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I. WSTĘP 
 

     W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Do badań pobrano 142 próbki gleby. Wykaz obiektów, liczbę punktów pomiarowych przy poszczególnych 

obiektach oraz zakres badań przedstawiono w tabeli I.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, zanieczyszczenia 

węglowodorowe w tym benzo(a)piren, olej mineralny, benzyna, siarka siarczanowa, azot 

mineralny. 

Tabela I. 1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych 
zanieczyszczeniami w 2011 roku – tereny uprzemysłowione  

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

1 
Obszar Natura 2000 - Zbiornik Mietkowski (gm. 
Mietków, pow.wrocławski) 

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

 
6 

2 
Obszar Natura 2000 - Przełomy Pełcznicy pod 
Książem (gm. Wałbrzych, pow.wałbrzyski) 

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

5 

3 
Obszar Natura 2000 – Pątnów Legnicki (gm. 
Kunice, pow legnicki) 

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

6 

4 
Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy 
(gm.Wołów, pow.wołowski) 

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

6 

5 
Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym 
uwzględnienie obszaru wokół hałdy Huty 
Siechnice (gm. Siechnice, pow.wrocławski) 

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

10 

6 

Teren wokół Z.S. Jelcz S.A. w  Jelczu 
Laskowicach z uwzględnieniem terenów 
popowodziowych (m. i gm. Jelcz-Laskowice, 
powiat oławski) 

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

10 

7 

Teren wokół PCC Rokita w Brzegu Dolnym ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru w 
pobliżu składowiska odpadów „Ekologistyka” 
Sp. z o o. (m i gm. Brzeg Dolny, pow.wołowski) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, As, S-SO4, 
WWA w tym B(a)P i naftalen, BTX, chlorobenzeny 
(suma), węglowodory alifatyczne chlorowane (suma),  
chlorofenole (suma) 

10 

8 
Teren wokół zakładów LG w Biskupicach 
Podgórnych (gm. Kobierzyce, pow.wrocławski) 

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

6 

9 
Teren wokół ZM SILESIA SA Oddział HUTA 
OŁAWA w Oławie (m. Oława, pow.oławski)  

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

10 
Obszar wokół Ciepłowni Zawiszów  
w Świdnicy (m. Świdnica) 

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

4 

11 
Okolice miejscowości Miedzianka ( gm. 
Janowice Wlk., pow.jeleniogórski) 

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

6 
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L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

12 
Świeradów Zdrój z uwzględnieniem terenu przy 
parkingu kolei gondolowej (m.Świeradów Zdrój, 
pow.lubański) 

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

5 

13 
Teren wokół byłych Zakładów Chemicznych 
„JELCHEM” w Jeleniej Górze (m. Jelenia Góra) 

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

5 

14 
Teren wokół składowiska odpadów „Maślice” 
we Wrocławiu  (m. Wrocław) 

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

6 

15 
Teren wokół składowisk odpadów w m. Gatka 
(gm. Żmigród, powiat trzebnicki) 

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

6 

16 
Teren wokół składowiska odpadów w Ścinawie 
(gm. Ścinawa, pow. lubiński) 

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

6 

17 
Teren wokół składowiska odpadów w 
Zagrodnie  (gm. Zagrodno, pow. złotoryjski) 

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

6 

18 
Teren wokół składowiska odpadów w 
Grzybianach (gm. Kunice, pow. legnicki)  

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

6 

19 
Tereny użytkowane rolniczo – '"KA-MI" Spółka 
z o.o. Kaszyce Milickie (gm. Żmigród, powiat 
trzebnicki) 

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

6 

20 
Tereny użytkowane rolniczo - Ferma drobiu  
„M§A”S.C., Zakład Produkcyjny w Sycowie  
(m.i gm. Syców, pow.oleśnicki) 

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

6 

21 
Trasa komunikacyjna - Nowa Ruda-Kłodzko  
(gm. Nowa Ruda, gm. Kłodzko, pow.kłodzki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 5 

22 
Trasa komunikacyjna - Legnica – Złotoryja  
(gm. Krotoszyce, pow. legnicki, gm. Złotoryja, 
pow. złotoryjski) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 

8 

 
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. 
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II. KRYTERIA OCENY WYNIKÓW BADA Ń 
 

      1. Metale ci ężkie i wybrane zanieczyszczenia w ęglowodorowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

wyodrębniono następujące grupy gruntów: 

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 i Cr w badanych 

glebach, wykorzystano także wytyczne do oceny stopnia zanieczyszczania gleb i roślin metalami 

ciężkimi i siarką, opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) – tabela  

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

Lp. Zanieczyszczenie Grupa A 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt]* 

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

   Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

   do poniżej do poniżej    do poniżej  

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

1 Arsen 20 20 20 25 25 55 60 25 100 

2 Chrom 50 150 150 190 150 380 500 150 800 

3 Cynk 100 300 350 300 300 720 1.000 300 3.000 

4 Kadm 1 4 5 6 4 10 15 6 20 

5 Miedź 30 150 100 100 100 200 600 200 1.000 

6 Nikiel 35 100 50 100 70 210 300 70 500 

7 Ołów 50 100 100 200 100 200 600 200 1.000 

8 Rtęć 0.5 2 3 5 4 10 30 4 50 

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

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

11 Benzo(a)piren 0,02 0,03 5 10 5 40 50 5 40 
* m ppt – metry pod poziomem terenu 
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Tabela nr II.2. Ocena zawartości metali ciężkich w mg/kg w powierzchniowej warstwie gleb 
uprawnych (wartości zweryfikowane)  

METAL GRUPA 

GLEBY 

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB 
0 I II III IV V 

OŁÓW 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: 

- stopie ń 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  
- stopie ń I - gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Mogą być przeznaczone do pełnego 
wykorzystania rolniczego z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
- stopie ń 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. 
- stopie ń 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. 
- stopie ń 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.  
- stopie ń 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 II.3. 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 BADA Ń 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 

IVA. OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 

1. Teren wokół Zbiornika Mietkowskiego  

1.1. Charakterystyka obiektu 

    Obszar Natura 2000 - Zbiornik Mietkowski o kodzie PLB020004 i powierzchni 1193,9 ha położony 

jest w regionie wrocławskim koło miejscowości Mietków. Głównym elementem obszaru jest zbiornik 

retencyjny, który w okresach suchych umożliwia podniesienie poziomu wody w Odrze, ułatwiając 

żeglugę. Pełni też funkcję żwirowni i ochrony przeciwpowodziowej, stąd charakteryzuje się dużymi 

wahaniami poziomu wody. Okresowo pojawiają się duże obszary odsłoniętego mulistego dna  

(żerowisko siewkowatych). Efektem wydobywania żwiru są zwałowiska ziemi, tworzące przy wysokich 

stanach wody, małe wyspy - miejsce gniazdowania mew, rybitw itp. Wysoki poziom wody przyczynia się 

do zaniku roślinności wynurzonej - miejsca bytowania wielu gatunków ptaków.  Zbiornik otoczony jest 

falistym terenem zajętym przez rozmaite uprawy, takie jak: kukurydza, rzepak itp. W ostoi występuje co 

najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi 

(PCK). W okresie lęgowym występuje ohar (PCK) - 1%-2% populacji krajowej, rybitwa rzeczna i mewa 

czarnogłowa - powyżej 1% populacji krajowej. Miejsce odpoczynku ptaków w okresie wędrówek i 

zimowisko niektórych gatunków (w okresie wędrówek gęsi: gęś zbożowej Anser fabalis tworzy stada 

liczące ponad 40000 osobników, zaś w zimie, gdy zbiornik nie jest zamarznięty, przebywa tu 7000-9000 

osobników.) Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej oraz rybitwy rzecznej.  

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej; 

stosunkowo duże koncentracje osiąga gęś białoczelna, krzyżówka, siewnica, łęczak i kulik wielki (PCK); 

ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników. 

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

  Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na polach 

uprawnych, położonych w otoczeniu Zbiornika. 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 pól uprawnych, położonych w otoczeniu Zbiornika Mietkowskiego wykazały 

skład granulometryczny od pyłu zwykłego w ppk 3 do glin średnich pylastych w pozostałych punktach 

pomiarowych.  

1.4. Omówienie wyników bada ń 

1.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem od bardzo kwaśnego w ppk 1-4 (pH=4,6-4,8) w 

ppk nr 1,5 i 6 do lekko kwaśnego (ppk 2,3 i 4). Zawartość próchnicy wahała się od 0,76% (ppk 5) do 

2,07% (ppk 1).  

1.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

  W badanych glebach, pobranych w otoczeniu Zbiornika Mietkowskiego stwierdzono następujące 

stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

cynk, ołów, kadm - zawartości naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 
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chrom – od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 2, 4 i 5 do zawartość podwyższonej (stopień I) w 

pozostałych punktach pomiarowych, 

miedź i nikiel - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 1, 2, 4, 5 i 6 do zawartość podwyższonej 

(stopień I) w ppk nr 3.  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren wokół Zbiornika winien być zaliczony do  

grupy gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak 

wobec braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali 

ciężkich na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych 

zawartości metali na rośliny i środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali 

ciężkich uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości 

określonych dla grupy gruntów B. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla  gruntów grupy B, zawartych w rozporządzeniu  

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w glebach pobranych w otoczeniu 

Zbiornika Mietkowskiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości metali ciężkich w tym 

także rtęci, arsenu i benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień ) we wszystkich punktach 

pomiarowych.  
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Tabela IV. 1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Zbiornika Mietkowskiego  
(Obszar Natura 2000) 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
za miejscowością Bożygniew 

N 50,96628° 
E 16,61630° 

2 0-30 pole uprawne 
przed miejscowością Dzików 

N 50,96485° 
E 16,59590° 

3 0-30 pole uprawne po zachodniej stronie zbiornika na północ od wlotu 
Bystrzycy 

N 50,57349° 
E 16,35425° 

4 0-30 pole uprawne 
za miejscowością Domanice 

N 50,94353° 
E 16,59888° 

5 0-30 pole uprawne 
za miejscowością Chwałów w kierunku Maniowa Małego 

N 50,94438° 
E 16,63291° 

6 0-30 pole uprawne  
 

przy zaporze Zbiornika 
 N 50,96617° 
E 16,64594° 
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Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Zbiornika Mietkowskiego (Obszar Natura 2000) 
 

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 4.6 1.20 2.07 42.1 20.50 <0.300 31.30 15.3 14.50 0.050 5.750 0.79 <0.0040 

2 5.7 1.05 1.81 56.2 20.40 <0.300 30.10 15.1 15.70 0.059 4.900 1.42 0.0090 

3 5.9 0.91 2.00 47.3 17.60 <0.300 30.90 13.1 13.20 <0.050 5.630 1.26 0.0065 

4 5.7 0.52 0.89 44.0 16.20 <0.300 31.10 15.5 17.60 <0.050 5.290 0.47 0.0278 

5 4.8 0.44 0.77 36.5 16.20 <0.300 25.40 10.0 11.20 0.068 4.880 0.47 0.0078 

6 4.6 0.48 0.82 67.8 18.80 <0.300 35.10 16.6 20.40 0.058 6.240 1.15 0.0044 
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2. Przełomy Pełcznicy pod Ksi ążem  

2.1. Charakterystyka obiektu  

Obszar Natura 2000 - Przełomy Pełcznicy pod Książem o kodzie PLH020020, obejmujący rezerwat o 

tej samej nazwie, położony w całości na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego w gminie 

Wałbrzych. Powierzchnia obszaru wynosi 240,3 ha. Na tym terenie znajdują się przełomowe doliny 

rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnika, na długości ok. 2 km i szerokości do 1,5 km oraz dzielący je 

grzbiet (wzgórze Skiba). Ściany wąwozów tworzą odsłonięte skały oraz rumosz skalny. Obszar ostoi 

niemal w całości pokrywają zbiorowiska leśne, takie jak np. jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach 

i zboczach, kwaśne buczyny i ciepłolubne dąbrowy. Wśród siedlisk wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej, oprócz ww. zbiorowisk leśnych, znajdują się tu m.in. takie siedliska jak: 

porośnięte roślinnością ściany skalne i urwiska krzemianowe, ziołorośla górskie i nadrzeczne, 

pionierskie murawy na skałach krzemianowych. W obrębie omawianego obszaru znalazło się 12 ha 

zbiorowisk leśnych przeznaczonych do całkowitej przebudowy drzewostanu. Również część zbiorowisk 

kwaśnej buczyny oraz acydofilnych dąbrów (odpowiednio ok. 40 i 18 ha) wymaga stopniowej 

renaturyzacji. W skład obszaru włączono również podziemia zamku Książ, będące zimowiskiem kilku 

gatunków nietoperzy (mopek i nocek). Oprócz nietoperzy, faunę ssaków wymienionych w Załączniku II, 

reprezentuje na tym obszarze również wydra. 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych. Punkty zlokalizowane 

zostały na terenie lasu mieszanego znajdującego się w pobliżu rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik oraz 

po różnych stronach drogi prowadzącej na wzgórze Skiba, jak również na szczycie tego wzgórza. Próby 

gleb pobrano po odgarnięciu ściółki leśnej, z głębokości 0-20 cm. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.2.2.  

2.3. Charakterystyka gleb 

 Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. W punkcie nr 1 

stwierdzono występowanie pyłu zwykłego, w punktach nr 2, 3 i 5 gliny średniej pylastej, a w punkcie nr 

4 gliny ciężkiej pylastej.  

2.4. Omówienie wyników bada ń 

2.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

 Analizowane gleby wykazywały odczyn bardzo kwaśny we wszystkich badanych punktach 

pomiarowych ( pH od 3,1 do 3,5). Badane próbki gleb charakteryzowały się bardzo wysoką zawartością 

próchnicy na poziomie od 15 % do 25 %. 
2.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Badany teren, w znacznej części porośnięty lasem mieszanym, nie jest obszarem uprawowym. 

Jednakże aby ocena była pełna, przeprowadzona została ocena zawartości analizowanych metali 

ciężkich wg skali IUNG, na podstawie której stwierdzono, że w większości przypadków zawartość metali 

odpowiadała naturalnej zawartości metali ciężkich (stopień 0). Podwyższoną zawartość (stopień I), 

stwierdzono wyłącznie w przypadku miedzi, ołowiu i chromu w punkcie nr 1 oraz w przypadku miedzi w 

punkcie nr 2. 
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        Wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren obszaru winien być zaliczony do grupy 

gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec 

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

metali na rośliny i środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich 

uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych 

dla grupy gruntów B. 

W stosunku do wartości dopuszczalnych określonych dla grupy B nie stwierdzono przekroczeń 

zawartości badanych metali ciężkich.  W punkcie nr 1 przekroczona została dopuszczalna zawartość 

benzo(a)pirenu.  

Zawartość siarki siarczanowej w punktach nr 3, 4 i 5 była naturalna w stopniach I i II w skali IUNG. 

Natomiast w punktach nr 1 i 2 stężenie siarki odpowiadało IV stopniowi, czyli zawartości podwyższonej 

antropogenicznie. 
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Tabela IV.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie rezerwatu  
Przełomy Pełcznicy pod Książem   
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0 - 20 las mieszany po prawej stronie drogi nad potokiem Szczawnik N = 50,84739° 
E = 16,28173° 

2 0 - 20 las mieszany na wzgórzu w delcie rzeki Pełcznicy   i potoku 
Szczawnik 

N = 50,84725° 
E = 16,28621° 

3 0 - 20 las mieszany po prawej stronie drogi prowadzącej na wzgórze 
Skiba, przed rozwidleniem dróg 

N = 50,84411° 
E = 16,28385° 

4 0 - 20 las mieszany po lewej stronie drogi prowadzącej  
na wzgórze Skiba, za rozwidleniem dróg 

N = 50,84348° 
E = 16,28391° 

5 0 - 20 las mieszany na szczycie wzgórza Skiba N = 50,84247° 
E = 16,28500° 

 
Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach 
pobranych na terenie rezerwatu Przełomy Pełcznicy pod Książem  
Nr punktu Odczyn  

w 1 n 
KCI 

C org. 
% 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 mg/kg s.m. 

Siarka 
siarcza-

nowa  
mg/100g 

Benzo(a) 
piren 

mg/kg s.m.  

    Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As 

1 3,1 14,4 24,82 31,8 55,9 0,259 20,2 29,6 9,8 0,303 16,5 3,57 0,076 

2 3,5 9,52 16,41 51,8 27,9 0,267 26,2 25,9 19,8 0,146 9,1 5,87 0,016 

3 3,3 11,3 19,48 39,4 22,4 0,217 16,7 12,5 8,73 0,119 13,6 3,46 0,0075 

4 3,5 8,73 15,05 42 23,1 0,249 22,6 10,1 10,9 0,138 11,9 2,44 0,0096 

5 3,3 8,58 14,79 41,6 20,9 0,213 24,3 13 11,3 0,106 10,8 1,02 <0,0039 
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3. Pątnów Legnicki - Obszar Natura 2000 

3.1. Charakterystyka obiektu 

   Obszar Natura 2000 – Pątnów Legnicki znajduje się w województwie dolnośląskim, na terenie 

powiatu legnickiego w gminie Kunice, między miejscowościami: Pątnów Legnicki, Bieniowice i 

Miłogostowice. Zamykają go linie dróg łączących wsie Pątnów Legnicki, Bieniowice (dawna linia 

kolejowa do Prochowic), Miłogostowice, Dobrzejów, a następnie granica administracyjna miasta 

Legnica. Powierzchnia obszaru to 837.8 ha, a kod: PLH020052. Obszar stanowi mozaikę lasów, łąk, 

zarośli tarniny i innych krzewów, szuwarów oraz stawów hodowlanych. 

W granicach obszaru znajdują się leśne rezerwaty przyrody „Błyszcz” i „Ponikwa” utworzone dla 

ochrony cennych fragmentów lasu, głównie łęgu i grądu. 

Obszar chroni jedno z ładniejszych skupisk wilgotnych zarośli tarninowych oraz dobrze wykształconych 

grądów i łęgów w dawnym woj. legnickim. Dużą wartość na tym terenie mają niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz pomorski kwaśny las 

brzozowo-dębowy. 

Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania barczatki kataks (Eriogaster catax) na Dolnym Śląsku. 

Stanowi ostoję innych motyli z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce: ogończyk 

akacjowiec Satyrium acaciae (NT), mieniak tęczowiec Apatura iris (LC), sówka Dicycla oo (EN). 

Występują tu ponadto w liczących się populacjach wydra Lutra lutra, kumak nizinny Bombina bombina, 

modraszek nausitous Maculinea nausithous i czerwończyk nieparek Lycaena dispar. (źródło: 

http://.obszary.natura2000.pl) 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie obszaru 

Pątnów Legnicki w gminie Kunice. Punkty zlokalizowano na polach uprawnych i odłogowanych. 

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  

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasku gliniastego mocnego (ppk nr 4), 

piasku gliniastego lekkiego (ppk nr 3 i 6) oraz gliny lekkiej (ppk nr 1, 2, 5). 

3.4. Omówienie wyników bada ń 

3.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Próbki gleb, pobrane na terenie obszaru Pątnów Legnicki charakteryzowały odczynem od bardzo 

kwaśnego w punkcie 3 (pH=4,0) do zasadowego w ppk 6 (pH=7,5). Zawartość próchnicy mieściła się w 

zakresie od 0,98% (w próbie nr 5) do 3,27% (w próbie nr 3). 

3.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała: 

- zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Cr, Ni, Cd we wszystkich punktach pomiarowych, a Pb i Cu w 

punktach nr 1, 2, 4,-5, 6,  

- zawartość podwyższoną (stopień I) Pb i Cu w ppk nr 3.  
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Wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren obszaru winien być zaliczony do grupy 

gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody  Jednak wobec 

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

metali na rośliny i środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich 

uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych 

dla grupy gruntów B. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla gruntów grupy B zawartych w rozporządzeniu w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych wartości benzo(a)pirenu w ppk nr 2, 3 i 6. Stężenia badanych metali utrzymywały się w 

granicach dopuszczalnych norm dla grupy B.  

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG (stopień I). 
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na obszarze Pątnów Legnicki 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 
0-30 pole uprawne w południowo-zachodniej części obszaru 

N 51.25442°  
E 16.20830° 

2 
0-30 pole uprawne w pobliżu miejscowości Miłogostowice 

 N 51.27689°  
E 16.21120° 

3 
0-30 nieużytek w pobliżu miejscowości Miłogostowice 

N 51.27621°  
E 16.22717° 

4 
0-30 pole uprawne w północno - wschodniej części obszaru 

N 51.26177°  
E 16.24259° 

5 
0-30 pole uprawne we wschodniej części obszaru 

N 51.25915°  
 E 16. 24647° 

6 
0-30 pole uprawne w południowej części obszaru 

N 51.25193°  
E 16.22727° 
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Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu w glebach 
pobranych na obszarze Pątnów Legnicki 
 

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 
6,3 0,97 1,67 33 15 0,20 11 11 5,3 0,0331 2,8 0,889 0,017 

2 
4,4 1,1 1,89 35 17 0,20 13 7,7 5,5 0,0436 4,2 0,536 0,032 

3 
4,0 1,9 3,27 25 28 <0,20 12 11 4,6 0,295 5,4 0,220 0,087 

4 
4,3 1,2 2,06 21 19 <0,20 11 10 3,3 0,0434 3,5 0,215 0,022 

5 
5,6 0,57 0,98 21 14 <0,20 13 7,3 4,4 0,0466 3,3 1,50 0,012 

6 
7,5 0,75 1,29 30 16 <0,20 8,0 9,0 4,4 0,0484 2,9 0,410 0,066 

 
 
 



 24 

4. Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy 

4.1. Charakterystyka obiektu 

   Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy to park krajobrazowy utworzony w 1994 (pow. 7953 ha) 

położony w powiecie wołowskim, bezpośrednio na północny - zachód od Wołowa, na pograniczu Niziny 

Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego w dorzeczu Jezierzycy do której na obszarze parku wpływa mały 

prawobrzeżny dopływ Juszka. W obrębie PK Doliny Jezierzycy znajduje się ścisły rezerwat przyrody 

Uroczysko Wrzosy (576 ha), mający na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Na terenie 

rezerwatu występują w przewadze łęgi jesionowo-olszowe. Fragmentarycznie zachowane są fitocenozy 

łęgu wiązowo jesionowego. Jezioro w okolicy wsi Wrzosy daje schronienie wielu gatunkom. W parku 

obserwuje się 45 rzadkich gatunków ptaków, 90 miejsc lęgowych oraz 52 gatunki ptaków 

odwiedzających ten teren w okresie wędrówek wiosennych, jesiennych i w okresie zimowym 

zagrożonych dzikich ptaków, np. bocian czarny, orzeł bielik, bąk, kania rdzawa, kropiatka, jak i 

gatunkom występującym powszechnie. Oprócz ptaków występują także pozostałe grupy zwierząt. Płazy 

i gady to m.in.: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba 

jeziorkowa, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija 

zygzakowata. Ssaki to m.in.:ryjówka aksamitna, rzęsorek rzeczek, piżmak, borsuk, łasica łaska, jeleń, 

daniel. Około 80% powierzchni parku zajmują lasy z przewagą sosny. Występują tu także dęby  

i modrzewie. Około 15% powierzchni zajmują łąki. W parku znajduje się wiele stanowisk sprzyjających 

rozwojowi roślinności hydrofitycznej. Są nimi starorzecza, stawy hodowlane, śródleśne młaki, rowy 

odwadniające oraz strumienie i cieki. Rzadkimi, a występującymi na terenie parku okazami flory są 

m.in. kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, długosz królewski, listera jajowata, storczyk 

szerokolistny, kopytnik pospolity, porzeczka czarna, płucnica islandzka oraz sromotnik bezwstydny. 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych i łąk, położonych w obrębie Parku. 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.  

4.3. Charakterystyka gleb  

    Próbki gleb pobrane z terenu Parku wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków 

luźnych w ppk nr 2 i 3, poprzez piaski słabo gliniaste w ppk nr 4 i 5 i piaski gliniaste mocne w ppk nr 1 

do iłów pylastych w ppk nr 6. 

4.4. Omówienie wyników bada ń 

4.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane z terenu Parku charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem. W ppk nr 5  

wykazano odczyn bardzo kwaśny (pH=4,0). W punktach 3 i 6 wykazano odczyn kwaśny, a punkcie nr 4 

odczyn obojętny (pH=6,6). Odczyn zasadowy (pH>7,2) stwierdzono w punktach 1 i 2. Zawartość 

próchnicy wahała się od 0,80% (ppk 2) do 4,24% (ppk 6).  

4.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

    W badanych glebach, pobranych z terenu Parku, stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) Pb i 

Cd. Zawartość cynku, miedzi i niklu kształtowała się od zawartości naturalnej w punktach 1-5 do 



 25 

podwyższonej (stopień I) w punkcie nr 6. Także w punktach 1-5 wykazano naturalną zawartość chromu 

ale w punkcie nr 6 wykazano słabe zanieczyszczenie (stopień II) tym metalem.  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, teren Parku winien być zaliczony do grupy 

gruntów A ze względu na objęcie go ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec 

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

metali na rośliny i środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich 

uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych 

dla grupy gruntów B. 

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych metali ciężkich  

w tym rtęci i arsenu. We punkcie pomiarowym nr 4  przekroczona została dopuszczalna zawartość 

benzo(a)pirenu.  

Stwierdzona zawartość siarki siarczanowej była naturalna w skali IUNG w stopniach I, II i III.  
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie Parku Krajobrazowego Doliny 
Jezierzycy 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka 
m. Krzydlina Mała 

N 51.31302  
 E16.53632  

2 0-30 pole uprawne 
przed m. Dębno 

N 51.34008  
E 16.53279  

3 0-30 łąka 
Łąki Bacarskie - Rezerwat „Uroczysko Wrzosy” 

N 51.37723  
E 16.54177  

4 0-30 pole uprawne 
za m. Wrzosy 

N 51.36435  
E 16.59463  

5 0-30 łąka na skraju lasu 
w pobliżu m. Wodnica 

N 51.36882  
E 16.50507  

6 0-30 pole uprawne 
za m. Orzeszków 

N 51.40820  
E 16.51360  

 
Tabela IV.4.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy 

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 7.7 0.98 1.69 28.1 12.00 <0.300 14.90 <10.0 4.91 <0.050 4.180 3.09 0.0046 

2 7.9 0.46 0.80 <20.0 12.10 <0.300 5.33 <10.0 2.85 <0.050 3.220 0.82 0.0219 

3 5.1 1.26 2.17 <20.0 6.31 <0.300 3.29 <10.0 <2.00 <0.050 1.320 1.08 0.0044 

4 6.6 0.44 1.00 <20.0 10.80 <0.300 8.14 <10.0 4.35 <0.050 4.250 1.29 0.0341 

5 4.0 1.03 1.78 <20.0 8.70 <0.300 6.50 <10.0 3.40 <0.050 2.790 2.21 0.0058 

6 4.6 2.46 4.24 76.0 30.80 <0.300 76.70 23.4 25.80 0.083 14.900 1.72 0.0078 
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5. Tereny wodono śne Wrocławia ze szczególnym uwzgl ędnienie obszaru wokół 

hałdy Huty Siechnice  

5.1. 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 2010 roku na 

składowisku Elektrociepłowni Czechnica nagromadzono 276 226,0 m3 odpadów. W 2011 roku w pobliżu 

terenów wodonośnych prowadzono nadal prace związane z budową Obwodnicy Autostradowej 

Wrocławia.  

 
5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono łącznie w 10 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na łąkach 

terenów wodonośnych oraz w ogrodach ROD Tulipan w Siechnicy i w ogrodzie przydomowym. 

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 łąkach terenów wodonośnych charakteryzowały się zróżnicowanym składem 

granulometrycznym od piasków gliniastych lekkich w ppk nr 4 i 6, poprzez piaski gliniaste mocne w ppk 

nr 5 i 3, gliny lekkie pylaste w ppk nr 1 i 7 do glin średnich pylastych w ppk nr 2. Na terenie ogrodów 

występowały piaski gliniaste lekkie w ppk nr 8 i 9 i piaski gliniaste mocne w ppk nr 10. 

5.4. Omówienie wyników bada ń 

5.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Próbki gleb, pobrane na łąkach terenów wodonośnych charakteryzowały się zróżnicowanym 

odczynem od kwaśnego w ppk nr 1 (pH=5,5), poprzez lekko kwaśny w ppk nr 2 i 4 (pH=6,1-6,4) do 

zasadowego (pH >7,2) w punktach pozostałych punktach zlokalizowanych na łąkach. W punktach 

zlokalizowanych na ogrodach(nr 8-10) wykazano odczyn obojętny (pH=7,0-7,2). 

Zawartość próchnicy wahała się od 0,22% (ppk 3) do 7,05% (ppk 2) w glebach łąk oraz od 3,98 % (ppk 

nr 10) do 5,10% (ppk nr 8) w glebach ogrodów.    

5.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych glebach, pobranych na łąkach terenów wodonośnych , stwierdzono naturalną zawartość 

(stopień 0) ołowiu, kadmu i niklu. Zawartość kadmu i niklu w glebach ogrodów była także naturalna. 

W glebach ogrodów zawartość ołowiu kształtowała się od naturalnej w punktach 8 i 10 do 

podwyższonej (stopień I) punkcie nr 9. 
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Zawartość cynku kształtowała się od naturalnej w glebach łąk (ppk nr 3,5,6) do podwyższonej w ppk 

nr 1,2,4,7, a w glebach ogrodów od zawartości podwyższonej w ppk nr 10 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w ppk nr 8 i 9.  

Zawartość miedzi kształtowała się od naturalnej w glebach łąk (ppk nr 3,5,6,7) do podwyższonej w 

ppk nr 1,2,4, a w glebach ogrodów od zawartości naturalnej w ppk nr 10 do podwyższonej w ppk nr 8 i 

9.  

Zawartość chromu w glebach łąk kształtowała się od wartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 7 do 

słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk od 1 do 6 . W glebach ogrodów zawartość tego metalu 

wahała się od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 8 i 10 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III) w ppk nr 9.  

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 gruntów grupy 

A 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 1-7). Przekroczenie takie ponadto wykazano także w punkcie nr 

9, położonym na terenie ROD Tulipan (grupa B).  

W punktach 2,3,5 i 7 stwierdzono ponadto przekroczenie dopuszczalnych wartości benzo(a)pirenu 

(grupa A). Przekroczenia tego związku (grupa B) wykazano tez w glebach ogrodów (ppk nr 8-10). 

W analizowanych glebach terenów wodonośnych stwierdzono ponadto przekroczenie wartości 

dopuszczalnych cynku w ppk nr 1 i 2 oraz miedzi w ppk nr 2 (grupa A). 

W glebach terenów wodonośnych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartość Pb, Cd, Ni, 

As i Hg.  

  Wykazano niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG (I stopień) w ppk od 1 do 9 oraz 

podwyższoną antropogenicznie (IV stopień) w ppk nr 10.  
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Tabela IV. 5.1. 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 w pobliżu  składowisku EC, pomiędzy piezometrami P15 i 
P16 

N 51.04275  
E 17.14916  

2 0-30 łąka pomiędzy składowiskiem EC a hałdą Huty Siechnice, w 
pobliżu PVIII-11 

N 51.04228  
E 17.14560  

3 0-30 łąka w pobliżu piezometru P8, przy hałdzie Huty Siechnice N 51.04391  
E 17.13794  

4 0-30 łąka za hałdą Huty Siechnice 
 w kierunku stawów infiltracyjnych 

N 51.04620  
E 17.13758  

5 0-30 łąka na wysokości piezometru P5  N 51.04371  
E 17.13381  

6 0-30 łąka za piezometrem P23  N 51.04120  
E 17.13280  

7 0-30 łąka 70 m od hałdy od strony ulicy Kościuszki N 51.04048  
E 17.13519  

8 0-30 ogród przydomowy Siechnice, ul. Kościuszki 14  N 51.03928  
E 17.13478  

9 0-30 ogród działkowy  Siechnice, ROD Tulipan, dz.28, 700 m od hałdy N 51.03701  
E 17.14187  

10 0-30 ogród działkowy Siechnice, ROD Tulipan, dz.68, ul. Lwowska  N 51.03630  
E 17.14136  
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Tabela IV.5.2. 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 5.5 3.00 5.00 103.0 35.70 0.391 80.40 26.6 23.10 0.076 10.200 0.82 0.0194 

2 6.1 4.09 7.05 144.0 47.80 0.605 165.00 41.2 35.00 0.109 15.200 1.00 0.0267 

3 7.3 0.13 0.22 37.1 19.30 <0.300 77.30 10.8 8.92 <0.050 4.930 0.40 0.0203 

4 6.4 0.88 2.00 53.7 22.00 <0.300 59.20 13.0 9.14 <0.050 4.970 0.54 0.0071 

5 7.3 0.82 1.41 39.2 20.20 <0.300 87.90 11.3 9.13 <0.050 4.630 0.50 0.0262 

6 7.3 1.11 1.91 50.5 22.00 <0.300 123.00 12.7 12.70 <0.050 5.960 0.40 0.0134 

7 7.4 2.24 3.86 57.7 23.10 <0.300 74.60 18.1 17.80 0.074 6.550 0.40 0.0571 

8 7.2 2.96 5.10 177.0 32.70 0.461 146.00 23.7 16.60 0.346 7.560 0.63 0.5390 

9 7.2 2.87 4.95 178.0 44.00 0.457 190.00 36.9 21.80 0.061 6.050 0.30 0.0630 

10 7.0 2.31 3.98 86.2 22.60 <0.300 74.10 15.3 11.50 <0.050 4.810 5.28 0.0370 
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IV B. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW 

6. Teren wokół Z.S. Jelcz S.A. w Jelczu Laskowicach  z uwzgl ędnieniem terenów 
popowodziowych 
 
6.1. Charakterystyka obiektu 

      Zakłady Samochodowe „JELCZ" S.A. zlokalizowane są na terenie miasta Jelcz – Laskowice, 25 km 

na południowy wschód od Wrocławia. Powstały w 1952 roku i zajmowały się produkcją autobusów i 

samochodów ciężarowych. Bezpośrednie sąsiedztwo Zakładu od północy stanowią obiekty 

przemysłowe i usługowo-magazynowe, pola uprawne i odłogowane. Od zachodu, bezpośrednio przy 

granicy zakładu przebiega droga wylotowa do m. Miłoszyce. Za drogą zlokalizowane jest składowisko 

przemysłowe zakładu. Od południa za terenem zakładu w odległości 200 m znajduje się ciepłownia, a 

dalej oczyszczalnia ścieków komunalnych. Od wschodu za terenem zakładu przebiega ul. Techników, 

wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna. Dalej w kierunku wschodnim zlokalizowane są 

m.in. firmy AUTOLIV, RONAL. W pobliżu Zakładów Samochodowych „JELCZ" S.A zlokalizowana jest 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna - Inwest Park - Podstrefa Jelcz-Laskowice. 

