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I. WSTĘP 
 

     W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Do badań pobrano 147 próbek gleb wokół 24 obiektów.  Wykaz badanych 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 2012 roku – tereny uprzemysłowione oraz obszary chronione 

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

1 
Obszar Natura 2000 – Masyw Ślęży 
(gm. Sobótka – pow. wrocławski, gm. Dzierżoniów, Łagiewniki -
pow. dzierżoniowski , gm. Marcinowice – pow. świdnicki) 

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

 
8 

2 Obszar Natura 2000 – Wzgórza Strzelińskie 
(gm. Strzelin - pow. strzeliński, gm. Ziębice - pow. ząbkowicki) 

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

 
6 

3 Obszar Natura 2000 - Biała Lądecka (gm. Stronie 
Śl., Lądek Zdrój, pow. kłodzki) 

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

7 

4 
Obszar Natura 2000 – Kozioróg w Czernej 
(gm. Żukowice, pow. głogowski) 

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

6 

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

8 

6 
Otoczenie Obszaru Natura 2000 – Panieńskie 
Skały (gm. Lwówk Śl., pow. lwówecki)  

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

4 

7 
Teren wokół Zakładu Galwanizacyjnego 
M.Gajęcki w Bykowie (gm. Długołęka , pow. wrocławski) 

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

5 

8 
Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w 
Pęczu (gm. Strzelin, pow. strzeliński) 

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

6 

9 
Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych 
„Bisek” w Wichrowie (gm. Kostomłoty, pow. średzki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu,Cr , Ni, As, Hg,   

S-SO4, suma WWA  w tym B(a)P, węglowodory 
aromatyczne 

6 

10 
Teren wokół „Cukrowni Strzelin” w Strzelinie 
(gm. Strzelin, pow. strzeliński) 

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

6 

11 
Teren wokół „Cukrowni Świdnica”                     
w Pszennie (gm. Pszenno, pow. świdnicki) 

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

7 

12 
Teren wokół strefy  rozwoju gospodarczego w 
Stanowicach (gm. Oława, pow. oławski)  

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

13 
Teren wokół dawnych zakładów KGHM 
w Lubinie, Zakład „Konrad” w Iwinach (gm. Warta 
bolesławiecka, pow. bolesławiecki) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, As, Hg,    
S-SO4, B(a)P 4 
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L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

14 
Teren wokół dawnych zakładów INCO Veritas 
w Ogorzelcu (gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski) 

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

4 

15 Teren wokół Elektrowni Turów (gm. Bogatynia, pow. 
zgorzelecki) 

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

8 

16 
Teren wokół Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego we Wrocławiu (m. Wrocław) 

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

6 

17 
Teren wokół składowiska odpadów w m. 
Stradomia Dolna (gm. Dziadowa Kłoda, pow. oleśnicki) 

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

6 

18 
Teren wokół składowiska odpadów w m. 
Bierutów (gm. Bierutów, pow. oleśnicki) 

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

6 

19 
Teren wokół składowiska odpadów w 
Niemstowie (gm. Lubin,  pow. lubiński)   

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

6 

20 
Teren wokół składowiska odpadów w 
Radwanicach (gm. Radwanice, pow. polkowicki)  

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

6 

21 
Tereny użytkowane rolniczo – rejon Fermy 
Trzody Chlewnej Laskowa (gm. Żmigród, pow. 
trzebnicki) 

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

6 

22 
Tereny użytkowane rolniczo –  rejon Zakładu 
Rolnego W. Chrzan, m. Wilczków (gm. Żórawina, 
pow. wrocławski) 

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

6 

23 
Teren wzdłuż Obwodnicy Autostradowej 
Wrocławia (gm. Kobierzyce, Kąty Wr., m. Wrocław, gm. 
Długołęka – pow. wrocławski i gm. Wisznia Mała – pow. 
trzebnicki)  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 8 

24 Trasa komunikacyjna Jawor – Bolków (pow. 
jaworski) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, benzyna, olej 
mineralny, B(a)P 6 

SG – skład granulometryczny 
  * powiat jaworski: gmina Paszowice, Męcinka, miasto i gm. Jawor (5 ppk),  powiat złotoryjski: gmina Złotoryja (2 ppk), - powiat legnicki: gmina Krotoszyce (1 ppk)  

                                                                                                    
      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  w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie uwzględnia 

jednak odczynu gleb i ich składu granulometrycznego. Dlatego też do oceny zawartości Pb, Zn, Cd, Ni, 

Cu i Cr w badanych glebach, wykorzystano także wytyczne do oceny stopnia zanieczyszczania gleb  

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

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

Lp. Zanieczyszczenie Grupa A 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt]* 

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

   Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

   do poniżej do poniżej    do poniżej  

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

1 Arsen 20 20 20 25 25 55 60 25 100 

2 Chrom 50 150 150 190 150 380 500 150 800 

3 Cynk 100 300 350 300 300 720 1.000 300 3.000 

4 Kadm 1 4 5 6 4 10 15 6 20 

5 Miedź 30 150 100 100 100 200 600 200 1.000 

6 Nikiel 35 100 50 100 70 210 300 70 500 

7 Ołów 50 100 100 200 100 200 600 200 1.000 

8 Rtęć 0.5 2 3 5 4 10 30 4 50 

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

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

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

METAL GRUPA 

GLEBY 

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB 
0 I II III IV V 

OŁÓW 

 /Pb/ 

a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK 

/Zn/ 

a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

KADM 

/Cd/ 

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

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

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

NIKIEL 

/Ni/ 

a-g 10 30 50 100 400 > 400 

b-g 25 50 75 150 600 > 600 

c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ    

/Cu/ 

a-g 10 30 50 80 300 > 300 

b-g 20 50 80 100 500 >500 

c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM 

/Cr/ 

a-g 20 40 80 150 300 >300 

b-g 30 60 150 300 500 >500 

c-g 50 80 200 500 1000 >1000 

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

Podział na grupy gleb: 

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

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

Badania  obejmowały następujące wskaźniki i metodyki badań: 

– odczyn gleb w 1n KCl potencjometrycznie,  

– zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,  

– zawartość kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku 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. Obszar Natura 2000-  Masyw Ślęży  

1.1. Charakterystyka obiektu 

    Obszar Natura 2000 – Masyw Ślęży, o kodzie PLH020040 zajmuje obszar 5059.3 ha. Obszar 

znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim oraz wrocławskim, prawie cały mieści 

się w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, obejmuje rezerwaty przyrody: Łąka Sulistrowicka, 

Góra Radunia, Góra Sobótka, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Skalna oraz 21 pomników przyrody 

nieożywionej.  Masyw Ślęży i przylegające wzgórza mają urozmaiconą budowę geologiczną. Występują 

tam: gabra, amfibolity, gnejsy, granity i serpentynity. Gleby należą do inicjalnych, brunatnych  

i bielicowych. Tutejsze lasy to żyzna i kwaśna buczyna, acydofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz 

fragmenty łęgów i lasów stokowych rozrzucone wśród lasów gospodarczych. Na serpentynitach Góry 

Raduni wykształciła się unikatowa roślinność naskalna. Niewielką część obszaru zajmują łąki, 

miejscami zarastające w wyniku naturalnych procesów sukcesji i pola uprawne. 

Obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności. Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej. Znajduje się tu jedyne, potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka 

błotnego Gladiolus paluster. Odnotowano ważne w skali krajowej stanowisko zanokcicy klinowatej 

Asplenium cuneifolium. 

Na szczególną uwagę zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy w sztolniach dawnej kopalni 

chromitów „Tąpadła" w górze Czernica oraz podziemia nieczynnego browaru w Sobótce Górce. Są one 

ważnymi zimowiskami zagrożonych gatunków, w tym nocka dużego (Myotis myotis), nocka Bechsteina 

(Myotis bechsteinii) i mopka (Barbastella barbastellus). Bogata i bardzo dobrze zbadana jest fauna 

bezkręgowców, a zwłaszcza pająków, chrząszczy i motyli.  

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych, położonych na terenie obszaru i w jego otoczeniu. 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 na terenie obszaru Natura 2000 - Masyw Ślęży  

i w jego otoczeniu wykazały skład granulometryczny pyłu ilastego w ppk nr 1,2,3,5,6,8 oraz gliny 

średniej pylastej w punkcie nr 4 i gliny ciężkiej pylastej w punkcie nr 7.  

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 nr 1-3 (pH od 4,0 

do 4,2) do lekko kwaśnego w ppk nr 6. W pozostałych punktach pomiarowych nr 4,5,7 i 8 stwierdzono 

odczyn kwaśny. Zawartość próchnicy wahała się od 1,41% (ppk nr 6) do 2,97% (ppk nr 2). 
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1.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

  W badanych glebach, pobranych  na terenie obszaru Natura 2000 - Masyw Ślęży i w jego otoczeniu 

stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

• cynk, ołów, kadm, miedź - zawartości naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych, 

• chrom – od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk  nr 1,2,4,6 i 7, poprzez zawartość 

podwyższoną  (stopień I) w punkcie nr 8, słabe zanieczyszczenie punkcie nr 5 do średniego 

zanieczyszczenia (stopień III) w punkcie nr 3, 

• nikiel - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 2, 4, 6 7,8 do średniego 

zanieczyszczenia (stopień III) w punkcie nr 3 i 5. 

      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. Występujące w punkcie nr 3 zawartości chromu i niklu, przekraczające zawartości 

określone dla grupy B rodzajów gruntów należy uznać za naturalne zgodnie z  punktem 4 § 1 ww. 

rozporządzenia.   

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

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w glebach pobranych na terenie 

obszaru Natura 2000 - Masyw Ślęży i w jego otoczeniu nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

wartości metali ciężkich w tym rtęci, arsenu oraz benzo(a)pirenu.  

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

pomiarowych.  



 15 

Tabela IV.1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 – 
                        Masyw Ślęży 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
vis a vis posesji – Sobótka, ul. Leśna 24/26, na terenie 
obszaru 

         N 50,89329° 
         E 16,71728° 

2 0-30 pole uprawne pole uprawne za m. Sady, w otulinie SPK* 
         N 50,86221° 
         E 16,67245° 

3 0-30 pole uprawne Przełęcz Tąpadła,  na terenie obszaru 
         N 50,84523° 
         E 16,69875° 

4 0-30 pole uprawne za m. Jędrzejowice, w otulinie SPK 
         N 50,81137° 
         E 16,66536° 

5 0-30 pole uprawne m. Słupice, na terenie obszaru Natura 2000 
         N 50,81432° 
         E 16,79817° 

6 0-30 pole uprawne m. Karolin,  na terenie SPK 
         N 50,83839° 
         E 16,79817° 

7 0-30 pole uprawne przed miejscowością Będkowice, na terenie SPK 
         N 50,86020° 
         E 16,75637° 

8 0-30 pole uprawne 
za miejscowością Sobótka w kierunku Kunowa, w otulinie 
SPK 

         N 50,89796° 
         E 16,77728° 

* SPK - Ślężański Park Krajobrazowy 
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Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Masyw Ślęży  
 

Nr 
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren  

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

1 4.0 0.96 1.66 43.0 18.00 0.340 21.00 7.4 11.00 0.081 5.000 0.53 <0.0040 

2 4.0 1.72 2.97 41.0 17.00 0.340 23.00 7.3 11.00 0.067 5.100 0.48 <0.0040 

3 4.2 1.34 2.31 41.0 18.00 0.380 223.00 9.0 110.00 0.086 5.600 0.35 0.0134 

4 4.8 1.30 2.24 45.0 19.00 0.420 29.00 7.1 19.00 0.106 6.700 1.00 0.0066 

5 5.3 1.16 2.00 42.0 20.00 0.400 123.00 7.9 89.00 <0.050 14.000 0.70 0.0125 

6 5.6 0.82 1.41 41.0 11.00 0.320 47.00 8.5 37.00 <0.050 5.900 0.39 0.0253 

7 4.8 0.88 1.52 40.0 15.00 0.360 30.00 9.0 17.00 0.055 5.400 0.63 0.0111 

8 5.1 1.10 1.90 42.0 16.00 0.380 34.00 10.2 17.00 0.071 4.800 0.55 0.0159 
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2. Obszar Natura 2000 – Wzgórza Strzeli ńskie  

 

2.1. Charakterystyka obiektu  

Obszar Natura 2000 -  Wzgórza Strzelińskie o kodzie PLH020074, zajmuje powierzchnię 3836,2 ha. 

Wyżej wyniesione obszary Wzgórz Strzelińskich porastają lasy i nie brakuje w nich fragmentów 

cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Obszar położony jest w województwie dolnośląskim, 

regionie wrocławskim i wałbrzyskim, obejmuje obszar Wzgórz Strzelińskich znajdujących się we 

wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. Niżej położone tereny o dobrych warunkach glebowych  

i sprzyjające wegetacji roślin to obecnie w przewadze pola uprawne.  Wyżej wyniesione obszary 

Wzgórz Strzelińskich porastają lasy. W granicach proponowanej ostoi zachowały się też cenne 

siedliska roślin łąkowych. Stwierdzono 8 zespołów leśnych, wśród nich zespoły terenów nizinnych, lasy 

o charakterze podgórskim i podgórskie formy wysokościowe górskich zespołów. Występują tu kwaśne 

dąbrowy, różne postaci grądów, nizinne i podgórskie zespoły łęgów, żyzne i kwaśne buczyny górskie. 

Cenne są także fragmenty muraw kserotermicznych oraz zbiorowiska łąkowe, szczególnie te  

z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin np.: pełnika europejskiego Trollius europaeus, 

zimowita jesiennego Colchicum autumnale. Ogólnie stwierdzono występowanie 28 gatunków roślin 

naczyniowych objętych w Polsce ochroną prawną. Odnotowano występowanie czterech gatunków 

bezkręgowców z Załącznika II: pachnica dębowa Osmoderma eremita (gatunek priorytetowy), 

czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek nausitous Maculinea nausithous oraz modraszek 

telejus M. teleius. Stwierdzono też 12 gatunków nietoperzy, w tym cztery z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG, nocek duży Myotis myotis, nocek orzęsiony Myotis emarginatus, nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii i mopek Barbastella barbastellus. Spośród innych ssaków stwierdzono wydrę Lutra 

lutra oraz koszatkę Dryomys nitedula i popielicę Glis glis. Na terenie wykryto 14 gatunków ptaków 

lęgowych, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały w 6 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie pól uprawnych 

w granicach obszaru. 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 skład granulometryczny glin średnich pylastych w punktach 

nr 1,2,3 i 6, gliny ciężkiej pylastej w punkcie nr 4 oraz iłu w punkcie nr 5.  

2.4. Omówienie wyników bada ń 

2.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

 Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn (pH od 3,9 do 6,2) od bardzo kwaśnego 

 w ppk nr 2 i 3  do lekko kwaśnego w ppk nr 1,6 i 5. W punkcie nr 4 wykazano odczyn kwaśny (pH 5,3). 

Badane próbki gleb charakteryzowały się zawartością próchnicy od 1,17% - ppk nr 6 do 2,64% -  

ppk nr 4. 
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2.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych glebach, pobranych  na terenie obszaru Natura 2000 – Wzgórza Strzelińskie i w jego 

otoczeniu, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

• cynk, ołów, kadm, miedź, nikiel - zawartości naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych, 

• chrom - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 1, 2, 3, 5,6 do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w punkcie nr 4. 

