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I. WSTĘP 

 
     W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Do badań pobrano 112 próbek gleb wokół 17 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 2013 roku – tereny uprzemysłowione oraz obszary chronione 

Lp. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

1.  
Obszar Natura 2000 – Dolina Oleśnicy i Potoku 
Boguszyckiego (gm. Oleśnica – pow. oleśnicki) 

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

6 

2.  
Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” (gm. Wrocław, 
Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobótka – pow. 
wrocławski, gm. Miękinia – pow. Średzki) 

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

8 

3.  
Przemkowski Park Krajobrazowy (gm. Przemków, 
Chocianów, Radwanice, Gaworzyce – pow. 
polkowicki)  

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

8 

4.  
Obszar Natura 2000 – Dobromierz (gm. Dobromierz 
– pow. świdnicki) 

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

6 

5.  
Obszar Natura 2000 – Góry Kamienne (gm. 
Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów – pow. 
kamiennogórski) 

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

4 

6.  
Teren wokół GKN Driveline w Oleśnicy (m. Oleśnica 
– pow. oleśnicki) 

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

6 

7.  
Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 
(gm. Siechnice – pow. wrocławski)  

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

8 

8.  
Teren wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych 
„Victoria” S.A. w Wałbrzychu (m. i gm. Wałbrzych)  

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

6 

9.  
Teren wokół ZEW KOGENERACJA S.A. we 
Wrocławiu, EC Wrocław 

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

8 
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Lp. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

10.  Teren wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg, As, S-SO4 8 

11.  
Teren wokół KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział 
Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy (m. Legnica, gm. 
Krotoszyce – pow. legnicki) 

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

8 

12.  
Teren wokół Huty Szkła Kryształowego „Julia” 
w Piechowicach (gm. Piechowice – pow. 
jeleniogórski) 

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

4 

13.  
Teren wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka” w 
Gromadce (gm. Gromadka – pow. bolesławiecki) 

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

6 

14.  

Teren wokół KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział 
Zakład Hydrotechniczny – Składowisko Odpadów 
Poflotacyjnych „Żelazny Most” (gm. Polkowice, gm. 
Grębocice – pow. polkowicki, gm. Rudna – pow. 
lubiński) 

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

8 

15.  
Teren wokół składowisk odpadów CENTROZŁOM 
Wrocław S.A. i DKE w m. Godzikowice (gm. Oława – 
pow. oławski) 

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

6 

16.  

Tereny użytkowane rolniczo – Agro Duda Sp. z o.o., 
Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, rejon Fermy Trzody 
Chlewnej w Miodarach (gm. Dobroszyce – pow. 
oleśnicki) 

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

6 

17.  
Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo Rolne 
s.c. T. Młynko, Z. Osak – Budziszów Wlk. (gm. 
Wądroże Wlk. – pow. jaworski) 

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

6 

SG – skład granulometryczny 

 
      Dokładne miejsca poboru próbek gleb przedstawiono w tabelach przy poszczególnych obiektach 

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

przedstawiono na rysunkach.  

Przy omawianiu charakterystyki badanego obiektu wykorzystano materiały WIOŚ uzyskane podczas 

kontroli oraz dane udostępnione przez Zakłady. 

Omówienie wyników badań przedstawiono wg następującego schematu: 

 charakterystyka badanego obiektu, 

 lokalizacja punktów pomiarowo - kontrolnych, 

 charakterystyka gleb, 

 wyniki badań i ich ocena. 

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

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

uwzględniono ukształtowanie terenu, kierunek wiatrów oraz odległość od badanego obiektu. 
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II. KRYTERIA OCENY WYNIKÓW BADAŃ 

 
      1. Metale ciężkie i wybrane zanieczyszczenia węglowodorowe 

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

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

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

Dopuszczalne wartości badanych wskaźników podano w tabeli nr II.1. 

Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza 

wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem, iż jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia 

substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa 

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

W rozporządzeniu wyodrębniono następujące grupy gruntów: 

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

przepisów ustawy - Prawo wodne, 

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

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

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

pkt 2 i 3; 

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

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

i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów 

komunikacyjnych; 

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

   

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

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

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 



 10 

Tabela nr II.2. Ocena zawartości metali ciężkich w mg/kg w powierzchniowej warstwie gleb uprawnych 
(wartości zweryfikowane)  

METAL GRUPA 

GLEBY 

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB 

0 I II III IV V 

OŁÓW 

 /Pb/ 

a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK 

/Zn/ 

a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

KADM 

/Cd/ 

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

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

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

NIKIEL 

/Ni/ 

a-g 10 30 50 100 400 > 400 

b-g 25 50 75 150 600 > 600 

c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ    

/Cu/ 

a-g 10 30 50 80 300 > 300 

b-g 20 50 80 100 500 >500 

c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM 

/Cr/ 

a-g 20 40 80 150 300 >300 

b-g 30 60 150 300 500 >500 

c-g 50 80 200 500 1000 >1000 

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

Podział na grupy gleb: 

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

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

 

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 BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

Badania próbek gleb wykonano w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

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

Badania obejmowały następujące wskaźniki i metodyki badań: 

– odczyn gleb w 1n KCl potencjometrycznie,  

– zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,  

– zawartość kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku metodą ICP-AES po wcześniejszej  

mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

– zawartość rtęci metodą AAS z wykorzystaniem analizatora AMA firmy Altec, 

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

– siarkę siarczanową metodą chromatografii jonowej w ekstrakcie wodnym,  

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

HPLC,   

– zawartość oleju mineralnego i benzyny oraz węglowodorów chlorowanych w ekstraktach 

rozpuszczalnikowych metodą chromatografii gazowej, 

– węglowodory aromatyczne w ekstraktach rozpuszczalników metodą chromatografii gazowej 

detektorem MS, 

 – zawartość benzenu oznaczono za pomocą chromatografii cieczowej po wcześniejszej ekstrakcji 

próbek gleby pentanem,  

– fluorki rozpuszczalne w CaCl2 oznaczono metoda chromatografii jonowej, 

– azot mineralny metodą kolorymetrii przepływowej (OSChR Wrocław), 

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

(OSChR Wrocław). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

IVA. OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 

1. Obszar Natura 2000 - Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego  

1.1. Charakterystyka obiektu 

       Obszar Natura 2000 - Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (Kod obszaru: PLH020091) 

o powierzchni 1118,8 ha, stanowi kompleks łąk kośnych wilgotnych i świeżych oraz szuwarów po obu 

stronach rzeki Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego. Obejmuje on też las (w tym priorytetowe łęgi olszowo-

jesionowe) oraz w nieznacznym stopniu pola uprawne. Obszar mieści się pomiędzy miejscowościami: 

Rataje, Boguszyce, Kolonia Miodary, Nowica, Sosnówka, Ostrowina, Junoszyn, Cieśle, Spalice. Na 

odcinku Rataje - Gęsia Górka ciągnie się on wzdłuż rzeki Oleśnicy pasem o szerokości 250 - 500 m i 

długości ok. 4 km. Następnie ciągnie się w dwóch kierunkach: północnym i północno-wschodnim.  

W kierunku północnym, wzdłuż Potoku Boguszyckiego, biegnie pas długości około 8 km i szerokości 

około 200-1000m, natomiast w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż rzeki Oleśnica, pas długości 

około 9 km i szerokości około 250-750 m, do którego przylegają 3 pasy o szerokości około 200 m 

ciągnące się w stronę wsi Boguszyce (ok. 1,5 km), Ligota Polska (ok. 2 km) oraz w kierunku wsi 

Brzezinka (ok. 3 km). Ostoję rozcina w południowej części obwodnica miasta Oleśnica. 

Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwończyka fioletka (Lycaena helle) na Dolnym 

Śląsku. Obejmuje jedno z dwóch stanowisk gatunku w tym województwie potwierdzone po 1995 roku 

oraz stanowisko stwierdzone w latach 80-tych XX w. Stanowiska te stanowią najbardziej na zachód 

wysuniętą wyspę zasięgu na Równinie Oleśnickiej, położonego (fragmentami łąk) stąd po rejon 

Namysłowa w woj. opolskim. Obszar chroni rzadkie już na Nizinie Śląskiej zespoły ekstensywnych łąk 

wilgotnych (świeżych, kaczeńcowych i trzęślicowych) z rdestem wężownikiem (Polygonum bistorta) 

rośliną żywicielską gąsienic czerwończyka fioletka. Dodatkowo wartość ostoi podwyższa obecność 

licznych populacji trzepli zielonej, pachnicy dębowej, czerwończyka nieparka, kumaka nizinnego, wydry 

i bobra. Cenne są również dobrze zachowane na terenie obszaru płaty priorytetowych łęgów olszowo-

jesionowych stanowiących końcowe ogniwo sukcesji w dolinach Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego. 