   Do 2001 roku Zakłady Samochodowe „JELCZ" S.A. znajdowały się na tzw. „liście wojewódzkiej” 

zakładów szczególnie uciążliwych w skali województwa. W latach 1954 - 2008 zakłady w Jelczu 

wyprodukowały łącznie ok. ćwierć miliona ciężarówek i autobusów. W 2008 roku sąd ogłosił upadłość 

fabryki; ale nie oznaczało to jednak automatycznie jej likwidacji. Obecnie „JELCZ" S.A. znajdują się  

w upadłości likwidacyjnej. 

W wyniku przekształceń Zakładów wydzieliła się m.in. firma JELCZ - KOMPONENTY Sp. z o.o., 

zajmująca się produkcją samochodów ciężarowych specjalnych i specjalizowanych marki JELCZ,  w 

tym również w wersjach o podwyższonej mobilności. Rozdzielenie Zakładu na spółki pociągnęło za 

sobą zmiany związane z procesami produkcyjnymi, a w konsekwencji, również zmiany związane z 

ilością emitowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Na terenach hal 

produkcyjnych Zakładów znajdują się m.in. hartownia, galwanizernia, lakiernie. Z terenu zajmowanego 

przez Zakłady emitowano w ostatnich latach m. in. zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, ksylen, toluen, 

styren i inne węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, aldehydy alifatyczne i ich pochodne, 

ketony, kwasy organiczne, ich związki i pochodne. 

      W maju i czerwcu 2010 roku teren miasta i gminy Jelcz-Laskowice dotknięty został klęską powodzi.  

W wyniku powodzi uszkodzonych zostało 147 budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia upraw  

w gospodarstwach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym wyniosła 1428.69 ha co 

stanowi 14.87 % użytków rolnych gminy Łącznie poszkodowanych zostało 57 gospodarstw rolnych co 

stanowi 3.55 % gospodarstw rolnych miasta i gminy.  

6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 

      Badania prowadzono w 10 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych na polach 

uprawnych i ogrodach, zlokalizowanych w mieście Jelcz – Laskowice i jego najbliższym otoczeniu.  

Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano w tabeli IV. 6.1, a szczegółowe wyniki badań 

przedstawiono w tabeli IV.6.2. Rozmieszczenie punktów poboru próbek gleb przedstawione zostało na 

mapce.  
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6.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków słabo gliniastych  

(ppk nr 1,2,9,10), poprzez  piaski gliniaste lekkie (ppk nr 3), piaski gliniaste mocne (ppk nr 7 i 8), pyły 

zwykłe (ppk nr 6), gliny lekkie pylaste w ppk nr 5, do iłów pylastych w ppk nr 4. 

6.4. Omówienie wyników bada ń 

6.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od bardzo kwaśnego (pH<4,5) w ppk nr 4 i 10 do odczynu 

obojętnego w ppk nr 1,5,6,9. W punkcie 8 wykazano odczyn kwaśny, a w punktach 2,3 i 7 odczyn lekko 

kwaśny. Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,24% (ppk 2) do 5,10% (ppk 8). 

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

6.2. 

6.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych glebach na terenach wokół Z.S. Jelcz S.A. w Jelczu Laskowicach z uwzględnieniem 

terenów popowodziowych stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali 

IUNG: 

cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,6,7,8,10 do średniego zanieczyszczenia w 

ppk nr 3,9. W ppk nr 5 stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), a słabe 

zanieczyszczenie w ppk nr 4. Różnice w stopniach zanieczyszczenia cynkiem mogły wynikać z 

zastosowania wapnia pokutniczego.  

ołów, kadm i miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,5,6,7,8,10 do podwyższonej 

w ppk nr 3,4, 9. 

chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2,3,5-10 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w ppk nr 4.  

nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 - 3, 5 -10 do podwyższonej w ppk nr 4. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla gruntów grupy B, zawartych w rozporządzeniu w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w próbach gleb nr 1,3,4,5,6,7,9 

stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu. W próbce nr 9 stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych norm dla cynku.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, As w stosunku do 

wartości określonych w w/w rozporządzeniu. 

W m. Łęg (ppk nr 4) nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych metali ciężkich. 

Stwierdzono tu jedynie przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu. Zawartość siarki 

siarczanowej w skali IUNG na analizowanym obszarze była zróżnicowana w stopniach I i II pomiędzy 

poszczególnymi punktami więc uznać ją można za naturalną. Jedynie w punkcie nr 4 wykazano 

podwyższoną antropogenicznie (stopień IV) zawartość tego wskaźnika.  
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Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Z.S. Jelcz S.A.  
w  Jelczu Laskowicach z uwzględnieniem terenów popowodziowych 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
ogród przydomowy 1/359/M/11 Jelcz-Laskowice ul. Grabowa 4 

N51,01670° 
E17,31699° 

2 0-30 
pole odłogowane Jelcz-Laskowice ul. Klonowa 

N51,01731° 
E17,31498° 

3 0-30 
ogród przydomowy Jelcz-Laskowice ul. Ogrodowa 9 

N51,01747° 
E17,31181° 

4 0-30 
pole uprawne miejscowość Łęg 

N51,02681° 
E17,29295° 

5 0-30 
ogród działkowy ROD "Wiosna" dz. 83 al. Narcyzowa  

N51,03456° 
E17,31957° 

6 0-30 
ogród działkowy ROD "Wiosna" dz. 22 al. Chabrowa 

N51,03311° 
E17,31937° 

7 0-30 
pole uprawne  vis a vis zakładu Ronal 

N51,03862° 
E17,31219° 

8 0-30 
pole uprawne ul. Zachodnia przy biurowcu Z.S. Jelcz 

N51,03979° 
E17,30600° 

9 0-30 
pole uprawne ul. Wrocławska 38 

N51,02428° 
E17,30847° 

10 0-30 
pole uprawne przy składowisku Z.S. Jelcz 

N51,02792° 
E17,30145° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

Tabela IV.6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie wokół Z.S. Jelcz S.A. w Jelczu Laskowicach z uwzględnieniem terenów popowodziowych 
 

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 7.2 1.62 3.00 32.4 14.60 <0.300 11.50 <10.0 6.55 <0.050 2.660 1.54 0.0494 

2 5.7 0.72 1.24 21.4 13.00 <0.300 11.70 <10.0 3.80 <0.050 3.050 1.40 0.0276 

3 6.3 2.54 4.38 262.0 51.90 0.662 18.40 28.8 11.40 0.095 4.550 2.35 1.1300 

4 4.5 2.88 4.97 255.0 52.40 0.987 80.90 37.4 34.70 0.238 18.800 5.44 0.0861 

5 6.7 1.41 2.43 113.0 18.30 0.333 14.90 12.3 9.00 <0.050 2.770 0.80 0.2840 

6 6.7 0.88 1.52 38.2 13.80 <0.300 12.00 <10.0 7.55 <0.050 3.590 1.14 0.1030 

7 6.0 1.10 1.90 28.4 14.40 <0.300 12.40 <10.0 8.68 <0.050 3.820 0.78 0.0417 

8 4.6 2.96 5.10 22.4 12.20 <0.300 12.70 <10.0 6.90 <0.050 3.950 0.52 0.0048 

9 6.7 2.49 4.29 379.0 43.50 0.481 13.80 33.5 8.44 0.057 3.980 2.25 0.1160 

10 4.1 1.22 2.10 31.4 15.00 <0.300 10.80 <10.0 3.59 0.050 2.840 0.69 0.0066 
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7. Teren wokół PCC Rokita w Brzegu Dolnym ze szczeg ólnym uwzgl ędnieniem 

obszaru w pobli żu składowiska odpadów „Ekologistyka” Sp. z o o. 

7.1. 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, systematycznie Zakłady 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 Rokita Agro, posiadająca instalacje do produkcji pielika, 

aminopielika i instalację do produkcji antywylegacza oraz Tenis, posiadający instalację do produkcji 

natłustek, kwaternizantów, roksoli i rokwinów . 

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. 

    Do terenu PCC „Rokita” przylega składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. i obejmuje odrębne 

kwatery odpadów niebezpiecznych oraz kwatery odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składowisko przyjmuje odpady z PCC Rokita SA. Stan prawny składowiska jest uregulowany. Obiekt 

przejęto od PCC ROKITA S. A. w 2006 roku. Składowisko odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu 

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

składa się z 7 kwater. 3 kwatery (W-I, W-II i W-III) służą do mokrego składowania odpadów 

wapiennych, jedna kwatera (P-II) do mokrego składowania odpadów paleniskowych (popiołów i żużli), 

jedna kwatera  (P-III) do składowania odpadów z mokrego odsiarczania gazów odlotowych z 

elektrociepłowni, jedna kwatera (T) służy do mokrego składowania osadów ściekowych z oczyszczalni, 

jedna do składowania odpadów stałych, głównie poprodukcyjnych z PCC ROKITA S.A. Obecnie czynne 

są kwatery: T, WIII, PII, PIII. Zamknięte są już i zrekultywowane lub będące w trakcie rekultywacji 

kwatery: odpadów stałych i część kwatery PIII. 
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    Za wyjątkiem kwatery z odpadami stałymi, do której odpady dowożone są samochodami, do 

pozostałych kwater odpady dostarczane są rurociągami w postaci uwodnionej. Wody nadosadowe, 

które gromadzą się na powierzchni kwater, są odprowadzane przez kanalizację zakładową do 

oczyszczalni ścieków. Wody z drenaży kwater oraz odcieki przesączające się przez obwałowania są 

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

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

granicy składowiska i następnie na południe od niego potok powracał do pierwotnego koryta.  

W grudniu 2006 r. PCC Rokita S.A. skierowała wody potoku na oczyszczalnię ścieków. 

Od strony zachodniej składowisko graniczy z obiektami przemysłowymi PCC ROKITA S.A. Na północ i 

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

świerkowe. Od południa składowisko graniczy z terenami podmokłymi, porośniętymi trawami, trzciną i 

krzewami, za którymi występuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna m. Krańsko. Najbliższa 

zabudowa mieszkalna Krańsko znajduje się w odległości ok. 300 m od składowiska. Na południowy-

wschód od składowiska, już poza terenem PCC ROKITA S.A., znajduje się nieczynne składowisko 

odpadów komunalnych. W przeszłości, teren obecnej lokalizacji składowiska odpadów stanowiły 

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

na potrzeby lokalnej cegielni. Dawne wyrobiska dały początek obecnemu składowisku.  

W poszczególnych kwaterach składowiska nagromadzono do końca 2010 roku następujące ilości 

odpadów: - ok. 323900,3 m3 osadów ściekowych i szlamów (w kwaterze T), 230500,0 m3 odpadów 

wapiennych (w kwaterze W-III),  183478,0 m3 odpadów z odsiarczania spalin (w kwaterze P-III).  

Zasadniczymi przyczynami występującego niekorzystnego oddziaływania składowiska na wody 

podziemne i powierzchniowe są:  

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

naturalną osią drenażu przyległego obszaru, 

- wadliwe rozwiązania projektowe starszych kwater składowiska (kwatery odpadów stałych, W-I W-II P - 

II i P – III),  

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

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

odlotowych),  

- nieselektywne składowanie w przeszłości niektórych odpadów.  

Głównymi rodzajami substancji zanieczyszczających wody podziemne i powierzchniowe są 

rozpuszczone substancje organiczne (w tym fenole i chlorofenole) oraz nieorganiczne (chlorek wapnia, 

siarczan wapnia, wodorotlenek wapnia i inne).  

 

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb pobrane zostały w 10 punktach pomiarowych zlokalizowanych na   

polach uprawnych, łące oraz na ogrodach, zlokalizowanych wokół PCC „Rokita”. Lokalizację punktów 

pomiarowo - kontrolnych opisano w tabeli IV.7.1, a szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabeli 

IV.7.2.  
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7.3. Charakterystyka gleb  

   Analizowane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych lekkich w 

ppk nr 3, poprzez piaski gliniaste mocne w ppk nr 2, 5, gliny lekkie w ppk nr 1,8,9, i 10, gliny lekkie 

pylaste w ppk nr 4, gliny średnie pylaste w ppk nr 6 do iłu w ppk nr 7.  

7.4. Omówienie wyników bada ń 

7.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały odczyn bardzo kwaśny (pH < 4,5) w ppk nr 3,9 i 10, kwaśny (pH=4,8)  

w ppk nr 7 oraz lekko kwaśny (pH=5,6-6,5) w pozostałych punktach pomiarowych. Badane próby 

charakteryzowały się zawartością próchnicy od 0,60 % (ppk nr 5) do 4,00 % w ppk nr 4.  

7.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- zawartość cynku odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych 

z wyjątkiem punktu 7, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), 

- zawartość ołowiu odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych, z wyjątkiem punktu 2, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), 

- zawartość kadmu odpowiadała zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych, 

- zawartość miedzi odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych, z wyjątkiem punktów 2 i 7, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu 

(stopień I). 

    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.   

    Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu  

w punktach pomiarowych 1,2,4 i 5. W punktach 3 i 4 przekroczone zostało dopuszczalne stężenie sumy  

WWA. W żadnym z badanych punktów nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne takich 

zanieczyszczeń węglowodorowych jak naftalen, chlorobenzeny (suma), BTX, chlorofenole (suma), 

węglowodory alifatyczne chlorowane (suma) w stosunku do wartości dopuszczalnych, określonych w 

obowiązującym rozporządzeniu.  

Wykazano naturalną zawartość siarki siarczanowej w stopniach I do III, a jedynie w punkcie nr 10 była 

ona podwyższona antropogenicznie.   
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół PCC Rokita w Brzegu Dolnym 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w pobliżu składowiska odpadów „Ekologistyka” Sp. z o o.  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
Brzeg Dolny - Kręsko, przy Odrze 

N 51,25954° 
E 16,75237° 

2 0-30 ogród przydomowy  
Brzeg Dolny ul. Kręta 3 

N 51,26666° 
E 16,74965° 

3 0-30 łąka 
Las w pobliżu składowiska PCC Rokita 

N 51,27132° 
E 16,75372° 

4 0-30 ogród działkowy Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie, SIELANKA ogród 
działkowy nr 720 

N 51,26841° 
E 16,70922° 

5 0-30 pole uprawne 
przed miejscowością Naborów 

N 51,27338° 
E 16,68199° 

6 0-30 pole uprawne 
za miejscowością Zerkówek 

N 51,29219° 
E 16,69233° 

7 0-30 pole uprawne 
przed miejscowością Warzyna 

N 51,25324° 
E 16,77196° 

8 0-30 pole uprawne na wysokości miejscowości Kręsko, po drugiej stronie 
Odry 

N 51,25527° 
E 16,76003° 

9 0-30 pole uprawne 
przed miejscowością Gąsiorów 

N 51,24301° 
E 16,74746° 

10 0-30 pole uprawne 
przed miejscowością Głoska 

N 51,24150° 
E 16,73141° 
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Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych  
wokół PCC Rokita w Brzegu Dolnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w pobliżu składowiska odpadów „Ekologistyka” Sp. z o o.  
Nr 

 
ppk  

Odczyn 
w 1 n 
KCl  

 

C-org.  
% 

Zawarto-
ść 

próch-
nicy 

% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 
mg/100g 

Chloro-
benzeny

*  

Węglo-
wodory 
alifatycz 

-ne 
chlorow
-ane** 

 

Σ WWA 
 
 

Benzo 
(a) 

piren 
 

BTX*** 
 

Nafta-
len 

Chloro-
fenole 

 (pH)   Zn Pb Cd Cu Hg  As  mg/kg  

1 6.0 1.65 2.84 72.1 19.50 <0.300 14.7 0.094 6.050 0.74 <0.0100 <0.050 0.4140 0.0456 <0.10 0.0452 <0.080 

2 5.8 1.22 2.10 49.3 21.80 <0.300 12.1 0.135 4.200 0.79 <0.0100 <0.050 0.6010 0.0798 <0.10 <0.040 <0.080 

3 3.9 1.74 3.00 <20.0 19.20 <0.300 <10.0 0.157 4.100 0.63 <0.0100 <0.050 0.1720 0.0172 <0.10 <0.040 <0.080 

4 6.5 2.32 4.00 84.2 21.10 <0.300 13.8 0.158 3.280 1.46 <0.0100 <0.050 1.9400 0.3450 <0.10 <0.040 <0.080 

5 6.4 0.35 0.61 <20.0 7.20 <0.300 <10.0 <0.050 1.860 0.38 <0.0100 <0.050 0.2120 0.0309 <0.10 <0.040 <0.080 

6 5.6 0.59 1.02 39.0 14.70 <0.300 <10.0 0.070 3.710 0.58 <0.0100 <0.050 0.0730 0.0102 <0.10 <0.040 <0.080 

7 4.8 1.56 2.69 78.3 26.50 <0.300 21.1 0.077 15.400 2.30 <0.0100 <0.050 0.0810 0.0063 <0.10 <0.040 <0.080 

8 5.6 0.54 0.93 37.4 11.90 <0.300 <10.0 <0.050 4.890 2.56 <0.0100 <0.050 0.0310 <0.0040 <0.10 <0.040 <0.080 

9 4.5 1.05 1.82 49.4 19.60 <0.300 14.1 <0.050 8.870 2.92 <0.0100 <0.050 0.0920 0.0086 <0.10 <0.040 <0.080 

10 4.4 0.77 1.33 52.3 17.40 <0.300 12.9 <0.050 6.380 4.62 <0.0100 <0.050 0.0950 0.0085 <0.10 <0.040 <0.080 

Uwaga do tabeli IV.7.2.: WWA należy rozumieć jako sumę 10 związków : Benzo(a)antracen, Chryzen, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten,Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perylen -oznaczenie 
akredytowane i Naftalen, Fenantren, Antracen, Fluoranten - oznaczenia nieakredytowane 
- BTX (węglowodory aromatyczne) rozumiane jako suma: Benzenu, Toluenu, Etylobenzenu, Ksylenu i Styrenu 
- Chlorobenzeny rozumiane jako: chlorobenzeny, dichlorobenzeny, trichlorobenzeny, pentachlorobenzeny, heksachlorobenzeny.  
- Chlorowane węglowodory alifatyczne (bez Dichlorometanu) rozumiane jako suma: chloroform, czterochlorek węgla, 1,2-dichloroetan, trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (PER).  
- Chlorofenole  rozumiane jako suma: 2-chlorofenol, 3-chlorofenol, 4-chlorofenol, dichlorofenole, trichlorofenole. 
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8. Teren wokół zakładów LG w Biskupicach Podgórnych  

 
8.1.Charakterystyka obiektu 

    Klaster technologiczny LCD - podstrefa Wrocław - Kobierzyce zlokalizowany w bezpośrednim 

sąsiedztwie Wrocławia i autostrady A4. Strefa została utworzona w październiku 2005 roku w celu 

realizacji projektu inwestycyjnego europejskiego centrum produkcji telewizorów LCD koreańskiego 

koncernu LG. Tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 260 hektarów położone są w gminie 

Kobierzyce. Obszar stanowi część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie 

Podstrefy zlokalizowane są m.in. następujące firmy: LG Display Poland sp.z o.o, LG Electronics, LG 

Innotek Poland Sp.z.o., TOSHIBA Television Central Europe, Heesung Electronics LCD, UPM Raflatac, 

LG Chem Poland sp.z o.o., Dong Seo Display, Dong Yang Electronics, Alma Polska Wrocław, Linde 

Gaz Polska. 

Wyżej wymienione podmioty emitują do atmosfery m.in. pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz związki 

węglowodorowe. 

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych w otoczeniu zakładów strefy. 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 w otoczeniu zakładów strefy wykazały skład granulometryczny gliny średniej 

pylastej.  

8.4. Omówienie wyników bada ń 

8.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Analizowane próbki gleb charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od kwaśnego (pH=4,6) w 

ppk nr 6, poprzez lekko kwaśny w ppk nr 2,3,4 i 5 do obojętnego (pH=6,9) w ppk nr 1. Zawartość 

próchnicy wahała się od 1,25% (ppk 3) do 2,99% (ppk 4).  

8.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   W badanych glebach, stwierdzono  naturalną zawartość  (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, 

miedzi i niklu (wg skali IUNG). 

   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 wymienionych powyżej metali, a także rtęci i arsenu.  

Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało w punkcie pomiarowym nr 6.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości sumy WWA i BTX. 

     Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w ppk nr 3 była podwyższona antropogenicznie  

(IV stopień), w pozostałych punktach mieściła się w stopniach I – III (zawartość naturalna).  

      



 41 

 
Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół zakładów LG w Biskupicach 
 Podgórnych 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne w pobliżu zakładu ALMA 
N 51,01392° 
E 16,89728° 

2 0-30 pole uprawne w pobliżu zakładu UMP RAFLATAC 
N 51,02192° 
E 16,90477° 

3 0-30 pole uprawne w pobliżu LG ELECTRONICS 
N 51,02795° 
E 16,89565° 

4 0-30 pole uprawne vis a vis zakładu LG DISPLEY" 
N 51,02610° 
E 16,88175° 

5 0-30 pole uprawne vis a vis LINDE 
N 51,01798° 
E 16,87579° 

6 0-30 pole uprawne w pobliżu zakładu THOSHIBA 
N 51,01378° 
E 16,87661° 
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Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach  
pobranych wokół zakładów LG w Biskupicach Podgórnych 
 
Nr 

 
ppk  

Odczyn 
w 1 n 
KCl  

 

C-org.  
% 

Zawarto-
ść 

próch-
nicy 

% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 
mg/100g 

Σ WWA 
 
 

Benzo 
(a) 

piren 
 

BTX*** 
 

 (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As  mg/kg 

1 6.9 0.81 1.40 29.2 17.70 <0.300 19.20 <10.0 9.05 <0.050 4.420 1.23 0.0340 <0.0040 <0.10 

2 6.2 0.88 1.52 29.3 16.10 <0.300 20.60 <10.0 10.50 <0.050 4.360 1.58 0.0970 0.0116 <0.10 

3 6.4 0.72 1.25 35.0 14.40 <0.300 23.90 11.4 12.10 <0.050 5.010 10.80 0.1180 0.0159 <0.10 

4 6.4 1.74 2.99 29.9 15.50 <0.300 18.00 <10.0 9.73 <0.050 4.080 3.96 0.1220 0.0134 <0.10 

5 5.6 0.96 1.65 29.8 15.50 <0.300 19.00 17.1 10.60 <0.050 4.410 1.84 0.1980 0.0218 <0.10 

6 4.6 0.99 1.71 39.4 20.50 <0.300 25.30 12.2 12.70 <0.050 5.400 3.15 0.3140 0.0493 <0.10 
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9. Teren wokół ZM SILESIA SA Oddział HUTA OŁAWA w O ławie  

9.1. Charakterystyka obiektu 

Huta Oława w Oławie powstała w 1845 roku. To znany producent bieli cynkowej oraz tlenku ołowiu 

i cynku. Na terenie Huty funkcjonują obecnie Wydziały bieli cynkowej, tlenków ołowiu, tlenku kadmu.  

W 1994 roku Huta została skreślona z listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska 

w skali kraju. 

Huta od lat prowadzi działania mające na celu obniżenie uciążliwości dla środowiska. W ramach 

modernizacji wymieniono przestarzałe filtry rewersyjne na pulsacyjne, wprowadzono monitoring pracy 

filtrów na Wydziale bieli cynkowej. Efektem działań podejmowanych przez Hutę było znaczne 

zmniejszenie emisji pyłów.  

Huta emituje do powietrza atmosferycznego tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki i dwutlenek 

węgla, pył, cynk, ołów, kadm. Pomimo wielu działań Huty na rzecz zmniejszenia emisji problem 

zanieczyszczenia gleb wokół Huty pozostaje nadal aktualny. 

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu od wielu lat wskazują na 

przekroczenie dopuszczalnych wartości metali ciężkich wokół Huty. Ostatnie, przeprowadzone w 2006 

roku pomiary, wskazują iż przekroczenie dopuszczalnych stężeń cynku i ołowiu w stosunku do 

rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi występuje w 90% 

punktów pomiarowo-kontrolnych. Najwyższe wartości tych metali stwierdzono w punkcie, położonym na 

trawniku w pobliżu wjazdu do Huty oraz w punkcie, położonym ok. 300 m na północny zachód od Huty.  

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia kadmu stwierdzono w dwóch punktach pomiarowych.  

We wszystkich, analizowanych punktach, przekroczone zostało dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu.  

Źródłem ołowiu w glebach wokół Huty Oława może być działalność Huty, pobliskich zakładów 

(„Wtórmet”) jak i komunikacja. Wysoka zawartość cynku w glebach wokół Huty wynika 

z długoletniej działalności zakładu na tym terenie, zwłaszcza do końca lat siedemdziesiątych. 

Podwyższona zawartość metali ciężkich w glebie w rejonie Huty Oława wynika także z działalności 

zlikwidowanego w okresie wojny zakładu produkcji litoponu (siarczek cynku i siarczan baru) oraz 

długoletniej działalności odlewni żeliwa w ZNTK „Oława” S.A.  

 
9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

ogrodów przydomowych i parku w pobliżu Huty . Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono 

na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.9.1, a szczegółowe 

wyniki badań w tabeli IV.9.2.  

9.3. Charakterystyka gleb 

   Próbki gleb pobrane w otoczeniu Huty wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków  

gliniastych lekkich (ppk 1,2,3,5,6), poprzez piaski gliniaste mocne (ppk 7) i piaski gliniaste mocne 

pylaste (ppk 8) do glin lekkich pylastych (ppk 4).  
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9.4. Omówienie wyników bada ń 

9.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Gleby na omawianym obszarze, wykazywały odczyn od lekko kwaśnego (pH= 5,6-6,5) w ppk  4 i 5 

do obojętnego w pozostałych punktach pomiarowych. 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,21% (ppk 2) do 4,19% 

(ppk 4).  

9.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

      W badanych glebach, stwierdzono  naturalną zawartość (stopień 0) chromu i niklu (wg skali IUNG). 

Zawartość miedzi uznać należy za podwyższoną (stopień I) we wszystkich punktach pomiarowych  

z wyjątkiem punktu nr 8, gdzie stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II). Podobne stopnie 

zanieczyszczenia wykazano w przypadku kadmu. Słabe zanieczyszczenie tym metalem stwierdzono  

w ppk nr 3 i 8. 

We wszystkich punktach pomiarowych wykazano średnie zanieczyszczenie cynkiem (stopień III). 

Zawartość ołowiu wahała się od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 5 do średniego 

zanieczyszczenia w ppk nr 4 i 8. W pozostałych punktach pomiarowych wykazano słabe 

zanieczyszczenie tym metalem. 

     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 we wszystkich punktach pomiarowych oraz ołowiu w 

punktach 1,2,4,6,7,8.  Nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych Cd, Cr, Cu, Ni, a także 

rtęci i arsenu. 

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

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG mieściła się stopniach I i II i uznać ją należy za zawartość 

naturalną.  
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół Huty „Oława” S.A. 
 w Oławie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
ogród przydomowy Oława, ul. Nowodojazdowa nr 5 (na południe od Huty) 

N 50,93126° 
E 17,30139° 

2 0-30 
ogród przydomowy Oława, ul. Różana nr 19 ( na południe od Huty) 

N 50,92964° 
E 17,30237° 

3 0-30 
ogród przydomowy Oława, ul. Różana nr 13 ( na południe od Huty) 

N 50,93021° 
E 17,30058° 

4 0-30 
trawnik Oława, Park przy ulicy Spacerowej (na zachód od Huty) 

N 50,93248° 
E 17,29647° 

5 0-30 
ogród przydomowy Oława, ul. Rzemieślnicza (na południe od Huty) 

N 50,93146° 
E 17,30006° 

6 0-30 
ogród przydomowy Oława, ul. Kamienna 16 ( na północ od Huty) 

N 50,93462° 
E 17,30018° 

7 0-30 
ogród przydomowy Oława, ul. Kwiatowa 4 ( na zachód od Huty) 

N 50,93457° 
E 17,29720° 

8 0-30 
ogród przydomowy Oława, ul. 3 Maja 49 (na wschód od Huty) 

N 50,93628° 
E 17,30254° 
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Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Huty „Oława” S.A. w Oławie 
 

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 Hg  As mg/100g mg/kg  

1 6.7 1.58 3.00 735.0 129.00 1.070 12.10 23.3 8.55 0.254 4.800 0.68 0.4850 

2 6.9 0.70 1.21 633.0 140.00 1.230 14.60 32.7 9.30 0.292 4.730 0.51 1.2800 

3 7.1 0.86 1.48 393.0 76.40 1.800 22.70 20.1 11.30 0.212 4.330 1.54 0.1730 

4 5.9 2.43 4.19 794.0 1,130.00 1.650 23.90 39.1 19.00 0.156 9.880 2.66 0.3780 

5 6.9 1.63 2.81 474.0 86.70 0.709 11.30 25.8 7.21 0.243 2.970 0.37 0.9810 

6 6.4 0.90 1.55 511.0 356.00 0.988 13.40 25.4 7.60 0.328 4.000 1.69 0.7980 

7 6.6 2.09 3.60 518.0 183.00 0.646 17.10 25.6 11.50 0.129 4.750 0.99 0.3140 

8 7.0 2.19 3.78 737.0 282.00 1.940 21.20 70.8 16.10 0.315 3.510 0.95 2.9200 
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10. Obszar wokół Ciepłowni „Zawiszów” w Świdnicy  

10.1. Charakterystyka obiektu 

  Ciepłownia „Zawiszów” w Świdnicy należy do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  

Sp. z o.o. w Świdnicy. Ciepłownia ta położona jest w północno-zachodniej części Świdnicy, przy ul. 

Pogodnej 1. Bezpośrednie otoczenie zakładu stanowią głównie pola uprawne i ogrody działkowe, po 

południowo-wschodniej stronie położone jest osiedle „Zawiszów” w Świdnicy, a na północ od ciepłowni 

przepływa potok Jabłoniec, który płynie w kierunku północno-wschodnim, w stronę miejscowości 

Zawiszów i Sulisławice. Ciepłownia posiada dwa kotły wodne WR-25, o łącznej mocy 58,2 MW. 

Wyprodukowana w ciepłowni energia cieplna w postaci ciepłej wody, wyprowadzana jest magistralą, 

najpierw w kierunku osiedla „Zawiszów”, a następnie dwoma odgałęzieniami w inne rejony miasta, na 

potrzeby mieszkańców miasta i zakładów przemysłowych. Ciepłownia „Zawiszów” emituje pył, SO2, 

NO2, CO2, CO i benzo(a)piren. 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z czterech punktów pomiarowych zlokalizowanych na okolicznych polach 

uprawnych. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia tabela IV.10.1., a 

szczegółowe wyniki badań zamieszczono w tabeli IV.10.2.  

10.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb wykazywały w punkcie nr 1 skład granulometryczny pyłu ilastego,  

w punkcie nr 2 iłu pylastego, natomiast w punkcie nr 3 stwierdzono występowanie gliny średniej 

pylastej, a w punkcie nr 4 gliny lekkiej pylastej.  

10.4. Omówienie wyników bada ń 

10.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane gleby w punktach nr 1, 2 i 3 wykazały odczyn zasadowy, a w punkcie nr 4 obojętny. 

Zakres pH wynosił od 7,0 do 7,5. Zawartość próchnicy wahała się od 2,86 % (ppk nr 4) do 7,36% (ppk 

nr 3). 

10.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali w glebach pobranych wokół Ciepłowni w oparciu o klasyfikację IUNG 

wykazała zawartość naturalną (stopień 0) niklu, ołowiu, kadmu i chromu. Stwierdzono podwyższoną 

zawartości (stopień I) cynku i miedzi w punkcie nr 3. W pozostałych punktach zawartość tych metali 

była naturalna (stopień 0).  

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

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

gleb nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych analizowanych metali w tym także rtęci 

i arsenu. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu 

w punktach nr 1 i 3. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 

przekroczyła dopuszczalne stężenie w punkcie nr 3. Zakres zawartości WWA w badanych glebach 

wynosił od 0,0739 do 1,64 mg/kg s.m.  

   Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w punkcie nr 2, 3 i 4 była naturalna w stopniach II i III.  

W punkcie nr 1 stwierdzono podwyższoną antropogenicznie zawartości siarki (stopień IV).  
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Tabela IV.10.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół Ciepłowni „Zawiszów” 
 w Świdnicy 
 

Nr punktu Poziom 
pobrania 

(cm) 

Rodzaj użytku Lokalizacja Współrzędne geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne przy ul. Andersa N = 50,86189° 
E = 16,48668° 

2 0 - 30 pole uprawne przy ul. Pogodnej  N = 50,86049° 
E = 16,46821° 

3 0 - 30 pole uprawne w pobliżu przejazdu kolejowego N = 50,86838° 
E = 16,47342° 

4 0 - 30 pole uprawne pomiędzy Ciepłownią a potokiem Jabłoniec N = 50,86950° 
E = 16,47895° 

 
Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki,  sumy WWA i benzo(a)pirenu, w 
glebach pobranych wokół Ciepłowni „Zawiszów” w Świdnicy 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

 Σ WWA 
 

Benzo 
(a)piren 

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

1 7,4 2,82 4,86 44,1 31 0,351 18,9 18,3 12,3 0,082 6,97 7,33 0,469 0,0725 

2 7,4 2,36 4,07 45,5 21,2 0,311 17,5 23,4 11,3 0,092 6,83 4,42 0,0739 0,0120 

3 7,5 4,27 7,36 182 32,9 0,774 35,5 62,8 33,6 0,155 13,2 3,01 1,64 0,217 

4 7,0 1,66 2,86 33,7 11,3 0,249 17,7 12,3 13,1 0,058 6,1 2,42 0,174 0,0232 
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11. Okolice miejscowo ści Miedzianka  

11.1. Charakterystyka obiektu 

     Miedzianka to niewielkie miasteczko nieopodal Jeleniej Góry w gminie Janowice Wielkie. Wieś 

położona jest na północno-zachodnich stokach wzgórza Miedziana Góra, pomiędzy przełomowym 

odcinkiem doliny Bobru, a doliną Miedzianego Potoku. Otoczenie wsi stanowią w znacznej mierze 

użytki rolne, obecnie w większości leżące odłogiem. Wieś w całości znajduje się na terenie 

Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Położona jest na wysokości 470 – 530 m n.p.m. Dziś jest to 

zaledwie kilka domów otoczonych licznymi hałdami i wyrobiskami, pozostałością po pracach górniczych 

o 700-letniej historii, oraz ruinami jednego z piękniejszych Śląskich miast. Miasto nazywane przed 1945 

rokiem Kupferberg, powstało i w części zostało zrujnowane przez górnictwo złóż miedzi. W 1519 roku 

miastu nadano prawa miasta górniczego. Gdy kopalnie Miedzianki zaprzestały wydobycia, kolejni 

właściciele Miedzianki zdobywszy koncesje na produkcję witriolu zbudowali w dolinie Hutniczego 

Potoku specjalne ługownie, w których przepłukiwali materiał ze starych hałd znajdujących się w okolicy. 

Koniec wieku XVI był początkiem całkowitego upadku górnictwa w Miedziance.  

Dopiero pod koniec XVII wieku reaktywuje się wydobycie w kilku kopalniach. Na początku XVIII wieku 

miasto gwałtownie rozwija się, powstaje tu urząd górniczy i zaczęto na szeroką skalę eksploatacje 

starych i drążenie nowych chodników. Początek wieku XIX, był początkiem upadku górnictwa. W 

kopalniach gwałtownie spadało wydobycie (znane złoża wyczerpywały się). Ostatni szyb wydobywczy 

został definitywnie zamknięty w 1925 roku. Już od połowy wieku XIX Miedzianka zaczęła egzystować 

jako miejscowość wypoczynkowo-turystyczna. Jej położenie, niezwykły klimat i sława sprawiały, iż 

Miedzianka stała się celem wielu wczasowiczów. W 1945 miejscowość weszła w skład Polski i uzyskała 

obecną nazwę. Po roku 1945 złożami rud uranu w okolicy Miedzianki zainteresowała się Armia 

Czerwona. W latach 1945-54 w miejscowej kopalni, ukrytej pod kryptonimem Zakłady Przemysłowe  

R-1, wydobyto 600 ton rud uranu, w całości odesłanego do Związku Radzieckiego. 

Rabunkowy sposób prowadzenia prac doprowadził do znaczących szkód górniczych na terenie 

Miedzianki. Pomimo 450-letniej historii miasta, jego walorów architektonicznych i krajobrazowych, 

podjęta została decyzja o całkowitej likwidacji osady. W 1967 roku żołnierze wysadzili w powietrze 

kościół ewangelicki, wkrótce wprowadzono zakaz remontu domów. W roku 1972 reszta ludności 

Miedzianki została ostatecznie przesiedlona do Jeleniej Góry, a pozostałości miasta starte z 

powierzchni ziemi.  

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Próbki gleb pobrano z 6 punktów pomiarowych rozmieszczonych na okolicznych polach uprawnych, 

łąkach i trawniku w obrębie wsi Miedzianka.   

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

wyniki badań w tabeli IV.11.2. 

11.3. Charakterystyka gleb 

    Pobrane próby gleby wykazywały w punktach 3 i 4 skład granulometryczny piasków gliniastych 

mocnych pylastych, a w pozostałych punktach pomiarowych pyłów zwykłych.  
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11.4 Omówienie wyników bada ń 

11.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy 

    Analizowane gleby charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego w ppk nr 2 i 

4 (pH<4,5), poprzez odczyn kwaśny w ppk nr 1 i 5 do lekko kwaśnego w ppk nr 3 i 6. Zawartość 

próchnicy kształtowała się na poziomie od 6,72 % (ppk nr 2) do 10,17%. (ppk nr 3 i 6).  

11.4.2. Zawarto ść metali i innych wska źników 

Zawartość metali ciężkich w glebach w otoczeniu m. Miedzianka w oparciu o klasyfikację IUNG 

kształtowała się następująco: 

- cynk: od średniego zanieczyszczenia (stopień III) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem 

punktu nr 4, gdzie stwierdzono silne zanieczyszczenie (stopień IV) 

-ołów: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 3 do średniego zanieczyszczenia (stopień III)  

w pozostałych punktach pomiarowych, 

- kadm: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3, poprzez słabe zanieczyszczenie (stopień II) 

w ppk nr 1,2 i 5 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk nr 4 i 6,  

- chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3, poprzez słabe zanieczyszczenie (stopień 

II) w ppk nr 1,6 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w pozostałych punktach pomiarowych, 

- miedź: od silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk nr 1 i 6 do bardzo silnego zanieczyszczenia w 

pozostałych punktach pomiarowych, 

nikiel: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1 i 3, poprzez słabe zanieczyszczenie (stopień 

II) w ppk nr 2, 5 i 6 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 4.  

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

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

przekroczenie wartości dopuszczalnych cynku w ppk nr 1, 3 - 6, ołowiu, miedzi, arsenu we wszystkich 

punktach pomiarowych, a także kadmu w ppk nr 6. 

Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu we 

wszystkich punktach pomiarowych, podobnie jak i suma WWA. 

    Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna w stopniach I, II i III.   
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Tabela .IV.11.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb. pobranych w okolicy miejscowości  
Miedzianka 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj  
 użytku 

Lokalizacja  Współrz ędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka południowo wschodnia część wsi N 50,875420 
E 15,947100 

2 0-30 łąka wschodnia część wsi N 50,877600 
E 15,947100 

3 0-30 trawnik przy kościele, środek wsi N 50,877750 
E 15,942870 

4 0-30 łąka przy hałdzie, południowa część wsi     N 50,874990 
 E 15,942430 

5 0-30 pole uprawne zachodnia część wsi       N 50,877330 
 E 15,938830 

6 0-30 pole uprawne przy drodze dojazdowej do wsi, wschodnia 
część wsi 

  N 50,877350 
  E 15,935840 
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Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych w okolicy miejscowości Miedzianka 
 
Nr 

 
ppk  

Odczyn 
w 1 n 
KCl  

 

C-org.  
% 

Zawarto-
ść 

próch-
nicy 

% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 
mg/100g 

Σ WWA 
 
 

Benzo 
(a) 

piren 
 

 (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As  mg/kg 

1 7 5,1 8,79 485,6 399,7 1,54 95,3 483,7 46,7 0,85 764,7 2,59 6,46 1,49 

2 5 3,9 6,72 285 270,1 1,49 103,3 768,1 41,5 0,77 117,5 0,94 9,08 1,97 

3 7 5,9 10,17 328,5 195,3 1,13 47,4 782,2 25,8 0,51 84,9 2,02 6,04 1,22 

4 4,5 4,4 7,76 1477,1 269,3 3,77 148,2 1441,4 55,4 0,33 114,1 1,29 4,76 0,86 

5 6 4,7 8,10 580,6 134,1 1,95 92 589,1 41,9 0,61 79,6 0,97 8,62 1,74 

6 5,5 5,9 10,17 494,9 115,8 4,05 77,4 263 34,7 0,42 22,6 2,94 40,00 8,93 
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12. Świeradów Zdrój z uwzgl ędnieniem terenu przy parkingu kolei gondolowej  

12.1.Charakterystyka obiektu 

      Świeradów-Zdrój jest położony w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w 

południowej części powiatu lubańskiego, niedaleko Jeleniej Góry. Położony jest na wysokości 450-710 

m n.p.m.w Górach Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy (w tzw. Obniżeniu Świeradowskim), oddzielającym 

Wysoki Grzbiet na południu od Kamienickiego Grzbietu na północy. 

Miasto sąsiaduje z gminami: Mirsk i Leśna oraz z Czechami (kraj liberecki, powiat Liberec). 

   Okolice Świeradowa zbudowane są ze skał metamorficznych – gnejsów i granitognejsów,  

z wkładkami amfibolitów należących do bloku karkonosko-izerskiego, a ściślej metamorfiku izerskiego. 

Na północnych zboczach Kamienickiego Grzbietu (Zajęcznika), w rejonie Czerniawy występują łupki 

łyszczykowe, leptynity i leukogranity. W łupkach w XX w. poszukiwano złóż rud cyny. 

Pierwsza wzmianka o Świeradowie pochodzi z 1524 roku jako Fegebeutel. Odkryte już wtedy wody 

mineralne zostały wzmiankowane po raz pierwszy w 1572 roku, w książce Leonarda Thurneyssera – 

berlińskiego lekarza. Dopiero ponad sto pięćdziesiąt lat później zostały zbadane i uznane za lecznicze. 

W 1899 roku zbudowano Dom Zdrojowy w otaczającym go Parku Zdrojowym. W Świeradowie Zdroju 

zbudowano 8 osobową kolejkę gondolową najwyższej klasy. Vis a vis budynku dolnej stacji kolejki, po 

drugiej stronie drogi prowadzącej do granicy czeskiej zlokalizowano parking samochodowy. Parking jest 

utwardzony tłuczniem i lekko nachylony zgodnie z nachyleniem terenu. Nie posiada on systemu 

kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe i roztopowe z parkingu odprowadzane są na teren przyległy. 

Teren parkingu może być potencjalnym źródłem poważnych awarii. 

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pobrano 5 próbek gleb w punktach pomiarowych na terenie trawników w Świeradowie Zdrój i obok 

parkingu kolei gondolowej. 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 zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych mocnych 

pylastych w ppk nr 4, poprzez pył zwykły w ppk nr 2 i 5 do glin lekkich pylastych (punkty 1 i 3). 

12.4. Omówienie wyników bada ń 

12.4.1.Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy 

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany od kwaśnego w ppk nr 1 (pH=4,7), poprzez lekko kwaśny w 

ppk nr 2, 4 i 5 do obojętnego (pH=6,6). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 3,62% (ppk 3) 

do 10,34% (ppk 2). 

12.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

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

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, poprzez słabe zanieczyszczenie (stopień II) w 

ppk nr 3,4 i 5 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 2,  

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 4, 

gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość (stopień I) tego metalu, 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 do podwyższonej zawartość (stopień I)  

w pozostałych punktach pomiarowych, 
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- chrom: do podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk nr 1 i 3 do słabego zanieczyszczenia  

w pozostałych punktach pomiarowych 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, poprzez podwyższoną zawartość (stopień I)  

w ppk nr 2 i 5, słabe zanieczyszczenie (stopień II) w ppk nr 4 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) 

w ppk nr 3, 

- nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 i 3 do podwyższonej zawartość (stopień I)  

w pozostałych punktach pomiarowych. 

   W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości Zn, Pb, Cd, Cr, 

Ni, As i Hg w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi. Jedynie w punkcie nr 3 przekroczona została dopuszczalna zawartość 

miedzi.  

Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało we wszystkich punktach pomiarowych a 

dopuszczalne stężenie oleju mineralnego w punktach pomiarowych 1 i 4. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień).   
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Tabela .IV.12.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb. pobranych w Świeradowie Zdroju 
 z uwzględnieniem terenu przy parkingu kolei gondolowej  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj  
 użytku 

Lok alizacja  Współrz ędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik trawnik poniżej parkingu wyciągu gondolowego N 50,912040 
E 15,321240 

2 0-30 trawnik skwer miejski przy ul. Krótkiej N 50,910700 
E 15,328680 

3 0-30 trawnik park uzdrowiskowy przy budynku B sanatorium N 50,905900 
E 15,335460 

4 0-30 trawnik park zdrojowy poniżej kościoła     N 50,906470 
 E 15,332040 

5 0-30 trawnik skwer przy ul. Wyszyńskiego      N 50,909070 
 E 15,338180 

 
Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych w Świeradowie Zdroju z uwzględnieniem terenu przy parkingu kolei gondolowej  
 

Nr 
 ppk  

Odczyn 
w 1 n 
KCl  

 

C-org.  
% 

Zawarto-
ść 

próchnicy 
% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 
mg/100g 

Olej  
mineralny 

 

Benzo 
(a) 

piren 
 

 (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As  mg/kg 

1 4,7 5,2 8,10 43,3 15 0,31 37,6 8,2 14,8 0,26 17,1 1,57 140 0,48 

2 6 3,5 10,34 216,6 17,7 0,73 42,6 29,5 17,5 0,41 14,6 1,15 <8 0,9 

3 6,6 2,1 3,62 223,7 16,6 0,58 39.5 464,9 16,4 0,4 16,5 0,94 <8 1,7 

4 6,5 4,9 8,45 187,9 28 0,63 66,7 48,2 27,7 0,29 18,6 1,5 260 23,66 

5 6 2,4 4,14 172,2 16,9 0,61 48,2 22,8 16,7 0,23 14,9 1,2 <8 0,92 
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13. Teren wokół byłych Zakładów Chemicznych „JELCHE M” w Jeleniej Górze  

13.1.Charakterystyka obiektu 

Zakłady Chemiczne „JELCHEM” przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze to dawne Zakłady Chemiczne 

„Chemitex-Celwiskoza”. Na jego terenie znajduje się wiele niszczejących obiektów, w których od lat nie 

prowadzi się działalności. W tej chwili Zakłady mają strukturę holdingu. Firma pełni rolę spółki-matki i 

posiada 100 proc. udziałów w jedenastu spółkach-córkach. Najważniejsze z nich to „Jelchem Polimery” 

Sp. z o.o., „Jelchem Tworzywa Sztuczne” i KCM.  

„Jelchem Tworzywa Sztuczne” to producent tworzyw sztucznych, grubościennych detale z termoplastu, 

wielkogabarytowych detale z termoplastów, płyt filtracyjnych, wykładzin antyradiacyjnych, opakowań  

z polietylenu LDPE, foli termokurczliwych, opakowaniowych, specjalnych, worków i arkuszy. 

Firma „Jelchem Polimery" jest kontynuatorem wieloletniej działalności i doświadczenia w produkcji i 

przetwórstwie tworzyw sztucznych realizowanej wcześniej w strukturze ZWCh „Chemitex-Celwiskoza" 

oraz Zakładów Chemicznych „JELCHEM" S.A.  

Specjalizuje się w produkcji sit i wyrobów poliuretanowych, termoplastycznych tworzyw sztucznych  

i wyrobów wtryskowych.  

Z terenu zajętego obecnie przez „JELCHEM” emitowano H2S, CS2, pył, a obecnie związki 

węglowodorowe. 

 
13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono łącznie w 5 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

wokół Jelchemu. 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 to piaski gliniaste lekkie (ppk 4), piaski gliniaste lekkie pylaste (ppk 2 i 5) i gliny lekkie 

pylaste (ppk 1 i 3).  

13.4. Omówienie wyników bada ń 

13.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane wokół Jelchemu charakteryzowały się odczynem od lekko kwaśnego w ppk 1- 4  

(pH=5,6-6,2) do zasadowego w ppk 5 (pH=7,7).  

Zawartość próchnicy wahała się od 4,31% (ppk 3) do 8,45% (ppk 5).  

13.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

     W badanych glebach stwierdzono zróżnicowane stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi:  

- cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3, poprzez słabe zanieczyszczenie (stopień II) 

w ppk nr 2 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 1,4 i 5,  

-ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3, poprzez podwyższoną zawartość (stopień I) w 

ppk nr 2 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w pozostałych punktach pomiarowych 

- kadm: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1,2,3 do słabego zanieczyszczenia  

w punktach pomiarowych nr 4 i 5, 
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-chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3, poprzez podwyższoną zawartość (stopień I)  

w ppk nr 1 i 5 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 2 i 4, 

-miedź: od podwyższonej zawartości (stopień I) w ppk nr 2 i 3, poprzez słabe zanieczyszczenie (stopień 

II) w ppk nr 5 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk nr 1 i 4, 

-nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 i 3 do podwyższonej zawartość (stopień I)  

w pozostałych punktach pomiarowych. 

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

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

dopuszczalnych Cd, Cr, Ni, Hg i As. Stwierdzono natomiast przekroczenie wartości dopuszczalnych 

cynku i ołowiu w punktach 1, 4 i 5, a także miedzi w ppk nr 1 i 4. 

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

pomiarowych. 

Wykazano naturalną zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w stopniach I i III.   
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Tabela IV.13.1.Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb. pobranych wokół Zakładów Chemicznych 
„JELCHEM” w Jeleniej Górze 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj  
 użytku 

Lokaliz acja Współrz ędne  
geograficzne 

1 0-30  trawnik na południe od Jelchemu N 50,889990 
E 15,703850 

2 0-30 nieużytek działka po drugiej stronie ul. Spółdzielczej 
naprzeciwko serwisu FIAT 

N 50,535360 
E 15,423950 

3 0-30 łąka przy ul. Ludowej 24 N 50,879020 
E 15,704770 

4 0-30 łąka przy rzece Kamiennej, ul. Ludowa 9     N 50,880220 
 E15,709100 

5 0-30  łąka przy ul. Warszawskiej      N 50,890380 
  E15,714240 

 
Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
w glebach pobranych wokół Zakładów Chemicznych „JELCHEM” w Jeleniej Górze 
 

Nr 
 ppk  

Odczyn 
w 1 n 
KCl  

 

C-org.  
% 

Zawarto-
ść 

próchnicy 
% 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 
mg/100g 

Benzo 
(a) 

piren 
 

 (pH)   Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As  mg/kg 

1 5,8 3,7 6,38 795,2 270,1 1,6 52 519,4 30,9 0,56 13,7 1,16 1,19 

2 5,6 4,8 8,28 107,1 59,4 0,99 43,4 23,7 16,9 0,54 16,2 0,72 0,17 

3 5,9 2,5 4,31 155,4 63,5 1,06 45,9 25,9 18,7 0,51 14,1 1,03 0,56 

4 6,2 4,3 7,41 571,4 553,6 1,44 47,8 160,5 25,4 0,78 12,1 0,62 1,63 

5 7,7 4,9 8,45 503 169,4 1,59 50,3 63,8 31,7 1,23 15,5 3,27 1,74 
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IV C. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

14. Teren wokół składowiska odpadów „Ma ślice” we Wrocławiu 

14.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów „Maślice” położone jest w całości na holoceńskiej terasie zalewowej rzeki 

Odry, na lewym jej brzegu. Pomimo, że składowisko założone zostało w wyrobisku popiaskowym 

tworzy ono krajobrazową hałdę. W sąsiedztwie składowiska przebiega wał przeciwpowodziowy. 

Składowisko „Maślice" od początku lat 90 - tych stanowiło jedyne miejsce składowania odpadów 

komunalnych  z miasta Wrocławia.  

Część stara składowiska eksploatowana była w latach 1966-93. Część nową wykonano w 1994.  

Eksploatację składowiska zakończono w 2000 roku. Kubatura zgromadzonych odpadów wynosi 2,4 mln 

m3. Do chwili zamknięcia składowisko to było jednym z trzech największych w Polsce (powierzchnia 

11,6 ha, wysokość bryły 45 m). W roku 2008 roku zakończono rekultywację składowiska. Inwestycja 

została zrealizowana przez Miasto - w ramach projektu „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, 

etap I” - przy pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Zasadniczym celem rekultywacji składowiska 

odpadów komunalnych „Maślice” była poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

sanitarnego - zatrzymanie przenikania zanieczyszczeń do wód gruntowych i do rzeki Odry oraz 

wyeliminowanie emisji gazu składowiskowego do powietrza. 

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

     Próbki gleb do badań pobrano z 6 punktów z okolicznych pól uprawnych, łąki  i ogrodów w otoczeniu 

składowiska. 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 

Pobrane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny piasków gliniastych lekkich w ppk 

nr 6, piasków gliniastych mocnych w ppk nr 4 i 5 oraz glin lekkich w ppk nr 1-3. 

14.4. Omówienie wyników bada ń 

14.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały odczyn bardzo kwaśny w punktach 3 – 6 (pH <4,5), obojętny w ppk nr 2  

i zasadowy w ppk nr 1 (pH=7,5). 

Badane gleby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 0,48% (ppk nr 1) do 1,97% 

(ppk nr 2). 

14.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

 W analizowanych glebach stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) ołowiu, kadmu i niklu.   

Zawartość cynku i chromu była naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem 

ppk nr 2 w przypadku cynku i ppk nr 5 w przypadku chromu, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną  

(stopień I) tych metali. Zawartość miedzi kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w  

punktach pomiarowych 1,3 i 6 do zawartości podwyższonej w pozostałych ppk.   

Biorąc pod uwagę wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi, wokół składowiska „Maślice” nie stwierdzono przekroczeń  

badanych metali ciężkich. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w 
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w/w rozporządzeniu w punktach 1 i 2. Zawartość siarki siarczanowej wg skali IUNG była naturalna  

w stopniach I i II .  



 61 

Tabela IV. 14.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół składowiska odpadów 
 „Maślice” we Wrocławiu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
łąka w pobliżu składowiska na południowy wschód od obiektu 

N 51,17128° 
E 16,92950° 

2 0-30 
ogród działkowy ROD „Maślice" 

N 52,16842° 
E 16,92796° 

3 0-30 
ogród przydomowy Wrocław, ul. Karczemna 9-15 

N 51,17406° 
E 16,91633° 

4 0-30 
pole uprawne od ul. Karczemnej 23 

N 51,17466° 
E 16,91852° 

5 0-30 
pole uprawne od ul Karczemnej 45 

N 51,17643° 
E 16,92020° 

6 0-30 
pole uprawne od ul. Karczemnej przy wale Odry 

N 51,17937° 
E 16,92527° 

 
Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów „Maślice” we Wrocławiu 

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 7.5 0.28 0.48 55.1 17.70 <0.300 33.20 15.3 20.70 1.11 0.0715 

2 7.1 1.14 1.97 137.0 28.20 0.339 38.30 28.4 21.00 1.58 0.3630 

3 4.1 1.08 1.86 46.2 24.20 <0.300 23.20 18.4 11.70 2.30 0.0183 

4 4.1 0.56 0.96 26.7 13.00 <0.300 18.30 10.2 9.46 1.97 0.0106 

5 4.5 0.55 0.94 35.5 15.30 <0.300 21.40 10.1 9.50 0.91 0.0103 

6 3.9 0.41 0.70 23.7 14.20 <0.300 17.30 <10.0 7.51 0.56 <0.0040 
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15. Teren wokół składowiska odpadów w m. Gatka  

15.1.Charakterystyka obiektu 

 Składowisko odpadów komunalnych w m. Gatka położone jest w gminie Żmigród w powiecie 

trzebnickim na terenie działek nr 176/ i 176/8, obręb Gatka, w wyrobisku po byłej piaskowni,  

w odległości ok. 11 km od Żmigrodu. Najbliższe zabudowania wsi Gatka położone są około 500 m od 

obiektu. W najbliższym otoczeniu na ma otwartych zbiorników wodnych, jedynie w odległości 500 m na 

północ od składowiska przepływa rów melioracyjny. Składowisko funkcjonowało w latach 1988 -2009. 

Obecnie zakończono rekultywację obiektu. Powierzchni całkowita obiektu wynosi 12700 m2. Na 

składowisku nagromadzono 78750 m3 odpadów. Składowiskiem zarządzał Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Żmigrodzie.  

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, w otoczeniu obiektu. 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  

    Próbki gleb. pobrane w rejonie składowiska w m. Gatka wykazały zróżnicowany skład 

granulometryczny od piasków luźnych w ppk nr 1 i 5, poprzez piaski gliniaste lekkie w ppk 1 do piasków 

słabo gliniastych w pozostałych punktach pomiarowych. 

15.4. Omówienie wyników bada ń 

15.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

  Próbki gleb, pobrane w rejonie składowiska w m. Gatka charakteryzowały się odczynem bardzo 

kwaśnym we wszystkich punktach pomiarowych (pH<4,5) z wyjątkiem punktu nr 2, gdzie wykazano 

odczyn kwaśny (pH=5,0). Zawartość próchnicy wahała się od 0,76% (ppk 2) do 11,77% (ppk 1).  

15.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

 W badanych glebach. stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) metali ciężkich – Zn, Pb, Cd, Cr, 

Cu, Ni (wg skali IUNG): 

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

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

dopuszczalnych Zn, Pb, Cu, Cd, Cr, Ni. Nie stwierdzono także przekroczenia wartości dopuszczalnych 

benzo(a)pirenu w analizowanych punktach pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG mieściła się w stopniu I (zawartość niska) we wszystkich 

punktach pomiarowych. 
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Tabela IV. 15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół składowiska odpadów 
 w m. Gatka 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
vis a vis wjazdu na składowisko 

N 51,52823° 
E 16,97921° 

2 0-30 pole uprawne 
pole uprawne na południe od obiektu 

N 51,52777° 
E 16,98028° 

3 0-30 pole uprawne 
na południe od obiektu 

N 51,52728° 
E 16,98169° 

4 0-30 pole uprawne 
na północny-wschód od obiektu 

N 51,52871° 
E 16,98227° 

5 0-30 pole uprawne 
na północ od obiektu 

N 51,52896° 
E 16,98159° 

6 0-30 pole uprawne 
na północny-zachód od obiektu 

N 51,52936° 
E 16,98027° 

 
Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w m. Gatka 

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 4.2 6.83 11.77 <20.0 11.10 <0.300 6.90 <10.0 3.49 0.53 0.0063 

2 5.0 0.44 0.76 <20.0 7.20 <0.300 7.25 <10.0 4.54 0.41 0.0056 

3 4.3 0.75 1.29 <20.0 9.38 <0.300 6.28 <10.0 3.70 0.35 0.0139 

4 3.8 1.10 1.90 <20.0 9.47 <0.300 7.01 <10.0 3.66 0.37 0.0076 

5 3.9 1.42 2.45 <20.0 9.76 <0.300 5.50 <10.0 3.16 0.58 0.0184 

6 4.1 0.70 1.21 <20.0 8.46 <0.300 5.85 <10.0 3.72 0.68 0.0099 
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16. Teren wokół składowiska odpadów w m. Ścinawa  

16.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów jest położone w południowej części miasta Ścinawa w powiecie lubińskim w 

gminie Ścinawa. W odległości 650 m na wschód od obiektu przepływa rzeka Odra. Od strony 

południowej i wschodniej od składowiska przylegają tereny wykorzystywane rolniczo, od strony 

zachodniej występuję ogrody działkowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 200 m na 

północny zachód od składowiska. 

Eksploatacja składowiska została wstrzymana z dniem 01.08.2009 r. z powodu wyczerpania jego 

pojemności eksploatacyjnej (poprzez osiągnięcie docelowej rzędnej powierzchni składowanych 

odpadów). Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 3,8 ha, powierzchnia wykorzystana 1,1 ha. Ilość 

odpadów nagromadzonych – 53 557,0 m3.  

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

na terenie pól uprawnych wokół 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  

Badane próbki gleb w większości należały do grupy granulometrycznej glin lekkich. Jedynie w ppk nr 1 

wykazano występowanie piasków luźnych. 

16.4. Omówienie wyników bada ń 
 
16.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb w większości wykazały odczyn obojętny (pH 6,8 – 7,1). W ppk nr 5 

stwierdzono odczyn lekko kwaśny (pH 6,5). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła 

się w zakresie od 1,72 % (próbka nr 1) do 3,10% (próbka nr 4). 

16.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych glebach stwierdzono:  

- cynk, kadm, chrom, nikiel: zawartość naturalna (stopień 0),  

- ołów: od zawartości naturalnej we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem ppk nr 4, gdzie 

stwierdzono podwyższoną (stopień I) zawartość tego metalu, 

- miedź: od zawartości naturalnej w punktach pomiarowych nr 2,3 i 6 do zawartości podwyższonej w 

punktach 1, 4 i 5. 

    W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zawartość cynku, kadmu, chromu, miedzi i niklu utrzymywała się poniżej 

dopuszczalnych wartości określonych dla gruntów grupy B we wszystkich badanych punktach 

pomiarowych. Stężenie ołowiu przekroczyło dopuszczalną normę w punkcie nr 4, osiągając wartość 

130 mg/kg. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną we wszystkich badanych 

punktach. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG osiągnęła niską zawartość (I stopień) we wszystkich 

punktach pomiarowych.  
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Tabela IV. 16.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie składowiska odpadów 
w Ścinawie 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne na wschód od składowiska 

N 51.39991° 
E 16.44617° 

2 0-30 
pole uprawne na wschód od składowiska 

N 51.39936° 
E 16.44646° 

3 0-30 
pole uprawne na południowy-wschód od składowiska 

N51.39849° 
E16.44640° 

4 0-30 
pole uprawne na południe od składowiska 

N 51.39840°  
E 16.44454° 

5 0-30 pole uprawne 
na południowy-zachód od składowiska 

N 51.39886°  
E 16.44320° 

6 0-30 pole uprawne 
na zachód od składowiska  

N 51.39956° 
E 16.44275° 

 
Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki w glebach w glebach 
pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych w Ścinawie* 

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 7,1 1,0 1,72 29 11 0,21 9,1 11 7,7 0,665 0,08 

2 7,0 1,4 2,41 43 22 0,33 12 16 11 0,533 0,18 

3 6,9 1,5 2,58 41 13 0,27 9,2 9 7,0 0,293 0,46 

4 6,8 1,8 3,10 74 130 0,33 12 30 9,9 0,224 1,2 

5 6,5 1,6 2,75 72 35 0,40 14 30 11 0,382 11* 

6 6,8 1,3 2,24 87 28 0,36 11 14 8,8 0,684 0,30 
           *wynik poza akredytowanym zakresem metody badawczej 
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17. Teren wokół składowiska odpadów w Zagrodnie 

17.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów położone jest w miejscowości Zagrodno w powiecie złotoryjskim, w gminie 

Zagrodno na terenie niezabudowanym przy drodze relacji Złotoryja-Bolesławiec. Składowisko 

zlokalizowane jest w byłym kamieniołomie bazaltu, w odległości ok. 900 m od najbliższej zabudowy wsi 

Nowa Wieś Złotoryjska oraz ponad 2500 m od zabudowy wsi Zagrodno. Decyzją Starosty 

Złotoryjskiego z.2007 roku wydana została zgoda na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych  

w Zagrodnie. Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 1,5 ha, a wykorzystana 0,5 ha. Ilość 

nagromadzonych odpadów to 9935,5 Mg. Składowisko obecnie znajduje się w fazie wykonywania prac 

rekultywacyjnych zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją. Prace rekultywacji 

technicznej (polegającej na ukształtowaniu bryły składowiska i wyeliminowaniu ewentualnych zagrożeń 

dla środowiska, poprzez wykonanie właściwych uszczelnień) są na ukończeniu, a wykonanie warstwy 

biologicznej poprzez wysianie traw i nasadzenie roślinności przewidziane jest na lata 2012-2013. 

 
17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych z okolicznych pól uprawnych. Rozmieszczenie 

punktów pomiarowych i ich lokalizację przedstawia tabela IV.17.1, a wyniki badań tabela IV.17.2. 

17.3. Charakterystyka gleb 

Na badanym obszarze pobrane próbki gleb wykazały w punkcie 1 skład granulometryczny gliny lekkiej 

a w ppk nr 6 pyłu ilastego. W pozostałych punktach występował ił pylasty.  

17.4. Omówienie wyników bada ń 

17.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby we wszystkich punktach wykazały odczyn lekko kwaśny (pH 5,9 – 6,4). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,39 % (próbka nr 2) do 

1,60% (próbka nr 1). 

17.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych próbkach glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni. 

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych 

wartości określonych dla gruntów grupy B. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną 

w trzech próbkach (próby nr 1, 2, 3).  

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG - stopień I.  
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Tabela IV. 17.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów  
w Zagrodnie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne na południowy wschód od składowiska 

N 51.16751°  
E 15.89531° 

2 0-30 
pole uprawne na wschód od składowiska 

N 51.16833° 
E 15.89560° 

3 0-30 
pole uprawne na północ od składowiska 

N 51.16865° 
E 15.89433° 

4 0-30 
pole uprawne na północny zachód od składowiska 

N 51.16880°  
E 15.89338° 

5 0-30 
pole uprawne na zachód od składowiska 

N 51.16845° 
 E 15. 89245° 

6 0-30 
pole uprawne na południowy zachód od składowiska 

N 51.16763° 
E 15.89354° 

  
Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Zagrodnie 

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 6,4 0,93 1,60 35 15 0,27 16 7,1 8,6 1,60 0,068 

2 6,4 0,81 1,39 46 17 0,30 17 10 11 0,856 0,049 

3 6,2 0,85 1,46 35 16 0,29 16 9,0 9,6 0,637 0,032 

4 6,1 0,88 1,51 35 17 0,26 16 9,5 9,2 0,511 0,022 

5 5,9 0,87 1,50 34 16 0,23 14 7,9 8,9 2,00 0,030 

6 6,2 0,86 1,48 30 14 0,22 15 7,3 8,2 1,83 0,013 
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18. Teren wokół składowiska odpadów w Grzybianach 

18.1.Charakterystyka obiektu 

   Składowisko odpadów komunalnych położone jest w powiecie legnickim, w gminie Kunice, przy 

drodze z Grzybian do Rui, w odległości około 1000 m na południowy-wschód od skrajnych zabudowań 

mieszkalnych wsi Grzybiany.  

Składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów z dniem 31.12.2005 r., z powodu niespełnienia 

wymogów technicznych. Decyzją Starosty Legnickiego z 2011 r. wydana została zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów komunalnych w Grzybianach. W decyzji określony został harmonogram działań 

związanych z rekultywacją: 2010-2014 wykonanie rekultywacji technicznej, 2014-2015 rekultywacja 

biologiczna. 

Powierzchnia całkowita terenu składowiska wynosi 3,7 ha, powierzchnia wykorzystana 1,1 ha. Ilość 

odpadów nagromadzonych  – 10 750 Mg.  

18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych w wokół badanego 

obiektu na terenie gruntów rolnych.  

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.18.1. a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.18.2.  

18.3. Charakterystyka gleb  

Badane próbki gleb to w większości gleby ciężkie należące do grupy granulometrycznej pyłu ilastego 

(ppk 1) oraz gliny średniej pylastej (ppk 2,4,5). W pozostałych punktach występowała glina lekka 

pylasta (ppk 3, 6). 

18.4. Omówienie wyników bada ń 

18.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazywały odczyn kwaśny w ppk 5 (pH 5,0), w ppk 4 i 5 (pH 5,2) oraz odczyn 

obojętny w ppk 1 (pH 7,2), w ppk 2 (pH 7,1). Odczyn lekko kwaśny w ppk 3 (pH 5,9). 

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,51% (próbka nr 5) do 2,06% (próbka nr 6). 

18.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Grzybianach w oparciu o 

klasyfikację IUNG wykazała: 

- zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Ni we wszystkich ppk, 

- zawartość naturalną miedzi w ppk nr 1 i 2 do zawartości podwyższonej w pozostałych punktach 

pomiarowych. 

Wyniki otrzymanych badań gleb porównano do wartości dopuszczalnych stężeń dla gruntów grupy B, 

zawartych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 

Nr 165, poz. 1359). Stężenia badanych metali utrzymywały się poniżej obowiązujących norm.  

Wartości benzo(a)pirenu kształtowały się na poziomie od 0,013 mg/kg do 1,5 mg/kg, 

przekraczając normę w jednym badanym punkcie (nr 1).  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG we wszystkich badanych punktach wykazała zawartość 

niską ( I stopień ).  
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Tabela IV. 18.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów 
 w Grzybianach 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne na południowy wschód od składowiska 
N 51.18813° 
E 16.29884° 

2 0-30 pole uprawne na południe od składowiska 
N 51.18742° 
E 16. 29801° 

3 0-30 pole uprawne na południowy zachód od składowiska 
N 51.18800° 
 E 16. 29617° 

4 0-30 pole uprawne na zachód od składowiska 
N 51.18885°  
E 16.29542° 

5 0-30 pole uprawne na zachód od składowiska 
N 51.18987° 
 E 16. 29455° 

6 0-30 pole uprawne na północny wschód od składowiska 
N 51.18979°  
E 16.29729° 

  
Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich  
i innych wskaźników w glebach pobranych składowiska odpadów w Grzybianach 

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 7,2 1,1 1,89 78 23 0,41 14 25 8,7 1,13 1,5 

2 7,1 1,1 1,89 30 21 0,26 11 25 6,5 0,939 0,018 

3 5,9 1,0 1,72 34 19 0,29 18 26 9,3 0,219 0,013 

4 5,2 0,91 1,57 30 18 0,25 18 22 8,6 0,305 0,018 

5 5,0 0,88 1,51 28 17 0,23 14 21 7,6 0,375 0,025 

6 5,2 1,2 2,06 27 24 0,25 11 24 5,4 1,39 0,020 
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IVD. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 

19. Tereny u żytkowane rolniczo – „KA-MI" Spółka z o.o. Kaszyce M ilickie  

19.1. Charakterystyka obiektu 

  Spółka ma swoja siedzibę w miejscowości Kaszyce Milickie 12 w centralnej części wsi.  

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjno-biurowego zlokalizowane są dwa budynki,  

w których prowadzony jest chów i hodowla trzody chlewnej oraz park maszynowy. Najbliższa zabudowa 

mieszkalna znajduje się w odległości około 90 m od budynków inwentarskich. Ferma bydła 

zlokalizowana jest w odległości około 1 km na południe od zabudowań wsi Kaszyce Milickie w 

otoczeniu gruntów ornych i terenów zalesionych. Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji 

roślinnej oraz zwierzęcej. Na terenie gospodarstwa powstają następujące ilości nawozów naturalnych: -

5903,4 Mg obornika oraz-2040 m3 gnojówki. Nawozy naturalne wywożone są na własne pola o łącznym 

areale 808 ha. Ferma posiada plan nawożenia sporządzony dla własnych potrzeb. Rocznie nawozy 

naturalne wywożone są na areał 140 ha. Obornik powstający w budynkach, w których prowadzony jest 

chów i hodowla trzody chlewnej, magazynowany jest na płycie obornikowej o wymiarach 15 x 55 m. 

Pod płytą obornikową znajduje się zbiornik na odcieki o pojemności 100 m3. Ponadto gnojówka  

z budynków inwentarskich odprowadzana jest do zbiornika zamkniętego o pojemności 50 m3. Zbiorniki 

na gnojówkę opróżniane są z częstotliwością l raz w roku. Obornik powstający w budynkach 

inwentarskich fermy bydła wywożony jest na pobliskie pole uprawne, gdzie jest pryzmowany. Gnojówka 

powstająca w budynkach inwentarskich odprowadzana jest do 5 zbiorników bezodpływowych o 

pojemności 100 m3 każdy. Pojemność zbiorników wystarcza do przechowania gnojówki w okresie 

dłuższym niż 4 miesiące.  

19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w sześciu punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na polach 

nawożonych obornikiem z gospodarstwa. 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 wykazały zróżnicowany skład granulometryczny: od piasku gliniastego lekkiego w ppk 

nr 5, poprzez piasek gliniasty mocny w ppk nr 6, piasek gliniasty mocny pylasty w ppk 4, pył zwykły 

w ppk 3 do gliny lekkiej pylastej w ppk 1 i 2.  

19.4. Omówienie wyników bada ń 

19.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn od bardzo kwaśnego w ppk 4-6 (pH=4,1–4,4), poprzez  

lekko kwaśny w punktach nr 2 i 3 do obojętnego w ppk nr 1 (pH=7,1). Zawartość próchnicy w pobranych 

próbkach gleb mieściła się w zakresie od 0,95% (ppk nr 5) do 3,02% (ppk nr 1). 

19.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach. W odniesieniu do 

rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi zawartość metali 

ciężkich utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla gruntów grupy B. Stężenia 
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benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną w ppk 1. Zawartość azotu mineralnego kształtowała 

się od 33,13 kg/ha (ppk 2) do 143,14 kg/ha (ppk 4). W próbce nr 2, pobranej jesienią 2010 roku 

stwierdzono najmniejszą zawartość azotu mineralnego. Przyjmując 96 kg/ha za średnią zawartość 

azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 2011 rok) można 

uznać wyniki badań w jednym ppk (nr 4) za wyższe od tej wartości. Zawartość siarki siarczanowej  

w skali IUNG mieściła się stopniach I i II. a więc uznać ją można za naturalną. 
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Tabela IV. 19.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych na terenach użytkowanych  
rolniczo – „KA-MI" Spółka z o.o. Kaszyce Milickie 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
      Kaszyce Milickie dz 202/8 (obornik wiosną 2011 r.) 

N 51,43100° 
E 17,00473° 

2 0-30 pole uprawne 
Kaszyce Milickie dz. 204 (obornik jesienią 2010 r.) 

N 51,43568° 
E 17,00985° 

3 0-30 pole uprawne 
     Kaszyce Milickie dz. 198 (obornik wiosną 2011 r.)  

N 51,42442° 
E 17,00030° 

4 0-30 pole uprawne 
         Kaszyce Milickie dz 44 (obornik wiosną 2011 r.) 

N 51,41164° 
E 16,99543° 

5 0-30         pole uprawne 
     Kaszyce Milickie dz.194/2 (obornik wiosną 2011 r.) 

N 51,40659° 
E 16,99340° 

6 0-30 pole uprawne 
    Kaszyce Wielkie dz. 3/6 (obornik wiosną 2011 r.) 

N 51,39669° 
E 16,99745° 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  „KA-MI” Spółka z o.o. Kaszyce Milickie 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka  
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

 
N mineralny 

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

1 7.1 1.75 3.02 60.3 16.10 <0.300 15.40 14.2 7.85 2.69 0.4780 58,08 

2 6.4 0.93 2.00 31.2 13.00 <0.300 17.00 <10.0 7.69 1.17 0.0274 33,13 

3 6.5 0.64 1.09 23.3 10.20 <0.300 9.45 <10.0 5.45 1.55 0.0234 94,38 

4 4.1 0.55 1.00 <20.0 9.30 <0.300 14.20 <10.0 5.44 0.19 0.0046 143,14 

5 4.2 0.55 0.95 21.1 16.60 <0.300 13.90 <10.0 6.28 0.75 0.0050 63,60 

6 4.4 0.99 1.70 <20.0 8.91 <0.300 6.31 <10.0 3.71 0.59 0.0211 36,48 
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20. Tereny u żytkowane rolniczo - Ferma drobiu  „M&A”s.c. - Zakła d Produkcyjny 

w Sycowie  

20.1. Charakterystyka obiektu 

  Ferma Drobiu M&A s.c. - Zakład Produkcyjny w Sycowie położony jest na działce nr 35/5 AM 6 o 

powierzchni 21,2115 ha w mieście Syców w powiecie oleśnickim.  

Ferma znajduje się w południowej części miasta Sycowa przy ul. Szosa Kępińska, która jest jedną  

z głównych dróg wylotowych z miasta w kierunku obwodnicy. W rejonie Fermy od strony zachodniej, 

znajduje się zabudowa użytkowa (hotel), mieszkaniowo-usługowa (warsztaty, zakłady). Od strony 

północnej i wschodniej znajdują się lasy, od strony północno-zachodniej pola, a od strony południowej 

pola oraz gminne składowisko odpadów.  

Cały teren przeznaczony do chowu drobiu wraz z infrastrukturą otoczony jest płotem betonowym z płyt 

stałych wraz z trzema rzędami drutu kolczastego. Na terenie działki, poza ww. ogrodzeniem znajdują 

się zalesienia, trawniki, drogi, piaskownik, płyta gnojowa oraz dawna kotłownia (dodatkowo ogrodzone).  

Ferma zajmuje się tuczem przemysłowym drobiu. Sektor produkcyjny fermy składa się z 20 kurników o 

obsadzie 18 000 sztuk kurcząt każdy. Tucz kurcząt prowadzony jest na głębokiej ściółce z możliwością 

swobodnego poruszania się kurcząt w obrębie kurnika. Na fermie w 20 kurnikach w ciągu roku odbywa 

się 6 cykli produkcyjnych chowu piskląt. W wyniku działalności fermy powstaje nawóz naturalny w 

postaci obornika. Gospodarstwo nie posiada gruntów rolnych, w związku z czym nie prowadzi 

nawożenia nawozami mineralnymi jak i naturalnymi. Ferma zbywa nieprzetworzone nawozy naturalne 

w postaci obornika, na podstawie umów zawartych z 4 gospodarzami. Gospodarze odbierają obornik 

we własnym zakresie z użyciem własnego transportu. Na terenie fermy zlokalizowana jest betonowa 

płyta gnojowa, wyposażona w zbiornik na odcieki, na której może być magazynowany obornik do 

momentu odebrania go przez odbiorców. Rocznie powstaje około 3000 ton obornika. 

 
20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych w m. Dziadowa Kłoda, gdzie uprawia pola jeden z gospodarzy odbierających obornik 

z  Fermy Drobiu M&A s.c.   . 

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  

   Pobrane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasku luźnego w ppk nr 4, 

poprzez piasek słabo gliniasty w ppk nr 2, piasek gliniasty lekki w ppk 1,3 i 6 do piasku gliniastego 

mocnego w ppk 5. 

20.1.4. Omówienie wyników bada ń 

21.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od kwaśnego w ppk 1 i 5 (pH=5,4 i 5,5) do lekko 

kwaśnego pozostałych punktach (pH=5,7-6,5). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb 

mieściła się w zakresie od 0,72% (próbka nr 4) do 2,92% (próbka nr 2). 
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20.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich  

W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Cu oraz Ni.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla grupy B 

rodzajów gruntów. Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną w próbce nr 4. 

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 29,69 kg/ha (ppk 2) do 237,36 kg/ha (ppk 4). W 

próbce nr 2, pobranej wiosną 2011 roku stwierdzono najmniejszą zawartość azotu mineralnego. 

Największą zawartość tego wskaźnika stwierdzono w ppk nr 4, gdzie zastosowano obornik jesienią 

2011 roku. Przyjmując 96 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 

cm (województwo dolnośląskie - jesień 2011 rok) można uznać wyniki badań w trzech ppk (nr 4, 5 i 6) 

za wyższe od tej wartości.  

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG - stopień I. 
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Tabela IV. 20.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych na terenach użytkowanych  
rolniczo – Ferma drobiu  „M§A”S.C., Zakład Produkcyjny w Sycowie  

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
 Dziadowa Kłoda - Kwaśne Kąty (obornik wiosną 2011 r.) 

N 51,23297° 
E 17,67870° 

2 0-30 pole uprawne 
 Dziadowa Kłoda – Las (obornik wiosną 2011 r.) 

N 51,22838° 
E 17,68146° 

3 0-30 pole uprawne 
 Dziadowa Koda – Bobrowa (obornik jesienią 2011 r.) 

N 51,21914° 
E 17,71040° 

4 0-30 pole uprawne 
 Dziadowa Kłoda – Park (obornik jesienią 2011 r.) 

N 51,22630° 
E 17,69920° 

5 0-30         pole uprawne 
 za Dziadową Kłodą (Dęby )(obornik jesienią 2010 r.) 

N 51,22400° 
E 17,68935° 

6 0-30 pole uprawne 
za Dziadową Kłodą (Dęby ) (obornik jesienią 2011 r.) 

N 51,22462° 
E 17,68963° 

Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych  
wskaźników w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  Ferma drobiu  „M§A” S.C., 
Zakład Produkcyjny w Sycowie  

Nr Odczyn 
w 1 n KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

mg/100g 

Benzo(a) 
-piren 

 
mg/kg 

N mineralny 
 
 

kg/ha 
punktu (pH) % % Zn Pb Cd Cr Cu Ni 

 
 

1 5.4 0.73 1.26 <20.0 7.97 <0.300 5.61 <10.0 <2.00 0.84 0.0075 35,73 

2 5.7 1.69 2.92 <20.0 6.67 <0.300 3.94 <10.0 <2.00 0.44 0.0073 29,69 

3 5.5 0.74 1.28 29.4 8.53 <0.300 8.18 <10.0 2.87 1.35 0.0145 60,70 

4 5.8 0.42 0.72 24.9 9.68 <0.300 7.25 <10.0 2.78 0.75 0.1130 237,36 

5 6.0 0.81 1.39 43.2 13.40 <0.300 14.10 <10.0 5.27 1.39 0.0235 120,51 

6 6.5 0.74 1.28 41.9 11.70 <0.300 18.80 <10.0 6.21 0.96 0.0057 121,86 
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IV.E. TRASY KOMUNIKACYJNE 

21. Trasa komunikacyjna Nowa Ruda - Kłodzko 

21.1. Charakterystyka obiektu 

   Trasa komunikacyjna Nowa Ruda - Kłodzko stanowi odcinek drogi wojewódzkiej nr 381: Wałbrzych - 

Nowa Ruda - Kłodzko. Badaniami gleb objęto tereny położone wzdłuż tej trasy, między miastami Nowa 

Ruda i Kłodzko. Otoczenie trasy na tym odcinku stanowią głównie miejscowości i tereny wiejskie z 

dużymi obszarami pół uprawnych.  

21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb do badań pobrane zostały w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych z przylegających 

do trasy pól uprawnych. Przy poborze próbek uwzględniono m.in. odległość od trasy komunikacyjnej. 

Punkty poboru próbek zlokalizowane zostały naprzemiennie z różnych stron trasy. 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.  

21.3. Charakterystyka gleb  

Pobrane wzdłuż trasy nr 381 próbki gleb wykazały w punkcie nr 1, 2 i 5 skład granulometryczny 

gliny lekkiej pylastej, w punkcie nr 3 gliny średniej pylastej, a w punkcie nr 4 pyłu ilastego. 

21.4. Omówienie wyników bada ń 

21.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punktach nr 2 i 4 oraz obojętny w punktach nr 

1, 3 i 5. Zakres pH wynosił od 5,7 do 7,2. Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się 

w zakresie od 6,36 % (ppk 5) do 8,57% (ppk 3). 

21.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich  

W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb, Cd w skali IUNG.  

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla gruntów 

grupy B. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną we wszystkich badanych 

punktach. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na omawianym terenie wynosił 0,118 – 0,667 

mg/kg s.m. W żadnym z badanych punktów wzdłuż omawianej trasy komunikacyjnej nie stwierdzono 

przekroczeń w zakresie zawartości benzyny i oleju mineralnego w stosunku do wartości 

dopuszczalnych określonych w obowiązującym rozporządzeniu. 
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej 
Nowa Ruda-Kłodzko 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne vis a vis drogi do Bożkowa, po lewej stronie drogi 
Nowa Ruda-Kłodzko 

 N 50, 51895° 
E 16, 58502° 

2 0-30 pole uprawne między Bożkowem i Święckiem, po prawej stronie 
drogi Nowa Ruda-Kłodzko 

N 50, 50827° 
E 16, 58391° 

3 0-30 pole uprawne przed Bierkowicami, po lewej stronie drogi  
Nowa Ruda-Kłodzko 

N 50, 47850° 
E 16, 59037° 

4 0-30 pole uprawne za Gołogłowami, po prawej stronie drogi  
Nowa Ruda-Kłodzko 

 N 50, 46253° 
E 16, 62418 

5 0-30 pole uprawne przed Kłodzkiem, po lewej stronie drogi  
Nowa Ruda-Kłodzko 

N 50, 45488° 
E 16, 63297° 

 
Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, benzyny, 
oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Nowa Ruda-Kłodzko 
 
Nr punktu 

 
Odczyn  

w 1 n 
KCI 

C-org. 
 

 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m.  

Benzyna 
 
 

mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
Piren 

 
 mg/kg s.m.   (pH)   Zn Pb Cd 

1 6,6 4,94 8,52 82,4 20,0 0,305 <0,7 <8 0,239 

2 5,7 4,62 7,96 59,5 21,4 0,322 <0,7 <8 0,311 

3 6,6 4,97 8,57 55,8 21,0 0,285 <0,7 <8 0,667 

4 5,9 4,52 7,79 65,6 22,6 0,360 <0,7 <8 0,118 

5 7,2 3,69 6,36 64,7 25,0 0,280 <0,7 <8 0,587 
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22. Trasa komunikacyjna Legnica – Złotoryja 

22.1. Charakterystyka obiektu 

Badania prowadzono na odcinku ok. 20 km drogi wojewódzkiej nr 364, Legnica – Złotoryja.  

Droga wojewódzka nr 364 o łącznej długości 63 km przebiega między Legnicą, a Gryfowem Śląskim . 

22.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 8 punktach pomiarowo kontrolnych z przylegających do trasy pól 

uprawnych. Próbki gleb pobierano w odległości 10 m od drogi. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

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

IV.22.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.22.2.  

22.2. Charakterystyka gleb  

Badane próbki gleb w większości zaliczono do grupy granulometrycznej pyłu ilastego (próba nr 4 - 

8). W pozostałych punktach wykazano występowanie gliny średniej pylastej (próba nr 1), iłu pylastego 

(próba nr 2) oraz gliny lekkiej pylastej (próba nr 3). 

22.3. Omówienie wyników bada ń 

22.3.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Odczyn badanych wzdłuż trasy Legnica – Złotoryja gleb wahał się od lekko kwaśnego (pH 5,9) do 

obojętnego (pH 7,1). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,39% ( ppk nr 4) do 2,41% (ppk 

nr 1 i 8). 

22.3.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W glebach badanych wzdłuż trasy wykazano naturalną zawartość (stopień I) Zn, Pb i Cd. 

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

zawartość badanych metali utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla gruntów 

grupy B. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną we wszystkich badanych 

punktach. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach wzdłuż analizowanej trasy wynosił 0,260 – 1,2  

mg/kg s.m. W żadnym z badanych punktów wzdłuż omawianej trasy komunikacyjnej nie stwierdzono 

przekroczeń w zakresie zawartości benzyny i oleju mineralnego w stosunku do wartości 

dopuszczalnych określonych w obowiązującym rozporządzeniu. 
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Tabela IV. 22.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż 
 trasy komunikacyjnej Legnica – Złotoryja 
 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
użytku 

Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne około 1,5 km za m. Złotoryja  N 51.13519 
E 15.95289 

2 0-30 pole uprawne  
około 5 km za m. Złotoryja 

N 51.14044 
E 15.96343 

3 0-30 pole uprawne  
około 7 km za m. Złotoryja 

N 51.14562 
E15.97905 

4 0-30 pole uprawne około 10 km za m. Złotoryja N 51.15363 
E 15.99689 

5 0-30 pole uprawne około 8 km przed m. Legnica  N 51.15913 
E 16.01476 

6 0-30 pole uprawne około 5,5 km przed Legnicą, na wysokości m. Wilczyce  N 51.16640 
E 16.03620 

7 0-30 pole uprawne przed wiaduktem przebiegającym nad autostradą, około 
 3 km od Legnicy 

N 51.17619 
E 16.06269 

8 0-30 pole uprawne około. 1 km przed m. Legnica, na wysokości  
m. Szymanowice 

N 51.17974 
E 16.07971 
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Tabela IV.22.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
 i innych wskaźników w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Legnica – Złotoryja 
 
Nr punktu 

 
Odczyn  

w 1 n 
KCI 

C-org. 
 

 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m.  

Benzyna 
 
 

mg/kg s.m. 

Olej 
mineralny 

 
mg/kg s.m. 

Benzo(a) 
Piren 

 
 mg/kg s.m.   (pH)   Zn Pb Cd 

1 6,9 1,4 2,41 84 39 0,59 
<0,8 <9 1,2 

2 6,1 1,0 1,72 45 22 0,34 
<0,8 <9 0,430 

3 5,9 0,99 1,70 34 23 0,29 
<0,8 <9 0,360 

4 6,1 0,81 1,39 35 19 0,26 
<0,8 <9 0,400 

5 6,6 1,0 1,72 38 24 0,29 
<0,8 <9 0,290 

6 6,3 1,3 2,24 37 27 0,33 
<0,8 <9 0,260 

7 6,4 0,93 1,60 42 31 0,33 
<0,8 <9 0,260 

8 7,1 1,4 2,41 52 50 0,39 
<0,8 <9 0,430 
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2011 roku badaniami gleb objęto 22 obiekty na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 142 punktach pomiarowych. 

2. Badaniami objęto obszary chronione w tym Natura 2000, tereny wokół zakładów przemysłowych, 

tereny wokół składowisk odpadów, grunty rolne w gospodarstwach stosujących obornik lub gnojowicę, 

tereny położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych. 

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 (1995 r.).  

4. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 2011 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: cynku, ołowiu, chromu, kadmu, miedzi,  

 i arsenu. Odnotowano też przekroczenie dopuszczalnych stężeń sumy WWA, benzo(a)pirenu i oleju 

mineralnego. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

niklu i rtęci. 

5. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu (77 próbek).  

6. Największa liczba przekroczeń metali ciężkich dotyczyła cynku. 

W poniższej tabeli wyszczególniono obiekty, wskaźniki oraz liczbę ppk, w której stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych norm.  

Tabela V.1. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach w 2011 
roku na terenie województwa dolnośląskiego  
 

Obiekt Ilość badanych  
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Obszar Natura 2000 - Przełomy 
Pełcznicy pod Książem (gm. 
Wałbrzych, pow.wałbrzyski) 

 
5 B(a)P 1 

Obszar Natura 2000 – Pątnów 
Legnicki (gm. Kunice, pow legnicki) 

 
6 

B(a)P 3 

Park Krajobrazowy Dolina 
Jezierzycy (gm.Wołów, 
pow.wołowski) 

 
6 B(a)P 1 

Tereny wodonośne Wrocławia ze 
szczególnym uwzględnienie 
obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 
(gm. Siechnice, pow.wrocławski) 
 

10 Cu 1 

Zn 2 

Cr 8 

B(a)P 7 

Teren wokół  Z.S. Jelcz S.A. z  
uwzględnieniem terenów 
popowodziowych w Jelczu 
Laskowicach (m. i gm. Jelcz-
Laskowice, powiat oławski) 
 

10 

Zn 1 

B(a)P 7 
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Obiekt Ilość badanych  
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Teren wokół PCC Rokita w Brzegu 
Dolnym ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru w pobliżu 
składowiska odpadów 
„Ekologistyka” Sp. z o o. (m i gm. 
Brzeg Dolny, pow.wołowski) 

10 

Σ WWA 1 

B(a)P 4 

Teren wokół zakładów LG w 
Biskupicach Podgórnych (gm. 
Kobierzyce, pow.wrocławski) 

6 B(a)P 1 

Teren wokół  ZM Silesia Oddział 
Huta „Oława” w Oławie 
(m. Oława, pow.oławski)  
 
 
 

 
8 

Zn 8 

Pb 6 

B(a)P 8 

Obszar wokół Ciepłowni „Zawiszów”  

w Świdnicy (m. Świdnica) 

4 B(a)P 2 

Σ WWA 1 

Okolice miejscowości Miedzianka 
( gm. Janowice Wlk., 
pow.jeleniogórski) 

6 

Zn 5 

Pb  6 
Cd 1 
Cu  6 

As 6 

 Σ WWA 6 

B(a)P 6 

Świeradów Zdrój z uwzględnieniem 
terenu przy parkingu kolei 
gondolowej (m.Świeradów Zdrój, 
pow.lubański) 

5 Cu 1 

B(a)P 5 
Olej mineralny 2 

Teren wokół byłych Zakładów 
Chemicznych „JELCHEM” w 
Jeleniej Górze (m. Jelenia Góra) 
 

 
 

 

5 Zn 3 

Pb 3 

Cu 2 

B(a)P 5 

Teren wokół składowiska odpadów 
„Maślice” we Wrocławiu  (m. 
Wrocław) 

 
6 B(a)P 2 

Teren wokół składowiska odpadów 
w Ścinawie 
(gm. Ścinawa, pow. lubiński) 
 

 
6 

Pb 
1 

B(a)P 6 

Teren wokół składowiska odpadów 
w Zagrodnie  (gm. Zagrodno, pow. 
złotoryjski) 

6 B(a)P 3 
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Obiekt Ilość badanych  

punktów 
pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Teren wokół składowiska odpadów 
w Grzybianach (gm. Kunice, pow. 
legnicki)  

 

6 
B(a)P 1 

Tereny użytkowane rolniczo – '"KA-
MI" Spółka z o.o. Kaszyce Milickie 
(gm. Żmigród, powiat trzebnicki) 

 

6 
B(a)P 1 

Tereny użytkowane rolniczo - 
Ferma drobiu  „M§A”S.C., Zakład 
Produkcyjny w Sycowie (m.i gm. 
Syców, pow.oleśnicki) 

6 B(a)P 1 

Trasa komunikacyjna - Nowa Ruda-
Kłodzko  (gm. Nowa Ruda, gm. 
Kłodzko, pow.kłodzki) 

 

5 
B(a)P 5 

Trasa komunikacyjna - Legnica – 
Złotoryja  
(gm. Krotoszyce, pow. legnicki, gm. 
Złotoryja, pow. złotoryjski) 

 

8 
B(a)P 8 

 
7. W 2011 roku stwierdzono występowanie gleb w stopniach zanieczyszczenia od 0 do V w skali IUNG 

Puławy. Występowanie gleb silnie zanieczyszczonych (stopień IV) stwierdzono w pojedynczych 

próbkach gleb pobranych w okolicy miejscowości Miedzianka (Zn, Cd, Cu), w otoczeniu Z.CH. 

„Jelchem” w Jeleniej Górze (Cu) oraz w Świeradowie Zdroju. Stopień V – gleby bardzo silnie 

zanieczyszczone występowały w okolicy m. Miedzianka (Cu). 

8. W 33% wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo zawartość azotu 

mineralnego była wyższa niż średnia zawartość tego związku (96 kg/ha) stwierdzona w 2011 roku w 

glebach województwa dolnośląskiego w warstwie 0-30 cm (jesień). 

9. Tylko w 4% badanych punktów pomiarowych występowała podwyższona antropogenicznie 

zawartość siarki siarczanowej (IV stopień).  

 

Wykonane przez WIOŚ w 2011 badania gleb wykazały podobnie jak w poprzednich latach że:  

- na terenach w pobliżu zakładów przemysłowych występowały przekroczenia dopuszczalnych wartości 

metali ciężkich, benzo(a)pirenu i sumy WWA, 

- na terenach użytkowanych rolniczo występowały na ogół naturalne zawartości metali ciężkich  

(stopień 0). Stwierdzono tu przekroczenia dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu. 

Podobną zależność stwierdzono na terenach wokół składowisk odpadów i na terenach położonych 

wzdłuż tras komunikacyjnych oraz na obszarach poddanych ochronie na podstawie przepisów  

o ochronie przyrody.   
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VI. Materiały metodyczne 

- Dane z bazy „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław 

- Kabata - Pendias A., Piotrowska M., Motowicka - Terelak T. i inni, Podstawy oceny chemicznego 

zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka, WWA,  PIOŚ, IUNG Puławy, Warszawa 1995, seria 

BMŚ  

- Informacje z protokołów kontroli Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ Wrocław i Delegatur dot. obiektów 
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