        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 stwierdzono przekroczenie 

zawartości arsenu i  benzo(a)pirenu w punkcie nr 4.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) wg skali IUNG. 
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Tabela IV. 2.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie Obszaru Natura 2000 -  
                         Wzgórza Strzelińskie 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne m. Gębczyce 
N 50,72599° 
E 17,06603° 

2 0-30 pole uprawne m. Witosławice/Zakrzów 
N 50,68497° 
E 17,06276° 

3 0-30 pole uprawne m. Skałka 
N 50,65295° 
E 17,04369° 

4 0-30 pole uprawne przed Ziębicami 
N 50,61265° 
E 17,04190° 

5 0-30 pole uprawne za m. Ostrężna 
N 50,68103° 
E 17,10204° 

6 0-30 pole uprawne za m. Sambrowiczki 
N 50,70872° 
E 17,13041° 

 
Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie Obszaru Natura 2000 - Wzgórza Strzelińskie 

Nr  
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 6.2 1.06 1.82 26.6 16.80 <0.250 17.80 5.1 7.79 <0.050 5.720 1.82 0.0141 

2 3.9 0.69 1.19 40.5 22.70 <0.250 19.80 6.4 10.90 <0.050 5.140 0.81 0.0134 

3 4.4 1.26 2.17 39.2 14.70 <0.250 20.60 6.6 16.70 <0.050 7.740 0.69 0.0052 

4 5.3 1.53 2.64 49.7 32.10 0.290 31.20 11.7 15.60 0.111 34.100 0.42 0.0388 

5 5.7 0.84 1.45 40.3 12.80 <0.250 28.50 7.8 15.70 0.054 6.100 0.32 0.0288 

6 5.9 0.68 1.17 31.7 17.80 <0.250 20.80 7.4 9.91 <0.050 7.140 0.20 0.0064 
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3. Obszar Natura 2000 – Biała L ądecka 

3.1. Charakterystyka obiektu 

   Obszar Natura 2000 –  Biała Lądecka, o kodzie PLH020035, stanowi odcinek rzeki Białej Lądeckiej 

od Goszowa do ujścia potoku Konradka w Trzebieszowicach, z przyległymi terasami rzecznymi 

pokrytymi różnego rodzaju roślinnością, taką jak np. ziołorośla, łąki kośne i lasy łęgowe. Powierzchnia 

obszaru położonego na terenie powiatu kłodzkiego w gminach Stronie Śląskie i Lądek Zdrój, wynosi 

73,1 ha.  Niewielka część górnego biegu Białej Lądeckiej znajduje się na terenie Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego, natomiast pozostała część obszaru zlokalizowana jest w otulinie Parku. Obszar ten 

położony jest na wysokości od 380 do 520 m n.p.m. Na omawianym terenie znajdują się złożone 

systemy upraw i działek, obszary luźno zabudowane, grunty orne, tereny rolnicze z dużym udziałem 

elementów naturalnych, łąki i pastwiska oraz lasy mieszane. Wśród siedlisk wymienionych w 

Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej występują tu: ziołorośla górskie i nadrzeczne, nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Zwierzęta wymienione w Załączniku II 

powyższej Dyrektywy, reprezentowane są tu przez wydrę europejską Lutra lutra (ssaki), trzmielojada 

zwyczajnego Pernis apivorus (ptaki) i głowacza białopłetwego Cottus gobio (ryby). Wśród innych 

ważnych zwierząt na omawianym terenie występuje głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus                 

i ropucha zwyczajna Bufo bufo, a z roślin parzydło leśne Aruncus silvestris.       

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 7 punktach pomiarowo - kontrolnych, rozmieszczonych na terenach 

łąk przyległych do rzeki Białej Lądeckiej, po różnych jej stronach, na odcinku od Stronia Śląskiego do 

Trzebieszowic. W pobliżu omawianych terenów przebiega trasa komunikacyjna ze Stronia Śląskiego 

przez Lądek Zdrój i Trzebieszowice do Kłodzka, w wielu miejscach znajduje się również rozproszona 

zabudowa mieszkaniowa. 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, pobrane z terenu łąk położonych w pobliżu koryta rzeki Białej Lądeckiej wykazały 

w punktach nr 1, 2, 3, 4 i 6 skład granulometryczny gliny lekkiej pylastej, a w punktach nr 5 i 7 piasku 

gliniastego lekkiego.  

3.4. Omówienie wyników bada ń 

3.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały w poszczególnych punktach zróżnicowany odczyn. W punkcie nr 1 

stwierdzono odczyn bardzo kwaśny, w punktach nr 2, 5 i 6 lekko kwaśny, w punktach nr 3 i 7 obojętny, 

a w punkcie nr 4 zasadowy. Zakres pH wynosił od 4,5 do 7,5.  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 3,21% w punkcie 

nr 2 do 5,57% w punkcie nr 3.                  
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3.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W glebach pobranych do badań na terenach przyległych do rzeki Białej Lądeckiej stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

• kadm - zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

• nikiel - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do zawartości 

podwyższonej (stopień I) w ppk nr 7, 

• cynk - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 2 do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w pozostałych punktach pomiarowych (nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7), 

• miedź -  od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2, 6 i 7 do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w punktach nr 1, 3, 4 i 5, 

• ołów - zawartość podwyższona (stopień I) we wszystkich badanych punktach, 

• chrom - zawartość kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2, 3 i 6                                     

do  zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach nr 4, 5 i 7. W punkcie nr 1 stwierdzono 

słabe zanieczyszczenie (stopień II).  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), teren 

omawianego 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 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 

niewielkie przekroczenie zawartości ołowiu w punkcie nr 3. W przypadku pozostałych badanych metali 

ciężkich nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych dla grupy B.   

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

dla grupy B we wszystkich badanych punktach.  

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

pomiarowych. 
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na Obszarze Natura 2000 – Biała Lądecka  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0 - 30 łąka 
Stronie Śląskie 
ul. Mickiewicza 

N  50,29625° 
E  16,88769° 

2 0 - 30 łąka Stójków 24 
N  50,32319° 
E  16,88567° 

3 0 - 30 łąka Stójków 34 
N  50,32664° 
E  16,87933° 

4 0 - 30 łąka Lądek Zdrój, ul. Wiejska 
N  50,34919° 
E  16,86458° 

5 0 - 30 łąka Radochów 84 
N  50,35511° 
E  16,84358° 

6 0 - 30 łąka Radochów 39 
N  50,35017° 
E  16,83048° 

7 0 - 30 łąka Trzebieszowice, powyżej ujścia Konradki 
N  50,34168° 
E  16,80544° 
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Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
                        w glebach, pobranych na Obszarze Natura 2000 - Biała Lądecka   
 

Nr 
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 4,5 2,95 5,09 125 44,8 0,38 60,4 21,0 24,4 0,067 17,9 1,07 0,320 

2 6,2 1,86 3,21 90,9 96,6 0,29 41,8 20,1 20,2 0,058 10,4 0,51 0,205 

3 6,7 3,23 5,57 164 105 0,55 46,3 29,8 25,8 0,051 13,8 0,92 1,54 

4 7,5 1,92 3,31 118 83,2 0,32 51,6 28,5 30,9 0,089 20,0 0,81 0,755 

5 6,5 2,53 4,36 117 91,2 0,46 45,3 28,4 22,9 0,065 11,0 0,46 0,698 

6 6,3 3,13 5,40 221 93,3 0,66 48,8 24,1 26,7 0,146 14,7 0,49 0,908 

7 6,9 2,27 3,91 117 61,9 0,46 58,5 19,2 31,9 0,047 10,7 0,61 0,378 
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4. Obszar Natura 2000 - Kozioróg w Czernej  

4.1. Charakterystyka obiektu 

     Obszar Natura 2000 - Kozioróg w Czernej  o kodzie PLH020100, położony jest w województwie 

dolnośląskim, w regionie legnicko-głogowskim, około 8 km na zachód od Głogowa, w dolinie Odry. 

Obszar od strony północno-wschodniej przylega do wsi Czerna, a jego granice na znacznej długości 

stanowi wał przeciwpowodziowy i dolina Odry. Powierzchnia Obszaru to 142,8 ha. 

Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo)  

w dolinie Odry. Obszar obejmuje mozaikę siedlisk leśnych, łąkowych i wodnych (silnie wypłycona 

odnoga Odry). Cechą charakterystyczną jest liczne skupisko starych, ponad stuletnich, żywych, 

zamierających lub martwych dębów, rosnących po obu stronach wału przeciwpowodziowego. 

Występuje tutaj również nieduża populacja pachnicy dębowej Osmoderma eremita - gatunku 

wymagającego do rozwoju starych dziuplastych drzew liściastych. 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych i odłogowanych, położonych w obrębie Obszaru. 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 Obszaru, wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków 

słabogliniastych w punkcie nr 3 do glin średnich pylastych w punkcie nr 1 i 6. W punkcie nr 2 

występował  piasek gliniasty lekki, a w punktach 4 i 5 odpowiednio glina lekka i glina lekka pylasta. 

4.4. Omówienie wyników bada ń 

4.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane z terenu Obszaru charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem. W ppk nr 2  

wykazano odczyn kwaśny (pH 4,6), a punkcie nr 3 odczyn obojętny (pH 6,6). W pozostałych punktach 

stwierdzono odczyn lekko kwaśny (pH od 5,7 do 6,3). Zawartość próchnicy wahała się od 0,98% 

(punkt 5) do 3,10% (punkt 4).  

4.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

    W badanych glebach, pobranych z terenu omawianego Obszaru, stwierdzono naturalną zawartość 

(stopień 0) Cd, Ni i Cr . Zawartość cynku kształtowała się od zawartości naturalnej w punktach 1-5 do 

podwyższonej (stopień I) w punkcie nr 6. W punktach 1,2,4,5 i 6 wykazano naturalną zawartość 

ołowiu,  a w punkcie nr 3 podwyższoną zawartość tego metalu. Zawartość miedzi kształtowała się od 

naturalnej (stopień 0) punkcie nr 5 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w punktach 3,4,6.  

W punktach nr 1 i 2 występowała podwyższona zawartość tego metalu (stopień I). 

   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 
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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 6  przekroczona została dopuszczalna zawartość 

benzo(a)pirenu.  

Stwierdzona zawartość siarki siarczanowej była naturalna w skali IUNG w stopniach II i III.  
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 
                        - Kozioróg w Czernej 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne na południe punktu nr 2 
 N  51.72461° 
 E 15.90521° 

2 0-30 pole odłogowane na północy obszaru, w pobliżu Odry 
  N  51.72659° 

E 15.90485 

3 0-30 pole uprawne na wysokości m. Skidniów, w poblizu Odry 
  N  51.72157° 
 E 15.91140° 

4 0-30 pole uprawne 
w środkowej części obszaru, na południe od 

punktu nr 3 
  N  51.71861° 
 E 15.91358° 

5 0-30 pole uprawne na wysokości m. Czerna 
  N  51.71241° 
   E  15. 91024° 

6 0-30 pole uprawne w południowo-wschodniej części obszaru 
  N  51.70603° 
 E 15.92135° 

Tabela IV.4.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 - Kozioróg w Czernej 

Nr 
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 6,1 1,20 2,06 0,110 6,30 61 19 0,37 29 31 19 3,7 0,010 

2 4,6 0,61 1,05 0,051 3,20 20 15 <0,20 8 26 4,3 1,6 0,015 

3 6,6 1,10 1,90 0,065 3,30 25 24 0,24 8,1 38 4,4 2,3 0,029 

4 5,7 1,80 3,10 0,103 3,10 34 28 0,23 17 53 9,2 3,9 0,030 

5 6,3 0,57 0,98 0,069 2,90 24 12 <0,2 11 18 6,5 1,8 0,016 

6 6,0 1,60 2,76 0,412 12,00 200 51 0,83 32 90 18 2,8 0,180 
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5. Park Krajobrazowy Chełmy 

5.1. Charakterystyka obiektu 

        Park Krajobrazowy Chełmy leży na obszarze gmin Męcinka, Paszowice i Złotoryja. Jego strefa 

otulinowa zajmuje dodatkowo nieznaczną część gminy Krotoszyce oraz obszarów należących do 

miast Jawor i Złotoryja. Powierzchnia Parku wynosi 14887,36 ha, w tym lasy i grunty zalesione 

stanowią 7499,80 ha, zaś tereny rolnicze 6639,47 ha. Powierzchnia otuliny wynosi 13574,23 ha. 

Tereny leśne należą do nadleśnictwa Jawor i Złotoryja. Park powstał w 1992 roku. Liczne badania 

potwierdziły odrębność i wyjątkowość tego obszaru. Obszar ten posiada wybitne walory krajobrazowe 

z unikalnymi w skali europejskiej reliktami działalności wulkanicznej - staropaleozoicznej, permskiej 

oraz trzeciorzędowej. Nazwa parku nawiązuje do prasłowiańskiego słowa CHOLMY, używanego 

jeszcze w średniowieczu, jako nazwa wzgórz wypełniających Park. Cały Obszar Parku leży  

w dorzeczu Kaczawy. Przez park przepływają potoki: Wilcza, Jawornik, Młynówka, a w jego 

południowej części Nysa Mała. Występujące tu gatunki drzew to m.in. dąb szypułkowy, dąb 

bezszypułkowy, klon pospolity, jawor, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, olsza czarna, olsza szara, 

buk, grab, jarząb brekinia, jesion wyniosły, jodła, świerk, wiąz górski, tulipanowiec amerykański. 

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych, zlokalizowanych na terenie Parku. 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 w obrębie Parku wykazały skład granulometryczny gliny lekkiej pylastej  

w punktach nr 5 i 6, gliny średniej pylastej w  punktach nr 2,3,4, 7 oraz pyłu ilastego (punkt 1) i iłu 

pylastego (punkt  nr 8). 

5.4. Omówienie wyników bada ń 

5.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Próbki gleb, pobrane na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy charakteryzowały się 

zróżnicowanym odczynem od bardzo kwaśnego w punkcie nr 1 (pH 4,3), poprzez kwaśny w punktach 

nr 3,4,6 i 7 (pH od 4,6 do 5,4), lekko kwaśny w punkcie nr 2 (pH 6,2) do odczynu zasadowego  

(pH 7,4) w punkcie nr 8.  Procentowy udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych stanowi 62,5% ogółu 

pobranych próbek. Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,90% (punkty nr 2 i 3 i 7 ) do  

2,93%  (punkt nr 5 ). 

5.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

     W badanych glebach, pobranych na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy, stwierdzono naturalną 

zawartość (stopień 0) ołowiu i kadmu.  

Zawartość cynku kształtowała się od naturalnej we wszystkich punktach z wyjątkiem punktów nr 3 i 4, 

gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I) tego metalu. Podobne stopnie 

zanieczyszczenia wykazano także w przypadku chromu, miedzi i niklu. Podwyższone zawartości tych 

metali (stopień I) wykazano odpowiednio: dla Cr w punkcie nr  4, dla Cu w punktach nr 2, 3 i 4, a dla 

Ni w punktach nr 2, 4 i 5. W pozostałych punktach zawartość tych metali była naturalna (stopień 0). 
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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 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 obszarze Parku nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych metali ciężkich  

w tym rtęci i arsenu. W punktach pomiarowych nr 2,3,4,6,8  przekroczona została dopuszczalna 

zawartość benzo(a)pirenu. Zawartość siarki  siarczanowej punktach we wszystkich pobranych 

próbkach wykazała zawartość naturalną w stopniu  I i III (punkt nr 5). 
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Tabela IV. 5.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne Krajów 
            N 51. 11797 
            E 16. 05025 

2 0-30 pole uprawne Rokietnice 
            N 51. 13202 
            E 15.97531 

3 0-30 pole uprawne Leszczyna 
            N 51. 08269 
            E 15. 98604 

4 0-30 pole uprawne Stanisławów 
            N 51. 06773 
            E 15.01190 

5 0-30 pole uprawne Kondratów 
            N 51. 04681 
            E 15.97824 

6 0-30 pole uprawne Nowa Wieś Wielka 
            N 51. 98915 
            E 16. 04766 

7 0-30 pole uprawne Grobla 
            N 50. 97972  
            E 16. 11747 

8 0-30 pole uprawne Jawor 
            N 51. 04572 
            E 16. 17231 
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Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 4,3 1,3 2,24 <0,06 5,9 35 15 <0,25 20 11 11 1,7 0,015 

2 6,2 1,1 1,90 0,079 18 71 26 0,59 33 25 26 1,1 0,10 

3 5,4 1,1 1,90 0,152 7,2 110 23 0,50 25 37 15 2,0 0,039 

4 5,2 1,6 2,76 0,085 7,7 110 19 0,80 80 30 42 0,38 0,046 

5 6,3 1,7 2,93 0,106 14 75 24 0,45 37 21 25 3,6 0,018 

6 4,6 1,4 2,41 <0,06 5,8 49 19 0,33 26 6,6 13 0,62 0,073 

7 5,2 1,1 1,90 0,060 6,1 47 15 0,32 41 12 18 0,96 0,025 

8 7,4 1,3 2,24 0,133 6,5 47 25 0,29 25 14 12 1,2 0,11 
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6. Otoczenie Obszaru Natura 2000 - Panie ńskie Skały 
 
6.1. Charakterystyka obiektu 

     Obszar Natura 2000 - Panieńskie Skały położony jest  w województwie dolnośląskim w rejonie 

jeleniogórskim, w obrębie miejscowości Lwówek Śląski. Kod obszaru: PLH020009, powierzchnia  

11,5 ha. Obszar obejmuje ciąg skał piaskowcowych pochodzących z turonu, wypreparowanych ponad 

doliną Bobru po stronie zachodniej, wznoszących się ok. 50 m nad dnem doliny. W obszarze 

zidentyfikowano dwa rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny oraz  ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion 

vandelii. Obszar stanowi jedno z dwóch istniejących w Polsce, odnalezionych po raz pierwszy w 2002 

roku, stanowisk paproci włosocienia delikatnego Trichomanes speciosum. Na opisywanym obszarze 

nie odnaleziono gatunków  „naturowych". 

6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 

      Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na łąkach i polu 

odłogowanym, przylegających do obszaru.  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 rysunku.  

6.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków luźnych (ppk 3), 

poprzez  piaski gliniaste lekkie (ppk 4) i piaski gliniaste lekkie pylaste (ppk 2) do  gliny lekkiej pylastej 

w ppk nr 1. 

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 2 do kwaśnego  

w pozostałych punktach pomiarowych (pH od 4,6 do 5,2) . Zawartość próchnicy mieściła się  

w zakresie od 2,24% (ppk nr 1) do 4,65% (ppk nr 4). 

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, pobranych w pobliżu obszaru Natura 2000 – Panieńskie Skały stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

• cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3 i 4 do podwyższonej zawartości (stopień 

I) w ppk nr 1 i 2,  

• ołów: od zawartości podwyższonej w punktach nr 1,2 i 4 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w  punkcie nr 3, 

• kadm: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

• chrom: zawartość podwyższona (stopień I) we wszystkich punktach pomiarowych, 

• miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 do zawartości podwyższonej (stopień I) 

w pozostałych punktach pomiarowych, 

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

w  punktach nr 2 i 4. 
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   W pobliżu obszaru Natura 2000 - Panieńskie Skały nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych cynku, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu. W punkcie nr 3  przekroczona 

została dopuszczalna zawartość ołowiu. Dopuszczalna zawartość benzo(a)pirenu przekroczona 

została we wszystkich punktach pomiarowych. 

Zawartość siarki  siarczanowej we wszystkich pobranych próbkach była niska (I stopień).  
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Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb w pobliżu obszaru Natura 2000 - 
                        Panieńskie Skały 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka  w lesie na południowy – zachód od obszaru  N 51,10331°  
E 15,58672° 

2 0-30 łąka przy polnej drodze, na południe od ppk nr 1  N 51,10261°  
E 15,58725° 

3 0-30 łąka w lesie przy skałkach, na południe od obszaru  N 51,10258°  
E 15,58903° 

4 0-30 pole odłogowane przy skałkach od strony drogi Lwówek - Jelenia Góra, na 
południowy – wschód od obszaru 

N 51,10219° 
E 15,59350° 

 
Tabela IV.6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                       w glebach pobranych w pobliżu obszaru Natura 2000 – Panieńskie Skały 
 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren.  

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

1 5,2 1,3 2,24 81,7 60,8 0,27 33,8 19,0 12,4 0,3 9,5 1,05 0,08 

2 4,5 2,1 3,62 62,9 64,2 0,18 33,2 17,6 10,8 0,4 10,8 0,79 0,06 

3 4,6 2,6 4,48 36,3    109,3 0,15 30,6 17,3 7,0 0,28 9,8 0,65 0,12 

4 5,1 2,7 4,65 41,3 51,1 0,23 34,7 14,1 10,8 0,15 9,1 0,70 0,33 
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IV B. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW 

7. Teren wokół Zakładu Galwanizacyjnego M. Gaj ęcki w Bykowie 

7.1. Charakterystyka obiektu 

    Zakład Galwanizacyjny Marek Gajęcki zlokalizowany jest w miejscowości Byków w gminie 

Długołęka, w odległości ok. 2,3 km od Długołęki. Teren Zakładu graniczy od strony: 

• północnej - potokiem Pęga, 

• zachodniej - terenami leśnymi, 

• wschodniej - terenami użytkowanymi rolniczo, 

• południowej w odległości ok. 250 m z drogą krajową Wrocław-Warszawa. 

Zakład prowadzi działalność polegającą na powlekaniu elementów stalowych cynkiem metodą 

zanurzeniową.  

Na terenie zakładu funkcjonuje instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem 

procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej objętości 148 m3, przygotowująca 

elementy stalowe do procesu cynkowania ogniowego.  

W instalacji tej prowadzone są procesy:  

• odtłuszczania elementów stalowych w wodnym roztworze żelu myjąco - odtłuszczającego 

(wanna nr 1 ),  

• trawienia elementów w 10% roztworze kwasu solnego (wanny nr 2, 3,4), trawienia zawiesin  

w 10% roztworze kwasu solnego (wanna nr 5),  

• płukania elementów oraz zawiesin po trawieniu w wodzie z dodatkiem chlorku cynku i chlorku 

amonu (wanna nr 7),  

• topnikowania elementów w roztworze chlorku cynku i chlorku amonu (wanna 

nr 8).  

Procesem powiązanym technologicznie z ww. instalacją jest właściwe cynkowanie ogniowe. 

Proces cynkowania odbywa się w wannie cynkowniczej nr 10.  

W procesie technologicznym z Zakładu emitowane są: pył ogółem, amoniak, chlorowodór, ołów, 

cynk.   

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb pobrane zostały w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych na   

polach odłogowanych, łąkach i trawniku, zlokalizowanych w otoczeniu Zakładu. Lokalizację punktów 

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

IV.7.2.   

7.3. Charakterystyka gleb  

  Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków słabo gliniastych w ppk nr 

4, poprzez piaski gliniaste lekkie w ppk nr 1, piaski gliniaste mocne w ppk nr 2, 5, gliny średnie w ppk 

nr 3.  

7.4. Omówienie wyników bada ń 

7.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego (pH 4,2) w ppk nr 4 do 

zasadowego w ppk nr 1 (pH 7,5). W punktach nr 2 i 3 wykazano odczyn kwaśny  
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(pH  5,0 i 5,5), a w punkcie nr 5 obojętny (pH 6,6).  Badane próby charakteryzowały się zawartością 

próchnicy od 1,12% (ppk nr 4) do 5,38% w ppk nr 3.  

7.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- zawartość ołowiu, chromu, miedzi, niklu odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) we 

wszystkich punktach pomiarowych,  

- zawartość cynku odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) w ppk 1 i 4. W ppk nr 3  stwierdzono 

podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), w punkcie nr 5 słabe zanieczyszczenie (stopień II),  

a w punkcie nr 2 średnie zanieczyszczenie (stopień III), 

- zawartość kadmu odpowiadała zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie 1 i 4, podwyższonej  

w punkcie nr 3, a słabe zanieczyszczenie wykazano w punktach 2 i 5. 

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, As, Hg.  Stwierdzono jednak wysokie stężenie cynku  (560 mg/kg) 

w punkcie nr 2, który to punkt zaliczono do grupy C rodzajów gruntów, gdyż położony był na terenie 

zakładu. W stosunku do wartości dopuszczalnych cynku, określonych dla grupy C przekroczenie 

dopuszczalnych wartości cynku nie wystąpiło.  

    Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w obowiązującym  

rozporządzeniu w punktach pomiarowych  nr 1, 3 i 5. Wykazano naturalną zawartość siarki 

siarczanowej w stopniach I i III (ppk nr 2).   
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Zakładu Galwanizacyjnego M.Gajęcki  
                        w Bykowie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole odłogowane 
 po drugiej stronie drogi nr 8, na przeciw zakładu – punkt 

tło dla zakładu 
N 51,18240° 
E 17,21214° 

2 0-30 łąka na terenie zakładu 
północny-zachód od zakładu, przy potoku, w pobliżu 

instalacji 
N 51,18557° 
E 17,20935° 

3 0-30 łąka na terenie zakładu północny-wschód , dalszej odległości od instalacji 
N 51,18521° 
E 17,21019° 

4 0-30 trawnik 
południowy-zachód, przy drodze dojazdowej do zakładu, 

po lewej stronie od drogi nr 8 
N 51,18407° 
E 17,20964° 

5 0-30 pole odłogowane południowy-wschód od zakładu 
N 51,18421° 
E 17,21091° 

 
 
 
Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych wokół Zakładu Galwanizacyjnego M. Gajęcki w Bykowie 
  

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 7.5 0.78 1.34 21.0 11.00 <0.250 7.00 <5.0 <5.00 <0.050 2.300 0.62 0.0317 

2 5.0 1.64 2.83 560.0 9.60 1.900 12.00 <5.0 5.30 <0.050 8.100 2.75 0.0095 

3 5.5 3.12 5.38 110.0 22.00 0.760 26.00 <5.0 8.70 0.110 15.000 1.26 0.0326 

4 4.2 0.65 1.12 17.0 10.00 <0.250 <5.00 <5.0 <5.00 <0.050 1.900 0.26 0.0200 

5 6.6 1.83 3.15 180.0 15.00 2.000 9.30 5.8 <5.00 <0.050 4.800 0.24 0.054 
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8. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w P ęczu 

8.1.Charakterystyka obiektu 

   Wytwórnia Mas Bitumicznych zlokalizowana jest na wschodnim krańcu miejscowości Pęcz, około 

500 m od granicy miasta Strzelin na działkach nr 65,66,67/1 i 68/1 o łącznej powierzchni 1,87 ha.  

Teren wytwórni otoczony jest gruntami rolnymi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się  

w odległości około 50 m, w kierunku południowo-zachodnim od granicy obiektu. Wytwórnia jest 

częścią firmy Polski Asfalt sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności gospodarczej Wytwórni jest produkcja mas mineralno-bitumicznych na 

potrzeby m.in. budownictwa drogowego. Produkcja w zakładzie odbywa się w godzinach pory 

dziennej pomiędzy godziną 6:00 a 22:00. W zależności od zapotrzebowania okresowo produkcja 

odbywa się również w godzinach nocnych.  

Proces wytwarzania asfaltu składa się z następujących operacji: przygotowanie kruszyw, dozowanie 

wstępne kruszyw, suszenie i ogrzewanie kruszyw, segregacja kruszywa, dostarczenie wypełniacza, 

mieszanie kruszywa, wypełniacza i wtrysk bitumu do mieszarki, odbiór gotowej masy asfaltowej. 

Źródłami emisji są instalacja do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych - zbiornik 

na olej opałowy lekki, zbiorniki bitumu, zbiornik mączki wapiennej, instalacja energetycznego spalania 

paliw. Wytwórnia emituje do atmosfery SO2, CO, NOX, pyły, aldehydy pierścieniowe aromatyczne i ich 

pochodne, alkohole pierścieniowe aromatyczne i ich pochodne, B(a)P, węglowodory alifatyczne i ich 

pochodne, węglowodory pierścieniowe aromatyczne i ich pochodne. 

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

pól uprawnych w otoczeniu Wytwórni. 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 Wytwórni 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 2, poprzez kwaśny w ppk nr 6, lekko kwaśny w ppk nr 1 i 3 do zasadowego (pH 7,4 i 7,3) 

odpowiednio w ppk nr 4 i 5. Zawartość próchnicy wahała się od 1,53% (ppk  nr 3 i 4) do 1,66% 

(ppk nr 1).  

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. 

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień).      
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Wytwórni Mas  
                        Bitumicznych w Pęczu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne na północ od obiektu 
N 50,79038° 
E 17,04826° 

2 0-30 pole uprawne na północy zachód od obiektu 
N 50,79049° 
E 17,04645° 

3 0-30 pole uprawne na zachód od obiektu 
N 50,78945° 
E 17,04560° 

4 0-30 pole uprawne vis a vis wyjazdu do Wytwórni 
N 50,78834° 
E 17,04670° 

5 0-30 pole uprawne na północny wschód od obiektu 
N 50,78787° 
E 17,04848° 

6 0-30 pole uprawne na wschód od obiektu 
N 50,78880° 
E 17,04901° 

 
Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w Pęczu 
 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano-

wa 

Benzo 
(a)piren 

WWA 

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

1 6.0 0.96 1.66 37.1 24.50 <0.300 23.20 13.2 16.20 0.083 4.690 0.56 0.0190 0.1380 

2 4.6 0.90 1.55 35.2 22.60 <0.300 23.50 12.7 14.20 0.066 6.280 0.56 0.0112 0.1080 

3 5.9 0.89 1.53 37.7 21.10 <0.300 22.30 13.6 14.40 0.085 6.480 0.68 0.0245 0.1730 

4 7.4 0.89 1.53 39.6 18.80 <0.300 20.20 13.9 13.00 0.060 6.230 1.15 0.0278 0.1790 

5 7.3 0.95 1.64 36.3 23.50 <0.300 18.60 12.5 12.30 0.090 6.410 1.15 0.0296 0.1980 

6 5.3 0.93 1.60 36.6 22.60 <0.300 23.10 12.9 15.30 0.092 6.220 0.85 0.0386 0.2640 
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9. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych „Bisek” w Wichrowie  

9.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład zlokalizowany jest w okolicach węzła autostradowego Kostomłoty. W odległości około 

800 m w kierunku północno-zachodnim od granic Zakładu znajduje się droga krajowa nr 5 i stacja 

paliw Orlen, 600 m na północ autostrada A4 i dalej miejscowość Kostomłoty, a w kierunku 

południowo-zachodnim w odległości około 1100 m położona jest miejscowość Wichrów. 

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kostomłotach prowadzi działalność w zakresie produkcji mas 

bitumicznych z kruszyw, asfaltu i wypełniacza.  Masy te wytwarzane są w instalacji AMMANN EURO 

MEA 160/240T o wydajności 240 Mg/h. Proces technologiczny wytwarzania mieszanek bitumicznych 

składa się z następujących etapów: składowanie i dozowanie wstępne kruszyw, suszenie kruszywa, 

sortowanie, dozowanie asfaltu, mieszanie, wyładunek gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Źródła emisji zorganizowanej to: zespół suszenia i mieszania kruszywa, silos mączki wapiennej, silos 

pyłów odzyskiwanych w odpylaczu, silos pyłu węglowego, zbiorniki bitumu, instalacja do przeładunku  

i magazynowania paliw płynnych 

Źródło emisji niezorganizowanej w przedmiotowej instalacji stanowi:  

- rozładunek kruszywa z samochodów, 

- składowanie kruszywa, 

- załadunek kruszywa ładowarką do dozatorów, 

- załadunek i transport kruszywa przenośnikiem taśmowym, 

- załadunek masy bitumicznej na samochody, 

- transport samochodowy – głównie pylenie z powierzchni dróg i placów manewrowych. 

Wytwórnia emituje do powierza atmosferycznego pył zawieszany PM10, CO, NOx, SO2, fenol, 

formaldehyd, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, B(a)P. 

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

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

pól uprawnych w pobliżu Wytwórni. 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 Wytwórni wykazały skład granulometryczny glin ciężkich pylastych 

(ppk nr 5), poprzez pyły ilaste (ppk nr 1,3) do iłów pylastych (ppk nr 2,4,6).  

9.4. Omówienie wyników bada ń 

9.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Gleby na omawianym obszarze, wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego (pH od 3,7 do 4,5) w ppk  

2,3 i 5 do kwaśnego w pozostałych punktach pomiarowych (pH od 4,7 do 5,2). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,60% (ppk nr 5) do 2,57% 

(ppk nr 2).  

9.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

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

niklu (wg skali IUNG). Zawartość chromu wahała się od naturalnej (stopień 0) do podwyższonej 

(stopień I) w punkcie nr 5. 
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     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  badanych metali ciężkich, w tym także rtęci i arsenu. 

W punkcie pomiarowym nr 2 przekroczone zostało dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu i sumy 

WWA.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień).  
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Wytwórni Mas  
                        Bitumicznych „Bisek” w Wichrowie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
vis a vis wjazdu do Wytwórni 
 

N 51,03711° 
E 16,59385° 

2 0-30 pole uprawne za hałdą humusu, na południowy zachód od Wytwórni 
N 51,03825° 
E 16,59671° 

3 0-30 pole uprawne na południowy wschód od Wytwórni 
N 51,03904° 
E 16,59647° 

4 0-30 pole uprawne  na północ od Wytwórni 
N 51,03989° 
E 16,59521° 

5 0-30 pole uprawne na północny zachód od Wytwórni, vis a vis instalacji 
N 51,03967° 
E 16,59385° 

6 0-30 pole uprawne na zachód od Wytwórni 
N 51,03724° 
E 16,59166° 

 
Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                      w glebach pobranych na terenie wokół Wytwórni Mas Bitumicznych „Bisek” w Wichrowie 
 

Nr 
punktu  

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczan

owa 

Benzo 
(a)piren 

WWA 

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

mg/kg mg/kg  

1 5.2 1.40 2.41 29.6 15.80 <0.250 19.70 5.8 9.86 <0.050 4.640 0.90 <0.0040 <0.0400 

2 4.0 1.49 2.57 29.6 15.80 <0.250 18.80 6.8 10.90 <0.050 4.350 0.90 0.3650 1.9800 

3 3.7 1.21 2.09 28.7 17.80 <0.250 18.80 7.0 9.30 <0.050 4.750 0.93 0.0047 <0.0400 

4 4.7 1.09 1,88 35.6 18.80 0.310 20.70 6.5 10.90 <0.050 5.430 0.99 0.0045 <0.0400 

5 4.5 0.93 1.60 36.1 12.70 0.300 43.90 7.5 15.60 <0.050 4.390 0.49 0.0084 0.0441 

6 4.7 1.10 1.90 35.4 17.70 <0.250 21.60 9.8 10.80 <0.050 5.800 0.51 0.0052 <0.0400 
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10. Teren wokół „Cukrowni Strzelin” w Strzelinie 

10.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład produkcyjny „Cukrownia Strzelin” w Strzelinie, zlokalizowany jest w południowo-

zachodniej części miasta, przy drodze wylotowej z miasta w kierunku na Ząbkowice. Bezpośrednie 

sąsiedztwo zakładu stanowią nieużytki i tereny użytkowane rolniczo. W niedalekiej odległości od 

zakładu znajduje się zabudowa mieszkalna ulic Ząbkowickiej i Szybalskiego. Łączna powierzchnia 

zabudowy Zakładu to 19,74 ha, obejmuje działki: nr 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, AM38 oraz 3,4,5 AM40 

i 4, 12, 13 AM41. Zakład produkcyjny „Cukrownia Strzelin” w Strzelinie  jest częścią przedsiębiorstwa 

Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.  „Cukrownia Strzelin” prowadzi instalację: 

• do przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności 
produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę (instalacja do produkcji cukru), 

• do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt (elektrociepłownia), 
• do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. 

       Produkcja cukru składa się z kilku etapów, takich jak: przyjęcie surowca, jego przerób oparty 

o procesy zarówno fizyczne jak i chemiczne, magazynowanie wytworzonego cukru oraz ekspedycja 

gotowego wyrobu do odbiorców. Głównemu procesowi technologicznemu towarzyszą procesy 

technologiczne o charakterze pomocniczym, związane z koniecznością stosowania do procesu 

głównego pary technologicznej, energii cieplnej i elektrycznej oraz mleka wapiennego i dwutlenku 

węgla. Cukrownia emituje do powietrza atmosferycznego CO, NO2, SO2, pył i amoniak. 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych, zlokalizowanych na okolicznych polach 

uprawnych i w ogrodzie przydomowym. 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 3 i 5 skład granulometryczny gliny średniej pylastej,  

w punkcie 1 i 2 gliny ciężkiej pylastej, w ppk nr 6 iłu, a w ppk nr 4 iłu pylastego. 

10.4. Omówienie wyników bada ń 

10.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane gleby w punktach nr 1, 2, 4 i 5 wykazały odczyn zasadowy (pH >7,2), a w punkcie nr 3 

obojętny (pH 7,2). Najniższą wartość pH wykazano w ppk nr 6 (pH 5,5) - odczyn kwaśny. Zawartość 

próchnicy wahała się od 0,97 % (ppk nr 5) do 3,62% (ppk nr 6). 

10.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

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

wykazała zawartość naturalną (stopień 0) cynku, ołowiu i niklu. Stwierdzono podwyższoną zawartości 

(stopień I) kadmu, chromu i miedzi w punkcie nr 6. 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.  
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Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w ww. rozporządzeniu  

w punktach nr 1, 3, 4 i 5.    

Zawartość siarki siarczanowej była zróżnicowana od zawartości naturalnej w stopniach I i II  w ppk nr 

1, 4, 5 i 6 do podwyższonej antropogenicznie (IV stopień) w punktach  2 i 3.  
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Tabela IV. 10.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół „Cukrowni Strzelin” w Strzelinie 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne vis a vis zbiornika akumulacyjnego ścieków 
N 50,76381° 
E 17,04892° 

2 0-30 pole uprawne  za polami irygacyjnymi 
N 50,76565° 
E 17,04450° 

3 0-30 pole uprawne przed polami irygacyjnymi 
N 50,77064° 
E 17,04960° 

4 0-30 ogród przydomowy  z tyłu ul. Ząbkowickiej 
N 50,77140° 
E 17,05568° 

5 0-30 pole uprawne za stawami na wysokości silosa cukru 
N 50,76731° 
E 17.05735° 

6 0-30 pole uprawne za zbiornikiem z mycia i czyszczenia buraków 
N 50,76298° 
E 17,05670° 

 
Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół „Cukrowni Strzelin” w Strzelinie 

Nr 

punktu 

Odczyn w 

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 

 

Metale w mg/kg gleby 

Siarka 

siarczano

wa 

 

Benzo(a)piren 

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

1 7.6 1.86 3.20 49.0 21.60 0.320 25.50 17.7 14.70 0.061 6.370 0.33 0.0456 

2 7.9 1.48 2,55 38.4 14.80 0.280 17.70 13.8 9.85 0.060 5.410 10.40 0.0155 

3 7.2 1.09 1.88 37.4 19.70 0.400 21.60 12.8 13.80 0.067 6.390 5.59 0.1290 

4 7.7 1.16 2,00 48.2 17.70 0.370 20.70 11.8 10.80 <0.050 4.920 2.76 0.1150 

5 7.4 0.56 0.97 39.6 18.80 0.340 14.80 9.6 8.90 0.078 4.250 1.99 0.0400 

6 5.5 2.10 3.62 115.0 35.40 0.700 41.20 44.0 22.00 0.129 7.950 0.32 0.0146 
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11. Teren wokół „Cukrowni Świdnica” w Pszennie 

11.1. Charakterystyka obiektu 

     Zakład produkcyjny „Cukrownia Świdnica” zlokalizowana jest w Pszennie, przy ul. Fabrycznej 1, na 

terenie gminy Świdnica, w powiecie świdnickim. Cukrownia zlokalizowana jest niedaleko Świdnicy, na 

wschód od miasta, w pobliżu odcinka drogi krajowej nr 35 Świdnica – Wrocław. Otoczenie zakładu 

stanowią głównie zabudowania wiejskie i pola uprawne. „Cukrownia Świdnica” jest częścią 

przedsiębiorstwa Südzucker Polska S.A. Cukrownia emituje pył, SO2, NO2 , CO, CO2, benzo(a)piren. 

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Próbki gleb pobrano z 7 punktów pomiarowych rozmieszczonych na polach uprawnych w pobliżu 

Cukrowni. 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 skład granulometryczny gliny średniej pylastej w punktach nr 1, 2, 

3 i 6, gliny ciężkiej pylastej w punktach nr 4 i 5 oraz iłu pylastego w punkcie nr 7.  

11.4 Omówienie wyników bada ń 

11.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy 

    Analizowane gleby we wszystkich punktach wykazywały odczyn zasadowy. Zakres pH wynosił od 

7,4 do 7,9. Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 6,47%  

w punkcie nr 1 do 9,88% w punkcie nr 4. 

11.4.2. Zawarto ść metali i innych wska źników 

W próbach gleb pobranych do badań na terenach wokół „Cukrowni Świdnica"                                           

w Pszennie stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

• kadm, nikiel i ołów - zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

• cynk - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 do zawartości 

podwyższonej (stopień I) w ppk nr 4, 

• miedź - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 6 do zawartości podwyższonej  

(stopień I) w pozostałych punktach (nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 ), 

• chrom - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 2, 5 i 6 do  zawartości podwyższonej               

(stopień I) w ppk nr 3, 4 i 7.  

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

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

ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w badanych próbach gleb nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych analizowanych metali.   

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

wszystkich punktach pomiarowych.  

 Zawartość siarki siarczanowej w punkcie nr 4 odpowiadała I stopniowi wg skali IUNG,                   

co oznacza niską zawartość. W punktach nr 1, 3, 5 i 6 stężenie siarki odpowiadało III stopniowi,                  

czyli wysokiej zawartości, natomiast w punktach nr 2 i 7 stwierdzono IV stopień, charakterystyczny                               

dla podwyższonej antropogenicznie zawartości siarki.  
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Tabela IV.11.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół „Cukrowni Świdnica” w Pszennie   
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne 
między torami kolejowymi a zakładem wodociągów 

w Pszennie 
N  50,85872° 
E  16,53159° 

2 0 - 30 pole uprawne przed przejazdem kolejowym w Pszennie 
N  50,86181° 
E  16,53467° 

3 0 - 30 pole uprawne między drogą do Jagodnika a rzeką Piławą 
N  50,85264° 
E  16,53905,° 

4 0 - 30 pole uprawne przy ul. Działkowej w Pszennie 
N  50,86151° 
E  16,54095° 

5 
 

0 - 30 pole uprawne w pobliżu budynku nr 4 w Wilkowie 
N  50,86373° 
E  16,53942° 

6 
 

0 - 30 pole uprawne za mostem kolejowym w Wilkowie 
N  50,86239° 
E  16,54169° 

7 
 

0 - 30 pole uprawne za budynkiem byłego PGR w Pszennie 
N  50,86184° 
E  16,53701° 
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Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich  metali ciężkich i innych 
                          wskaźników w glebach pobranych wokół „Cukrowni Świdnica” w Pszennie 
 

Nr 

punktu 

Odczyn w  

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 

 

Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

 

Benzo(a)piren 

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

1 7,8 3,75 6,47 53,1 26,6 0,30 35,5 32,3 16,6 0,118 8,1 3,63 0,042 

2 7,8 5,00 8,62 72,4 29,6 0,58 44,2 38,6 19,2 0,099 9,8 5,07 0,214 

3 7,7 3,91 6,74 90,7 36,8 0,40 54,6 37,5 23,3 0,145 9,5 3,80 0,075 

4 7,4 5,73 9,88 104,3 45,6 0,39 66,8 48,3 32,5 0,128 12,5 2,47 0,218 

5 7,8 4,26 7,34 82,2 29,9 0,50 40,6 36,0 20,9 0,095 8,8 4,63 0,195 

6 7,9 5,12 8,83 78,5 31,7 0,42 35,6 23,0 19,9 0,108 8,4 3,87 1,120 

7 7,8 4,90 8,45 93,7 38,2 0,82 50,1 33,4 22,6 0,134 10,1 5,40 0,187 
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12. Teren wokół Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stan owicach 

12.1.Charakterystyka obiektu 

     Strefa rozwoju gospodarczego w Stanowicach położona jest około 20 km na południowy wschód 

od Wrocławia, w gminie Oława, wzdłuż drogi krajowej nr 94 Wrocław - Opole. 

Zlokalizowane są tu m.in. zakłady: 

- The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o. (przetwórstwo spożywcze),  

- Kompozyty Sp. z o.o. (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych), 

- Heiche  Polska Sp.z.o.o. (galwanizernia), 

- Semmelrock Stein+Design” Sp. z o.o. (produkcja kostki brukowej), 

- Armeton Polska Sp. z o.o. (produkcja wyrobów z betonu, metalu i plastiku), 

- Roba Metals Polska Sp. z o.o.(obróbka metali i pochodnych), 

- Ardex Polska Sp.z.o.o. (produkcja chemii budowlanej), 

- Soko Sp.z.o.o. (produkcja wyrobów metalu). 

  Na terenie Strefy w Stanowicach znajdują się instalacje stanowiące przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże ich eksploatacja nie powoduje przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów substancji lub energii w środowisku. 

Źródłami emisji zorganizowanej na terenie strefy są m.in. procesy energetycznego spalania paliw 

i procesy technologiczne. Substancje emitowane do powietrza atmosferycznego to m.in. NOx, CO, 

CO2,  SO2,  pyły, lotne związki organiczne w tym węglowodory alifatyczne i aromatyczne, ksylen. 

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pobrano 6 próbek gleb w punktach pomiarowych na terenie pól uprawnych i odłogowanych, łąk  

i ogrodów przydomowych wokół Strefy. 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 lekkich 

w ppk nr 2, poprzez piaski gliniaste mocne w ppk nr 1 do glin lekkich i glin lekkich pylastych  

w pozostałych punktach pomiarowych. 

12.4. Omówienie wyników bada ń 

12.4.1.Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy 

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany od bardzo kwaśnego w ppk nr 2 i 6 (pH <4,5), poprzez  

kwaśny w ppk nr 1, 3 i 5 do lekko kwaśnego w punkcie nr 4 (pH 6,2). Zawartość próchnicy mieściła się 

w zakresie od 1,14% (ppk nr 6) do 2,59% (ppk  nr 1). 

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, 3-6 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w ppk nr 2,  

• ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach 

pomiarowych za wyjątkiem ppk nr 2, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość (stopień I) 

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

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

gleby oraz standardów jakości ziemi.   

Dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało w punktach nr 2 i 5. Nie odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości sumy WWA. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) w punktach nr 2-6 i średnia w ppk nr 

1 (II stopień).   
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Tabela IV. 12.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół strefy rozwoju gospodarczego  
                           w Stanowicach 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole odłogowane obok posesji przy ul. Wierzbowej 4, Stanowice  
N 50,97843° 
E 17,24284° 

2 0-30 łąka vis a vis emitorów The Lorenz Bahlsen Snack World  
N 50,97652° 
E 17,25510° 

3 0-30 łąka 
w pobliżu rz.Oława, za zakładem Semmelrock Stein 
Design 

N 50,97069° 
E 17,26684° 

4 0-30 ogród przydomowy ogród przydomowy Stanowice, ul. Astrów 42/Poziomkowa 
N 50,96773° 
E 17,26244° 

5 0-30 pole uprawne Stanowice vis a vis zakładu Roba Metals Polska  
N 50,96753° 
E 17,25608° 

6 0-30 pole uprawne 
Stanowice, przedłużenie ul. Różanej w kierunku wyjazdu 
ze strefy 

N 50,96996° 
E 17,25047° 

 
Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 

              w glebach pobranych wokół strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach 
   

Nr 
punktu 

Odczyn w 1 
n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

Benzo 
(a) 

piren 

WWA 

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

1 4.8 1.50 2.59 31.2 16.40 <0.300 7.44 <10.0 5.55 0.095 3.020 2.15 0.0170 0.1550 

2 4.2 0.95 1.64 129.0 53.00 0.653 32.70 20.7 21.20 <0.050 2.920 0.86 0.0701 0.3570 

3 4.6 0.77 1.33 25.9 12.40 <0.300 12.70 <10.0 7.28 <0.050 4.630 0.59 0.0094 0.0536 

4 6.2 0.88 1.52 25.8 12.80 <0.300 7.89 <10.0 6.02 <0.050 3.340 0.69 0.0229 0.1630 

5 4.8 0.68 1.17 40.7 18.00 <0.300 8.23 10.4 5.19 <0.050 3.430 0.91 0.0368 0.2350 

6 4.0 0.66 1.14 44.3 16.50 <0.300 9.71 15.6 6.70 <0.050 2.950 0.46 0.0185 0.1330 
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13. Teren wokół dawnych zakładów KGHM w Lubinie, Za kład „Konrad” 

w Iwinach  

13.1.Charakterystyka obiektu 

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

wschód od Bolesławca. W ramach działalności produkcyjnej wydzielono trzy rejony eksploatacyjne 

kopalń: Konrad, Upadowa Grodziec i Lubichów. Wieś Iwiny znajduje się na południowy-wschód od 

Bolesławca, w gminie Warta Bolesławiecka, na Pogórzu Kaczawskim. Urozmaicona budowa 

geologiczna, w tym okruszcowanie skał podłoża sprawiło, że synklina Grodźca (jednostka 

geologiczna) była odwiecznym terenem poszukiwań rud metali. 18 XI 1938 r. firma BUHAG 

rozpoczęła tutaj eksploatację miedzi, drążąc szyb (K-II) do głębokości 211 m. Kopalnia „Konrad” 

prowadziła eksploatację górniczą za pomocą dwóch poniemieckich szybów K-II i K-I, odległych od 

siebie o około 1,6 km. Centralną rolę w wydobyciu rudy miedzi spełniał szyb K-I o głębokości 550 m, 

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

Maksymalną zdolność wydobywczą kopalnia osiąga w 1976 r. wydobywając w skali roku 1 437 540 

ton rudy. Zakończenie eksploatacji nastąpiło w ostatnich dniach grudnia 1989 r. W okresie 

eksploatacji Zakładów Górniczych „Konrad” wydobyto łącznie 37 914 702 ton rudy o zawartości 0,78% 

Cu w rudzie, tj. 269 226 ton miedzi. Przy procesie technologicznym wytwarzania miedzi, dla 

oddzielenia siarczków miedzi od skały płonnej i przygotowaniu ich koncentratów do wytopu w piecu 

hutniczym stosuje się flotację. Zawodnione odpady poflotacyjne, składające się głównie z frakcji 

pylastej i ilastej (46-90%) z domieszką frakcji piaszczystej (10-49%), zbierano w dwóch zbiornikach.. 