Obszar jest zagrożony przez zmianę sposobu użytkowania (zaoranie pod uprawy kukurydzy lub 

wierzby), przez meliorację oraz zmiany w stosunkach wodnych w dolinie Oleśnicy wskutek budowy 

stawów prywatnych oraz obwodnicy drogowej miasta Oleśnica, a w przyszłości projektowanego 

zbiornika retencyjnego na rzece Oleśnicy. Ze względu na sąsiedztwo miasta i wiosek, występuje też 

zagrożenie skażenia ściekami i nawozami, składowania odpadów, jak też wypalania traw na wiosnę. 

Istotnym problemem jest też zaniechanie użytkowania i zarastanie łąk przez olszę czarną, wierzby, 

trzcinę, nawłoć późną, sadźca konopiastego, wiązówkę błotną i ostrożenia polnego. Zwiększa się 

również presja miejscowej ludności poprzez zabudowę i ruch weekendowy. 

Zbiorowiskom łęgowym zagraża prowadzenie na gruntach leśnych nieodpowiednich dla siedliska 

leśnego działań gospodarczych. 

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych i łąkach, położonych na terenie obszaru i w jego otoczeniu. Rozmieszczenie punktów  
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kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.1.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.1.2.  

1.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane z pól uprawnych i łąk analizowanego obszaru wykazały zróżnicowany skład 

granulometryczny od piasku słabogliniastego pylastego w ppk nr 5, poprzez piasek gliniasty lekki w ppk 

nr 4, piasek gliniasty mocny w ppk nr 2,3 i 6 oraz glinę lekka pylastą w ppk nr 1. 

1.4. Omówienie wyników badań 

1.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem od bardzo kwaśnego w ppk nr 4 i 6 (pH 3,8 - 

4,2) do kwaśnego w pozostałych punktach pomiarowych (pH 4,7 - 5,1). Zawartość próchnicy wahała się 

od 0,88% (ppk nr 6) do 12,24% (ppk nr 5). 

1.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

  W glebach, pobranych na terenie obszaru Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego i w jego 

otoczeniu, stwierdzono naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, chromu, miedzi i niklu (skala 

IUNG): 

Zawartość kadmu była naturalna we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 5, gdzie 

stwierdzono zawartość podwyższoną (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 

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

dla grupy gruntów B.  

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

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

analizowanego obszaru 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.  
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Tabela IV.1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 –  
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego  
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne m. Boguszyce , vis a vis budynku przy ul.Jesionowej 13 
N 51,22610 
E 17,40891 

2 0-30 pole uprawne pomiędzy m. Boguszyce a Sokołowice 
N 51,24435 
E 17,41557 

3 0-30 pole uprawne na wysokości m. Damnik 
N 51,26377 
E 17,40963 

4 0-30 pole uprawne m. Brzezinka 
N 51,26786 
E 17,46473 

5 0-30 łąka m. Miodry, za fermą 
N 51,29133 
E 17,40781 

6 0-30 pole uprawne  za kolonią Sokołowice 
N 51,24852 
E 17,46447 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=500
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=500
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=501
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=501
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=502
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=502
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=503
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=503
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=504
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=504
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=505
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=505
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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 – Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego  

 
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 4,9 0,73 1,26 30,0 15,9 <0,250 10,7 7,7 6,50 <0,050 5,0 0,40 0,0058 

2 5,1 0,53 0,91 34,0 14,1 <0,250 8,1 <5,0 <5,00 <0,050 3,2 0,59 0,0044 

3 4,7 0,49 0,84 29,0 16,2 <0,250 7,7 <5,0 <0,50 <0,050 2,5 0,31 <0,0040 

4 3,8 0,89 1,53 21,0 20,0 <0,250 6,7 <5,0 <5,00 <0,050 3,3 0,54 0,0048 

5 4,7 7,10 12,24 21,0 31,0 0,310 10,6 <5,0 <5,00 0,154 8,2 1,13 0,0205 

6 4,2 0,51 0,88 26,0 13,6 <0,250 6,3 <5,0 <5,00 <0,050 2,1 0,64 0,0054 
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2. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” 

2.1. Charakterystyka obiektu 

     Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” został utworzony w 1998 roku. Powierzchnia Parku wynosi 

8570 ha. Park nie posiada otuliny. Położony jest w powiecie wrocławskim (gm. Wrocław, Kąty 

Wrocławskie, Mietków, Sobótka) i średzkim  (gm. Miękinia). 

Park łączy stosunkowo dobrze zachowane tereny leśne w Sudetach z jednym z najlepiej 

wykształconych na terenie Polski korytarzem ekologicznym Doliny Odry. Osią Parku jest rzeka 

Bystrzyca, jeden z najważniejszych lewobrzeżnych dopływów Odry. Park znajduje się w całości na 

Nizinie Śląskiej - w części zwanej Równiną Wrocławską. Okolice Mietkowa są obszarem lekko falistej 

moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Kulminacjami są pagóry starszego podłoża  

z czwartorzędowymi glinami morenowymi zalegającymi na stokach. Porozdzielane są one resztkami 

powierzchni zrównań denudacyjnych. Generalnie teren jest nachylony ku północnemu wschodowi, 

zgodnie z kierunkiem spływu Bystrzycy. Na obszarze Parku można wyróżnić dwie duże grupy 

występujących form terenu: formy strukturalne - formy denudacyjno-erozyjne i akumulacyjno - erozyjne. 

Na terenie Parku znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny zwany Zbiornikiem Mietkowskim, o 

powierzchni 9,2 km
2
. Z dna zbiornika prowadzona jest eksploatacja kruszywa. W szerokiej dolinie 

Bystrzycy znajdują się liczne żwirownie, z których znaczna część jest już nieczynna. Z punktu widzenia 

geograficznego dolina Bystrzycy może uchodzić za dydaktyczny przykład doliny, z wykształconym 

korytem i łożyskiem, doskonale widocznym systemem terasowym oraz licznymi starorzeczami. Część 

starorzeczy jest silnie zabagniona, często porośnięta roślinnością wodolubną, inne - mocno 

podeschnięte służą jako pastwiska lub łąki kośne. 

Formy ochrony przyrody na terenie Parku to: Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków)  „Zbiornik 

Mietkowski” i Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk) - „Łęgi nad Bystrzycą” oraz Przeplatki nad 

Bystrzycą”, a także pomniki przyrody. 

Na terenie Parku największą rolę odgrywają fitocenozy leśne. Zdecydowana większość drzewostanów 

należy do klasy lasów o najwyższych walorach ekologicznych. Są to lasy występujące na żyznych i 

podmokłych siedliskach o stosunkowo bogatym runie leśnym. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: 

grab, jesion, lipa drobnolistna i dąb szypułkowy, rosnące zarówno w grądach, łęgach jak i 

zbiorowiskach przejściowych. Do najcenniejszych zaliczyć należy fitocenozy łęgu wiązowo-jesionowego 

oraz grądu. Partie nieleśne zajmują przeważnie pola i łąki, z którymi związany jest gatunek chroniony - 

centuria pospolita oraz rośliny rzadkie: ostrożeń siwy, koniopłoch łąkowy. Pomiędzy terenami 

uprawnymi a lasami występują licznie małe zbiorniki wodne, ważne przyrodniczo i krajobrazowo.  

W pobliżu stosunkowo małych powierzchniowo (w odniesieniu do Parku) terenów zabudowanych 

rozwinęły się zbiorowiska antropogeniczne. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 18 

gatunków chronionych roślin (zlokalizowanych na około 160 stanowiskach), wśród których 10 gatunków 

podlega całkowitej ochronie. Najliczniej występującym z nich jest śnieżyczka przebiśnieg, łanowo 

rosnąc w runie lasów łęgowych i grądowych. Poza nią do częstych należą częściowo chronione: 

konwalia majowa, kopytnik pospolity oraz krzewy – kruszyna pospolita i kalina koralowa. Rzadziej 

występują całkowicie chronione: szafirek drobnokwiatowy, śnieżyca wiosenna, storczyk - listera 

jajowata; wawrzynek wilczełyko czy lilia złotogłów. Napotkać możemy także częściowo chronioną 
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porzeczkę czarną o intensywnym aromacie. Charakterystyczną i cenną dla Parku roślinnością jest 

roślinność wodna, występująca głównie w starorzeczach, stawach hodowlanych i niewielkich 

zbiornikach wodnych. Reprezentuje ją zespół „lilii” wodnych – chroniony grążel żółty oraz rdestnica 

pływająca. Na okresowo odsłanianej części dna Zbiornika Mietkowskiego oraz na osuszanych stawach 

rybnych rozwijają się zbiorowiska letnich terofitów z dominującymi różnymi gatunkami rdestów i uczepu 

trójlistkowego. Liczne płytkie rozlewiska między wałami przeciwpowodziowymi, a korytem rzeki 

Bystrzycy zajmują zbiorowiska szuwarów. Należą do nich: szuwar trzcinowy, szuwar pałki 

szerokolistnej, rzadziej trafiają się szuwar oczeretowy oraz szuwar pałki wąskolistnej. Na samych 

brzegach tej rzeki najliczniejszy jest szuwar mozgowy oraz szuwary wielkoturzycowe. Natomiast na 

śródleśnych bagnach oraz na zabagnionych łąkach występują zespoły kosaćca żółtego i turzyc: 

brzegowej, błotnej, dzióbkowatej. Miejsca w dużym stopniu przekształcone przez człowieka takie jak: 

pobocza dróg, skarpy, wały przeciwpowodziowe i tereny wysypiskowe porastają zbiorowiska 

synantropijne ze żmijowcem, nostrzykiem białym i żółtym oraz wiesiołkiem dwuletnim, wrotyczem  

i bylicą pospolitą. W Parku rośnie szereg gatunków grzybów, spośród których dwa: sromotnik 

bezwstydny i flagowiec olbrzymi należą do chronionych. Interesującym jest ponadto występowanie 

jednego z okazalszych gatunków grzybów, przedstawiciela bezblaszkowców- żagwi łuskowatej. 

Fauna Parku najliczniej reprezentowana jest przez ptaki. W trakcie dotychczasowych badań 

stwierdzono w okresie lęgowym występowanie aż 118 ich gatunków. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że 

jest to stosunkowo wąski pas lasów w krajobrazie rolniczym oraz fakt, że Park jest pozbawiony 

większych kompleksów stawów rybnych i dużych powierzchni środowisk podmokłych, jest to liczba 

znaczna. Dominującymi gatunkami są: zięba, sikry - bogatka oraz modraszka, świstunka, kowalik, 

mazurek, rudzik, szpak, kapturka, pierwiosnek. Do gatunków zagrożonych, a występujących w Parku 

zaliczono: bociana czarnego, przepiórkę, kuliczka piskliwego i srokosza. Na samym tylko Zbiorniku 

Mietkowskim stwierdzono 105 gatunków ptaków wodnych i wodnobłotnych, tj. około 86 % gatunków tej 

grupy ekologicznej, występujących w Polsce. Lista lęgowych ptaków wodnych, jak dotąd obejmuje tylko 

19 gatunków, ale są wśród nich gatunki wyszczególnione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dla 

ptaków nielęgowych Zbiornik jest ważnym miejscem postoju w okresie wędrówek i zimowania. 

Ssaków w Dolinie Bystrzycy jest stosunkowo niedużo, co wynika z niewielkich powierzchni kompleksów 

leśnych. Lasy nad Bystrzycą, zwłaszcza starsze drzewostany, mają znaczenie jako ostoja dla kilku 

gatunków nietoperzy. Na terenie Parku stwierdzono występowanie płazów i gadów: traszka zwyczajna, 

żaba trawna, żaba wodna, ropucha zwyczajna, kumak zwyczajny, jaszczurka zwinka, zaskroniec. Na 

uwagę zasługują również niektóre chronione owady, np. chrząszcze - kozioróg dębosz oraz biegacze, a 

także motyle: paź królowej i mieniak strużnik. Ichtiofaunę reprezentuje 17 gatunków ryb. Ich 

rozsiedlenie wzdłuż podłużnego profilu rzeki uzależnione jest głównie od jej charakteru (stopnia 

uregulowania, czystości wody otuliny roślinnej na brzegach oraz oddziaływania Zbiornika 

Mietkowskiego). Najczęściej występuje: okoń, płoć, kiełb, ciernik, szczupak, śliz i sandacz oraz leszcz. 

Ichtiofauna obszaru pomiędzy Zbiornikiem Mietkowskim, a Odrą została uformowana niedawno - od 

momentu napełnienia zbiornika. 

 

 



 19 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie pól uprawnych  

i łąk w granicach obszaru. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.2.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.2.2.  

2.3. Charakterystyka gleb 

 Analizowane próbki gleb wykazały skład granulometryczny gliny lekkiej pylastej w punktach nr 

1,2,3 i 7, gliny średniej pylastej w punkcie nr 5,6 i 8 oraz pyłu ilastego w punkcie nr 4.  

2.4. Omówienie wyników badań 

2.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

 Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w ppk nr 4 i 6  

(pH 4,0-4,3) do lekko kwaśnego w ppk nr 3,5,7 i 8 (pH 5,6-5,9).  

W punktach nr 1, 2 wykazano odczyn kwaśny (pH 4,9-5,2). Badane próbki gleb charakteryzowały się 

zawartością próchnicy od 0,90% w ppk nr 1 do 1,84% w ppk nr 5. 

 

2.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych  na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, stwierdzono 

naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu. 

        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 nie  stwierdzono przekroczenia  

dopuszczalnych zawartości cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu, a także 

benzo(a)pirenu.  

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 Parku Krajobrazowego 
 „Dolina Bystrzycy” 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne pomiędzy m. Ratyń a lasem Ratyńskim 
N 51,12804 
E 16,83581 

2 0-30 łąka pomiędzy Samotworem a Skałką 
N 51,09739 
E 16,83021 

3 0-30 pole uprawne za m. Romanów w kierunku na Miłkowice 
N 51,08108 
E 16,81080 

4 0-30 pole uprawne pomiędzy Sadowicami a Wszemiłowcami 
N 51,05600 
E 16,78389 

5 0-30 pole uprawne pomiędzy Krobielowicami a Zacharzycami 
N 50,99342 
E 16,78993 

6 0-30 pole uprawne za m. Malin 
N 50,97569 
E 16,70595 

7 0-30 pole uprawne m. Mietków, nad rzeką Bystrzyca 
N 50,97031 
E 16,65571 

8 0-30 pole uprawne za m. Domanice 
N 50,92120 
E 16,58886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=512
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=512
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=513
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=513
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=514
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=514
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=515
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=515
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=517
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=517
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=518
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=518
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=519
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=519
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=520
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=520
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Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” 

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 0,52 0,90 31,0 16,3 <0,250 9,8 12,6 6,4 0,060 3,7 0,32 <0,0040 

2 4,9 0,96 1,66 47,0 21,0 0,300 15,0 11,9 11,3 0,072 4,8 0,73 0,0191 

3 5,9 1,04 1,79 50,0 23,0 0,330 15,5 11,4 13,6 0,063 5,3 1,19 0,0088 

4 4,3 0,71 1,22 34,0 22,0 0,270 11,9 8,1 8,7 0,077 5,1 0,86 0,0046 

5 5,4 1,07 1,84 41,0 19,6 0,350 19,8 11,3 15,2 0,111 7,1 0,46 0,0091 

6 4,0 1,05 1,81 53,0 23,0 0,310 18,2 13,0 13,5 0,062 5,8 1,45 0,0141 

7 5,6 0,79 1,36 58,0 23,0 0,350 23,0 13,1 15,6 0,108 5,7 1,03 0,0199 

8 5,7 0,70 1,21 44,0 16,5 0,290 20,0 9,9 13,7 0,059 6,4 1,51 0,0084 
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3. Przemkowski Park Krajobrazowy 

3.1. Charakterystyka obiektu 

Przemkowski Park Krajobrazowy położony jest w powiecie polkowickim i bolesławieckim, jego 

powierzchnia wynosi 22 338 ha, wraz z otuliną 37,8 ha. