-SO4, 
B(a)P 6 

21 Trasa komunikacyjna Wrocław-Środa Śl.  odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 6 

22 Tereny rekreacyjne w m. Karpacz, Szklarska 
Poręba, Świeradów Zdrój   

odczyn, C org., Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, As, Hg, S-SO4, 
B(a)P 12 

SG – skład granulometryczny 
 

Dokładne miejsca poboru próbek gleb, przedstawiono w tabelach przy poszczególnych 

obiektach badań wraz z wynikami ich badań. Punkty kontrolno-pomiarowe wokół każdego badanego 

obiektu przedstawiono na rysunkach.  

Przy omawianiu charakterystyki badanego obiektu wykorzystano materiały WIOŚ uzyskane podczas 

kontroli oraz dane udostępnione przez Zakłady. 

Omówienie wyników badań przedstawiono wg następującego schematu: 

• charakterystyka badanego obiektu, 

• lokalizacja punktów pomiarowo kontrolnych, 

• charakterystyka gleb, 

• wyniki badań i ich ocena. 

 

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

ogólną powstałą z wymieszania próbek pierwotnych. Przy wyborze punktów poboru próbek gleb 

uwzględniono ukształtowanie terenu, kierunek wiatrów oraz odległość od badanego obiektu. 

 

II. KRYTERIA OCENY WYNIKÓW BADAŃ 
 
1. Metale ciężkie i 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 2. 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 
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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: 

      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,  

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; 

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

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

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) nie uwzględnia jednak odczynu gleb  

i ich składu granulometrycznego. Dlatego też do oceny zawartości Pb, Zn, Cd, Ni, Cu, 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 3. 
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                   Tabela nr 2. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich i wybranych zanieczyszczeń węglowodorowych w glebie lub ziemi  
                  (mg/kg suchej masy) 

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  

Lp. Zanieczyszczenie Grupa 
A 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 3. Ocena zawartości metali ciężkich w mg/kg w powierzchniowej warstwie gleb 
uprawnych (wartości zweryfikowane)  

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB METAL GRUPA 
GLEBY 0 I II III IV V 

OŁÓW a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

 /Pb/ b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

 c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

/Zn/ b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

 c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

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

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

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

NIKIEL a-g 10 30 50 100 400 > 400 

/Ni/ b-g 25 50 75 150 600 > 600 

 c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ    a-g 10 30 50 80 300 > 300 

/Cu/ b-g 20 50 80 100 500 >500 

 c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM a-g 20 40 80 150 300 >300 

/Cr/ 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. 
 
2. Siarka 
Do oceny zawartości siarki w glebach wykorzystano wartości podawane przez IUNG. 

Tabela nr 4. Graniczne zawartości siarki siarczanowej (mg/100g) w powierzchniowej warstwie 
gleb 

Gatunek gleby Stopień zawartości S-SO4 

 I II III IV 

Gleby bardzo 

lekkie i lekkie 

<1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 >3,5 

Gleby średnie <2 2,1 - 3 3,1 - 4 >4 

Gleby ciężkie <2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 5 >5 

Stopnie zawartości S-SO4: 

 I - niska, 

 II - średnia,  

III - wysoka,  

IV - podwyższona antropogenicznie 

Stopnie I -III – zawartość naturalna 
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III. METODYKA BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 

Badania próbek gleb wykonano w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu (WR) oraz w Laboratoriach Delegatur w Wałbrzychu (DW), Legnicy (DL) i Jeleniej Góry 

(DJ). 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 metodą AAS lub ICP-AES po wcześniejszej  

mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

– zawartość rtęci metodą AAS z wykorzystaniem analizatora AMA firmy Altec lub FIMS firmy Perkin 

Elmer   
– zawartość arsenu metodą ICP-AES, HG AAS lub GF-AAS po wcześniejszej mineralizacji próbek  

w wodzie królewskiej,  

– siarkę siarczanową  metodą chromatografii jonowej po wstępnej ekstrakcji w kwasie octowym, 

– 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, 

– azot mineralny metodą kolorymetrii przepływowej (OSChR Wrocław), 

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

(OSChR Wrocław). 
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IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 
 
IV A. Tereny w pobliżu zakładów  
1. Teren Centrum Energetycznego I i II PCC Rokita w Brzegu Dolnym  
1.1. Charakterystyka obiektu 

Na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym zlokalizowane są Centra Energetyczne nr I i II. 

Produkcja ciepła odbywa się w Centrum Energetycznym (CE) I, produkcja ciepła i energii elektrycznej  

w CE II, wyposażonych w następujące urządzenia: 

- CE I: trzy kotły rusztowe parowe OSR-25 (K-1, K-3, K-6) o wydajności 25 Mg pary/h  

(27 MWt) oraz jeden kocioł pyłowy parowy OP-100 (K-7) o wydajności 100 Mg pary/h  

(93,45 MWt), 

- CE II: dwa kotły pyłowe parowe OP-130 (K-8, K-9) o wydajności 130 Mg pary/h (109,25 MWt) oraz 

turbozespół przeciwprężny TG-6 o mocy elektrycznej 8,2 MWe. 

Kotły opalane są węglem kamiennym. Kotły pyłowe wyposażone są w młyny węglowe. Kotły OP-100 

oraz OP-130 wyposażone są w elektrofiltry, kotły OSR-25 w baterie cyklonów. Spaliny z kotłów OP-130 

(CE II) odsiarczane są w instalacji fińskiej firmy Tampella Power wykorzystującej metodę mokrą opartą 

na chemisorpcji SO2 i SO3 przez sorbent (zawiesina wodorotlenku wapnia) z zastosowaniem reaktora 

odrzutowo-pęcherzykowego. Do rozpalania kotłów ze stanu zimnego oraz do podtrzymania spalania 

stosuje się olej opałowy lekki. 

W rejonie CE I znajduje się podziemny zbiornik oleju opałowego, będący potencjalnym źródłem 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. Centra Energetyczne emitują pył, SO2 i NO2. 

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 4 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

Centrum Energetycznego I i II PCC Rokita. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.1.1, a szczegółowe 

wyniki badań w tabeli IV.1.2.  
1.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane z trawników, rozmieszczonych na terenie Centrum Energetycznego I i II 

PCC Rokita Wykazały one skład granulometryczny iłów pylastych.  

1.4. Omówienie wyników badań 
1.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem obojętnym pH=7,1 (ppk 2A) do 

zasadowego w pozostałych próbkach. Najwyższy odczyn pH=7,8 wykazano w próbce nr 1A. Zawartość 

próchnicy wahała się od 0,64% (ppk 4A) do 8,05% (ppk 2A).  

1.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Ze względu na przemysłowy charakter badanego obiektu nie dokonano oceny stopnia 

zanieczyszczenia gleb w skali IUNG.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali (Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb, Hg)  

w odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa C rodzajów gruntów), zawartych w rozporządzeniu  

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Nie stwierdzono także 
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przekroczenie dopuszczalnych wartości olejów mineralnych, benzo(a)pirenu, wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych i BTX. W badanych glebach stwierdzono wysoką zawartość siarki 

siarczanowej – III stopień (ppk 1A i 4A) i zawartość podwyższoną antropogenicznie (IV stopień) w ppk 

2A i 3A. 
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               Tabela IV. 1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie Centrum Energetycznego  
               PCC Rokita S.A.w Brzegu Dolnym 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1A 0-30  trawnik Centrum Energetyczne I, przy piezometrze P1 N  51.27221’ 
E 16.73281’ 

2A 0-30 trawnik Centrum Energetyczne I, przy piezometrze P3 i 
magazynie na olej  

N  51.27250’ 
E 16.73368’ 

3A 0-30 trawnik Centrum Energetyczne II, vis a vis wejścia do biurowca, 
obok chłodni 

N  51.27080’ 
E 16.73862’ 

4A 0-30 trawnik Centrum Energetyczne II, przy piezometrze P3 N  51.26976’ 
E 16.74005’ 

 
Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych 
na terenie CENTRUM ENERGETYCZNEGO NR I i II  PCC ROKITA S.A.w Brzegu Dolnym 
 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl  

C-org.  
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

WWA 
mg/kg  

Benzo(a)
piren 
mg/kg 

BTX* 
mg/kg 

Oleje 
mineralne 

mg/kg 

 (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg       

1 7,8 3,80 6,56 204 138,0 0,317 31,1 47,3 34,5 2,08 4,68 7,93 0,903 <1 <10,0 

2 7,1 4,67 8,05 290 211 0,319 37,5 92,6 28,5 2,00 6,04 5,78 0,303 <1 15,9 

3 7,6 1,75 3,02 103 35,1 <0,300 18,9 31,9 16,1 1,33 6,46 10,8 1,00 <1 <10,0 

4 7,4 0,37 0,64 24,5 23,0 <0,300 12,7 8,39 9,70 0,572 4,41 1,78 0,107 <1 <10,0 
*benzen, toluen, etylobenzen, ksylen 
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2. Teren wokół Ronal Polska Sp. z o.o. Oddział Jelcz Laskowice  
 
2.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład produkcyjny felg aluminiowych firmy RONAL POLSKA Sp. z o.o. zlokalizowany jest  

w zachodniej części miasta Jelcz-Laskowice, przy ul. Inżynierskiej 3. Teren zakładu obejmuje działki nr 

13/85, 13/86, 13/87, 13/164 AM-1, obręb Jelcz, o łącznej powierzchni 11,9012 ha.  

Na terenie Zakładu w Jelczu-Laskowicach znajdują się następujące instalacje:  

– odlewnia aluminium, będąca jedyną instalacją typu IPPC  

– instalacje powiązane technologicznie z odlewnią aluminium (obróbki mechaniczne felg, obróbki 

powierzchniowej aluminium, lakierowania produktów, przygotowania form odlewniczych)  

– instalacje pomocnicze (energetyczne, chłodnicze itd.)  

Z procesów technologicznych emitowane są m.in. Pył PM10, NO2,CO,formaldehyd, fluor, węglowodory 

alifatyczne, BTX, LZO. 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych w pobliżu zakładu oraz na terenie ROD Zacisze i Wiosna w Jelcz-Laskowicach. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.2.2.  
2.3. Charakterystyka gleb  
 Próbki gleb pobrane z punktów 1 - 5 wykazały skład granulometryczny glin lekkich, a z punktu 

nr 6 pyłu zwykłego.  

2.4. Omówienie wyników badań 
2.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z terenu wokół Ronal Polska w Jelczu-Laskowicach charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem od kwaśnego (pH = 4,9) w punkcie nr 2 do obojętnego w punktach 3 i 4 (pH 

= 7,2). Zawartość próchnicy wahała się od 0,90% (ppk 4) do 2,60% (ppk 3).  

2.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
  W badanych glebach, pobranych wokół Ronal Polska stwierdzono następujące stopnie 

zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

– cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) do podwyższonej punkcie nr 6 (stopień I)  

– ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź: zawartość naturalna (stopień 0) 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich także benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej była zróżnicowana od średniej zawartości (II stopień) w punkcie nr 1, 

poprzez wysoką (III stopień) w punktach 2 i 6 do podwyższonej antropogenicznie (IV stopień) w ppk 3, 

4 i 5. 
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Tabela IV. 2.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Ronal w Jelczu-Laskowicach 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 300 m od wjazdu do zakładu N  51.03967’ 
E 16.31142’ 

2 0-30 pole uprawne 200 m od wjazdu do zakładu N  51.03885’ 
E 16.31219’ 

3 0-30 ogród działkowy ROD Wiosna, teren 1, dz.161, p. Sobczuk N  51.03543’ 
E 17.32271’ 

4 0-30 ogród działkowy ROD Zacisze, dz.6, p. Maczuga N  51.03548’ 
E 17.32674’ 

5 0-30 ogród działkowy ROD Wiosna, teren 2, dz.1, p. Siębida N  51.03798’ 
E 17.31531’ 

6 0-30 ogród działkowy ROD Wiosna, teren 1, dz.94, p. Borecki N  51.03487’ 
E 17.31958’ 

 
Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Ronal w Jelczu-Laskowicach 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni mg/100g mg/kg 

1 5,2 0,84 1,45 24,5 15,1 <0,300 11,9 <10,0 6,97 3,04 0,00805 

2 4,9 0,89 1,53 25,7 15,6 <0,300 11,2 <10,0 6,52 3,60 0,00676 

3 7,2 1,51 2,60 69,1 32,0 <0,300 11,6 14,4 6,77 4,54 0,00911 

4 7,2 0,52 0,90 46,8 16,8 <0,300 13,4 <10,0 7,74 5,14 0,00548 

5 7,1 0,66 1,14 70,6 22,0 0,717 14,0 15,4 8,30 4,94 0,0132 

6 6,7 1,21 2,09 74,7 24,8 <0,300 13,3 16,1 9,12 3,22 0,0179 
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3. Teren PCC Rokita S.A.  
 
3.1. Charakterystyka obiektu 
PCC ROKITA S.A. zlokalizowane są w Brzegu Dolnym. Teren Zakładów ograniczony jest od strony  

zachodniej ul. H. Sienkiewicza, od strony południowej ul. Urazką, a część północna i wschodnia zakładu 

graniczy z lasami państwowymi nadleśnictwa Oborniki Śl. 

Od lat Zakłady systematycznie ograniczają emisję. Wiąże się to zarówno ze zmianami w asortymencie 

produkowanych wyrobów (przeniesienia w kierunku produktów, przy produkcji których emisja jest 

mniejsza), jak również z pracami modernizacyjnymi jakie przeprowadzono na wytwórniach, 

które pozwoliły na ograniczenie emisji.  

Na terenie zakładu znajdują się następujące instalacje: 

 1. Produkcja chloru metodą elektrolizy rtęciowej, 
 2. Produkcja kwasu solnego poprzez spalanie chloru w wodorze, 
 3. Produkcja sody kaustycznej z ługu sodowego, 
 4. Produkcja chlorobenzenów,  
 5. Produkcja środków powierzchniowo czynnych, 
 6. Produkcja garbników, dyspergatorów, 
 7. Produkcja trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu, 
 8. Produkcja uniepalniaczy i plastyfikatorów do tworzyw sztucznych, 
 9. Produkcja tlenku propylenu, 
10. Produkcja polieterów, 
11. Produkcja rokopoli polimerycznych i rokryli, 
12.Dwie instalacje do produkcji siarczanowanych związków powierzchniowo czynnych, 
13. Produkcja izopropylofenolu, 
14. Spalarnia ciekłych odpadów chloroorganicznych, 
15. Trzy instalacje energetycznego spalania. 

Na terenie PCC Rokita zlokalizowane są także inne firmy m.in. Rokita Agro, posiadająca instalacje do 

produkcji Pielika, Aminopielika i instalację do produkcji antywylegacza.  

W procesie produkcji z tych instalacji emitowane są: chlor, rtęć, chlorowodór, węglowodory alifatyczne, 

tlenek propylenu, tlenek etylenu, węglowodory aromatyczne, benzen i chlorobenzeny, kwas siarkowy, 

dwutlenek siarki, fenol, formaldehyd, kwas akrylowy i pochodne, styren, suma metali ciężkich 

(spalarnia), pył ze spalania paliw, akrylonitryl. 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie Zakładu. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.3.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.3.2.  
3.3. Charakterystyka gleb  
 Próbki gleb pobrane z terenu Zakładu wykazały skład granulometryczny iłu w próbkach 1-6 oraz 

piasków gliniastych lekkich w punktach nr 7 i 8.  

3.4. Omówienie wyników badań 
3.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z terenu PCC Rokita charakteryzowały zróżnicowanym odczynem od 

kwaśnego w punkcie nr 2 (pH = 5,1) do zasadowego w pozostałych punktach (pH>7,2). W punkcie nr 8 

wykazano odczyn lekko kwaśny (pH = 5,8). Zawartość próchnicy wahała się od 0,43% (ppk 2) do 

11,15% (ppk 8).  
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3.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Ze względu na przemysłowy charakter badanego obiektu nie dokonano oceny w skali IUNG. 
W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa C rodzajów gruntów), zawartych w rozporządzeniu  

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

wartości dopuszczalnych metali: Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb, Hg, As. Nie stwierdzono także przekroczenia 

dopuszczalnych wartości benz(a)pirenu, WWA, fenoli, sumy chlorofenoli, chlorobenzenu, BTX, alifatów 

chlorowanych (bez dichlorometanu). 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się w  stopniach  I (ppk 1-3) i III w ppk 4 (zawartość naturalna).  

W pozostałych punktach (6-8) stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki 

siarczanowej (IV stopień).  
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik za wytwórnią Polieterów, vis a vis wytwórni Chloru N  51.26722’ 
E 16.73835’ 

2 0-30 trawnik punkt rozładunku siarki z cystern przy wytwórni 
Siarczanowane I 

N  51.27825’ 
E 16.73448’ 

3 0-30 trawnik przy budynku straży pożarnej od strony wschodniej N  51.27313’ 
E 16.73305’ 

4 0-30 trawnik przy wytwórni Rokkryle N  51.27485’ 
E 16.73653’ 

5 0-30 trawnik za budynkiem szatni garbników, w pobliżu instalacji 
Fosforopochodnych 

N  51.26995’ 
E 16.73080’ 

6 0-30 trawnik pomiędzy spalarnią a wytwórnią chloru N  51.26836’ 
E 16.73462’ 

7 0-30 trawnik pomiędzy wytwórnią Siarczanowane II a wytwórnią 
środków ochrony roślin 

N  51.27998’ 
E 16.73635’ 

8 0-30 trawnik przy Kolchemie N  51.27653’ 
E 16.73995’ 
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Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych 
na terenie PCC ROKITA 
 
Nr 
 

pun
-ktu 

Odczyn 
w 1 n 
KCl  

 

C-org. 
% 

Zawar
tość 

próch
-nicy 

% 

Metale w mg/kg gleby Chloro-
benzeny*

Węglowo
dory 

alifatycz-
ne 

chlorowa
-ne** 

 

WWA
 
 

Benzo 
(a) 

piren 
 

BTX**
* 
 

Fen-
ole 

Chloro-
fenole 

 (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni As Hg 

Siarka 
siarczan-

owa 
mg/100g

mg/kg  

1 7,8 0,68 1,17 24 10,2 <0,300 20 7,44 13,7 6,82 0,212 1,2 0,018 <0,050 1,00 0,0518 <1 <1 <0,080 

2 5,1 0,25 0,43 60 67 <0,300 16,7 7,73 10,6 6,40 0,137 1,74 0,018 <0,050 2,46 0,147 <1 <1 <0,080 

3 7,7 1,39 2,40 38,4 15,8 <0,300 23,8 17,3 20,0 6,77 0,281 1,39 <0,010 <0,050 4,24 0,458 <1 <1 <0,080 

4 7,7 0,63 1,07 122 521 <0,300 19,7 22,8 14,0 18,90 3,36 4,58 0,032 <0,050 9,39 1,30 <1 <1 <0,080 

5 7,5 0,51 0,88 56,5 49,8 <0,300 13,9 7,89 9,45 5,54 0,323 5,27 0,326 <0,050 4,39 0,485 <1 <1 <0,080 

6 7,8 0,82 1,07 131 99,0 <0,300 23,3 17,5 25,9 4,96 2,22 5,88 0,563 <0,050 9,07 1,26 <1 <1 <0,080 

7 7,7 0,61 1,05 457 569 <0,300 37,7 476 16,8 9,30 0,182 3,64 0,013 <0,050 0,437 0,0592 <1 <1 <0,080 

8 5,8 6,47 11,15 54,6 47,8 <0,300 36,5 55,2 46,7 9,38 0,560 3,54 0,037 <0,050 1,64 0,0296 <1 <1 <0,080 
*chlorobenzeny bez chlorobenzenu (stężenie <2,0 mg/kg) 
** węglowodory alifatyczne chlorowane bez dichlorometanu (stężenie <0,200 mg/kg) 
***benzen, toluen, etylobenzen, ksylen 
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4. Teren wokół zakładów Roben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. w Środzie 
Śląskiej  
 
4.1. Charakterystyka obiektu 

Röben jest producentem ceramicznej cegły klinkierowej i dachówki zakładkowej. Produkcja 

wyrobów odbywa się metodą formowania z masy plastycznej. Podstawą jakości wyrobów jest 

stosowanie do produkcji, pochodzącego z usytuowanego w pobliżu zakładu złoża „CHWALIMIERZ II” 

oraz odległych o kilkanaście kilometrów od zakładu złóż „MIĘKINIA PÓŁNOC” i „KĄTY 

WROCŁAWSKIE I”, surowca o wysokiej plastyczności – iłów mioceńskich serii poznańskiej. 

W celu zintensyfikowania procesów technologicznych, zwłaszcza suszenia i wypalania, istnieje 

konieczność odwrażliwienia surowca poprzez dodatek tzw. surowców schudzających. Są to nie 

plastyczne, pochodzące z dolnośląskich złóż: piasek kwarcowy, melafir i bazalt, a także złom ceglany  

i dachówkowy w stanie rozdrobnionym. 

W skład fabryki wchodzą: 

Zakład Górniczy „CHWALIMIERZ II” – kopalnia odkrywkowa surowca ilastego, 

• Zakład Górniczy „MIĘKINIA PÓŁNOC” - kopalnia odkrywkowa surowca 

ilastego, 

• Zakład Górniczy „KĄTY WROCŁAWSKIE I”- kopalnia odkrywkowa 

surowca ilastego, 

• Oddział Przerobu Wstępnego, 

• Zakład Produkcji Klinkieru, 

• Zakład Produkcji Dachówki, 

• Aktualnie budowany Zakład Produkcji Dachówki 2. 

Na terenie zakładu funkcjonują 4 instalacje w tym 3 typu IPPC tj.:  

• instalacji do produkcji cegły klinkierowej za pomocą wypalania o 

zdolności produkcyjnej 358 Mg na dobę,  

• instalacji do produkcji dachówki za pomocą wypalania o zdolności 

produkcyjnej 437 Mg na dobę,  

• instalacji do produkcji dachówki za pomocą wypalania o zdolności 

produkcyjnej 458 Mg na dobę. 

oraz jednej instalacji z nimi współpracującej (wspólnej dla 3 w/w instalacji) tj. instalacji do przerobu 

wstępnego surowca, 

Z procesu produkcji cegieł i dachówek emitowane są NO2,SO2, pył całkowity, pył zawieszony 

PM10, CO.  

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, pól odłogowanych i trawnika w otoczeniu Zakładu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli 

IV.4.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.4.2.  
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4.3. Charakterystyka gleb  
 Próbki gleb pobrane z terenu pól uprawnych, odłogowanych i trawnika w pobliżu Zakładu 

wykazały skład granulometryczny glin lekkich w ppk 1,5,6 oraz glin lekkich pylastych pozostałych 

punktach.  
4.4. Omówienie wyników badań 
4.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z terenu wokół zakładu Roben charakteryzowały się zróżnicowanym 

odczynem. W ppk 1 i 2 wykazano odczyn kwaśny (pH=4,9 i 5,4). W pozostałych punktach wykazano 

odczyn lekko kwaśny. Najwyższy odczyn pH=6,3 stwierdzono w punkcie nr 5. Zawartość próchnicy 

wahała się od 0,83% (ppk 6) do 1,30% (ppk 5).  

4.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
  W badanych glebach, pobranych z terenu pól uprawnych, odłogowanych i trawnika w pobliżu 

Roben, stwierdzono naturalna zawartość (stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni.   

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

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych, wymienionych już powyżej metali ciężkich, a także arsenu, rtęci, 

benzo(a)pirenu. Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I-II (zawartość naturalna).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Roben Polska Sp.z o.o. i Wspólnicy 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne przy drodze dojazdowej do zakładu, pobliżu zjazdu z 
drogi Wrocław-Środa Śl. 

N  51.15855’ 
E 16.60450’ 

2 0-30 pole uprawne vis a vis bramy wjazdowej do zakładu N  51.15620’ 
E 16.60577’ 

3 0-30 trawnik vis a vis placu składowego, na południe od zakładu N  51.15780’ 
E 16.60234’ 

4 0-30 pole odłogowane na południowy-wschód od zakładu N  51.15456’ 
E 16.59655’ 

5 0-30 pole uprawne na północny-wschód od zakładu, w pobliżu wyrobisk N  51.15258’ 
E 16.59585’ 

6 0-30 pole odłogowane na południowy-wschód od zakładu N  51.15742’ 
E 16.59834’ 

 
Tabela IV.4.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Roben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. w Środzie Śl. 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

Benzo(a)piren

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

1 4,9 0,66 1,14 37,5 33,0 <0,300 14,6 13,2 11,0 0,097 4,80 2,78 0,0161 

2 5,4 0,59 1,02 23,9 12,4 <0,300 13,2 <10,0 8,54 0,071 3,68 2,59 0,0050 

3 5,7 0,60 1,03 24,4 23,8 <0,300 12,4 <10,0 7,51 0,080 3,22 1,87 0,0084 

4 5,8 0,58 1,00 31,8 30,2 <0,300 20,1 12,0 9,77 0,088 4,85 1,34 0,0100 

5 6,3 0,75 1,30 32,2 15,0 <0,300 23,2 10,5 11,7 0,065 4,38 1,50 <0,0040 

6 5,7 0,48 0,83 28,0 16,1 <0,300 20,6 10,7 10,5 0,087 4,54 1,79 <0,0040 
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5. Teren wokół zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu (3M, PPG Deco 
Polska Sp. z o o) 
 
5.1. Charakterystyka obiektów 
Osiedle Kowale od lat objęte było badaniami zanieczyszczenia gleb ze względu na emisję takich 

zakładów jak Polifarb (obecnie PPG Deco Polska Sp. z o o) i Viscoplast (obecnie 3M).  

W zakładach tych poczyniono szereg inwestycji w zakresie ochrony środowiska, jednak wprowadzone 

do gleby substancje pozostaną w niej przez szereg lat.  

Kompleks zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu zlokalizowany jest we wschodniej części 

Wrocławia, nad Kanałem Żeglugowym rzeki Odry  przy ulicy Kwidzyńskiej, Monopolowej i Mydlanej. 

Obszar ten objęty został powodzią w lipcu 1997 roku.  

Do największych zakładów zlokalizowanych na terenie osiedla Kowale należą: 

- „3M POLAND” Sp.z.o.o – Oddział Wrocław (dawniej Zakłady Chemiczne „Viscoplast” S.A.),  

- PPG DECO POLSKA Sp.z o.o. (dawniej Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu), 

-  AKWAWIT – BRASCO S.A. (dawniej Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław S.A.),  

- „SUPRA” AGROCHEMIA Sp.z o. o.(dawniej Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego S.A.) 
-„VOLVO POLSKA” Sp. z.o.o.  

 

„3M POLAND” Sp.z.o.o – Oddział Wrocław – Wrocław, ul. Kwidzyńska 
Zakład 3M produkuje plastry opatrunkowe, plastry lecznicze, syntetyczne opaski usztywniające 

oraz szyny i łuski usztywniające. 

„3M” emituje do atmosfery węglowodory alifatyczne, alkohole alifatyczne i aromatyczne, aldehydy 

alifatyczne, formaldehyd, keton, kwasy org.i ich zw., związki izocykliczne, tlenek węgla, dwutlenek 

azotu, pył, ditlenek siarki, N-metylopirolidon.  

„SUPRA” AGROCHEMIA Sp.z o. o. (dawniej Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego 
S.A.) zlokalizowane są przy ul. Monopolowej. Zakład nie prowadzi działalności produkcyjnej, ale 

zajmuje się konfekcjonowaniem nawozów, przywożonych z zakładów w Policach. Poprzednio 

problemem na terenie Wrocławskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego S.A. była zorganizowana  

i niezorganizowana emisja fluoru. 

AKWAWIT – BRASCO S.A. – Wrocław, ul. Monopolowa 4. Zakład produkuje wyroby spirytusowe 

i alkoholowe w tym bioetanol. Na terenie zakładu znajduje się spółka zależna „Wratislawia-Bio” Sp.z.o.o 

produkująca bioestry i glicerynę. Źródła emisji do powietrza stanowią procesy energetycznego spalania 

paliw: kotłownia technologiczno-grzewcza, kotłownia administracyjnego i kotłownia budynku portierni. 

Zakład emituje do powietrza atmosferycznego dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył. 

PPG DECO POLSKA Sp.z o.o. - Wrocław,ul. Kwidzyńska 8 – produkuje farby i lakiery. 

Zakład emituje do atmosfery następujące zanieczyszczenia B(a)P, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, 

pył, sadzę, tlenek węgla, dwutlenek azotu, alkohole alifatyczne i ich pochodne, etery i ich pochodne, 

ketony i ich pochodne, kwasy organiczne i związki pochodne, pierwiastki metaliczne i ich związki,  

węglowodory alifatyczne i aromatyczne i ich pochodne:  
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VOLVO POLSKA Sp.z o.o.- Wrocław, ul. Mydlana. Zakład produkuje autobusy i maszyny budowlane. 

Posiada decyzję na wprowadzanie do powietrza ze źródeł grzewczych substancji gazowych i pyłowych 

oraz i ze źródeł technologicznych (procesy malowania, klejenia, nakładania zabezpieczeń 

antykorozyjnych i malowania poprawkowego, spawania i lutowania, polerowania ścian autobusów).   

Do powietrza atmosferycznego emitowane są m.in. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki,  tlenek węgla, 

pył zaw. PM 10 oraz fenol, glikol, toluen, ksylen, formaldehyd, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, 

octan butylu, octan etylu, octan metylu, octan winylu, etylobenzen, styren, aceton.     

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

ogrodów działkowych, przydomowych i pól odłogowanych, położonych na osiedlu Kowale we 

Wrocławiu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów 

kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.5.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.5.2.  
5.3. Charakterystyka gleb  
 Próbki gleb pobrane na osiedlu Kowale charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym od glin lekkich (ppk 1,2 i 3) do iłów w ppk 4,5 i 6.  

5.4. Omówienie wyników badań 
5.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane na osiedlu Kowale we Wrocławiu charakteryzowały się lekko kwaśnym 

odczynem w punkcie nr 3 (pH=6,1) do zasadowego (pH >7,2) w punktach 1 i 4. W pozostałych 

punktach wykazano odczyn obojętny (pH=6,6-7,2). Zawartość próchnicy wahała się od 2,02% (ppk 3) 

do 7,10% (ppk 6).  

5.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W badanych glebach, pobranych na osiedlu Kowale we Wrocławiu, stwierdzono naturalną 

zawartość (stopień 0) ołowiu, kadmu, chromu, niklu. 

Zawartość cynku kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3 do słabego 

zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 6. Zawartość podwyższoną tego metalu (stopień I) stwierdzono  

w punktach nr 1,2,4,5. 

Zawartość miedzi kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2,3,4 i 5 do 

podwyższonej (stopień I) w punktach nr 1 i 5. 

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

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

przekroczenie wartości dopuszczalnych cynku w punkcie nr 6, zlokalizowanym w ogrodzie 

przydomowym przy ul. Wieniawskiego oraz  benzo(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych. We 

wszystkich punktach pomiarowych, za wyjątkiem punktu 3 stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych sumy WWA. Nie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych Pb, Cd, Cu, Ni, 

Cr, As i Hg,  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem 

punktu nr 3, w którym stwierdzono jej średnią zawartość (II stopień).  
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Tabela IV. 5.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie osiedla Kowale we Wrocławiu 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  ogród działkowy POD Spółdzielca, ul Czajcza, dz.35  N  51.13341’ 
E 17.09684’ 

2 0-30 ogród przydomowy ul. Ełcka 40 N  51.13118’ 
E 17.10303’ 

3 0-30 pole odłogowane skrzyżowanie ul. Mydlana/Miłoszycka N  51.12110’ 
E 17.12060’ 

4 0-30 ogród działkowy POD M. Konopnickiej, ul. Rakowa, dz.129 N  51.13911’ 
E 17.08888’ 

5 0-30 ogród przydomowy ul .Włodarska 5 N  51.11742’ 
E 17.10935’ 

6 0-30 ogród przydomowy ul. Wieniawskiego 34 N  51.12362’ 
E 17.08969’ 

 
Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie osiedla Kowale we Wrocławiu 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawarto-
ść 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

WWA Benzo(a)-
piren 

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

1 7,6 1,83 3,15 177 35,6 0,400 27,2 26,8 18,1 0,166 7,37 1,73 5,74 0,762 

2 7,2 1,68 2,84 211 48,2 0,533 16,6 21,2 9,45 0,186 3,82 1,95 5,39 0,710 

3 6,1 1,17 2,02 69,8 35,5 <0,300 28,4 19,0 14,3 0,157 6,98 2,73 0,954 0,123 

4 7,6 1,87 3,22 178 31,1 0,493 16,9 19,0 10,4 0,129 3,83 1,15 2,04 0,261 

5 6,6 1,50 2,59 100 42,5 <0,300 19,2 17,6 11,3 0,230 5,04 1,47 3,27 0,399 

6 6,6 4,12 7,10 355 55,6 0,583 40,2 44,0 24,0 0,289 8,94 1,90 2,32 0,310 
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6. Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
wokół hałdy Huty Siechnice  
 
6.1. Charakterystyka obiektu 

Wrocławskie tereny wodonośne, będące jednym z ujęć wody pitnej dla aglomeracji 

wrocławskiej, położone są na południowy wschód od Wrocławia wzdłuż lewego brzegu rzeki Oławy. 

Obszar ten o powierzchni około 1100 ha stanowią utwory przepuszczalne, żwirowo-piaskowe, 

czwartorzędowe o miąższości warstwy wodonośnej do 13 m. Na tym terenie znajduje się stawy 

infiltracyjne głębokości do 3,5 m.  

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 zlikwidowanej Huty Siechnice. Elektrociepłownia 

Czechnica emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren. Na koniec 2009 roku na 

składowisku  nagromadzono 319,8 tys. Mg mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu – 10 01 80). 

Ilość tego odpadu w latach ulega zmianie gdyż jest on wydobywany ze składowiska i przekazywany 

firmie zewnętrznej.  

6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 
 Badania prowadzono w 10 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych na łąkach, 

zlokalizowanych na terenach wodonośnych w pobliżu składowiska EC Czechnica, hałdy Huty Siechnice 

i na terenie POD Tulipan. Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano szczegółowo w tabeli 

IV. 6.2. Położenie punktów poboru próbek gleb przedstawione zostało na mapce.  

6.3. Charakterystyka gleb 
Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasku gliniastego mocnego w 

punktach nr 4 i 8, zlokalizowanych w pobliżu hałdy Huty Siechnice do gliny średniej punkcie nr 1, 

zlokalizowanym przy składowisku EC Czechnica. W pozostałych punktach pomiarowych stwierdzono 

występowanie gliny lekkiej i gliny lekkiej pylastej w punkcie nr 6. 

6.4. Omówienie wyników badań 
6.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
      Analizowane próbki gleb wykazały odczyn od lekko kwaśnego w punkcie nr 1, poprzez obojętny w 

punktach nr 2 i 10 do zasadowego w pozostałych punktach (pH >7,2). Zawartość próchnicy mieściła się 

w zakresie od 0,81% (punkt nr 5) do 4,65% (punkt nr 1). Wyniki badań odczynu i zawartość próchnicy  

w poszczególnych punktach przedstawiono w tabeli IV. 6.3. 

6.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

– cynk, ołów, kadm, miedź, nikiel: zawartość naturalna  (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych 

– chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach 1,2,3,4,5,6,9,10 do słabego 

zanieczyszczenia (stopień II) w punktach 7 i 8. 
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Najwyższe stężenie chromu (118 mg/kg) stwierdzono w punkcie nr 7, położonym 150 m od hałdy Huty 

Siechnice pobliżu ulicy Kościuszki w Siechnicy. 

Tereny wodonośne położone są w strefie ochrony pośredniej ujęć wodociągowych miasta Wrocławia  

i dlatego otrzymane wyniki badań z łąk, zlokalizowanych na ich obszarze, porównano do grupy A 

rodzajów gruntów w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi.   

W odniesieniu do wartości, zawartych w wymienionym powyżej rozporządzeniu stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń chromu we wszystkich punktach pomiarowych, zlokalizowanych 

na łąkach terenów wodonośnych (ppk 1-8). 

W punktach 1-7 stwierdzono ponadto przekroczenie dopuszczalnych wartości benzo(a)pirenu. 

Przekroczenie takie ponadto wykazano także w punkcie nr 10, położonym na terenie POD Tulipan 

(grupa B rodzajów gruntów).  

W analizowanych glebach terenów wodonośnych nie stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, As i Hg.  

Zawartość siarki siarczanowej była zróżnicowana od zawartości niskiej (I stopień) punkcie nr 1 do 

podwyższonej antropogenicznie (IV stopień ) w punktach 2,4,8,9 i 10. W punktach 3,6 i 7 stwierdzono 

średnią zawartość (II stopień ) tego wskaźnika, a w punkcie nr 5 wysoką (III stopień) jego zawartość. 

 
 
 
 



 31 

Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach wodonośnych Wrocławia  
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka przy składowisku EC, pomiędzy piezometrami P15 i P16 N 51.04270’ 
E 17.15033’ 

2 0-30 łąka pomiędzy składowiskiem EC a hałdą Huty Siechnice N 51.04235’ 
E 17.14504’ 

3 0-30 łąka w pobliżu piezometru P8, przy hałdzie Huty Siechnice N 51.04390’ 
E 17.13803’ 

4 0-30 łąka na wysokości piezometru P5, 100 m od hałdy N 51.04320’ 
E 17.13266’ 

5 0-30 łąka za piezometrem P23, 50 m od hałdy N 51.04082’ 
E 17.13332’ 

6 0-30 łąka 50 m od hałdy od strony ulicy Kościuszki N 51.04061’ 
E 17.13511’ 

7 0-30 łąka 150 m od hałdy od strony ulicy Kościuszki N 51.04001’ 
E 17.13538’ 

8 0-30 łąka przy drodze wjazdowej na hałdę Huty Siechnice N 51.04106’ 
E 17.13893’ 

9 0-30 ogród działkowy  POD Tulipan, dz.33, 500 m od hałdy N 51.03664’ 
E 17.14248’ 

10 0-30 ogród działkowy POD Tulipan, druga aleja, 700 m od hałdy N 51.03601’ 
E 17.14175’ 
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Tabela IV.6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenach wodonośnych Wrocławia 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

Benzo(a)piren

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

1 5,8 2,70 4,65 99,0 33,5 0,428 53,3 10,9 22,9 0,168 10,9 2,08 0,0245 

2 7,0 1,07 1,84 63,9 24,0 0,342 74,5 11,6 18,4 0,103 11,6 4,71 0,0386 

3 7,7 0,89 1,53 34,9 17,2 <0,300 59,8 11,2 8,80 0,070 11,2 3,04 0,0568 

4 7,6 0,79 1,36 28,7 14,8 <0,300 55,7 7,41 9,40 0,070 5,27 3,54 0,0284 

5 7,6 0,47 0,81 35,8 15,5 <0,300 53,7 9,68 14,3 0,078 6,27 3,31 0,0405 

6 7,9 1,14 1,97 51,8 19,3 <0,300 62,2 13,8 14,2 0,112 6,38 2,72 0,394 

7 7,7 1,24 2,14 74,0 24,1 <0,300 118 12,8 16,0 0,096 7,51 2,43 0,441 

8 7,8 0,89 1,53 24,9 13,2 <0,300 93,7 7,43 8,43 0,074 4,25 3,79 <0,0040 

9 7,4 1,33 2,29 100 26,3 0,361 70,4 28,3 13,7 0,074 6,41 4,35 <0,0040 

10 7,2 1,31 2,26 58,3 20,8 <0,300 52,4 11,7 11,6 0,115 7,48 4,60 0,0768 
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7. Teren wokół PZL - Wrocław sp. z o. o  we Wrocławiu  
 
7.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład „PZL - WROCŁAW” sp. z o. o. zlokalizowany jest na północno-wschodnich peryferiach 

Wrocławia, w obrębie Psie Pole, przy ul. Bierutowskiej.  

W kierunku północnym granicę Zakładu wyznacza ul. Bierutowska, przy której znajdują się ogródki 

działkowe. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się baza i punkt przeładunkowy firmy „Raben”, pas 

użytków zielonych, linia kolejowa, ruchliwa droga międzynarodowa E67 Wrocław – Warszawa, a dalej, 

w odległości ok. 500 m osiedle mieszkaniowe im. Jana III Sobieskiego. W kierunku wschodnim  

i północno-wschodnim, bezpośrednio przy granicy zakładu, znajdują się ogródki działkowe i tereny 

użytków rolnych. W kierunku południowym znajduje się obszar terenów niezagospodarowanych oraz 

obiektów przemysłowych. 

Podstawową działalnością „PZL - Wrocław” sp. z o.o. jest produkcja podzespołów i układów dla 

systemów hydraulicznych i paliwowych do samolotów i śmigłowców ogólnego oraz specjalnego 

przeznaczenia. Poza wyrobami techniki lotniczej i hydrauliki przemysłowej „PZL - Wrocław” sp. z o.o. 

współpracuje z globalnymi firmami w zakresie produkcji detali oraz wykonawstwa specjalistycznych 

procesów obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej. Spółka prowadzi także na zlecenia prace 

projektowo-badawcze, usługowe oraz serwisowe. 

Procesy technologiczne realizowane są, ze względu na swoją różnorodność, na wyspecjalizowanych 

wydziałach: 

• Wydział obróbki mechanicznej, 

• Wydział obróbki korpusów i obróbka plastyczna , 

• Wydział obróbki termicznej – Hartownia, 

• Wydział obróbki chemicznej – Galwanizernia, Gumownia, Malarnia, 

• Wydział montażu i prób wyrobów gotowych, 

• Wydział gospodarki narzędziowej – Narzędziownia, 

• Wydział kontroli jakości wyrobów, 

• Dział gospodarki materiałowej, magazynowania, wydawania detali, dokumentacji – 

Przygotowanie Produkcji. 

W procesach produkcji emitowane są m.in. pył zawieszony PM10, NO2, H2SO4, SO2, cyjanki, 

cyjanowodór, Zn, Cr, Ni, BTX, węglowodory alifatyczne.  

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Wokół PZL Wrocław pobrano  6 prób gleb w punktach pomiarowych na terenie zlokalizowanych na 

terenie ogrodów działkowych i gruntów ornych. Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano 

szczegółowo w tabeli IV.7.1, a ich rozmieszczenie przedstawiono na mapce.  

7.3. Charakterystyka gleb  
      Badane próbki gleb charakteryzowały się zróżnicowanym składem granulometrycznym od piasków 

gliniastych mocnych (ppk 6) i piasków gliniastych mocnych pylastych (ppk 1), poprzez gliny lekkie w ppk 

2,4 i 5 do glin średnich w ppk 3.  
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7.4. Omówienie wyników badań 
7.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
     Odczyn badanych gleb wahała się od lekko kwaśnego (pH=5,8) w ppk 1, położonym na terenie 

gruntów ornych do odczynu zasadowego w punkcie nr 3 (pH=7,4). W pozostałych punktach 

pomiarowych występował odczyn obojętny granicach pH=6,8-7,2. 

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,00% (w próbie nr 1) do 3,38% (w próbie nr 3). 

Wyniki badań odczynu i zawartość próchnicy w poszczególnych punktach przedstawiono w tabeli 

IV.7.2. 

7.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W glebach, pobranych na wokół „PZL – Wrocław”, stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0)  

kadmu, chromu, niklu. 

Zawartość cynku kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych z wyjątkiem punktu nr 3, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu  

(stopień I). Podwyższoną zawartość ołowiu stwierdzono w punkcie nr 1, a miedzi punktach 1 i 3.  

W pozostałych punktach pomiarowych stwierdzono naturalną zawartość tych metali.  

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 metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, Cr, Hg). We wszystkich punktach 

pomiarowych przekroczona została dopuszczalna zawartość benzo(a)pirenu. Maksymalna jego 

zawartość stwierdzono w ppk nr 5 – 0,130 mg/kg. 
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół PZL - Wrocław sp. z o.o. we  
Wrocławiu 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne Na północny wchód od zakładu N  51.14893’ 
E 17.14109’ 

2 0-30 ogród działkowy ROD Bażant B, dz.38 N  51.15414’ 
E 17.13549’ 

3 0-30 ogród działkowy ROD Bażant B, dz.10 N  51.15421’ 
E 17.13440’ 

4 0-30 ogród działkowy ROD Bażant A, dz.91 N  51.15298’ 
E 17.13622’ 

5 0-30 ogród działkowy ROD Bażant A, dz.70 N  51.15255’ 
E 17.13588’ 

6 0-30 ogród działkowy ROD Bażant A, dz.52 N  51.15231’ 
E 17.13882’ 

 
Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół PZL Wrocław sp. z o.o. we Wrocławiu 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Benzo(a)piren 

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

mg/kg 

1 5,8 0,88 1,52 43,3 22,2 <0,300 10,6 12,7 6,87 0,162 0,0487 

2 7,2 1,29 2,22 53,8 23,2 <0,300 20,7 17,6 11,5 0,123 0,075 

3 7,3 1,96 3,38 197 44,1 <0,300 27,6 25,8 15,80 0,294 0,116 

4 7,2 0,96 1,66 55,4 22,1 <0,300 16,3 16,9 9,13 0,181 0,0618 

5 7,1 0,81 1,40 45,9 21,4 <0,300 21,2 17,9 9,07 0,176 0,13 

6 6,8 0,58 1,00 37,2 17,4 <0,300 12,0 <10,0 6,80 0,101 0,0893 



 36

8. Teren wokół ZNTK Oleśnica S.A. i Centralnej Ciepłowni w Oleśnicy  
 
8.1.Charakterystyka obiektu 

 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego położone są w południowo - wschodniej części miasta 

Oleśnica, przy ul. Stanisława Moniuszki 20. Odległość od Rynku (centralnej części miasta) wynosi ok. 

1200 m. Po stronie północnej i wschodniej bezpośrednie sąsiedztwo zakładu stanowią ogrody 

działkowe o szerokości ok.300 do 500 m. Po stronie południowej znajdują się tereny należące do PKP. 

Na zachód od granicy zakładu wzdłuż ul. Moniuszki znajdują się budynki mieszkalne jedno  

i dwupiętrowe. Zwarta zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności zlokalizowana jest w 

odległości ok. 600 m od granic zakładu w kierunku północno - zachodnim. Źródłem emisji w ZNTK są: 

zespół kotłowni technologiczno – grzewczych, kuźnia resorownia, zalewnia panewek, spawalnia, kuźnia 

–hartownia, hala szlifierek, stanowisko czyszczenia elementów metalowych, malarnia, stanowisko 

obróbki mechanicznej drewna. ZNTK emitują do powietrza atmosferycznego: SO2, NO2, CO, pył PM10, 

Mn i Cu (w pyle), Pb, Sn, HCl, benzynę, BTX.  
Ciepłownia Centralna w Oleśnicy, zlokalizowana przy ul. Ciepłej 2 w pobliżu ZNTK i ogrodów 

działkowych zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ciepłownia produkuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania miasta Oleśnica.  

Wytwarzanie energii polega na zamianie energii chemicznej paliwa (w procesie spalania - w tym 

wypadku węgla kamiennego) na energię cieplną i jej przekazanie nośnikowi (w tym wypadku wodzie)  

w procesie wymiany ciepła. Gorąca woda jest następnie dystrybuowana siecią przewodów 

ciepłowniczych na terenie miasta. Ciepłownia wyposażona jest w cztery jednakowe kotły wodne z 

rusztem mechanicznym WR10, produkcji Fabryki Kotłów SEFAKO w Sędziszowie. Dopuszcza się pracę 

czterech kotłów jednocześnie. Każdy z nich posiada nominalną wydajność cieplną Q=11,63 MW.  

Z emitora E1 instalacji Ciepłowni emitowane są SO2, NO2, pył.  

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 10 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

ogrodów działkowych rozmieszczonych w pobliżu ZNTK i Ciepłowni. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono 

w  tabeli IV.8.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.8.2.  
8.3. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb pobrane z ogrodów działkowych, położonych w pobliżu ZNTK i Ciepłowni w Oleśnicy 

wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych punktach w 3,4,9 i glin średnich pylastych  

w pozostałych punktach pomiarowych.  

8.4. Omówienie wyników badań 
8.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

     Analizowane próbki gleb charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od lekko kwaśnego  

w punkcie nr 6 do zasadowego (pH >7,2) w punktach 1 i 10. W pozostałych punktach występował 

odczyn obojętny od pH = 6,8 do 7,2. Zawartość próchnicy wahała się od 1,57% (ppk 7) do 2,62% (ppk 

10).  
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8.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

– kadm, nikiel, chrom: zawartość naturalna (wszystkie ppk) 

– cynk: od zawartości naturalnej w ppk 3,5,7 i 9 do zawartości podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

punktach, 

– miedź: od zawartości naturalnej w ppk 5 i 8 do zawartości podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

punktach, 

– ołów: od zawartości naturalnej we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 8, gdzie 

stwierdzono zawartości podwyższoną (stopień I) tego metalu. 

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

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych ołowiu w punkcie nr 8, położonym na terenie ogrodów ZNTK 2B dz.219/220.  
Stężenie tego metalu wynosiło 118 mg/kg. We wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu 

nr 3, przekroczone zostało dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu. 

   Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I-III i uznać ją należy za zawartość naturalną.   
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół ZNTK S.A. i Centralnej Ciepłowni 
w Oleśnicy  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  ogród działkowy ROD Róza,dz.38 N  51.20056’ 
E 17.40447’ 

2 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród I, dz.232 N  51.19856’ 
E 17.40400’ 

3 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród I, dz.139 N  51.19952’ 
E 17.40210’ 

4 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród I, dz.32 N  51.19998’ 
E 17.39957’ 

5 0-30 ogród działkowy ROD Róża, dz.67 N  51.20165’ 
E 17.40028’ 

6 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród 2A, dz.51 N  51.20219’ 
E 17.39430’ 

7 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród 2A, dz.29 N  51.20386’ 
E 17.39296’ 

8 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród 2B dz.219/220 N  51.20269’ 
E 17.39641’ 

9 0-30 ogród działkowy ZNTK ogród IV, dz.5 N  51.19660’ 
E 17.40662’ 

10 0-30 ogród działkowy ROD Kolejarz, dz.60 N  51.20407’ 
E 17.39928’ 
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Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych  
wskaźników w glebach pobranych wokół ZNTK ZNTK S.A.i Centralnej Ciepłowni w Oleśnicy  

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawarto-
ść 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

Benzo(a)piren

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

mg/100g mg/kg 

1 7,4 1,16 2,00 159 41,7 0,368 16,7 21,1 13,5 0,148 1,90 0,0674 

2 6,8 1,26 2,17 152 36,1 0,330 15,8 22,7 9,86 0,138 3,16 0,0799 

3 7,0 1,06 1,83 72,1 28,1 <0,300 15,3 19,3 10,6 0,099 3,15 0,0174 

4 7,0 1,34 2,31 117 39,4 0,624 16,4 24,0 10,0 0,487 2,15 0,0385 

5 6,0 0,92 1,59 74,4 46,7 0,322 15,1 26,8 11,4 0,123 1,97 0,0884 

6 7,0 1,25 2,15 159 47,9 0,348 15,1 23,5 11,0 0,174 1,29 0,1226 

7 7,2 0,91 1,57 73,6 42,0 <0,300 15,8 17,8 11,2 0,136 3,50 0,0738 

8 6,9 1,40 2,41 134 118 0,655 19,7 42,9 13,1 0,180 0,936 0,500 

9 6,7 1,04 1,79 45,6 20,7 <0,300 13,0 10,5 6,15 0,457 1,38 0,0541 

10 7,3 1,52 2,62 119 46,1 0,352 15,7 21,3 11,7 0,315 1,55 0,140 
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9. Teren zdeponowania stłuczki rtęciowej na obszarze dawnego zakładu 
przeróbki barytu w Boguszowie - Gorcach 
 
9.1.Charakterystyka obiektu 

 
Na obszarze dawnego Zakładu Przeróbki Barytu w Boguszowie Gorcach (w powiecie 

wałbrzyskim), w 1990 r. zdeponowano stłuczkę rtęciową z „Polamu” Rzeszów, sprowadzoną  

w znacznych ilościach przez Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych „Almet” z Wrocławia, w ramach 

zamierzonego przemiału z barytem. Proces przemiału został zablokowany ze względu na zagrożenie 

zanieczyszczenia powietrza, natomiast stłuczka rtęciowa, która zdeponowana została w formie 

charakterystycznej, niczym nie zabezpieczonej pryzmy, pozostała, stwarzając zagrożenie dla 

środowiska glebowo-wodnego. Z jednej strony pryzmy, na terenie byłego zakładu, przebiega droga 

wewnętrzna, a dalej stawy osadowe. Natomiast z drugiej strony, w pobliżu terenu dawnego zakładu, tuż 

za jego ogrodzeniem, niedaleko pryzmy stłuczki rtęciowej, przepływa potok Lesk. W bliskiej okolicy 

zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.   

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 
 Próbki gleb pobrano z 5 punktów. Przy wyborze punktów pomiarowych uwzględniono 

zagospodarowanie i ukształtowanie terenu oraz odległość od pryzmy stłuczki rtęciowej. Próbki 

pobierane były poniżej pryzmy z różnych jej stron. Punkty nr 1-4 położone były na terenie dawnego 

Zakładu Przeróbki Barytu w Boguszowie-Gorcach. Teren ten należy do grupy C rodzajów gruntów, 

według obowiązującego rozporządzenia. Natomiast punkt nr 5 zlokalizowany został na skarpie 

przepływającego w pobliżu potoku Lesk, również poniżej pryzmy i w jej pobliżu, ale już poza 

ogrodzeniem zakładu, na terenie należącym do grupy B rodzajów gruntów. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych i ich lokalizację przedstawia tabela IV.9.1 a szczegółowe wyniki badań tabela IV.9.2.  

9.3. Charakterystyka gleb 

 Pobrane próbki gleb na analizowanym obszarze, wykazały w punkcie nr 1 skład 

granulometryczny piasku gliniastego mocnego, w punkcie nr 2 gliny lekkiej pylastej, w punkcie nr 3 

piasku gliniastego mocnego pylastego, a w punktach nr 4 i 5 piasku gliniastego lekkiego pylastego. 

9.4. Omówienie wyników badań 
9.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Gleby na omawianym obszarze, wykazywały najczęściej odczyn obojętny (w punktach nr 1, 2, 3 

i 4). Tylko w jednym punkcie nr 5, stwierdzono odczyn lekko kwaśny. Zakres pH wynosił na badanym 

terenie od 6,1 do 7,2. Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 3,45 

% do 20,86 %.  

9.4.2. Zawartość rtęci 
 W próbce gleby pobranej ze skarpy potoku Lesk (punkt nr 5) stwierdzono niewielkie 

przekroczenie wartości dopuszczalnej rtęci w odniesieniu do wartości określonej dla grupy B rodzajów 

gruntów w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 

Zawartość rtęci w tym punkcie wynosiła 2,04 mg/kg s.m. Znacznie większą zawartość rtęci stwierdzono 

w próbkach gleb, pobranych w pozostałych punktach (nr 1 - 4), zlokalizowanych na terenie byłego 
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zakładu, gdzie zawartość rtęci mieściła się w zakresie 3,57 - 4,88 mg/kg s.m.. Punkty te położone były 

na terenie przemysłowym należącym do grupy C rodzajów gruntów, dla której określona jest znacznie 

wyższa wartość dopuszczalna tego metalu. Stężenia rtęci w tych punktach nie przekroczyły wartości 

granicznej. Taka zawartość rtęci w glebie na badanym terenie świadczy jednak o przedostawaniu się 

rtęci  do środowiska glebowego, ponieważ w próbie zerowej gleby pobranej dla porównania z łąki przy 

ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach w 2005 r., nie narażonej na przedostawanie się rtęci z pryzmy 

stłuczki rtęciowej, zawartość rtęci była znacznie niższa i wynosiła 0,87 mg/kg s.m. 

Tabela IV.9.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie 
zdeponowania stłuczki rtęciowej, na obszarze dawnego Zakładu Przeróbki Barytu w Boguszowie-
Gorcach 
  

Nr punktu Poziom 
pobrania 

(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0 - 30 teren dawnego 
zakładu 

między pryzmą stłuczki rtęciowej     
i ogrodzeniem zakładu 

N = 50.74645’ 
E = 16.20754’ 

2 0 - 30 teren dawnego 
zakładu 

między pryzmą stłuczki rtęciowej     
i punktami nr 1 i 3               

N = 50.74641’ 
E = 16.20781’ 

3 0 - 30 teren dawnego 
zakładu 

poniżej pryzmy stłuczki rtęciowej,     
w pobliżu drogi wewnętrznej         

N = 50.74620’ 
E = 16.20777’ 

4 0 - 30 teren dawnego 
zakładu 

nad stawem osadowym N = 50.74601’ 
E = 16.20747’ 

5 0 - 30 skarpa potoku skarpa potoku Lesk  
(poza terenem dawnego zakładu, 
poniżej pryzmy stłuczki rtęciowej) 

N = 50.74655’ 
E = 16.20743’ 

 

Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość rtęci w glebach pobranych na 
terenie zdeponowania stłuczki rtęciowej, na obszarze dawnego Zakładu Przeróbki Barytu w 
Boguszowie-Gorcach  
 

Metale ciężkie Nr 
punktu 

 

Odczyn  
w 1 n 
KCI 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 
         (pH)   

Hg  
 

mg/kg  
 

1 7,2 5,1 8,79 4,58 

2 7,0 4,9 8,45 4,88 

3 6,8 2,0 3,45 4,05 

4 6,9 2,7 4,65 3,57 

5 6,1 12,1 20,86 2,04 
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10. Obszar wokół Fabryki Armatury Przemysłowej Zetkama S.A. w Ścinawce 
Średniej  
 
10.1. Charakterystyka obiektu 

Fabryka Armatury Przemysłowej ZETKAMA S.A., Odlewnia Żeliwa, zlokalizowana jest  

w  Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12. Ścinawka Średnia położona jest w gminie Radków, w powiecie 

kłodzkim. Obszar, na którym znajduje się ta miejscowość, należy do zlewni rzeki Ścinawki. Otoczenie 

omawianej Fabryki stanowi zabudowa mieszkaniowa znajdująca się w Ścinawce Średniej i okoliczne 

pola uprawne. 

Rodzaj produkcji prowadzonej w Fabryce to wytwarzanie odlewów z żeliwa szarego i żeliwa 

sferoidalnego. Proces technologiczny obejmuje m.in. wytop metali w piecach żeliwiakowych  

i indukcyjnych, sferoidyzację żeliwa, odlewanie i wybijanie odlewów, obróbkę mechaniczną odlewów, 

suszenie piasku i przygotowanie modeli form i rdzeni.  

Źródła emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza, wchodzące w skład instalacji do 

wytopu żeliwa, to m.in. żeliwiaki, rdzeniarki, suszarki, emitor z procesów odlewniczych, piece 

indukcyjne. Na źródłach emisji znajdują się przykładowo takie urządzenia ochrony powietrza, jak mokre 

łapacze iskier, filtry tkaninowe i pulsacyjne. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z FAP ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej w 2008 r. 

przedstawiała się następująco: 

  pył  29,43   Mg/rok 

SO2  12,69  Mg/rok 

NO2  7,78  Mg/rok 

CO  343,84  Mg/rok 

CO2  1743,00 Mg/rok 

benzo(a)piren 0,003  Mg/rok 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 
Próbki gleb do badań pobrane zostały łącznie z pięciu punktów. Przy wyborze punktów poboru 

uwzględniono ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, kierunek wiatrów oraz odległość od zakładu. 

Próbki gleb do badań pobierane były z okolicznych pól uprawnych. Punkty zlokalizowane były w różnej 

odległości od Fabryki. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia tabela 

IV.10.1, szczegółowe wyniki badań zamieszczono w tabeli IV.10.2.  

10.3. Charakterystyka gleb 
 Na badanym obszarze pobrane próbki gleb wykazały w punkcie nr 1 skład granulometryczny iłu 

pylastego, w punkcie nr 2 i 3 gliny średniej pylastej, a w punkcie nr 4 i 5 iłu. 

10.4. Omówienie wyników badań 
10.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Analizowane gleby wykazywały we wszystkich punktach odczyn lekko kwaśny. Zakres pH 

wynosił od 6,3 do 6,5. Zawartość próchnicy wahała się od 5,00 % do 7,76 %.  

10.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  
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- chromu, niklu i kadmu - zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych,  

- cynku od zawartości naturalnej w punkcie nr 1,3 do podwyższonej zawartości (stopień I) 

w punktach nr 2, 4 i 5,   

- miedzi od zawartości naturalnej w punkcie nr 1 do podwyższonej w pozostałych punktach nr 2, 

3, 4 i 5,   

- ołowiu od zawartości naturalnej w punktach nr 1, 3, 4 i 5. Jedynie w punkcie nr 2 stwierdzono 

podwyższoną zawartość tego metalu. 

 Biorąc pod uwagę wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych metali 

ciężkich. Stężenie benzo(a)pirenu przekraczało wartość dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu 

we wszystkich punktach pomiarowych. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na omawianym 

terenie wynosił 0,049 – 0,433 mg/kg s.m.  

Tabela IV.10.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół Fabryki 
Armatury Przemysłowej ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej 
  

Nr punktu Poziom 
pobrania 

(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne  przy ul. Wojska Polskiego 10  
w Ścinawce Średniej 

N = 50.51270’ 
E = 16.50063’ 

2 0 - 30 pole uprawne  przy ul. 3 Maja 16 
w Ścinawce Średniej 

N = 50.51459’ 
E = 16.50065’ 

3 0 - 30 pole uprawne  przy ul. 3 Maja 1 
w Ścinawce Średniej  

N = 50.51787’ 
E = 16.50060’ 

4 0 - 30 pole uprawne  za posesją przy ul. 3 Maja 4 
w Ścinawce Średniej 

N = 50.51685’ 
E = 16.50161’ 

5 0 - 30 pole uprawne  przy ul. Mickiewicza 
 w Ścinawce Średniej 

N = 50.51812’ 
E = 16.49502’ 
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Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół Fabryki 
Armatury Przemysłowej ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej 
 

Nr punktu 
 

Odczyn  
w 1 n 
KCI 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie  
mg/kg s.m. 

 
 

       (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

Benzo(a)-
piren 
mg/kg  

1 6,5 2,9 5,00 77,9 <50,0 0,06 27,0 21,3 18,1 0,172 7,82 0,130 

2 6,4 4,3 7,41 110 64,8 0,11 35,0 34,1 29,4 0,243 13,2 0,103 

3 6,3 3,9 6,72 80,5 <50,0 0,06 28,3 25,4 19,1 0,165 7,59 0,433 

4 6,3 3,7 6,38 107 54,8 0,11 40,8 31,1 25,9 0,350 10,2 0,049 

5 6,3 4,5 7,76 118 <50,0 0,10 41,7 35,3 28,2 0,334 9,59 0,224 
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11. Teren wokół MULTIMET Sp. z o.o. w Przemkowie, ul. Fabryczna 
 
11.1. Charakterystyka obiektu 

Multimet” Sp. z o.o. w Przemkowie zlokalizowana jest w północno-zachodniej części 

Przemkowa w odległości ok. 1 km od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu brak jest 

zabudowy mieszkalnej. Wszystkie obiekty Spółki znalazły się w granicach Przemkowskiego Parku 

Krajobrazowego, utworzonego rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 7 czerwca 1997 r. 

„Multimet” Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegająca na produkcji drutów spawalniczych. 

Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są wanny trawiąco-miedziujące, stanowisko rozwarstwienia 

emulsji, promiennik ciepła do ogrzewania hali i kocioł wodny opalany węglem kamiennym do 

ogrzewania budynku biurowego. Substancje wprowadzane do powietrza to: dwutlenek azotu, kwas 

siarkowy, miedź, pył, amoniak, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 
 Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych w różnej 

odległości od obiektu na terenie pól odłogowanych.  

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

wyniki badań w tabeli IV.11.2. 

11.3. Charakterystyka gleb 
 Badane próbki gleb to gleby bardzo lekkie należące do grupy granulometrycznej piasku 

słabogliniastego.  

11.4 Omówienie wyników badań 
11.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn lekko kwaśny (pH 5,8 – 6,4).  Zawartość próchnicy 

mieściła się w zakresie od 2,06% (próbka nr 4) do 4,99% (próbka nr 2). 

11.4.2. Zawartość metali i innych wskaźników 
Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała: 

– zawartość naturalną (stopień 0) miedzi i niklu we wszystkich badanych próbach; chromu  w próbkach 

1-3; kadmu w próbkach nr 3 i 4; cynku w próbie nr 4, 

– zawartość podwyższoną (stopień I) ołowiu we wszystkich próbach, kadmu w próbie nr 1 i 2, cynku  

w próbie nr 1-3. 