Starszy z nich o pojemności 16,4 mln m3, na którym doszło do katastrofy budowlanej w 1967 roku to 

tzw. zbiornik Iwiny. Był on oddalony od zakładu „Konrad” o 1,5 km. Użytkowanie zbiornika zakończono 

w 1971 r., kiedy to obok otwarto nowy, zbiornik Wartowice o pojemności 19,3 mln2.  

13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól  

i trawnika wokół Zakładów Górniczych „Konrad”. 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  

Analizowane próbki gleb to gliny lekkie pylaste (ppk nr 4), gliny średnie pylaste (ppk nr 1 i 3) oraz 

pyły ilaste (ppk nr 2). 

13.4. Omówienie wyników bada ń 

13.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane wokół ZG „Konrad” charakteryzowały się odczynem obojętnym  

(od pH 7,5 w ppk 4 do pH 8,2 w ppk nr 2). 

Zawartość próchnicy wahała się od 1,90% (ppk nr 1 i 4) do 3,97% (ppk nr 2).  

13.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

     W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi:  

• kadm i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 



 52 

• cynk, ołów, chrom: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,2 i 4 do zawartości 

podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3,  

• miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1, poprzez silne zanieczyszczenie 

(stopień IV) w ppk nr 2 i 4 do  bardzo silnego zanieczyszczenia (stopień V) w ppk nr 3. 

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych ołowiu w ppk nr 3 oraz miedzi w ppk nr 2, 3 i 4. Nie stwierdzono natomiast 

przekroczenia wartości dopuszczalnych Zn, Cd, Cr, Ni , Hg i As. 

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu w punktach pomiarowych 2,3 i 4. 

Wykazano naturalną zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w stopniach I - III.   
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Tabela IV.13.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół dawnych Zakładów 
                         Górniczych „Konrad” w Iwinach 
 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole przy hałdzie  N 51,21530°  
E 15,74530° 

2 0-30 trawnik przy pomniku Górnika N 51,21760°  
E 15,73630° 

3 0-30 pole przy zbiorniku  N 51,21190°  
E 15,71620° 

4 0-30 pole na południowy zachód od zakładu w Iwinach N 51,21500° 
E 15,72180° 

 

Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół dawnych Zakładów Górniczych „Konrad” w Iwinach 
 

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 7,9 1,1 1,90 45,4 25,9 0,39 37,1 38,5 12,3 0,11 8,6 3,53 0,03 

2 8,2 2,3 3,97 82,7 44,1 0,40 32,1 164,1 14,9 0,07 9,1 1,21 0,82 

3 7,7 1,4 2,41 115,3 118,0 0,46 52,4 766,9 23,9 0,27 15,6 3,43 0,06 

4 7,5 1,1 1,90 82,4 59,9 0,47 37,3 241,0 17,2 0,11 10,6 1,12 0,06 
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14. Teren wokół dawnych zakładów INCO Veritas w Ogo rzelcu  

14.1.Charakterystyka obiektu 

   Ogorzelec to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie 

Kamienna Góra, na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich i Wzgórz 

Bramy Lubawskiej w Sudetach Środkowych, nad lewym dopływem Bobru, Świdnikiem. Okolice 

Ogorzelca charakteryzuje zróżnicowana budowa geologiczna, ponieważ pasma otaczające wieś 

należą do różnych formacji. Najciekawsze są wyrobiska i hałdy dawnej kopalni „Victoria", w której 

eksploatowano polimetaliczne złoże na kontakcie gnejsów i łupków łyszczykowych. Do 2009 roku we 

wsi funkcjonował jedyny w Polsce kamieniołom amfibolitów o łącznym złożu szacowanym na około  

3 mln ton. Po wojnie w Ogorzelcu powstał zakład chemiczny przerabiający siarkę.  W 1970 r. zakład 

ten zlikwidowano, a na jego miejscu powstało „INCO”, uruchamiając produkcję konserwantów do pap, 

lepików, rozpuszczalników do farb, klejów, dodatków do betonów, masy dylatacyjnej i innych wyrobów 

na bazie asfaltów. Obecnie i ten zakład jest nieczynny. Pozostałością zakładu chemicznego jest hałda  

z 2 zbiornikami wodnymi, którą zrekultywowano. Przez pewien czas składowano tu także odpady 

poflotacyjne z LGOM. Hałda charakteryzuje się licznymi rozmyciami i postępującym procesem 

erozyjnym na skarpach. W rejonie hałdy przepływa rów opaskowy, który odwadnia hałdę i uchodzi do 

potoku Świdnik.  

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

     Próbki gleb do badań pobrano z 4 punktów w otoczeniu zakładu i hałdy, na łąkach i trawniku. 

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 od pyłu zwykłego w ppk nr 4, 

poprzez glinę lekką pylastą w ppk nr 1, glinę ciężką w ppk nr 3 do iłu pylastego w ppk nr 2. 

14.4. Omówienie wyników bada ń 

14.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały odczyn bardzo kwaśny w ppk nr 3 (pH 4,2) do lekko kwaśnego  

w punkcie nr 2 (pH 6,5). W punktach 1 i 4 wykazano odczyn kwaśny (pH od 5,1 do 5,2). Badane gleby 

charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 5,52% (ppk nr 1) do 10,00% (ppk nr 4). 

14.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

 W analizowanych glebach stwierdzono zróżnicowane stopnie zanieczyszczenia gleb metalami 

ciężkimi: 

• kadm i nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach  nr 1,3 i 4 do zawartości 

podwyższonej  (stopień I) w punkcie nr 2,  

• ołów: zawartość podwyższona (stopień I) we wszystkich punktach pomiarowych, 

• cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach 1,3 i 4 do średniego 

zanieczyszczenia (stopień III) punkcie nr 2,  

• chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punkcie nr 4 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w pozostałych punktach pomiarowych,  
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• miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach nr 1 i 4 do silnego 

zanieczyszczenia (stopień IV) punkcie nr 2. W punkcie nr  3 występowało słabe 

zanieczyszczenie tym metalem (stopień II).   

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

gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenia cynku, ołowiu, miedzi w punkcie nr 2 

i arsenu w punkcie nr 3. 

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

wszystkich punktach pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej wg skali IUNG była niska (I stopień) punkcie nr 1 i 2 oraz podwyższona 

antropogenicznie (IV stopień) w punktach 3 i 4. Stężenie siarki punkcie nr 3 było bardzo wysokie – 

477,05 mg/100g gleby.   
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Tabela IV.14.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół dawnych zakładów 
                          INCO VERITAS w Ogorzelcu 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka na zachód od hałdy 
N 50,76395°  
E 15,88544°  

2 0-30 łąka przy zakładzie 
N 50,76483°  
E 15,88464° 

3 0-30 trawnik przy budynku nr 66 w Ogorzelcu 
N 50,76642°  
E 15,88875°  

4 0-30 trawnik na wschód od hałdy 
N 50,76567° 
E 15,89014°  

Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół dawnych zakładów INCO VERITAS w Ogorzelcu 

 
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 5,2 3,2 5,52 122,7 53,4 0,38 60,2 29,7 18,8 0,42 11,8 0,64 5,65 

2 6,5 5,7 9,83 1175,2 103,1 1,36 86,4 208,1 51,1 0,23 17,1 2,76 3,60 

3 4,2 4,5 7,76 142,4 60,0 0,27 83,5 54,2 31,6 0,35 21,0 477,05 20,20 

4 5,1 5,8 10,00 120,9 95,7 0,37 51,5 42,8 22,3 0,51 16,1 33,22 3,28 
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15. Teren wokół Elektrowni Turów 

15.1.Charakterystyka obiektu 

   PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów to trzecia co do 

wielkości w Polsce elektrownia cieplna, kondensacyjna, blokowa z międzystopniowym przegrzewem 

pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Elektrownia znajduje się w Bogatyni (powiat 

zgorzelecki). W Elektrowni Turów zainstalowanych jest 8 bloków  energetycznych. Paliwem 

podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z KWB Turów. Bloki nr 5  

i 6 współspalają również biomasę leśną i rolną. Udział produkcji energii elektrycznej Elektrowni Turów 

w produkcji krajowej w 2010 roku wyniósł ok. 7%. Po modernizacji Elektrownia dysponowała mocą 

osiągalną 2106 MW. Elektrownia Turów jest obecnie najnowocześniejszym, spełniającym wszystkie 

wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej zakładem produkującym energię 

elektryczną. Nowe bloki – oprócz większej mocy mają znacznie wyższą sprawność przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną. Dodatkowym atutem Elektrowni Turów jest jej strategiczne 

usytuowanie – położona jest u styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec. Produkcja energii 

elektrycznej w 2010 roku wyniosła 10145,4 GWh netto.  

W 2009 roku dzięki uruchomieniu instalacji do spalania biomasy wraz z węglem w kotłach bloków 5  

i 6, Elektrownia rozpoczęła produkcję „zielonej energii”. Udział masowy spalanej biomasy (np. zrębki 

drzewne, brykiet ze słomy, pelet z łuski słonecznika) w stosunku do ilości spalanego węgla wynosi do 

15%. Wydajność zabudowanej instalacji wynosi 80 Mg/h. Elektrownia emituje pył, SO2, NO2, CO, NOx. 

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

trawników (ppk nr 1-5)  i pól uprawnych (ppk nr 6-8), w otoczeniu Elektrowni. 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 z trawników wokół Elektrowni Turów wykazały skład granulometryczny    

piasków gliniastych mocnych (ppk nr 1), glin lekkich pylastych (ppk nr 2), glin średnich pylastych (ppk 

3-5), a gleby pól uprawnych także skład granulometryczny glin średnich pylastych w ppk nr 6 oraz 

pyłów ilastych (ppk nr 7 i 8). 

15.4. Omówienie wyników bada ń 

15.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

  Próbki gleb, pobrane z trawników w rejonie Elektrowni Turów charakteryzowały się odczynem 

zasadowym (pH ≥7,3) oraz lekko kwaśnym (pH 6,3 i 6,5) w punktach  nr 6 i 8, zlokalizowanych na 

polach uprawnych, a w punkcie nr 7 obojętnym (pH 6,7). 

Zawartość próchnicy w glebach trawników wahała się od 3,97% (ppk nr 5) do 21,55% (ppk nr 3),  

a w glebach pól uprawnych od 3,28% (ppk nr 7) do 5,86 % w ppk nr 6 i 8.   

15.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

 W badanych glebach stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) kadmu i niklu we wszystkich 

punktach pomiarowych. Zawartość cynku, ołowiu, chromu i miedzi kształtowała się od zawartości 

naturalnej do podwyższonej (stopień I), przy czym w glebach pól uprawnych stwierdzono jedynie 
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zawartość naturalną. Podwyższoną zawartość cynku, chromu i miedzi wykazano w ppk nr 1,2,3 i 4,  

a ołowiu w ppk nr 3. 

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 i Hg. W punktach nr 2,3 i 4, zlokalizowanych na trawnikach  

wykazano przekroczenie dopuszczalnych zawartości arsenu. 

Stwierdzono także przekroczenia wartości dopuszczalnych sumy WWA i benzo(a)pirenu we 

wszystkich punktach pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej była wyższa w glebach trawników (1,69 - 2,98 mg/100 g gleby) niż  

w glebach pól uprawnych (0.88 - 1,28 mg/100g gleby) i uznać ją można za naturalną w stopniach  

I - III, przy czym III stopień stwierdzono jedynie w ppk nr 1. 
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Tabela IV.15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Elektrowni Turów 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 skwer Bogatynia ul. Parkowa 6A 
N 50,94240’  
E 14,91980’  

2 0-30 skwer Bogatynia ul. Parkowa 36 
N 50,94310’  
E 14,91710’  

3 0-30 trawnik Bogatynia ul. Konrada 5 
N 50,94270’  
E 14,91180’  

4 0-30 trawnik Bogatynia ul. Okólna 6B 
  N 50,94600’ 
 E 14,90110’  

5 0-30 trawnik przy zakładzie Eltur-Wapore przy wjeździe do zakładu 
     N 50,94530’  

 E 14,92160’  

6 0-30 pole na północny wschód od Elektrowni Turów 
  N 50,95210’  
  E 14,92510’  

7 0-30 pole na północ od Elektrowni Turów 
N 50,96040’ 
E 14,92680’ 

8 0-30 pole na północ od Elektrowni Turów 
N 50,96130’ 
E 14,92190’ 
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Tabela IV. 15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół Elektrowni Turów 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org, Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

 
Siarka 

siarcza-
nowa 

 
Σ 

WWA 

 
Benzo(a) 

piren 

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

mg/kg  mg/kg 

1 7,7 2,8 4,83 100,2 34,3 0,40 45,7 23,1 23,1 13,9 0,13 2,98 2,55 0,16 
2 7,6 4,6 7,93 118,3 36,3 0,48 71,8 29,3 36,4 23,2 0,15 2,52 5,11 0,53 
3 7,5 12,5 21,55 142,8 62,0 0,39 73,1 32,6 34,1 31,8 0,27 1,69 6,00 0,41 
4 7,3 3,3 5,69 148,0 49,4 0,43 56,5 29,2 25,2 22,0 0,14 2,13 3,84 0,39 
5 7,6 2,3 3,97 65,4 29,3 0,28 41,2 18,6 19,1 15,0 0,12 1,96 1,82 0,16 
6 6,3 3,4 5,86 77,2 31,8 0,38 48,0 21,5 25,0 19,4 0,19 0,88 2,21 0,17 
7 6,7 1,9 3,28 43,8 15,8 0,19 38,1 10,9 15,1 11,5 0,16 1,30 1,80 0,04 
8 6,5 3,4 5,86 56,7 22,8 0,30 49,9 14,9 19,6 16,2 0,23 1,28 1,59 0,05 
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16. Teren wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego 

16.1.Charakterystyka obiektu 

   Wrocławski Park Przemysłowy rozciąga się na obszarze 163 ha tzw. klina przemysłowego, 

pomiędzy ulicami Strzegomską, Robotniczą i Góralską oraz torami kolejowymi i obejmuje tereny 

dawnych zakładów produkcyjnych Archimedes, Dolmel i Pafawag. Umownie został on podzielony na 

trzy części, którym nadano historyczne nazwy tych trzech dawnych fabryk. Zlokalizowana jest tu 

zorganizowana infrastruktura przemysłowa – hale produkcyjne, magazyny, biura, drogi wewnętrzne, 

sieć i bocznica kolejowa oraz tereny do wynajmu i na sprzedaż.  

Obecnie na terenie Parku prowadzi działalność ponad 250 przedsiębiorstw z blisko 60 różnych branż, 

spośród których najliczniej reprezentowane są: budowlana, elektromaszynowa, elektrotechniczna, 

elektroniczna, informatyczna, konstrukcje spawane – produkcja, metalurgiczna, metalowa, obróbka 

mechaniczna, transportowa i spedycyjna. Obok małych i średnich przedsiębiorstw swoje siedziby 

ulokowały tu  także duże oddziały światowych koncernów, takich jak Alstom Power, Bombardier 

Transportation, DeLaval Operations, Donako, Ruukki. Działają tu także trzy szkoły wyższe: Wyższa 

Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Handlowa i Dolnośląska Szkoła Wyższa. 

  Obszar ten posiada złożoną strukturę własności – właścicielami terenów, nieruchomości i dróg jest 

ok. 70 różnych podmiotów (największe z nich to m.in. DOZAMEL Sp. z o.o., Gmina Wrocław, 

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o.). 

 Wrocławski Park Przemysłowy nie jest podmiotem gospodarczym, jest natomiast nazwą obszaru  

i marką, wyróżniającą ten szczególny, historyczno-przemysłowy obszar w sercu Wrocławia.  

    Na analizowanym obszarze emitowane są m.in. CO, NO2, SO2, pyły, lotne związki organiczne  

w tym aceton, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne (ksylen, toluen, kumen) oraz 

benzyna, kwas siarkowy, alkohole. 

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

ogrodów działkowych zlokalizowanych wokół Parku. 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 pylastych (ppk nr 

1,2,3 i 5) .W ppk nr 1 wykazano występowanie pyłu zwykłego, a w ppk nr 4 glin średnich pylastych. 

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 - 7,2) w ppk nr 1,3, 4, 

6. W ppk nr 2 i 5 stwierdzono odczyn zasadowy (pH 7,3). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach 

gleb mieściła się w zakresie od 3,12% (ppk nr 2) do 5,03% (ppk nr 3). 

16.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W badanych glebach stwierdzono:  

• chrom, nikiel: zawartość naturalna (stopień 0),  
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• cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 4 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III)  w ppk nr 1,2 i 3. W pozostałych punktach pomiarowych stwierdzono słabe 

zanieczyszczenie (stopień II) cynkiem, 

• ołów: od zawartości naturalnej w ppk nr 6 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 1.  

W pozostałych punktach pomiarowych stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I) 

ołowiu. 

• kadm: od zawartości naturalnej w ppk nr 4 i 5 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 

nr 1. W punktach pomiarowych 2,3 i 6 stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I) kadmu. 

• miedź: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 5 i 6 do silnego zanieczyszczenia  

w ppk nr 1. W ppk nr 4 wykazano słabe zanieczyszczenie miedzią (stopień II), a ppk 2 i 3 

średnie zanieczyszczenie (stopień III) tym metalem. 

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

ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości cynku w ppk 

nr 1,2,3 i 4, ołowiu w ppk nr 1 i 3, miedzi w ppk nr 1. Nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 

zawartości kadmu, chromu, niklu, rtęci i arsenu.  

Stężenia  benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną we wszystkich badanych punktach, 

a  sumy WWA w ppk nr od 1 do 5. 

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

pomiarowych w ppk nr 1-4, średnią (II stopień) w ppk nr 5. W punkcie nr 6 była podwyższona 

antropogenicznie (IV stopień).  

 



 63 

Tabela IV. 16.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Wrocławskiego  
                           Parku Przemysłowego 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 ogród działkowy POD WISIENKA , al. Miętowa ok. nr 8 
N 51,10168° 
E 16,98977° 

2 0-30 ogród działkowy POD WISIENKA, ul. Kręta 5 
N 51,10239° 
E 16,98625° 

3 0-30 ogród działkowy POD WISIENKA,  al. Liliowa 8 
N 51,10342° 
E 16,98353° 

4 0-30 ogród działkowy ROD PLON , al. Szeroka 78 
N 51,10621° 
E 16,99665° 

5 0-30 ogród działkowy ROD PLON,  al. Długa 157 
N 51,10524° 
E 16,99735° 

6 0-30 ogród działkowy POD MALWINA , ul. Piękna 4 
N 51,10714° 
E 16,97924° 

 
Tabela IV.16.2.Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach  
                        pobranych wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego 

Nr Odczyn w 1 
n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

Benzo 
(a) 

piren 

WWA 

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

1 7,2 2,36 4,07 983,00 232,00 3,930 22,90 275,0 16,70 0,405 9,43 1,99 1,200 7,020 

2 7,3 1,81 3,12 544,00 98,90 2,710 19,20 126,0 13,60 0,182 7,57 1,25 0,314 1,660 

3 6,8 2,92 5,03 594,00 101,00 2,310 24,80 106,0 14,60 0,306 16,40 0,93 0,290 1,780 

4 7,2 2,13 3,67 246,00 78,30 0,852 21,80 70,2 15,00 0,517 7,95 1,56 0,860 3,600 

5 7,3 2,33 4,02 327,00 99,20 0,881 16,10 61,1 12,60 0,429 9,33 2,53 0,434 2,650 

6 7,2 2,54 4,38 256,00 59,20 1,030 23,10 60,1 14,10 0,169 9,68 11,30 0,0898 0,590 
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IV C. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

17. Teren wokół składowiska odpadów w  m. Stradomia  Dolna 

17.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów położone jest w miejscowości Stradomia Dolna w powiecie oleśnickim,  

w gminie Dziadowa Kłoda. Właścicielem obiektu Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie. Składowisko 

zlokalizowane jest przy drodze gruntowej w odległości około 800– 1000 m na południowy zachód od 

zabudowań wsi Stradomia Dolna. Zostało ono założone w starym wyrobisku po eksploatacji piasków. 

Teren składowiska od strony północnej i zachodniej ograniczony jest drogami polnymi, a od strony 

południowej i północno-wschodniej gruntami rolnymi. Od strony południowo-wschodniej występuje 

drzewostan sosnowy, wchodzący na teren dawnego wyrobiska. Eksploatację gminnego składowiska 

odpadów komunalnych w Stradomi Dolnej rozpoczęto w 1985 roku i zakończono w 2009 roku Jego 

powierzchnia wynosi około 1,2 ha, a pojemność 7920 Mg. Ilość nagromadzonych na koniec 2009 roku 

odpadów wyniosła 8200 Mg. Omawiane składowisko odpadów nie posiada uszczelnienia dna i ścian 

bocznych oraz instalacji do odgazowania. Obiekt posiada decyzję Starosty Powiatu Oleśnickiego  

z dnia 23.08.2010 roku na zamknięcie składowiska, określającą sposób rekultywacji obiektu. Obecnie 

gromadzony jest materiał do rekultywacji technicznej w procesie odzysku R 14. 

Kierunek spływu wód podziemnych określono na północno-zachodni, ku dolinie Widawy.  

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 

Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny pyłów gliniastych lekkich w ppk nr 2,3,5 i 6 oraz  

pyłów gliniastych mocnych w ppp nr 1 i 4.  

17.4. Omówienie wyników bada ń 

17.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn bardzo kwaśny (pH 4,3 – 4,4) w ppk nr 3 i 6 oraz lekko 

kwaśny w pozostałych punktach pomiarowych (pH 4,7- 5,5).  

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 0,76% (ppk nr 3) do 

1,17% (ppk nr 5). 

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 nie przekraczała dopuszczalnych wartości 

określonych dla gruntów grupy B. 

Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną w  punkcie nr 1.  

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 Stradomi  Dolnej 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
vis a vis wjazdu do obiektu 

 
N 51,24431° 
E 17,65793° 

2 0-30 pole uprawne na północny zachód od obiektu 
N 51,24427° 
E 17,65697° 

3 0-30 pole uprawne na południowy zachód od obiektu 
N 51,24381° 
E 17,65639° 

4 0-30 pole uprawne na południe od obiektu 
N 51,24343° 
E 17,65652° 

5 0-30 pole uprawne na północny wschód od obiektu 
N 51,24296° 
E 17,65727° 

6 0-30 pole uprawne na wschód od obiektu 
N 51,24376° 
E 17,65850° 

 
Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                         w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Stradomi  Dolnej 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

 

Siarka 
siarczanowa 

 
Benzo(a)piren 

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

1 4.9 0.57 0,98 18.9 7.96 <0.250 6.37 <5.0 <5.00 1.44 0.0303 

2 4.7 0.53 0,91 19.9 8.07 <0.250 5.48 <5.0 <5.00 0.96 0.0136 

3 4.3 0.44 0,76 13.9 8.97 <0.250 5.48 <5.0 <5.00 0.44 0.0151 

4 5.5 0.49 0,84 25.9 10.90 <0.250 6.57 <5.0 <5.00 0.66 0.0176 

5 5.1 0.68 1,17 19.9 10.00 <0.250 5.87 <5.0 <5.00 0.79 0.0107 

6 4.4 0.47 0,81 17.9 11.00 <0.250 5.28 <5.0 <5.00 0.64 0.0209 



 66 

18. Teren wokół składowiska odpadów w m. Bierutów 

18.1.Charakterystyka obiektu 

     Składowisko w m. Bierutów zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym miasta Bierutów na działce 

nr 97/1 obręb Bierutów (AM 13), stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu 

Gminy Bierutów. Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania 

w Bierutowie, ul. Zielona 4a. Powierzchnia działki (w granicach ogrodzenia) wynosi 37 050 m2. Teren 

kwatery składowiska stanowi częściowo naturalne zagłębienie terenu, częściowo zespół niewielkich 

wyrobisk po eksploatacji piasku, żwiru i gliny o powierzchni 36 780 m2. Teren położony jest na 

północnym obrzeżu miasta u zbiegu ulicy Północnej i Żeromskiego.  

Bezpośrednio do składowiska przylegają: od południa kompleks ogródków działkowych, od wschodu 

grunty orne oraz łąka, od północy ul. Północna i dalej grunty orne, od zachodu grunty orne, 

zagospodarowane jako ogrody działkowe. Obiekt eksploatowany był od 1977 roku. Na składowisku 

nagromadzono 52,2 tys.Mg odpadów.  Składowisko posiada decyzję Starostwa Powiatowego  

w Oleśnicy na zamknięcie z dniem 31 grudnia 2009 roku. Obecnie trwa jego rekultywacja.  

18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo – kontrolnych rozmieszczonych w wokół badanego 

obiektu na terenie ogrodów działkowych i pola uprawnego. 

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 gleby należące do grupy granulometrycznej piasku gliniastego lekkiego  

(ppk nr 1), pyłu zwykłego (ppk nr 2) oraz glin lekkich pylastych (ppk nr 3 - 6).  

18.4. Omówienie wyników bada ń 

18.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn kwaśny w ppk 1 (pH 5,1), zlokalizowanym na polu 

uprawnym oraz odczyn obojętny w pozostałych punktach pomiarowych, położonych na terenie 

ogrodów (pH od 6,8 do 7,2). 

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,24% (ppk nr 1) do 2,79% (ppk nr 5). 

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) Pb, Cd, Cr, Ni we wszystkich ppk, 

• zawartość naturalną cynku w ppk nr  2-6 do zawartości podwyższonej w punkcie nr 1, 

• zawartość naturalną miedzi w ppk nr  1,3,5,6 do zawartości podwyższonej w ppk nr 2 i 4. 

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

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zawartość badanych metali nie przekraczała dopuszczalnych wartości 

określonych dla gruntów grupy B. 

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną we wszystkich punktach pomiarowych.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG wykazała zawartość niską (I stopień ) w punktach nr 1, 2  

i 3 oraz podwyższoną antropogenicznie (IV stopień) w punktach 4,5,6.  
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Tabela IV. 18.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów 
                           w Bierutowie 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne vis a vis wjazdu na składowisko 
N 51,13292° 
E 17,55122° 

2 0-30 ogród działkowy na północny-zachód od składowiska 
N 51,13285° 
E 17,54744° 

3 0-30 ogród działkowy ROD „Wróbelek" w Bierutowie, działka nr 56 
N 51,13198° 
E 17,55093° 

4 0-30 ogród działkowy ROD „Wróbelek" w Bierutowie, działka nr 28 
N 51,13115° 
E 17,55016° 

5 0-30 ogród działkowy 
ROD „Wróbelek" w Bierutowie, działka na południowy-
zachód od składowiska p. Stefańska 

N 51,13127° 
E 17,54840° 

6 0-30 ogród działkowy ROD „Wróbelek" w Bierutowie, działka nr 52 
N 51,13153° 
E 17,55054° 
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Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Bierutowie 
 

Nr 

punktu 

Odczyn w 

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby 

 

Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

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

1 5.1 0.72 1.24 70.4 17.60 <0.300 6.19 <10.0 9.24 0.65 0.0752 

2 6.8 0.76 1.31 57.6 20.20 0.414 22.20 49.5 9.15 0.57 0.1010 

3 7.2 1.20 2.07 69.2 22.40 0.487 23.40 15.3 11.20 2.31 0.4820 

4 7.0 1.56 2.69 78.6 18.90 0.419 36.70 67.1 12.60 20.60 0.1220 

5 7.1 1.62 2.79 73.8 24.20 0.323 17.20       13.1 7.94 17.70 0.1770 

6 7.2 1.35 2.33 92.5 18.70 0.507 22.00 14.3 10.10 6.39 0.2820 
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19. Teren wokół składowiska odpadów w Niemstowie 

19.1. Charakterystyka obiektu 

  Składowisko położone jest w południowo-wschodniej części gminy Lubin w powiecie lubińskim, na 

działce nr 673/1 obręb Niemstów,  w odległości ok. 400 m od najbliższych zabudowań we wsi 

Niemstów. Od strony południowej składowisko sąsiaduje z terenem leśnym, a od pozostałych stron  

z gruntami rolnymi. Składowisko ma charakter nadpoziomowy. Było ono eksploatowane do końca  

2002 r. W styczniu 2006 r. Gmina Lubin uzyskała zgodę na zamknięcie składowiska. Prace nad jego 

rekultywacją zakończono w 2008 r. 

Pojemność składowiska przed rekultywacją wynosiła 27300 m3. Na składowisku zdeponowano ok.  

2260 Mg odpadów. 

19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych w różnej odległości 

od obiektu na terenie pól uprawnych.  

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 skład granulometryczny: od piasku słabo gliniastego w ppk nr 4 do piasku  

gliniastego lekkiego w pozostałych punktach pomiarowych. 

19.4. Omówienie wyników bada ń 

19.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazywały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w ppk 2 (pH 4,1), 

poprzez odczyn kwaśny w ppk 1 , 5 i 6 (pH od 4,8 do 5,5) oraz odczyn obojętny w ppk 3 (pH  6,9) 

i w ppk 4 (pH  6,6). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,9% (ppk nr 5) do 3,3%  

(ppk nr 4). 

19.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali  w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała: zawartość naturalną (stopień 0) 

Zn, Pb Cd ,Cr, Cu we wszystkich pobranych próbkach. W 5 próbkach stwierdzono naturalną 

zawartość niklu, a w punkcie nr 1 podwyższoną jego zawartość (stopień I). 

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

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zawartość badanych metali nie przekraczała dopuszczalnych wartości 

określonych dla gruntów grupy B. 

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną w punktach pomiarowych nr 1,3 i 4.  

Zawartość siarki  siarczanowej była niska (I stopień) w punktach  nr 2,3,4,5 i 6, a w punkcie  nr 1  

wysoka (III stopień). 
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Tabela IV. 19.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wokół składowiska 
                          odpadów w Niemstowie 
 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne na  południe do składowiska 
 N 51,36407° 
 E 16,33453° 

2 0-30 pole uprawne na południowy wschód od składowiska 
 N 51,36421°             
E16,33584° 

3 0-30 pole uprawne na wschód od składowiska 
 N 51,36474°                
E 16,33719° 

4 0-30 pole uprawne na wschód od składowiska 
 N 51,36531°  
 E 16,33617° 

5 0-30 pole uprawne na północny wschód od składowiska 
 N 51,36588°  
 E 16,33529° 

6 0-30 pole uprawne na północ od składowiska 
 N 51,36560°  
 E 16,33380° 
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Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Niemstowie 
 

Nr 

punktu 

Odczyn w 

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

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

1 4,8 1,3 2,2 27 12 0,3 11 2,8 11 3,3 0,034 

2 4,1 1,3 2,2 15 12 <0,2 5,5 3,2 2,4 1,0 0,029 

3 6,9 1,4 2,4 16 11 <0,2 5,5 3,5 2,1 0,97 0,031 

4 6,6 1,9 3,3 18 11 <0,2 5,5 3,6 2,1 0,48 0,037 

5 5,5 1,1 1,9 17 8,8 <0,2 7,8 3,5 3,1 0,42 0,024 

6 5,5 1,3 2,2 17 7,9 <0,2 7,0 2,8 3,1 0,35 0,021 
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20. Teren wokół składowiska odpadów w Radwanicach  

20.1. Charakterystyka obiektu 

  Składowisko odpadów komunalnych w Radwanicach, położone jest na działce 317/4 obręb 

Radwanice, w odległości 1,5 km na południe od miejscowości Radwanice, 1,2 km na północ od 

miejscowości Kłębanowice i 2 km na północny-wschód od miejscowości Buczyna. W bezpośrednim 

otoczeniu składowiska znajdują się obszary rolnicze. 

Właścicielem i zarządzającym składowiskiem jest Urząd Gminy w Radwanicach. Zostało ono 

utworzone w 1992 roku na terenie wyrobiska  poeksploatacyjnego. W 2004 roku zaprzestano 

przyjmowania odpadów na składowisko Powierzchnia kwatery składowiska wynosiła 1,68 ha,  

a pojemność całkowita 83 tys.m3.  

Gmina uzyskała zgodę Starosty Polkowickiego na zamknięcia składowiska i jego rekultywację. Prace 

związane z rekultywacją zakończone zostały 31.10.2011 roku.  

 

20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych wokół składowiska. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w  tabeli IV.20.1. a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.20.2.  

20.3. Charakterystyka gleb  

    Badane próbki wykazały skład granulometryczny: od piasku gliniastego lekkiego w ppk nr 1,2 i 6 do 

piasku  gliniastego mocnego w pozostałych punktach pomiarowych. 

20.4. Omówienie wyników bada ń 

20.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazywały odczyn od kwaśnego w ppk 1, 2, 3, 4 i 5  (pH od 4,5 do 5,3) do 

lekko kwaśnego w ppk nr 6 (pH 6,3). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od od 1,1%  

(próbka nr 5 ) do 2,4% (próbka nr 6 ). 

20.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

Ocena zawartości metali  w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała: zawartość naturalną (stopień 0) 

Zn, Cd ,Cr, Cu, Ni we wszystkich pobranych próbkach. W 5 próbkach stwierdzono naturalną 

zawartość ołowiu, a w punkcie nr 6 podwyższoną jego zawartość (stopień I). 

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

ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zawartość badanych metali nie przekraczała dopuszczalnych 

wartości określonych dla gruntów grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu także nie przekroczyły wartości dopuszczalnej w punktach pomiarowych 

wokół analizowanego obiektu.  

Zawartość siarki  siarczanowej w punktach  1,2,3,5 i 6  wykazała zawartość niską  (I stopień), 

natomiast w punkcie 4 podwyższoną antropogenicznie (IV stopień ). 
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Tabela IV. 20.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska 
                          odpadów w Radwanicach 
 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne na wschód od składowiska 
             N 51,56106°  
             E 15,92727° 

2 0-30 pole uprawne na wschód od składowiska 
             N 51,56014° 
             E 15,92760° 

3 0-30 pole uprawne na południe od składowiska 
             N 51,55958° 
             E 15,92707° 

4 0-30 pole uprawne na południowy-zachód od składowiska 
             N 51,55908° 
             E 15,92569° 

5 0-30 pole uprawne na zachód od składowiska 
             N 51,55986° 
             E 15,92503° 

6 0-30 pole uprawne na północny-zachód od składowiska 
             N 51,56117° 
             E 15,92466° 
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Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół składowiska odpadów w Radwanicach 
 

Nr 

punktu 

Odczyn w 

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 

siarczanowa 
Benzo(a)piren 

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

1 5,2 0,74 1,3 17 12 <0,25 5,1 6 <5 0,69 0,015 

2 5,1 0,9 1,6 17 13 <0,25 5,6 6,2 <5 1,2 0,011 

3 5,3 0,8 1,4 25 13 <0,25 7,1 9,4 <5 0,98 0,017 

4 4,7 1,3 2,2 25 16 <0,25 7,5 9,7 <5 3,7 0,023 

5 4,5 0,62 1,1 17 9,7 <0,25 6,5 6,3 <5 0,86 0,008 

6 6,3 1,4 2,4 42 24 <0,25 6,0 8,2 <5 0,39 0,012 
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IVD. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 

21. Rejon Fermy Trzody Chlewnej  w Laskowej  

21.1. Charakterystyka obiektu 

Ferma Trzody Chlewnej w Laskowej zlokalizowana jest na działkach nr 280/1 i 284/3, AM1 obręb 

Laskowa, gm. Żmigród w powiecie trzebnickim. Obiekt należy do spółki Bioenergia Sp.z o.o. 

Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin. Ferma jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia przemysłowego 

tuczu trzody chlewnej o maksymalnej liczbie stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg, wynoszącej  

4 000 (420 DJP.). Produkcja prowadzona jest w 4 budynkach inwentarskich (chlewniach) z systemem 

wentylacji, z czego trzy połączone są przebiegającym prostopadle łącznikiem, na końcu którego 

znajduje się tzw. kuchnia z pomieszczeniem biurowym. W ciągu roku przeprowadza się 3,5 cyklu 

hodowlanego, prowadzonego w systemie otwartym, bezściółkowym.  

Powstająca w procesie chowu trzody chlewnej gnojowica gromadzona jest w kanałach 

gnojowicowych, studni zbiorczej oraz dwóch szczelnych zbiornikach. Pojemność zbiorników zapewnia 

magazynowanie gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Część powstającej gnojowicy prowadzący 

instalację zagospodarowuje na własnym areale w gm. Łambinowice (powiat nyski), pozostałą część 

zbywa podmiotom zewnętrznym na podstawie podpisanych umów. Na stosowanie gnojowicy na 

własnych polach ferma posiada plan nawożenia. Rocznie powstaje około 6000 m3  gnojowicy. 

Z omawianej instalacji emitowany jest siarkowodór, amoniak, pyły. 
  
21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w m. Przywsie (w pobliżu m. Laskowa), gdzie uprawia pola jeden z gospodarzy, 

odbierających na podstawie umowy gnojowicę z fermy trzody chlewnej w Laskowej. 

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 próbki gleb wykazały skład granulometryczny od piasku gliniastego lekkiego  w ppk nr 1 do 

glin lekkich w pozostałych punktach pomiarowych. 

21.1.4. Omówienie wyników bada ń 

21.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od kwaśnego w ppk 1 i 3 (pH 4,8 i 5,4), poprzez  lekko 

kwaśny w ppk nr 4 i 5 (pH 5,9 i 6,0) do obojętnego w pozostałych punktach (pH 6,6 i 6,8). Zawartość 

próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,09% (ppk nr 5) do 1,83%  

(ppk nr 4). 

21.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

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 nie przekroczyły wartości dopuszczalnej. 

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 89,33 kg/ha (ppk nr 4) do 167,81 kg/ha (ppk nr 1).  

W próbce nr 4, pobranej jesienią 2011 roku stwierdzono najmniejszą zawartość azotu mineralnego. 
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Największą zawartość tego wskaźnika stwierdzono w ppk nr 1, gdzie zastosowano gnojowicę jesienią 

2012 roku. Przyjmując 100 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 

cm (województwo dolnośląskie - jesień 2012 rok) należy uznać wyniki badań w pięciu ppk (nr 

1,2,3,5,6) 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. 21.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych  
                           rolniczo – Ferma Trzody Chlewnej w Laskowej 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne obręb Przywsie ,dz. nr 385/4 (gnojowica jesień 2012 r.) 
N 51,58020° 
E 16,86212° 

2 0-30 pole uprawne obręb Przywsie, dz. nr 24 (gnojowica jesień 2012 r.) 
N 51,57442° 
E 16,86834° 

3 0-30 pole uprawne obręb Przywsie, dz. nr 20 (gnojowica jesień 2012 r.) 
N 51,57358° 
E 16,86589° 

4 0-30 pole uprawne obręb Przywsie, dz. nr 80 (gnojowica jesień 2011 r.) 
N 51,57889° 
E 16,87865° 

5 0-30 pole uprawne obręb Przywsie, dz. nr 106 (gnojowica jesień 2012 r.) 
N 51,57951° 
E 16,88753° 

6 0-30 pole uprawne obręb Przywsie, dz. nr 101 (gnojowica jesień 2012 r.) 
N 51,57840° 
E 16,89440° 
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Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  Ferma Trzody Chlewnej w Laskowej 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

 
N min 

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

1 4.8 0.95 1.64 <20.0 8.68 <0.300 4.28 <10.0 <2.00 0.51 0.0254 167,81 

2 6.6 0.80 1.38 27.1 9.67 <0.300 16.10 <10.0 8.26 1.05 0.0115 129,42 

3 5.4 0.82 1.41 28.9 12.40 <0.300 12.20 <10.0 5.53 1.17 0.0098 148,82 

4 6.0 1.06 1.83 31.3 12.60 <0.300 12.20 <10.0 5.54 0.54 0.0165 89,33 

5 5.9 0.63 1.09 24.4 8.58 <0.300 7.45 <10.0 3.14 0.92 0.0220 126,65 

6 6.8 0.82 1.41 24.4 9.14 <0.300 10.60 <10.0 5.33 1.62 0.0061 120,61 
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22. Rejon Zakładu Rolnego Wiktor Chrzan w Wilczkowi e 

22.1. Charakterystyka obiektu 

     Zakład Rolny Wiktor Chrzan, zlokalizowany w Wilczkowie (gm. Żórawina) przy ul. Głównej 4, 

prowadzi Gorzelnię na działce o numerze 199, w której produkuje surowy spirytus etylowy. Od strony 

południowej i zachodniej Zakład sąsiaduje z potokiem Sławka oraz polami uprawnymi, od wschodniej 

również z polami uprawnymi. Od strony północnej znajduje się zabudowa jednorodzinna. 

Gospodarstwo  rolne obejmuje areał 418,11 ha, w tym gruntów ornych jest 346,90 ha. Do produkcji 

spirytusu używane są oprócz pełnowartościowych surowców roślinnych, również zanieczyszczone lub 

nie nadające się do spożycia produkty spożywcze. Proces produkcji spirytusu gorzelnianego składa 

się z takich etapów jak przygotowanie enzymu, mycie surowca (w zależności od potrzeb), 

przygotowanie zacieru, przygotowanie drożdży, fermentacja zacieru, destylacja przefermentowanego 

zacieru. W wyniku destylacji przefermentowanego zacieru powstaje wywar (o kodzie 02 07 80). 

Wywar gorzelniczy wykorzystywany jest na własne potrzeby do poprawy fizycznej, chemicznej i 

biologicznej właściwości gleb w celu dostarczeniu roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia 

żyzności gleb zgodnie z procesem odzysku R 10 - rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu 

nawożenia lub ulepszania gleby. Wywar stosowany jest na grunty orne w m. Wilczków i Pasterzyce. 

Wywar gorzelniczy z Zakładu Rolnego W. Chrzana wg opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2007 r. ma postać płynnej masy o ciężarze objętościowym 1,032 g/cm3. 

Zawartość tzw. makroskładników jest w znacznym stopniu zróżnicowana, ale przedstawia pewną 

wartość nawozową. W 1 m3 wywaru znajduje się następująca ilość składników nawozowych: azotu - 

4,13 kg, fosforu - 0,72 kg, potasu - 1,03 kg, magnezu - 0,41 kg, wapnia - 2,68 kg, sodu -0,72 kg. 

W skład azotu ogólnego wchodzi tzw. azot mineralny, występujący w badanym wywarze głównie  

w postaci jonów amonowych oraz w znacznie mniejszej ilości jonów azotanowych. 

W badanym wywarze analizy wykazały także niewielką zawartość metali ciężkich - miedzi, cynku, 

manganu i żelaza.1 m3 wywaru zawiera około: miedź - 2,80 g, cynk - 9,40 g, mangan - 9,86 g, żelazo-

91,41 g. Pozostałe metale ciężkie czyli ołów, kadm, chrom, nikiel, arsen i rtęć w badanym wywarze 

znajdują się w znikomych ilościach. W 1 m3 wywaru znajduje się następująca ilość wymienionych 

pierwiastków: ołowiu -180,6 mg, kadmu - 24,76 mg, niklu - 137,25 mg, chromu - 69,14 mg, arsenu -

15,48 mg, rtęci - 0,11 mg. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że badany wywar, ze 

względu na swoje właściwości fizykochemiczne, może być stosowany w rolnictwie. Ze względu na 

zawartość składników nawozowych może być on wykorzystywany w rolnictwie jako uzupełnienie 

nawożenia nawozami mineralnymi, nie stwarzając przy tym niebezpieczeństwa zanieczyszczenia 

gruntów metalami ciężkimi. Maksymalna dawka wywaru nie powinna przekraczać 40 m3/ha.  

Wywar wywożony jest na bieżąco, a w okresie zimowym nadwyżka jest sprzedawana na zewnątrz. 

Wywar przechowywany jest do gospodarczego wykorzystania w metalowych zbiornikach (5 szt.)  

o łącznej poj. 100 m3. 
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22.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w obrębach Wilczków i Pasterzyce (gm. Żórawina), gdzie wywożony jest wywar  

z Gorzelni p. Chrzana. 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.  

22.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny iłów pylastych we wszystkich punktach 

pomiarowych. 

22.4.4. Omówienie wyników bada ń 

22.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od lekko kwaśnego w ppk nr 2 i 3 (pH 5,6-6,1) do 

obojętnego w pozostałych punktach pomiarowych (pH od 6,8 do 7,2). Zawartość próchnicy 

w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 2,76% (ppk nr 5) do 4,53% (ppk nr 3). 

22.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

   W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Zn, Pb i Cd. 

Zawartość pozostałych metali kształtowała się następująco: 

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

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3, 

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

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

ziemi zawartość badanych metali nie przekroczyła dopuszczalnych wartości określonych dla grupy B 

rodzajów gruntów. Stężenia benzo(a)pirenu nie przekroczyły wartości dopuszczalnej. 

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 44,19 kg/ha (ppk nr 1) do 178,63 kg/ha  

(ppk nr 3). W punktach tych zastosowano wywar w 2012 roku. Przyjmując 100 kg/ha za średnią 

zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 2012 

rok) można uznać wyniki badań w trzech ppk (nr 3,4,6) 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. 22.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych  
                           rolniczo –  rejon Zakładu Rolnego W.Chrzan, Wilczków 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne obręb Pasterzyce, dz. 12, nawożenie wywarem 2012 r. 
N 50,95333° 
E 16,99730° 

2 0-30 pole uprawne 
 obręb Pasterzyce, dz. 22, w pobliżu Ślęzy, nawożenie 
wywarem 2012 r. 

N 50,95094° 
E 17,01113° 

3 0-30 pole uprawne 
obręb Wilczków dz. 182, w pobliżu Ślęzy, nawożenie 
wywarem 2012 r. 

N 50,95891° 
E 17,00867° 

4 0-30 pole uprawne 
w pobliżu potoku Sławka, obręb Wilczków,  
dz. 196, nawożenie wywarem 2012 r. 

N 50,96507° 
E 17,00123° 

5 0-30 pole uprawne 
obręb Wilczków, dz. 198, w pobliżu potoku Sławka, 
nawożenie wywarem 2011 r. 

N 50,96400° 
E 17,00056° 

6 0-30 pole uprawne 
obręb Wilczków, dz. 194, w pobliżu Czarnej Sławki, 
nawożenie wywarem 2011r. 

N 50,97247° 
E 16,99424° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
Tabela IV.22.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
                          w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  rejon Zakładu Rolnego W.Chrzan, Wilczków 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

 
N min 

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

1 6.8 1.94 3.34 44.6 17.20 <0.300 29.80 17.0 18.60 1.42 0.0213 44,19 

2 6.1 2.36 4.07 65.7 21.70 <0.300 65.00 24.2 53.70 1.28 0.0153 84,26 

3 5.6 2.63 4.53 71.5 25.30 0.326 64.50 29.4 48.70 1.79 0.0134 178,63 

4 6.9 1.71 2.95 50.1 16.80 0.302 45.70 19.0 17.50 1.13 0.0128 126,60 

5 7.0 1.60 2.76 43.1 19.50 0.358 29.70 17.1 18.00 1.08 0.0116 89,23 

6 7.2 1.85 3,19 50.1 21.00 0.329 30.20 16.7 16.50 1.24 0.0241 169,86 
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IV.E. TRASY KOMUNIKACYJNE 

23. Teren wzdłu ż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 

23.1. Charakterystyka obiektu 

   Autostradowa Obwodnica Wrocławia (AOW) to autostrada o przekroju dwujezdniowym (sześcio  

i czteropasowym). Na odcinku węzeł Wrocław Południe - węzeł Wrocław Psie Pole długości 22,4 km 

oznakowana jest jako A8. Długość obwodnicy zachodniej Wrocławia (Tyniec Mały - Wrocław Psie Pole) 

wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa wynosi 26,8 km, a całkowita długość wraz z 

łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km. Droga omija centrum Wrocławia od strony 

zachodniej i północnej. Prowadzi z południa od obecnej drogi krajowej nr 8 we wsi Magnice (węzeł 

Kobierzyce) łącznikiem "Kobierzyce" o długości 2,4 km, następnie przyjmuje parametry drogi ekspresowej 

prowadząc do węzła Wrocław Południe. 

Odcinek autostradowy A8 długości 22,4 km prowadzi od węzła Wrocław Południe przez węzły Wrocław 

Zachód, Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion oraz węzeł Wrocław Północ, gdzie przecina planowaną drogę 

ekspresową S5 w kierunku Poznania. Kończy się na węźle Wrocław Pawłowice z drogą ekspresową S8, 

będącą kontynuacją A8 w kierunku Łodzi, Warszawy i Białegostoku. 

Pomiędzy węzłem Wrocław Pawłowice, a obecną drogą krajową nr 8 zbudowano łącznik „Długołęka"  

o długości 6,2 km (o parametrach drogi dwujezdniowej przyspieszonej). Na terenie Wrocławia droga 

przebiega równolegle do ulic Płaskiej, Szczecińskiej, Rędzińskiej, a następnie przez Most Rędziński nad 

Odrą i pola irygacyjne. Most Rędziński to most podwieszony z dwoma przęsłami o rozpiętości 256 m, 

wiszącymi na najwyższym pylonie w Polsce o wysokości 122 m. Most główny (612 m) łącznie z estakadami 

(lewobrzeżna 610 m, prawobrzeżna 520 m) ma 1742 m długości, a przęsło wisi 20 m ponad lustrem Odry. 

Wybudowany został w okolicy jazu i śluz Rędzin przy Wyspie Rędzińskiej. 

Rolą obwodnicy jest przejęcie ruchu tranzytowego z obecnych dróg krajowych nr 5 i nr 8 i wyprowadzenie 

go poza istniejący układ ulic miejskich. 

Otoczenie AOW  stanowią pola uprawne, łąki, a w granicach Wrocławia także ogrody działkowe. 

23.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb do badań pobrane zostały w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych, przylegających do 

trasy przebiegu AOW. Przy poborze próbek uwzględniono m.in. odległość od trasy komunikacyjnej. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.23.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.23.2.  

23.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane wzdłuż AOW wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków 

gliniastych lekkich w ppk nr 5 i 8, poprzez gliny lekkie pylaste w ppk nr 4, gliny średnie pylaste w ppk 

nr 1,2,3 do glin ciężkich w ppk nr 6 i glin ciężkich pylastych w ppk nr 7. 

23.4. Omówienie wyników bada ń 

23.4.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

       Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w ppk nr 6 (pH 4,0) do 

zasadowego w ppk nr 2, 3, 7 (pH 7,3 - 7,5). W ppk nr 1, 4, 5, 8 wykazano odczyn lekko kwaśny  

(pH od 5,8 do 6,5). 
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Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,55 % (ppk 5) do 3,19% 

(ppk 2). 

23.4.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

  W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) ołowiu w skali IUNG we 

wszystkich punktach pomiarowych. Zawartość cynku była naturalna w sześciu punktach pomiarowych 

za wyjątkiem ppk nr 5 i 6, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu. W przypadku 

kadmu jego naturalną zawartość (stopień 0) stwierdzono w siedmiu ppk za wyjątkiem punktu nr 6, 

gdzie stwierdzono jego  podwyższoną zawartość (stopień I). 

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

ziemi zawartości Zn, Pb i Cd nie przekroczyły dopuszczalnych wartości określonych dla grupy B 

rodzajów gruntów. 

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartości dopuszczalną w ppk nr 5, zlokalizowanym na 

ogrodach działkowych Wrocławia.  

W żadnym z badanych punktów wzdłuż AOW nie stwierdzono przekroczeń zawartości benzyny i oleju 

mineralnego w stosunku do wartości dopuszczalnych, określonych w obowiązującym rozporządzeniu. 
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Tabela IV. 23.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wzdłuż Autostradowej Obwodnicy 
                           Wrocławia 
  

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
użytku 

Lokalizacja Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne przed Domasławiem, na wysokości Chrzanowa 
N 50,99973° 
E 16,94602° 

2 0-30 pole uprawne za Domasławem 
N 51,01166° 
E 16,94365° 

3 0-30 pole uprawne przy ul. Czekoladowej na Bielanach Wrocławskich 
N 51,03516° 
E 16,93835° 

4 0-30 pole uprawne za Mokronosem Dolnym 
N 51,07531° 
E 16,92648° 

5 0-30 ogród działkowy P.O.D. "Aronia", al. Aroniowa, Wrocław, ul. Szczecińska 
N 51,13732° 
E 16,93506° 

6 0-30 łąka za mostem Rędzińskim 
N 51,16184° 
E 16,96971° 

7 0-30 pole uprawne w pobliżu  Krzyżanowic  
N 51,16688° 
E 17,05573° 

8 0-30 pole uprawne 
koniec AOW przed zjazdem na łącznik Długołęka, pole 
uprawne, rzepak 

N 51,13716° 
E 17,08245° 
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Tabela IV.23.2.  Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
                           i innych wskaźników w glebach pobranych wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 
 

Nr  
punktu 

Odczyn  
w 1 n 
KCI 

C-org. 
 

 % 

Zawartość 
próchnicy 

% 

Metale ciężkie 
 

mg/kg s.m. 

 
Benzo 

(a) 
piren 

 
mg/kg s.m. 

 
Benzyna 

 
 
 

mg/kg s.m. 

 
Olej 

mineralny 
  
 

mg/kg s.m.  

 (pH)   Zn Pb Cd 

1 6.5 1.39 2.40 53.4 12.60 0.340 0.0100 <1.0 <10.0 

2 7.3 1.85 3.19 66.2 22.10 0.470 0.0179 <1.0 <10.0 

3 7.3 1.23 2.12 47.5 12.20 0.360 0.0182 <1.0 <10.0 

4 5.8 1.49 2.57 46.0 25.00 0.320 0.0192 <1.0 <10.0 

5 6.4 0.90 1.55 110.0 29.00 0.480 0.0941 <1.0 <10.0 

6 4.0 1.18 2.03 90.0 24.00 0.530 0.0105 <1.0 <10.0 

7 7.5 1.65 2.84 80.0 20.00 0.570 0.0249 <1.0 <10.0 

8 5.9 1.25 2.16 27.0 14.00 0.260 0.0127 <1.0 <10.0 
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24. Trasa komunikacyjna Jawor-Bolków 

24.1. Charakterystyka obiektu 

  Badania gleb prowadzono na terenie powiatu jaworskiego, na odcinku Jawor - Bolków o długości  ok. 

18 km . Ww. trasa stanowi część drogi krajowej nr 3 o  łącznej długości w Polsce 504 km .  Jest to  

droga publiczna, umożliwiająca krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi 

miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu 

długodystansowego i tranzytowego. Przebiega ona południkowo w zachodniej części Polski, przez 

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Stanowi polską część międzynarodowej 

trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie. 

24.1. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych na przylegających do trasy 

polach uprawnych. Próbki gleb pobierano w odległości 10 m od drogi. Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono 

w tabeli IV.24.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.24.2.  

24.2. Charakterystyka gleb  

Badane próbki gleb zaliczono do grupy granulometrycznej gliny średniej  (ppk nr 1 i 2), gliny średniej 

pylastej (ppk nr 3,4, 6) oraz  pyłu ilastego (ppk nr 5). 

24.3. Omówienie wyników bada ń 

24.3.1. Odczyn gleb i zawarto ść próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany odczyn od  bardzo kwaśnego w ppk 5 (pH 4,1) do 

zasadowego (pH  7,7) w ppk nr 2. W ppk  1, 3, 4 wykazano odczyn lekko kwaśny (pH 5,7 - 6,5), w ppk 

nr 6 odczyn obojętny (pH 7,2). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,5% (ppk nr  5) do 

2,9% (ppk nr 1). 

24.3.2. Zawarto ść metali ci ężkich i innych wska źników 

W glebach badanych wzdłuż trasy wykazano naturalną zawartość (stopień I) Zn, Pb i Cd. 

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartości dopuszczalną w  6 punktach pomiarowych.  

W żadnym z badanych punktów wzdłuż trasy Jawor-Bolków nie stwierdzono przekroczeń zawartości 

benzyny i oleju mineralnego w stosunku do wartości dopuszczalnych, określonych w obowiązującym 

rozporządzeniu. 
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Tabela IV. 24.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb pobranych wzdłuż 
                           trasy komunikacyjnej Jawor-Bolków 
 

Nr 
punktu 

Poziom 
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
użytku Lokalizacja 

Współrzędne 
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne za miejscowością Świny w kierunku Jawora 
            N 50.94138° 
            E 16.11234° 
 

2 0-30 pole uprawne przed miejscowością Sokola 
            N 50.95672° 
            E 16.14347° 
 

3 0-30 pole uprawne za miejscowością Sokola 
            N 50.98147° 
            E 16.16484° 
 

4 0-30 pole uprawne na wysokości m. Czernica 
            N  51.00450° 
            E 16.18419° 
 

5 0-30 pole uprawne przed miejscowością Paszowice 
            N  51.02266° 
            E 16.18452° 
 

6 0-30 pole uprawne na wylocie drogi z Jawora w kierunku Bolkowa 
            N 51.03916° 
            E 16.18739° 
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Tabela IV.24.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
                          i innych wskaźników w glebach pobranych wzdłuż trasy komunikacyjnej Jawor-Bolków 
 
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 5,7 1,7 2,9 74 19 0,45 <0,9 <10 0,800 

2 7,7 1,6 2,8 68 13 0,42 <0,9 <10 0,660 

3 6,5 1,2 2,1 47 17 0,34 <0,9 <10 0,300 

4 6 1,4 2,4 43 17 0,33 <0,9 <10 1,400 

5 4,1 0,9 1,5 38 20 0,22 <0,9 <10 0,810 

6 7,2 1,3 2,2 70 26 0,34 <0,9 <10 3,900 
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2012 roku badaniami gleb objęto 24 obiekty na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 147 punktach pomiarowych. 

2. Badaniami objęto obszary chronione w tym Natura 2000, tereny wokół zakładów przemysłowych, 

tereny wokół składowisk odpadów, grunty rolne w gospodarstwach stosujących gnojowicę lub wywar 

gorzelniany, 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 2012 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: Zn, Pb, Cu,  As, a także benzo(a)pirenu 

i sumy WWA. 

5. Przekroczenie standardów jakości gleby w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia 

odnotowano wokół 19 obiektów w 74 punktach pomiarowych. 

6. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń kadmu, 

rtęci, chromu i niklu.  

7. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu (74 

próbki). Wystąpienie tych przekroczeń może być związane z emisją ze źródeł grzewczych na terenach 

zabudowanych oraz emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych z tras komunikacyjnych.   

W poniższej tabeli wyszczególniono obiekty, wskaźniki oraz liczbę punktów, w której stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych norm.  

Tabela V.1.Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach w 2012 
                   roku na terenie województwa dolnośląskiego  
 

Obiekt Ilość badanych  
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Obszar Natura 2000 – Masyw 
Ślęży* 
(gm. Sobótka – pow. wrocławski, gm. 
Dzierżoniów, Łagiewniki pow.dzierżoniowski , 
gm. Marcinowice – pow. świdnicki) 

 
8 - -     

Obszar Natura 2000 – Wzgórza 
Strzelińskie (gm. Strzelin - pow.strzeliński, 
gm. Ziębice - pow. ząbkowicki) 

 

 
6 

As 1 

B(a)P 1 

Obszar Natura 2000 - Biała 
Lądecka (gm. Stronie Śl, Lądek Zdrój, pow. 
kłodzki) 

7 

Pb 1 

B(a)P 7  

Obszar Natura 2000 – Kozioróg w 
Czernej 
(gm. Żukowice, pow.głogowski) 

6 
B(a)P 1    

Park Krajobrazowy Chełmy  8 
B(a)P 5    

Otoczenie Obszaru Natura 2000 – 
Panieńskie Skały (gm. Lwówek Śl, 
pow.lwówecki)  

4 

Pb 1 

B(a)P 4   
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Obiekt Ilość badanych  
punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 
przekroczył dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów w których 
stwierdzono przekroczenie 

Teren wokół Zakładu 
Galwanizacyjnego M.Gajęcki w 
Bykowie (gm. Długołęka , pow. wrocławski) 

5 B(a)P 3 

Teren wokół Wytwórni Mas 
Bitumicznych w Pęczu (gm. Strzelin, 

pow.strzeliński) 
6 B(a)P 1  

Teren wokół Wytwórni Mas 
Bitumicznych „Bisek” w Wichrowie 
(gm. Kostomłoty, pow.średzki) 

6 Σ WWA 1       

B(a)P 1 

Teren wokół „Cukrowni Strzelin” w 
Strzelinie (gm. Strzelin, pow.strzeliński) 

 
6 B(a)P 4       

Obszar wokół „Cukrowni Świdnica”                     
w Pszennie (gm. Pszenno, pow.świdnicki) 

7 B(a)P 7     

Teren wokół Strefy  Rozwoju 
Gospodarczego w Stanowicach 
(gm.Oława, pow.oławski)  

6 B(a)P 2   

Teren wokół dawnych zakładów 
KGHM w Lubinie, Zakład „Konrad” 
w Iwinach (gm. Warta bolesławiecka, pow. 
bolesławiecki) 

4 

Pb 1  

Cu 3 

B(a)P 3       

Teren wokół dawnych zakładów 
INCO Veritas w Ogorzelcu (gm. 
Kamienna Góra, pow. kamiennogórski) 

4 

Zn 1 

Pb 1 

Cu 1 

As 
 

1 

B(a)P 4       

Teren Elektrowni Turów (gm. Bogatynia, 
pow. zgorzelecki) 

 
8 

As 3 

B(a)P 8 

Σ WWA 8   

Teren wokół Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego we Wrocławiu  
(m. Wrocław) 
 

6 

Zn 4 

Cu 1 
Pb 2 

Σ WWA 5 

B(a)P 6     

Teren wokół składowiska odpadów 
w m. Stradomia Dolna (gm. Dziadowa 
Kłoda, pow. oleśnicki) 

6 B(a)P 1   

Teren wokół składowiska odpadów 
w m. Bierutów (gm. Bierutów, 
pow.oleśnicki) 

6 B(a)P 6  

Teren wokół składowiska odpadów 
w Niemstowie (gm. Lubin,  pow. lubiński)   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 Radwanicach* (gm. Radwanice, pow. 
polkowicki)  

6 - - 

Tereny użytkowane rolniczo – rejon 
Fermy Trzody Chlewnej w m. 
Laskowa* (gm.Żmigród, pow. trzebnicki) 

6 - - 

Tereny użytkowane rolniczo –  rejon 
Zakładu Rolnego W. Chrzan w m. 
Wilczków* (gm. Żórawina, pow. wrocławski) 

6 - - 

Teren wzdłuż Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia (gm. Kobierzyce, 
Kąty Wr., m. Wrocław, gm. Długołęka – 
pow.wrocławski i gm. Wisznia Mała –
pow.trzebnicki) 

8 B(a)P 1   

Trasa komunikacyjna Jawor – 
Bolków (pow. jaworski) 

6 B(a)P 6 

* wokół obiektu nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych standardów 

 
 
7. W 2012 roku stwierdzono występowanie gleb w stopniach zanieczyszczenia od 0 do V w skali 

IUNG Puławy. Występowanie gleb silnie zanieczyszczonych miedzią (stopień IV) stwierdzono  

w pojedynczych próbkach gleb pobranych w okolicy Zakładu „Konrad” w Iwinach, w otoczeniu 

zakładów INCO Veritas w Ogorzelcu oraz wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Stopień V – 

gleby bardzo silnie zanieczyszczone miedzią występowały w okolicy Zakładu „Konrad” w Iwinach. 

8. W 66,67 % wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo, gdzie zastosowano 

gnojowice lub wywar gorzelniany zawartość azotu mineralnego była wyższa niż średnia zawartość 

tego związku (100 kg/ha) stwierdzona w 2012 roku w glebach województwa dolnośląskiego  

w warstwie 0-30 cm (jesień). 

9. Tylko w 9 badanych punktach pomiarowych występowała podwyższona antropogenicznie 

zawartość siarki siarczanowej (IV stopień). Ekstremalnie wysokie zawartości siarki siarczanowej 

stwierdzono wokół zakładów Inco Veritas w Ogorzelcu (477mg/100g). 

      

    Wykonane przez WIOŚ w 2012 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), chociaż występowała też zawartość podwyższona (stopień I). 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. Wyjątkiem jest obszar Natura 2000 - Masyw Ślęży, gdzie stwierdzono  średnie 

zanieczyszczenie chromem i niklem (stopień III), co uznano za zanieczyszczenie o charakterze 

naturalnym.  
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VI. Materiały metodyczne 

- 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 objętych badaniami monitoringowymi w 2012 roku,  

- Informacje z zakładów objętych badaniami monitoringowymi w 2012 roku, 

- Zaktualizowana baza „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław, 2012 r. 

- http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=35, 

- www.wikipedia.org, 

- www.ogorzelec.com, 

- http://www.pgegiek.pl/index.php/elektrownie/elektrownia-turow/, 

- www.elturow.pgegiek.pl, 

- www.wpp.wroc.pl, 

- http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A8_(Polska), 

- www.mos.gov.pl,  

- www.sudzucer.pl 