Wyniki otrzymanych badań gleb porównano dla grupy A rodzajów gruntów wg rozporządzenia 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Stężenia badanych metali w tych 

punktach nie przekroczyły obowiązujących norm.  

Wartości benzo(a)pirenu kształtowały się na poziomie od 0,084 mg/kg do 0,292 mg/kg, przekraczając 

normę we wszystkich badanych próbkach gleb.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się w stopniach I-II (zawartość naturalna).  
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                                                         Tabela IV.11.1. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych poboru punktów gleb  
                                                         w rejonie „Multimet” Sp. z o.o. w Przemkowie 
 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania (cm) Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

geograficzne 

1 0-30 pole odłogowane od strony południowej zakładu N 51.53475’  
E15.78069’ 

2 0-30 pole odłogowane od strony południowej zakładu N 51.53481’ 
E 15.78000’ 

3 0-30 pole odłogowane od strony północno-
wschodniej zakładu 

N 51.53584’  
 E 15.78092’ 

4 0-30 pole odłogowane od strony wschodniej zakładu N 51.53544’  
 E 15.78293’ 

 
                            Tabela IV.11.2.. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, 
                                   B(a)P i siarki siarczanowej w glebach pobranych w rejonie „Multimet” Sp. z o.o. w Przemkowie 

Metale w mg/kg s.m. 
Nr punktu 

Odczyn 
w 1 n 
KCI 
(pH) 

C org % 
Zawartość 
próchnicy  

% 
Zn Pb 

 
Cd Cr Cu Ni Hg 

Benzo(a)-
piren 
mg/kg  

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g  

1 6,0 2,2 3,78 61,63 32,87 
 

0,40 5,08 8,50 2,84 0,477 0,084 1,67 

2 6,4 2,9 4,99 67,78 29,53 
 

0,44 3,55 8,87 2,89 0,130 0,137 1,67 

3 6,1 1,9 3,27 60,82 38,00 
 

0,27 3,81 9,12 3,10 0,125 0,292 1,39 

4 5,8 1,2 2,06 39,83 22,73 
 

0,25 <2 6,60 2,01 0,130 0,113 0,88 
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12. Teren wokół ABM POL-DRÓG Legnica Sp. z o.o. Zakład Produkcji 
Pomocniczej w Kunicach 
 
12.1.Charakterystyka obiektu 
 

Zakład Produkcji Pomocniczej w Kunicach położony jest w obrębie miejscowości Kunice, gmina 

Kunice, powiat legnicki. Usytuowany jest on w odległości około 2 km na północny wschód od Legnicy i 

około 0, 1 km na południe od drogi Kunice - Piekary Stare – Legnica. Zakład prowadzi działalność m.in. 

w zakresie kompleksowej realizacji prac związanych z budownictwem drogowym, produkcją materiałów 

drogowych i mostowych. Substancje wprowadzane do powietrza to: węglowodory aromatyczne 

i alifatyczne, pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, alkohole alifatyczne, mangan. 

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 
Pobrano 4 próbki gleb w punktach pomiarowych na terenie gruntów ornych, położonych wokół 

obiektu. Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano szczegółowo w tabeli IV.12.1.,  

a szczegółowe wyniki badań przedstawiono tabeli IV.12.2.  

12.3. Charakterystyka gleb 
Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych (punkty nr 1,2,3) 

oraz piasku gliniastego mocnego (punkt nr 4). 

12.4. Omówienie wyników badań 
12.4.1.Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Zakres wartości odczynu wahał się od pH 4,4 (odczyn bardzo kwaśny) do pH 5,7 (odczyn lekko 

kwaśny). 50% badanych prób charakteryzowało się odczynem kwaśnym (ppk nr 1 i 4), W ppk nr 2 

wykazano odczyn lekko kwaśny, a w ppk nr 3 odczyn bardzo kwaśny. 

 Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,2% (ppk nr 1) do 2,06% (ppk nr 2 i 4). 
12.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w analizowanych glebach w oparci o klasyfikację IUNG wykazała: 

– zawartość naturalną (stopień 0) cynku we wszystkich próbach, kadmu w próbach nr 2-4, ołowiu  

w próbach nr 1-3, 

– zawartość podwyższoną (stopień I) ołowiu w próbie nr 4.  

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla grupy B rodzajów gruntów, zawartych  

w obowiązującym rozporządzeniu w pobranych próbach gleb stwierdzono przekroczenie wartości B(a)P 

w dwóch próbach. Wartości badanych metali mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego. 

Poziom benzo(a)pirenu mieścił się w granicach od <0,014 mg/kg do 0,079 mg/kg przekraczając 

poziom dopuszczalny (0,03 mg/kg) w dwóch próbach (nr 2 i 4).  
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           Tabela IV.12.1. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych poboru próbek gleb  
           ABM POL- DRÓG Legnica” Sp. z o.o. Zakład Produkcji Pomocniczej w Kunicach 
 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania 

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

1 0-30 pole uprawne na południe od 
badanego obiektu 

N 51.22374’ 
  E 16.2237’1 

2 0-30 pole uprawne na wschód od badanego 
obiektu 

N 51.22516’ 
E 16.23118’ 

3 0-30 pole uprawne na wschód od badanego 
obiektu 

N 51.22695’ 
E 16.23151’ 

4 0-30 pole uprawne na północny-zachód od 
badanego obiektu 

N 51.22709’      
 E 16.22543’ 

 
 

                      Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali 
ciężkich w glebach pobranych wokół ABM POL-DRÓG Legnica Sp. z o.o. Zakład Produkcji 
Pomocniczej w Kunicach 

 

Metale w mg/kg  
 

Benzo(a)piren 
mg/kg 

Nr 
punktu 

Odczyn 
w1n KCl 

(pH) 
C org % Zawartość 

próchnicy 
Zn Pb Cd Hg  

1 5,0 0,70 1,20 31,61 20,37 <0,20 0,148 <0,014 

2 5,7 1,2 2,06 40,66 23,09 0,27 0,131 0,037 

3 4,4 0,72 1,24 34,61 18,86 0,22 0,070 0,021 

4 5,4 1,2 2,06 37,37 21,75 0,23 0,181 0,079 
        < - poniżej granicy oznaczalności metody 
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IVB. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 
 
13. Tereny użytkowane rolniczo – Ferma trzody chlewnej w Węgrzynowie (gm. 
Milicz, powiat milicki) 
 
13.1.Charakterystyka obiektu 
Ferma trzody chlewnej zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części wsi Węgrzynów. Od strony 

południowej i wschodniej ferma graniczy z gruntami rolnymi, od strony zachodniej z terenami leśnymi, 

od strony północnej i północno-zachodniej z zabudową wsi Węgrzynów. Obecnie ferma jest własnością 

Agroferm Sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin. Ferma w Węgrzynowie jest obiektem 

przeznaczonym do chowu i hodowli trzody chlewnej o maksymalnej ilości stanowisk wynoszącej 18700 

stanowisk (2570 DJP). Obsada inwentarza na dzień 16.06.2009 wynosiła 14 400 stanowisk (1840 DJP). 

W skład instalacji wchodzi 19 chlewni, z czego użytkowanych jest 15, natomiast 4 nie są 

wyremontowane i ich stan techniczno-eksploatacyjny uniemożliwia wykorzystanie budynków jako 

chlewnie do tuczu trzody chlewnej. Zwierzęta utrzymywane są w systemie bezściołowym. Powstająca w 

budynkach inwentarskich gnojowica spływa grawitacyjnie kanałami gnojowymi do przepompowni, skąd 

jest przepompowywana do 6-ciu kortenów o pojemności 1200 m3 każdy. Gnojowica wywożona jest na 

pola w obrębie Węgrzynów, Słączno i Brzezina Sułowska. Ferma zaliczana jest do instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 

jako całości.  

13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na 

terenie pól uprawnych w obrębie Węgrzynów, Słączno i Brzezina Sułowska. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono 

w  tabeli IV.13.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.13.2.  
13.3. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb pobrane z pól uprawnych, na których stosowano gnojowicę charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym od piasków gliniastych mocnych pylastych w ppk 7; 

poprzez gliny lekkie (ppk 5) i gliny lekkie pylaste (ppk 2,3,4), gliny średnie pylaste (ppk 8) do iłów 

pylastych w ppk 1 i 6.  

13.4. Omówienie wyników badań 
13.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z pól w obrębach Węgrzynów, Słączno i Brzezina Sułowska 

charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego - pH=4,0-4,1 (ppk 1 i 7) do lekko 

kwaśnego (pH=6,2) w ppk 2,3,4 i 8. W punktach 5 i 6 wykazano odczyn kwaśny (pH=4,7 i 5,1)  

Zawartość próchnicy wahała się od 0,81% (ppk 1 i 8) do 1,57% (ppk 6).  
13.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
 W badanych glebach, stwierdzono naturalną zawartość cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, 

chromu i niklu (wg skali IUNG). 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie wartości 
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dopuszczalnych badanych metali ciężkich, w tym także rtęci i arsenu. Nie stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu.  

Zawartość azotu mineralnego na polach w obrębach Węgrzynów, Słączno i Brzezina Sułowska 

kształtowała się od 58,77 kg/ha (ppk 8) do 166,75 kg/ha (ppk 6). Przyjmując 70 kg/ha za średnią 

zawartość azotu mineralnego jesienią w 2009 roku w warstwie 0-30 cm w glebach województwa 

dolnośląskiego można uznać zawartość tego wskaźnika za wyższą od tej wartości w 80 % pobranych 

próbek. 

Stwierdzono wysoką zawartość siarki siarczanowej (III stopień) w ppk 4,5,6 i podwyższoną 

antropogenicznie (IV stopień) w pozostałych punktach pomiarowych.  
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Tabela IV. 13.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie pól użytkowanych przez fermę 
trzody chlewnej w Węgrzynowie (gm. Milicz) 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne obręb Węgrzynów dz.96/2 N  51.53029’ 
E 17.18414’ 

2 0-30 pole uprawne obręb Węgrzynów dz.7/2 N  51.52598’ 
E 17.17955’ 

3 0-30 pole uprawne obręb Słączno dz.174 N  51.52221’ 
E 17.16188’ 

4 0-30 pole uprawne obręb Słączno dz.179/24 N  51.52230’ 
E 17.16493’ 

5 0-30 pole uprawne obręb Słączno dz.182 N  51.51839’ 
E 17.15222’ 

6 0-30 pole uprawne obręb Słączno dz.173/2 N  51.51959’ 
E 17.14796’ 

7 0-30 pole uprawne obręb Słączno dz.183/7 N  51.51565’ 
E 17.15034’ 

8 0-30 pole uprawne obręb Brzezina Sułowska N  51.53442’ 
E 17.14672’ 
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Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie pól użytkowanych przez fermę trzody chlewnej w Węgrzynowie (gm. Milicz) 
 

Nr Odczyn 
w 1 n KCl

C-org. Zawar-
tość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

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

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny
 
 

kg/ha 

1 4,0 0,47 0,81 55,2 15,7 0,301 10,5 12,6 7,88 <0,050 4,13 6,42 0,0107 101,41 

2 6,2 0,72 1,24 76,7 8,15 <0,300 9,75 23,5 4,89 <0,050 1,58 5,42 0,0041 71,53 

3 6,2 0,58 1,00 33,8 10,6 <0,300 9,90 <10,0 4,33 <0,050 1,88 6,21 0,0161 139,27 

4 6,2 0,70 1,20 29,1 10,7 <0,300 11,5 <10,0 5,32 <0,050 2,81 4,31 0,0145 79,28 

5 4,7 0,65 1,12 39,2 10,2 <0,300 9,49 <10,0 4,25 <0,050 2,43 3,60 0,0104 120,34 

6 5,1 0,91 1,57 51,9 11,5 <0,300 8,24 11,1 4,19 <0,050 3,05 3,29 0,0113 166,75 

7 4,1 0,51 0,88 24,6 10,3 <0,300 8,10 <10,0 4,04 <0,050 1,80 5,26 0,0100 60,71 

8 6,2 0,47 0,81 24,2 19,4 <0,300 8,94 <10,0 4,10 <0,050 1,98 5,60 0,0080 58,77 
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14. Tereny użytkowane rolniczo - Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki 
PIB Żerniki Wlk. (gm. Żórawina, powiat wrocławski)  
14.1.Charakterystyka obiektu 

Ferma położona jest w obrębie wsi Żerniki Wielkie, przy drodze Krajków - Sadków i linii PKP 

Wrocław - Strzelin. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 1,5 km w kierunku 

Żórawiny. Otoczenie fermy stanowią tereny rolnicze.  

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wlk. jest obiektem przeznaczonym do chowu i 

hodowli trzody chlewnej o maksymalnej ilości stanowisk 8830 sztuk. Produkcja prowadzona jest cyklu 

zamkniętym. Instalacja składa się z 25 budynków chlewni i budynku kwarantanny. Zwierzęta 

utrzymywane są w kojcach. Zwierzęta są utrzymywane na płytkiej ściółce, wyjątek stanowią lochy 

karmiące i prosięta odsadzone, które są umieszczone w podniesionych kojcach porodowych 

wyposażonych w ruszta. Pod kojcami w strefie odchodów stosowana jest ściółka.  

W pierwszym półroczu 2008 roku na terenie fermy powstało 3204 Mg obornika i 1828 m3 gnojowicy.  

Do składowania obornika przeznaczone są dwie betonowe płyty obornikowe. Każda płyta o powierzchni 

1000 m2 posiada po dwa zbiorniki bezodpływowe na wody gnojowe o pojemności 75 m3 każdy. Obornik 

z płyt usuwany jest dwa razy w roku. Gnojówka z pomieszczeń inwentarskich odprowadzana jest 

zamkniętymi kanałami gnojowymi do 7 podziemnych zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności 

210 m3. Ze zbiorników gnojówka transportowana jest do 4 naziemnych zbiorników bezodpływowych 

(kortenów o pojemności 500 m3 każdy), gdzie jest magazynowana do czasu jej rolniczego 

wykorzystania. Korteny przykryte są geomembraną. Całość nawozów zagospodarowywana jest na 

polach należących do Rolniczego Zakładu Produkcyjno Doświadczalnego „Inwestrol IZ” sp. z o.o. Al. 

Niepodległości 77, Żórawina. Areał gruntów rolnych, na których stosowane są nawozy naturalne wynosi 

813 ha i jest wystarczający do zagospodarowania całości nawozów, powstających na terenie fermy. 

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A z dnia 05.04.2005 r nr 1237/2005 ustanowiono służebność 

gruntową, na mocy której Zakład Produkcyjno Doświadczalny „Inwestrol IZ" sp. z o.o jest zobowiązany 

do zagospodarowania na użytkach rolnych obornika i gnojowicy z fermy. 

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych Rolniczego Zakładu Produkcyjno Doświadczalnego „Inwestrol IZ" sp. z o.o. Próbki pobrano 

w obrębach Żorawina, Żerniki Wlk., Krajków, Polakowice. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli 

IV.14.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.14.2.  
14.3. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb pobrane z pól uprawnych, należących do „Inwestrol IZ”: charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym od pyłów zwykłych (ppk 7) do iłów pylastych w ppk 2 i 3.  

W pozostałych punktach pomiarowych (1,4,5,8) wykazano skład granulometryczny glin średnich 

pylastych. W punkcie nr 6 występowała glina ciężka pylasta.  
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14.4. Omówienie wyników badań 
14.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z analizowanych pól, charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem 

od lekko kwaśnego w ppk 1,2,3,4 (pH=6,0-6,3), poprzez obojętny punkcie nr 8 do zasadowego  

w  pozostałych punktach pomiarowych. (pH =7,3). Zawartość próchnicy wahała się od 1,64% (ppk 8) do 

3,28% (ppk 2).  
14.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
W badanych glebach, stwierdzono naturalną zawartość cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, chromu i niklu 

(wg skali IUNG). 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich, w tym także rtęci i arsenu. Nie stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu.  

Zawartość azotu mineralnego na polach w obrębach Żorawina, Żerniki Wlk., Krajków, Polakowice 

kształtowała się od 120,36 kg/ha (ppk 4) do 219,49 kg/ha (ppk 1). Przyjmując 70 kg/ha za średnią 

zawartość azotu mineralnego jesienią w 2009 roku w warstwie 0-30 cm w glebach województwa 

dolnośląskiego można uznać zawartość tego wskaźnika za wyższą od tej wartości we wszystkich   

pobranych próbkach. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I (ppk 2,3,5,6,8) i III (ppk 1,4), a punkcie nr 7 była 

podwyższona antropogenicznie (IV stopień).  
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Tabela IV. 14.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie pól użytkowanych 
przez RZPD INWESTROL IZ Sp. z o.o. w Żórawinie (powiat wrocławski) 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne obręb Żórawina, pole 24  dz.639/3 N 50.96973’ 
E 17.03171’ 

2 0-30 pole uprawne obręb Żerniki Wlk.,dz.82 N  50.95322’ 
E 17.04379’ 

3 0-30 pole uprawne obręb Żerniki Wlk.,dz.80 N 50.95382’ 
E 17.04479’ 

4 0-30 pole uprawne obręb Żerniki Wlk.,dz.231 N 50.94851’ 
E 17.05448’ 

5 0-30 pole uprawne obręb Krajków, dz.82 N  50.95391’ 
E 17.06060’ 

6 0-30 pole uprawne obręb Krajków, dz.50 N 50.96484’ 
E 17.04883’ 

7 0-30 pole uprawne obręb Żórawina,dz.639/3  N 50.59034’ 
E 17.01420’ 

8 0-30 pole uprawne obręb Żórawina,dz.639/3 N  50.98234’ 
E 17.03016’ 
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Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie pól użytkowanych przez RZPD INWESTROL IZ Sp. z o.o. w Żórawinie (powiat wrocławski) 

  
Nr Odczyn 

w 1 n KCl
C-org. Zawar-

tość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

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

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny
 
 

kg/ha 

1 6,2 1,38 2,38 48,0 16,8 0,331 29,2 15,6 18,7 0,087 7,23 3,64 0,0231 219,49 

2 6,2 1,90 3,28 54,8 18,7 0,392 28,6 21,7 21,4 0,071 7,28 1,69 0,0115 125,92 

3 6,3 1,64 2,83 51,1 18,1 0,415 30,0 22,1 19,4 0,087 7,24 1,19 0,0085 182,80 

4 6,0 1,35 2,33 44,1 16,6 <0,300 29,7 15,8 19,8 <0,050 5,76 3,81 0,0091 120,36 

5 7,3 1,53 2,64 39,9 15,4 0,323 28,8 13,6 15,2 0,053 5,14 1,95 0,0083 197,25 

6 7,3 1,75 3,02 42,7 16,5 0,310 27,4 13,8 17,2 0,060 6,12 1,02 0,0075 132,63 

7 7,3 1,06 1,82 43,8 15,1 0,302 24,9 13,8 16,1 0,083 5,39 3,70 0,0102 165,06 

8 7,2 0,95 1,64 40,7 16,7 <0,300 25,3 12,1 14,6 0,064 5,69 2,20 0,0099 120,95 
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15. Tereny użytkowane rolniczo - Ferma drobiu Potasznia (gm. Milicz)  
R. Rzeszowski 
 
15.1.Charakterystyka obiektu 

Ferma drobiu zlokalizowana w miejscowości Potasznia jest obiektem przeznaczonym do chowu 

drobiu o maksymalnej ilości stanowisk wynoszącej 69 990 sztuk.  

Ferma zajmuje się chowem brojlerów (kurcząt rzeźnych). Sektor produkcyjny fermy składa się z 3 

budynków (kurników). Instalacjami pomocniczymi związanymi z procesem produkcyjnym są: 

– silosy paszowe (3 sztuki),  

– płyta obornikowa wyposażona w system zbierania odcieków.  

Produkcja kurcząt rzeźnych prowadzona jest w systemie chowu przemysłowego na głębokiej ściółce z 

możliwością swobodnego poruszania się kurcząt w obrębie kurnika.  

Jednodniowe pisklęta o wadze 35-50 g są kupowane w zakładzie wylęgowym poza fermą. Produkcja 

odbywa się w sposób cykliczny. Cykl produkcyjny obejmuje okres tuczu trwający 42 dni i okres 

przygotowawczy trwający 14 dni. Pod koniec okresu tuczu kurczaki osiągają wagę ok. 2,15 kg. Po 

odstawieniu kurcząt do uboju, w okresie przygotowawczym z kurników wywożony jest obornik, 

następnie pomieszczenia są myte wodą, a po rozłożeniu na posadzkach ściółki ze słomy 

dezynfekowane poprzez zamgławianie środkiem chemicznym. Rocznie powstaje około 814 ton 

obornika kurzego. Do składowania obornika przeznaczona jest szczelna płyta obornikowa o 

powierzchni 300 m2 z systemem odprowadzania odcieków do dwóch szczelnych zbiorników o łącznej 

pojemności 9,6 m3.  

Powstający na fermie obornik kurzy w części jest zagospodarowywany jako nawóz organiczny na 

użytkach rolnych będących w posiadaniu fermy. Rolnicze wykorzystanie obornika na gruntach 

należących do właściciela fermy odbywa się w oparciu o plan nawożenia, sporządzany corocznie w 

oparciu o aktualne badania. Obornik stosowany jest na powierzchni 93 ha.  

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Próby gleb do badań pobierano z 6 pól uprawnych, zlokalizowanych w obrębie Potasznia. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.15.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.15.2.  
15.3. Charakterystyka gleb  
Pobrane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków słabo gliniastych w 

punktach 4 i 5, poprzez piaski gliniaste mocne w ppk 1,2 i 6 do glin lekkich pylastych w punkcie nr 3.  

15.4. Omówienie wyników badań 
15.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
Analizowane gleby charakteryzowały się odczynem od bardzo kwaśnego w punktach nr 4 i 5  

(pH=4,2-4,3) do kwaśnego w pozostałych punktach pomiarowych. Najwyższy odczyn stwierdzono  

w punkcie nr 2 (pH=5,2). Zawartość próchnicy kształtowała się od 1,67 % punkcie nr 1 do 3,07 %  

w punkcie nr 3.   
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15.4.2. Zawartość metali ciężkich  
W badanych glebach, stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, 

chromu i niklu (wg skali IUNG). 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich, w tym także rtęci i arsenu. Nie stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu.  

Zawartość azotu mineralnego na polach w obrębie Potasznia kształtowała się od 97,49 kg/ha (ppk 5) do 

158,91 kg/ha (ppk 1). Przyjmując 70 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego jesienią w 2009 

roku w warstwie 0-30 cm w glebach województwa dolnośląskiego można uznać zawartość tego 

wskaźnika za wyższą od tej wartości w 90 % pobranych próbek. 

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach I (ppk 1), II (ppk 2 i 4), III (ppk 3,6), a punkcie nr 5 

była podwyższona antropogenicznie (IV stopień).  
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Tabela IV. 15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie pól użytkowanych przez fermę  
drobiu w Potaszni (gm. Milicz) 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne obręb Potasznia, dz,239/2 N  51.53436’ 
E 17.46401’ 

2 0-30 pole uprawne obręb Potasznia, dz,245 N  51.53193’ 
E 17.46107’ 

3 0-30 pole uprawne obręb Potasznia, dz,152 N  51.53711’ 
E 17.46068’ 

4 0-30 pole uprawne obręb Potasznia, dz, 132 N  51.53779’ 
E 17.44989’ 

5 0-30 pole uprawne obręb Potasznia, dz,135/1 N  51.53623’ 
E 17.44888’ 

6 0-30 pole uprawne obręb Potasznia, dz,196/4 N  51.54347’ 
E 17.46802’ 
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Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie pól użytkowanych przez fermę drobiu w Potaszni (gm. Milicz) 
 

Nr Odczyn 
w 1 n KCl

C-org. Zawar-
tość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

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

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny
 
 

kg/ha 

1 4,6 0,97 1,67 <20,0 9,13 <0,300 6,32 <10,0 2,67 0,128 3,59 1,32 0,0050 97,99 

2 5,2 1,06 1,83 <20,0 9,38 <0,300 7,19 <10,0 4,14 0,093 3,90 1,56 0,0078 65,48 

3 4,6 1,78 3,07 23,6 13,4 <0,300 18,2 <10,0 7,44 0,137 12,3 3,47 0,0073 158,91 

4 4,2 1,16 2,00 <20,0 9,15 <0,300 5,24 <10,0 2,26 0,110 1,84 2,54 0,0181 97,95 

5 4,3 1,19 2,05 <20,0 8,73 <0,300 5,17 <10,0 2,53 <0,050 1,52 4,77 0,0101 97,49 

6 4,5 0,99 1,71 <20,0 9,85 <0,300 7,70 <10,0 3,23 0,088 3,72 3,46 0,0060 132,64 
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IV C. TERENY W OTOCZENIU SKŁADOWISK 
16. Teren wokół składowiska odpadów w m. Łuczyna (gm. Dobroszyce) 
16.1.Charakterystyka obiektu 
Składowisko odpadów zlokalizowane jest na gruntach wsi Łuczyna (dz.535) w odległości ok. 150 m na 

płn.-wsch. od szosy Oleśnica -Trzebnica. Zlokalizowane jest w wyrobisku piaskowni-żwirowni, na 

wschodnim zboczu wzniesienia terenowego. Odległość obiektu od zabudowań wsi Łuczyna wynosi ok. 

900 m. Właścicielem obiektu jest Gmina Dobroszyce. Składowisko otoczone jest gruntami ornymi i 

pastwiskami. Eksploatacje obiektu rozpoczęto w 1998 roku. Powierzchnia wykorzystana składowiska 

wynosi 0,16 ha, a całkowita 1,2 ha. Pojemność wykorzystana obiektu wynosi 5939 Mg. Do I pólrocza 

2009 roku na składowisku zdeponowano 6387 Mg odpadów. Dno składowiska uszczelnione jest 

geomembraną. Składowisko jest ogrodzone, otoczone zielenią izolacyjną. Posiada staw na odcieki. Na 

składowisko prowadzi droga asfaltowa.     

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.16.1, a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.16.2.  
16.3. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych, w rejonie składowiska w m. Łuczyna charakteryzowały się 

zróżnicowanym składem granulometrycznym od piasków gliniastych lekkich w ppk 5, poprzez piaski 

gliniaste mocne w ppk nr 3 do glin średnich pylastych w ppk 4. W ppk 1 wykazano występowanie glin 

lekkich pylastych, a w punkcie nr 2 i 6 glin lekkich.    

16.4. Omówienie wyników badań 
16.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z pól, położonych w pobliżu składowiska w m. Łuczyna 

charakteryzowały się odczynem od kwaśnego w ppk 1,3,6 i 5 (pH=5,4-5,5) do lekko kwaśnego  

w pozostałych punktach pomiarowych (pH =6,2-6,4). Zawartość próchnicy wahała się od 0,71% (ppk 5) 

do 1,41% (ppk 4).  
16.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
 W badanych glebach, stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, 

miedzi, chromu i niklu (wg skali IUNG). 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich. Nie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych 

benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej mieściła się stopniach II-III (zawartość naturalna) w ppk 1-4 i 6  

W punkcie 5 stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień).  
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Tabela IV. 16.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów w  
m. Łuczyna (gm. Dobroszyce) 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne vis a vis wjazdu na składowisko N  51.29317’ 
E 17.29764’ 

2 0-30 pole uprawne na południowy -zachód od składowiska N  51.29379’ 
E 17.29776’ 

3 0-30 pole uprawne na północny -zachód od składowiska N  51.29480’ 
E 17.29878’ 

4 0-30 pole uprawne na północ od składowiska N  51.29556’ 
E 17.30021’ 

5 0-30 pole uprawne na północny-wschód od składowiska N  51.29240’ 
E 17.30172’ 

6 0-30 pole uprawne przy drodze dojazdowej do obiektu, w pobliżu zbiornika 
na odcieki  

N  51.29266’ 
E 17.29789’ 
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Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Łuczyna (gm. Dobroszyce) 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu NI mg/100g mg/kg 

1 5,4 0,62 1,07 30,0 12,6 <0,300 10,8 <10,0 6,96 2,77 <0,0040 

2 6,4 0,62 1,07 31,1 13,10 <0,300 12,4 <10,0 7,88 3,57 <0,0040 

3 5,4 0,46 0,79 26,3 11,3 <0,300 11,9 <10,0 7,49 3,27 <0,0040 

4 6,2 0,82 1,41 41,6 21,4 <0,300 24,6 12,4 16,40 3,47 0,00715 

5 5,5 0,47 0,71 <20,0 10,20 <0,300 4,86 <10,0 2,87 4,19 0,00406 

6 5,4 0,60 1,03 30,6 13,6 <0,300 16,00 <10,0 7,39 3,2 0,0049 
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17. Teren wokół składowiska odpadów w m. Dunkowa (gm. Milicz) 
17.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dunkowa 

zlokalizowane jest na działkach 252/4 i 350 obręb Dunkowa oraz działce 101/1 obręb Węgrzynów,  

w północno-zachodniej części gminy Milicz. Obiekt oddalony jest w odległości 800 m na północ od 

zabudowań wsi Węgrzynów, 1200 m na wschód od wsi Dunkowa oraz 2400 m na południowy-wschód 

od wsi Piotrkosice. Dojazd do składowiska poprowadzony jest drogą o nawierzchni żwirowej, 

prowadzącą od drogi gminnej Sułów -Piotrkosice w kierunku wschodnim. Obiekt zlokalizowany jest w 

wyrobisku po eksploatacji kruszywa. Składowisko otoczone jest polami ornymi. Właścicielem obiektu 

jest Gmina Milicz. Składowisko eksploatowane było w latach 1996-2003. Obecnie nie jest 

eksploatowane. Przewiduje się jego rozbudowę i modernizację. Powierzchni wykorzystana obiektu 

wynosi 0,22 ha całkowita 1,90 ha. Pojemność planowana wynosi 11400 Mg. Na składowisku 

zdeponowano 1838 Mg odpadów. Dno składowiska (kwatera I) jest uszczelnione folią PEHD o grubości 

2 mm, a na skarpach położona jest mata bentonitowa. Obiekt posiada drenaż odcieków i zbiornik na 

odcieki.  

17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.17.1, a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.17.2.  
17.3. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb, pobrane z pól uprawnych, w rejonie składowiska w m. Dunkowa wykazały skład 

granulometryczny od piasków gliniastych lekkich w ppk 3, poprzez piaski gliniaste mocne w ppk 1,2,4,5 

do glin lekkich w ppk 6.  

17.4. Omówienie wyników badań 
17.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane z pól, położonych w pobliżu składowiska w m. Dunkowa 

charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego w ppk 3 i 4 (pH=3,8 i 4,3), 

poprzez kwaśny w ppk nr 2 do lekko kwaśnego w pozostałych punktach pomiarowych (pH =5,7-6,3). 

Zawartość próchnicy wahała się od 0,67 % (ppk 2) do 1,34 % (ppk 2).  
17.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
  W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali 

IUNG): 

– ołów, kadm, miedź, nikiel, chrom: zawartość naturalna (wszystkie ppk) 

– cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 3-6. W punktach 1 i 2 wykazano podwyższoną 

zawartość (stopień I) tego metalu. W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych  

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

przekroczenie wartości dopuszczalnych badanych metali ciężkich i benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej osiągnęła średnią zawartość (II stopień) w punkcie nr 1, a w pozostałych 

punktach pomiarowych była podwyższona antropogenicznie (IV stopień).  
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Tabela IV. 17.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów  
w m. Dunkowa (gm. Milicz) 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne vis a vis wjazdu na składowisko N  51.53957’ 
E 17.18281’ 

2 0-30 pole uprawne na południe od składowiska N  51.53959’ 
E 17.18445’ 

3 0-30 pole uprawne na wschód od składowiska N  51.54020’ 
E 17.18604’ 

4 0-30 pole uprawne na północny-wschód od składowiska N  51.54103’ 
E 17.18542’ 

5 0-30 pole uprawne na północny-zachód od składowiska N  51.54102’ 
E 17.18388’ 

6 0-30 pole uprawne na zachód od składowiska N  51.54013’ 
E 17.18251’ 
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Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w m. Dunkowa (gm. Milicz) 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa

Benzo(a)piren

punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu NI mg/100g mg/kg 

1 6,0 0,74 1,28 52,5 20,0 <0,300 13,5 <10,0 5,85 2,55 0,00445 

2 5,0 0,78 1,34 54,0 13,9 <0,300 9,63 <10,0 5,36 3,52 0,00578 

3 3,8 0,39 0,67 <20,0 8,89 <0,300 8,43 <10,0 4,31 4,90 0,00557 

4 4,3 0,74 1,28 32,4 11,0 <0,300 10,7 <10,0 5,30 5,24 0,00443 

5 5,7 0,65 1,12 29,2 12,3 <0,300 10,0 <10,0 4,50 6,08 <0,0040 

6 6,3 0,61 1,05 36,8 12,1 <0,300 10,4 <10,0 5,16 4,95 0,00415 
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18. Teren wokół składowiska odpadów w m. Stoszowice  
 
18.1.Charakterystyka obiektu 
 Składowisko położone jest na terenie gminy Stoszowice, w powiecie ząbkowickim. 

Właścicielem składowiska jest Urząd Gminy w Stoszowicach, a użytkownikiem są Wodociągi 

Srebrnogórskie Sp. z o. o. Obszar, na którym znajduje się składowisko, położony jest w zlewni rzeki 

Budzówki, która jest lewostronnym dopływem rzeki Nysy Kłodzkiej. Teren składowiska jest wyrobiskiem 

po nieczynnej piaskowni, zlokalizowanej na wyniesieniu o wysokości od 195 do 290 m n.p.m. Otoczenie 

składowiska stanowią głównie pola uprawne oraz łąka nad przepływającą w pobliżu rzeką Budzówką, w 

kierunku której obserwowane jest obniżanie się omawianego terenu. Całkowita powierzchnia 

składowiska wynosi 1,2 ha, planowana pojemność wynosi 19,2 tys. Mg, a ilość odpadów 

nagromadzonych na koniec 2008 r. wynosiła 7,5 tys. Mg. Składowisko odpadów w Stoszowicach 

przyjmuje odpady komunalne z gminy Stoszowice.  

18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 
Próbki gleb pobrane zostały z czterech punktów pomiarowych.. Próbki te pobierano  

z okolicznych pól uprawnych oraz z łąki położonej nad rzeką Budzówką. Punkty zlokalizowane były  

w różnej odległości od składowiska i z różnych jego stron.  

 Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia tabela IV.18.1 a wyniki 

badań tabela IV.18.2. 

18.3. Charakterystyka gleb 
 Próbki gleb do badań pobrane zostały z terenów użytkowanych rolniczo, tzn. z pól uprawnych 

oraz z łąki. Na badanym obszarze pobrane próbki gleb wykazały w punkcie nr 1 skład 

granulometryczny gliny lekkiej pylastej, w punkcie nr 2 gliny średniej pylastej, w punkcie nr 3 gliny 

ciężkiej, a w punkcie nr 4 gliny ciężkiej pylastej.  

18.4. Omówienie wyników badań 
18.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punkcie nr 1, kwaśny w punkcie nr 2 i 3 

oraz obojętny w punkcie nr 4, w zakresie pH od 5,2 do 6,6.  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,72 % do 3,97 %.  

18.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- zawartość kadmu i ołowiu odpowiadała 0 stopniowi we wszystkich punktach, co oznacza zawartość 

naturalną,  

- zawartość cynku jedynie w punkcie nr 3 odpowiadała zawartości podwyższonej (stopnień I), natomiast 

w pozostałych punktach stwierdzono 0 stopień (czyli zawartość naturalną),  

- zawartość chromu i niklu w punkcie nr 2 odpowiadała I stopniowi (podwyższonej zawartości),  

w punkcie nr 3 stwierdzono II stopień, czyli gleby słabo zanieczyszczone, a w pozostałych punktach (nr 

1 i 4) stwierdzono 0 stopień, czyli zawartość naturalną,  
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- zawartość miedzi charakterystyczna była w punkcie nr 1 dla 0 stopnia (zawartość naturalna),  

w punkcie nr 2 i 4 stwierdzono I stopień (podwyższoną zawartość), a w punkcie nr 3 zawartość miedzi 

odpowiadała III stopniowi, charakterystycznemu dla gleb średnio zanieczyszczonych. 

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 nie 

stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych analizowanych metali.  

  Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu 

w jednym punkcie (nr 3). W pozostałych punktach nie stwierdzono przekroczeń. Zakres zawartości 

benzo(a)pirenu w glebach na omawianym terenie wynosił 0,006 – 0,047 mg/kg s.m. 

  Zawartość siarki siarczanowej odpowiadała w punkcie nr 2 i 4 I stopniowi wg skali IUNG, co 

oznacza niską zawartość. W punkcie nr 1 stężenie siarki odpowiadało II stopniowi, czyli średniej 

zawartości, a punkcie nr 3 stwierdzono III stopień, co oznacza wysoką zawartość. Zakres zawartości 

siarki na omawianym terenie wynosił od 1,28 do 4,17 mg/100g s.m. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie punkty, największe stężenia badanych zanieczyszczeń 

stwierdzono w glebie pobranej w punkcie nr 3, zlokalizowanym na terenie łąki nad rzeką Budzówką. 

Tabela IV.18.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół składowiska 
odpadów w Stoszowicach, w 2009 roku.  

Nr punktu Poziom 
pobrania 

(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne poniżej składowiska, w pobliżu 
piezometru P3 

N 50.58611’ 
E 16.75333’ 

2 0 - 30 pole uprawne po prawej stronie składowiska, 
poniżej składowiska 

N 50.58630’ 
E 16.75442’ 

3 0 - 30 łąka nad rzeką Budzówką, poniżej 
składowiska 

N 50.58568’ 
E 16.75307’ 

4 0 - 30 pole uprawne po lewej stronie składowiska, 
poniżej składowiska  

N 50.58570’ 
E 16.75232’ 

 
Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, 
siarki i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Stoszowicach  
Nr punktu Odczyn  

w 1 n 
KCI 

C-
org. 
% 

Zawar-
tość 

próchni-
cy 
% 

Metale ciężkie  
mg/kg  

    (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

Siarka 
siarcza-

nowa 
mg/100g 

Benzo(a) 
piren 
mg/kg  

1 6,3 1,0 1,72 44,1 <50,0 0,07 49,8 20,5 30,0 2,63 0,013 

2 5,2 1,0 1,72 46,6 <50,0 0,08 49,5 36,7 31,7 1,28 0,006 

3 5,5 2,3 3,97 89,7 <50,0 0,19 77,4 91,8 60,9 4,17 0,047 

4 6,6 1,2 2,07 52,2 <50,0 0,12 40,3 29,5 24,7 1,94 0,025 
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19. Teren wokół składowiska odpadów w Białej 
 
19.1.Charakterystyka obiektu 
Składowisko odpadów we wsi Biała zlokalizowane jest  na działkach nr 1120/1, 1123/16, 1123/17, 

1123/18 o łącznej powierzchni 4,94 ha, obręb Biała, gmina Chojnów, w odległości ok. 0,3 km od miasta 

Chojnowa w kierunku północno-zachodnim. Od strony wschodniej i północno-zachodniej w kierunku 

miasta Chojnowa do składowiska przylegają grunty orne, od strony południowej i południowo-

zachodniej łąki i pastwiska.  

Składowisko przeznaczone jest do przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. 

Powierzchnia całkowita terenu składowiska 4,94 ha, powierzchnia składowania 3,35 ha. Ilość odpadów 

nagromadzonych - 61387,1 Mg. 

 
19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, w rejonie składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.19.1, a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.19.2.  
19.3. Charakterystyka gleb  
Badane próbki gleb należały do grupy granulometrycznej pyłu zwykłego (próby nr 1, 3-6) oraz gliny 

lekkiej pylastej (próba nr 2). 

19.4. Omówienie wyników badań 
19.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
Zakres wartości odczynu wynosił od pH 5,2 (odczyn kwaśny) do pH 6,7 (odczyn obojętny).  

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,5% (w próbie nr 3) do 2,1% (w próbie nr 2). 
 
19.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Ocena zawartości metali w glebach w oparci o klasyfikację IUNG wykazała: 

– zawartość naturalną (stopień 0) niklu, miedzi, chromu i cynku we wszystkich próbach, kadmu  

w próbach 1-2 i 4-6 (w próbie nr 3 kadm utrzymywał się poniżej granicy oznaczalności), ołowiu  

w próbach nr 2-6,  

– zawartość podwyższona (stopień I) ołowiu w próbie nr 1. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla grupy B rodzajów gruntów, wg obowiązującego 

rozporządzenia w pobranych próbach gleb stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej B(a)P. 

Stężenia badanych metali utrzymywały się poniżej dopuszczalnej normy. 

Stężenie benzo(a)pirenu mieściło się w granicach od 0,018 mg/kg do 0,041 mg/kg przekraczając 

poziom dopuszczalny (0,03 mg/kg) w próbie nr 2,3 i 6.  

We wszystkich badanych próbach gleb odnotowano niską zawartość siarki siarczanowej (I stopień). 
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        Tabela IV.19.1. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych poboru próbek gleb wokół  
        składowiska odpadów w Białej 
 

Nr 
punktu 

 
Poziom pobrania 

 (cm) Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
 na południe od składowiska  N 51.29404’ 

 E 15.90713’ 

2 0-30 pole uprawne na południowy-wschód od 
składowiska 

N 51.29472’  
E 15.90801’ 

3 0-30 pole uprawne na wschód od składowiska N 51.29988’ 
 E 15.90927’ 

4 0-30 pole uprawne na zachód od składowiska N 51.29525’  
E 15.90459’ 

5 0-30 pole uprawne na północny – zachód od 
składowiska 

  N 51.29642’ 
 E15.90569’ 

6 0-30 pole uprawne na północ od składowiska    N 51.29737’ 
    E 15.90673’ 
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                    Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki w glebach 
                     pobranych wokół składowiska odpadów w Białej 
 

Metale w mg/kg  
Nr 

punktu 
Odczyn w 

1n KCl 
(pH)  

C org. 
 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

Benzo(a)-      
piren 

 
      mg/kg 

Siarka  
siarcza-
nowa w 
mg/100g 

 

1 5,2 0,95 1,6 34,57 23,24 0,26 7,28 9,04 6,19 0,023 1,07 

2 6,2 1,2 2,1 29,85 13,85 0,21 7,76 7,83 6,76 0,031 0,96 

3 5,5 0,87 1,5 29,86 14,59 <0,20 6,92 6,79 6,58 0,033 1,05 

4 5,4 0,91 1,6 31,03 14,46 0,21 10,43 7,33 9,31 0,018 1,11 

5 5,6 0,94 1,6 44,15 17,22 0,24 11,00 7,76 9,17 0,020 0,92 

6 6,7 1,0 1,7 41,44 19,84 0,27 7,30 6,17 5,81 0,041 1,12 
                         < - poniżej granicy oznaczalności metody 
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20. Teren wokół składowiska odpadów przemysłowych w Orsku  
 
20.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Orsku zlokalizowane jest ok. 400 m na południe od granic Huty Miedzi 

Cedynia w Orsku, 2 km od drogi Rudna-Orsk. Odległość od najbliższych zabudowań wsi Chełm wynosi 

ok. 600 m. Powierzchnia składowiska w granicach ogrodzenia – 2,05 ha, powierzchnia kwater w 

granicach niecki składowiska – 0,664 ha. Łączna ilość odpadów składowanych (stan na październik 

2008 r.) – 3773,23 Mg. Odpady zaprzestano składować 16.01.2008 roku.  

20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono w sześciu punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych w różnej 

odległości od składowiska na terenie pól uprawnych.  

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.20.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.20.2.  

20.3. Charakterystyka gleb  
Badane próbki wykazały skład granulometryczny piasku gliniastego lekkiego (próbki 1, 5) i piasku 

gliniastego mocnego pylastego (próbki nr 2,3,6) oraz piasku gliniastego mocnego (próbka nr 4). 

20.4. Omówienie wyników badań 
20.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od bardzo kwaśnego do obojętnego (pH 4,4 – 6,6). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 0,74% (próbka nr 1) do 

1,48% (próbka nr 4). 

20.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) ołowiu, niklu, chromu, cynku we wszytkach próbach. Zawartość miedzi wykazała w próbach 

nr 1– 4 i 6 zawartość podwyższoną (stopień I), a w próbie nr 5 zawartość naturalną (stopień 0). 

Stężenia kadmu mieściły się poniżej granicy oznaczalności metody. 

Zawartość badanych metali i B(a)P utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości 

określonych dla grupy B rodzajów gruntów zawartych w rozporządzeniu sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi.  

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej (I stopień). 
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        Tabela IV.20.1. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych poboru próbek gleb wokół 
     składowiska odpadów w Orsku 

 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania 

(cm) 
Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne 

geograficzne 

1 0-30 pole uprawne  od strony wschodniej 
składowiska 

N 51.56879’ 
E16.36196’ 

2 0-30 pole uprawne  od strony wschodniej 
składowiska 

N 51.56947’ 
E 16.36217’ 

3 0-30 pole uprawne  od strony północnej 
składowiska 

 N 51.57030’  
 E 16.36143’ 

4 0-30 pole uprawne  
od strony północno-

zachodniej 
kł d i k

 N 51.56953’  
  E 16.35994’ 

5 0-30 pole uprawne  od strony zachodniej 
składowiska 

  N 51.56921’       
 E16.35875’ 

6 0-30 pole uprawne  od strony południowo-
zachodniej 

  N 51.56846’  
  E 16.35848’ 
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Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki w glebach 
pobranych wokół składowiska w Orsku 
 

Metale w mg/kg s.m. 
Nr 

punktu 
Odczyn 

w 1n KCl
(pH)  

C org % 
Zawartość 
próchnicy 

% Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

Benzo(a) 
-piren  

 
mg/kg 

S siarcza-
nowa w 
mg/100g 

1 6,1 0,43 0,74 23,28 11,66 <0,20 5,69 10,87 4,93 0,023 0,99 

2 6,1 0,72 1,24 21,38 12,72 <0,20 6,30 13,55 5,22 0,020 0,95 

3 4,7 0,78 1,33 17,53 14,53 <0,20 5,78 14,02 4,88 <0,014 1,04 

4 4,4 0,86 1,48 15,08 10,96 <0,20 4,49 10,99 4,98 <0,014 1,27 

5 6,6 0,52 0,89 17,38 7,85 <0,20 5,64 11,90 7,18 <0,014 1,07 

6 5,1 0,81 1,39 19,35 11,48 <0,20 5,44 11,41 6,13 <0,014 1,22 
  < - poniżej granicy oznaczalności metody 
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IV D. TRASY KOMUNIKACYJNE 
 
W 2009 roku badaniami gleb objęto trasę komunikacyjną Wrocław – Środa Śl. 

Motoryzacja jest źródłem emisji takich metali ciężkich jak ołów, kadm, miedź, cynk, żelazo, kobalt, 

chrom, nikiel, a także węglowodorów w tym B(a)P. Badania prowadzone przez wiele lat wykazały, że 

oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących od drogi o nasilonym ruchu kołowym jest bardzo 

zróżnicowana, ponieważ zależy od wielu czynników terenowych, klimatycznych oraz wielkości emisji 

zanieczyszczeń. Zawartość metali ciężkich i B(a)P przeważnie zmniejsza się w miarę wzrostu 

odległości od drogi.  

 

21. Trasa komunikacyjna Wrocław – Środa Śl. 
21.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  
Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych wzdłuż drogi 

Wrocław-Środa Śl. W czasie poboru prób droga była przebudowie. Próbki gleb pobierano 10 m od 

drogi. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów 

kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.21.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.21.2.  
21.2. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Wrocław - Środa Śl, charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym od piasków słabo gliniastych w ppk nr 1 do glin średnich w punkcie nr 4 i 6.  

W pozostałych punktach pomiarowych wykazano występowanie glin lekkich pylastych. 

21.3. Omówienie wyników badań 
21.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Próbki gleb, pobrane wzdłuż drogi Wrocław-Środa Śl., charakteryzowały się zróżnicowanym  

odczynem od bardzo kwaśnego w punkcie nr 1 (pH=4,5) do zasadowego w punkcie nr 3 (pH=7,6).  

W punktach 2,4 i 5 wykazano odczyn lekko kwaśny (pH=6,0-6,5), a w punkcie 6 odczyn obojętny 

(pH=7,2). Zawartość próchnicy wahała się od 0,84% w punkcie nr 1 do 2,6 % punkcie nr 3.  

21.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
  W badanych glebach, stwierdzono (wg skali IUNG) zawartość naturalną cynku, ołowiu 

i kadmu (stopień 0). W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nie stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych badanych metali ciężkich. Odnotowano natomiast przekroczenie 

dopuszczanej zawartości benzo(a)piranu we wszystkich punktach pomiarowych. 

Zawartość benzyny i oleju mineralnego nie przekroczyła dopuszczalnych wartości podanych  

w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej  
Wrocław - Środa Śl. 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne Wrocław, vis a vis ul. Lutyńskiej N  51.15009’ 
E 16.83378’ 

2 0-30 pole uprawne za Wróblowicami N  51.15844’ 
E 16.77822’ 

3 0-30 pole uprawne przed m. Źródła, ul. Graniczna  N  51.15934’ 
E 16.73715’ 

4 0-30 pole uprawne skrzyżowanie dróg Juszczyn, Miękinia N  51.16240’ 
E 16.68184’ 

5 0-30 pole uprawne przed m. Komorniki N  51.16432’ 
E 16.65258’ 

6 0-30 pole uprawne m. Komorniki N  51.16420’ 
E 16.63045’ 
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Tabela IV. 21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich,  
benzyny, oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół trasy komunikacyjnej Wrocław-Środa Śl. 
  
Nr punktu 

 
Odczyn  
w 1 n 
KCI 

C-org. 
 

 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m.  
 (pH)   Zn Pb Cd 

Benzyna 
mg/kg s.m. 

Olej mineralny
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
piren 

 
mg/kg s.m.  

1 4,5 0,49 0,84 23,1 14,3 <0,300 <1,0 <10,0 0,370 

2 6,5 0,58 1,00 48,4 18,0 <0,300 <1,0 <10,0 0,155 

3 7,6 1,51 2,60 31,0 15,2 <0,300 <1,0 <10,0 0,184 

4 6,0 0,67 1,76 33,8 15,9 <0,300 <1,0 <10,0 0,159 

5 6,5 0,62 1,07 30,1 19,2 <0,300 <1,0 <10,0 0,274 

6 7,2 0,65 1,12 38,5 18,9 <0,300 <1,0 <10,0 0,289 
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IV.E. TERENY REKREACYJNE 
22. Tereny rekreacyjne w m. Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów Zdrój 
 
22.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  
 
Badania prowadzono łącznie w 12 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na trawnikach 

w parkach i przy domach wczasowych miejscowości Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów Zdrój. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w  tabelach IV.22.1.1- IV.22.1.3, a szczegółowe wyniki badań w tabelach 

IV.22.2.1 -IV.22.2.3.  
22.2. Charakterystyka gleb  
Próbki gleb, pobrane z terenów rekreacyjnych charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym:  

Karpacz – od pyłów zwykłych w ppk 1, 2 i 4 do glin lekkich pylastych w ppk nr 3 

Szklarska Poręba – od piasków gliniastych mocnych pylastych w ppk nr 1, poprzez pyły zwykłe w ppk 2 

i gliny lekkie pylaste w ppk 3 do iłów pylastych w ppk 4. 

Świeradów Zdrój – pyły zwykłe we wszystkich punktach pomiarowych. 

22.3. Omówienie wyników badań 
22.3.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  
 Analizowane próbki gleb wykazały następujący odczyn: 

Karpacz – od kwaśnego (pH=5,4) w ppk 3 do lekko kwaśnego w pozostałych punktach pomiarowych 

(pH=5,6-6,3) 

Szklarska Poręba – odczyn lekko kwaśny (pH=5,8-6,0) 

Świeradów – odczyn lekko kwaśny (pH=5,6-6,0). 

Zawartość próchnicy wahała się następująco: Karpacz - 3,10-7,76%, Szklarska Poręba 3,28-10,00%, 

Świeradów Zdrój 4,48-8,10% (tabele IV.22.2.1-IV.22.2.3). 

22.3.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 
Karpacz: 
 
W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

– cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 3 do średniego zanieczyszczenia (stopień III)  

w ppk 1. W pozostałych punktach występowało słabe zanieczyszczenie tym metalem (stopień II) 

– ołów i kadm: od zawartości naturalnej w ppk 2 i 3 do podwyższonej (stopień I) w ppk 1 i 4  

– miedź: od zawartości naturalnej w ppk 3, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk 2 i 4 do słabego 

zanieczyszczenie (stopień II) w ppk 1 

– nikiel: od zawartości naturalnej w ppk 3 do podwyższonej (stopień I) w ppk 1,2 i 4  

– chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 2 i 3 do słabego zanieczyszczenia (stopień II). 

 W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu  

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych cynku i arsenu w punkcie nr 1 oraz benzo(a)pirenu we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
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Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości Pb, Cd, Cu, Cr, Ni oraz Hg.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień). 

 

Szklarska Poręba: 

W analizowanych glebach, pobranych na terenach rekreacyjnych w Szklarskiej Porębie stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

– cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 3 i 4 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) 

w ppk 1 i 2. 

– ołów: od zawartości naturalnej w ppk 4, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk 3 do średniego 

zanieczyszczenia (stopień III) w ppk 1 i 2. 

– kadm: od zawartości naturalnej w ppk 4 do podwyższonej (stopień I) w ppk 1,2 i 3  

– miedź: od zawartości naturalnej w ppk 3 i 4 do słabego zanieczyszczenie (stopień II) w ppk 1 i 2 

– nikiel: od zawartości naturalnej w ppk 2,3 i 4 do podwyższonej (stopień I) w ppk 1  

– chrom: od zawartości naturalnej w ppk 1 i 2 do słabego zanieczyszczenie (stopień II) w ppk 3 i 4 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych ołowiu w punktach 1, 2 i 3 i benzo(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości Zn, Cd, Cu, Cr, Ni oraz As i Hg.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień). 

 

Świeradów Zdrój: 

W badanych glebach, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG): 

– cynk: słabe zanieczyszczenie (stopień II) we wszystkich punktach pomiarowych 

– ołów: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 2,3,4 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) 

w ppk 1 

– kadm, nikiel: zawartość podwyższona (stopień I) we wszystkich punktach pomiarowych 

– miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 2, 3 i 4 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) 

w ppk 1 

– chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 4 do słabego zanieczyszczenia (stopień II)  

w pozostałych punktach pomiarowych. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych ołowiu w punkcie nr 1 i arsenu w punktach 1,2 i 3, a także benzo(a)pirenu we 

wszystkich punktach pomiarowych.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości Zn, Cd, Cu, Cr, Ni oraz Hg.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień). 
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Tabela IV.22.1.1. Lokalizacja punktów kontrolno - pomiarowych poboru próbek gleb pobranych na terenach rekreacyjnych  
w Karpaczu  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0 -30 trawnik Karpacz – skwer przy ul. Armii Krajowej 3 w 
sąsiedztwie DW „Carmen” 

N 50.76580’ 
E 15.74681’ 

2 0 -30 trawnik Karpacz – skwer przy ul. Mickiewicza 3 w 
sąsiedztwie DW „Mieszko” 

N 50.77407’ 
E 15.75029’ 

3 0 -30 trawnik Karpacz – Park Ludowy N 50.77505’ 
E 15.75811’ 

4 0 -30 trawnik Karpacz – skwer przy ul. Kościelnej w sąsiedztwie 
DW „Bachus” 

N 50.77580’ 
E 15.75848’ 

 
 
Tabela IV.22.2.1. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
 i benzo(a)pirenu w glebach pobranych na terenach rekreacyjnych w Karpaczu 

Metale 
w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g gleby 

Benzo 
(a) 

piren 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n 

 KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Zn Pb Cd Cu Cr Hg Ni As  mg/kg 

1 6,3 4,5 7,76 310,9 73,6 1,41 37,4 43,0 0,12 15,7 23,4 0,72 1,14 

2 5,6 2,5 4,31 106,7 46,3 0,88 14,5 36,3 0,07 10,4 17,0 0,55 0,23 

3 5,4 1,8 3,10 123,1 45,7 0,73 11,7 42,1 0,04 10,8 14,7 0,46 0,09 

4 5,7 2,6 4,48 194,4 77,2 1,09 20,5 50,8 0,12 16,7 13,7 0,39 2,74 
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Tabela IV.22.2.1. Lokalizacja punktów kontrolno - pomiarowych poboru próbek gleb pobranych na terenach rekreacyjnych  
w Szklarskiej Porębie  

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0 -30 trawnik Szklarska Poręba – skwer powyżej Urzędu Miasta w 
Szklarskiej Porębie. 

N 50.83131’ 
E 15.51931’ 

2 0 -30 trawnik Szklarska Poręba – skwer przy Pomniku Poległym 
Żołnierzom. 

N  50.83109’ 
E 15.51872’ 

3 0 -30 trawnik Szklarska Poręba – skwer przy  
ul. Turystycznej. 

N 50.82448’ 
E 15.52409’ 

4 0 -30 trawnik Szklarska Poręba – skwer przy wyciągu 
krzesełkowym obok stawu. 

N 50.81857’ 
E 15.51790’ 

 
 
Tabela IV.22.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
 i benzo(a)pirenu w glebach pobranych na terenach rekreacyjnych w Szklarskiej Porębie 
 

Metale 
w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g gleby 

Benzo 
(a) 

piren 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n 

 KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Zn Pb Cd Cu Cr Hg Ni As  mg/kg 

1 5.9 5,8 10,00 220 107,2 0,97 49,4 42,2 0,21 21,9 15,2 0,33 0,53 

2 5,9 4,3 7,41 290,8 110,7 0,84 43,0 43,5 0,15 13,8 9,1 0,27 0,70 

3 5,8 2,9 5,00 246,4 103,4 1,01 23,3 38,3 0,14 13,3 12,9 0,51 1,30 

4 6,0 1,9 3,28 116,8 41,9 0,90 13,1 37,4 0,04 8,1 8,2 0,57 0,21 
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Tabela IV.22.3.1. Lokalizacja punktów kontrolno - pomiarowych poboru próbek gleb pobranych na terenach rekreacyjnych  
w Świeradowie Zdroju  

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0 -30 trawnik Świeradów Zdrój – Park Zdrojowy przy pijalni wody 
mineralnej 

N 50.90661’ 
E 15.33524’ 

2 0 -30 trawnik Świeradów Zdrój – Park Zdrojowy, główne wejściu 
do parku. 

N  50.90688’ 
E 15.33461’ 

3 0 -30 trawnik Świeradów Zdrój – Park Zdrojowy poniżej głównej 
ulicy, przy uzdrowisku. 

N 50.90702’ 
E 15.33582’ 

4 0 -30 trawnik Świeradów Zdrój – Dolny Park Zdrojowy przy 
baseniku. 

N 50.90736’ 
E 15.33604’ 

 
 
Tabela IV.26.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
 i benzo(a)pirenu w glebach pobranych na terenach rekreacyjnych w Świeradowie Zdroju 

Metale 
w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczanowa 

mg/100g gleby 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n 

 KCl 
(pH) 

C-org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Zn Pb Cd Cu Cr Hg Ni As  

Benzo 
(a) 

piren 
 

mg/kg 

1 5.8 3,5 6,03 138,7 109,7 0,65 35,9 44,5 0,22 18,9 27,1 0,39 0,33 

2 5,6 2,6 4,48 117,1 75,9 0,56 22,1 45,7 0,17 15,5 24,8 0,37 0,34 

3 6,0 3,1 5,34 110,0 89,7 0,59 18,4 41,0 0,32 14,6 20,4 0,51 0,36 

4 5,9 4,7 8,10 122,4 70,2 0,45 17,9 38,7 0,53 11,5 19,2 0,57 0,40 
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V. PODSUMOWANIE 
 

1. W 2009 roku badaniami gleb objęto 22 obiekty na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 142 punktach pomiarowych. 

2. Badania prowadzone w 2009 roku objęły tereny: w pobliżu zakładów przemysłowych, użytkowane 

rolniczo, w otoczeniu składowisk, wzdłuż tras komunikacyjnych oraz tereny rekreacyjne. 

3. Interpretacji wyników badań dokonano w oparciu o 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) oraz wytycznych IUNG Puławy.  

4. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 2009 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: cynku, ołowiu, chromu, rtęci i arsenu oraz 

benzo(a)pirenu. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń niklu, kadmu i miedzi. Odnotowano też przekroczenie dopuszczalnych stężeń sumy WWA. 

Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu.  

5. Przekroczenie dopuszczalnych wartości badanych wskaźników w odniesieniu do rozporządzenia 

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

ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) odnotowano wokół 12 obiektów w 63 punktach pomiarowych. 

6. W 2009 roku największe ilości przekroczeń metali ciężkich dotyczyły chromu (8 ppk) i wykazano je 

na terenach wodonośnych Wrocławia. 

W poniższej tabeli wyszczególniono obiekty, wokół których wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

norm wraz ze wskaźnikami jakie przekroczyły dopuszczalne stężenia oraz liczbą ppk w jakiej 

stwierdzono przekroczenia.  

Tabela V.1. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach w 2009 roku na 
terenie województwa dolnośląskiego  
 

Obiekt 
Ilość badanych  

punktów 
pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył 

dopuszczalne stężenie 

Ilość punktów, w 
których stwierdzono 

przekroczenie 
Zn 1 

B(a)P 6 
Teren wokół zakładów na osiedlu Kowale 
we Wrocławiu 
(3M,  PPG Deco Polska Sp. z o o) 

6 
WWA 5 

Cr 8 Tereny wodonośne Wrocławia ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru 
wokół hałdy Huty Siechnice 

10 
B(a)P 8 

Teren w pobliżu PZL–Hydral S.A. 
we Wrocławiu 6 B(a)P 6 

Pb 1 Teren wokół ZNTK Oleśnica S.A. i 
Centralnej Ciepłowni w Oleśnicy 10 B(a)P 9 
Teren zdeponowania stłuczki rtęciowej 
na obszarze dawnego Zakładu Przeróbki 
Barytu w Boguszowie-Gorcach 

5 Hg 1 

Obszary wokół FAP ZETKAMA S.A. 
w Ścinawce Średniej 5 B(a)P 5 

Teren wokół MULTIMET Sp. z o.o. 
w Przemkowie, ul. Fabryczna 4 B(a)P 4 
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Obiekt 
Ilość badanych  

punktów 
pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył 

dopuszczalne stężenie 

Ilość punktów, w 
których stwierdzono 

przekroczenie 
Teren wokół ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. 
z o.o. Zakład Produkcji Pomocniczej w 
Kunicach  

4 B(a)P 2 

teren wokół składowiska odpadów 
w Stoszowicach 

4 B(a)P 1 

teren wokół składowiska odpadów w 
Białej 

6 B(a)P 3 

trasa komunikacyjna Wrocław-Środa 
Śląska 6 B(a)P 6 

tereny rekreacyjne w m. Karpacz, 
Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój 12 As 4 

 
7. W 2009 roku nie stwierdzono występowania gleb silnie zanieczyszczonych (stopień IV) oraz bardzo 

silnie zanieczyszczonych (stopień V) w skali IUNG Puławy.  

8. Gleby średnio zanieczyszczone (stopień III) występowały na terenach rekreacyjnych Karpacza  

(Zn -1 ppk), Szklarskiej Poręby (Zn i Pb - 2 ppk) i Świeradowa Zdroju (Zn - 1ppk) .  

9. W około 80 -100% wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo zawartość 

azotu mineralnego była wyższa niż średnia zawartość tego związku (70 kg/ha), stwierdzona w 2009 

roku w glebach województwa dolnośląskiego w warstwie 0-30 cm jesienią . 

10. Na terenach w pobliżu zakładów przemysłowych występowały przekroczenia dopuszczalnych 

wartości metali ciężkich, benzo(a)pirenu i sumy WWA w stosunku do rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na terenach 

użytkowanych rolniczo występowały na ogół naturalne zawartości metali ciężkich (stopień 0).  

Na obszarach tych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu, podobnie 

jak na terenach wokół składowisk odpadów i na terenach wzdłuż tras komunikacyjnych.  

11. W 15 % badanych punktów pomiarowych  występowała podwyższona antropogenicznie zawartość 

siarki siarczanowej (IV stopień).  

12. Badania gleb, przeprowadzone w 2009 roku przez WIOŚ Wrocław wskazały na występowanie 

nowych obszarów na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie przekroczone są standardy jakości 

gleby. Potwierdziły one także utrzymujące się zanieczyszczenie gleb wokół obiektów badanych 

poprzednich latach jak np. Cr na terenach wodonośnych Wrocławia  
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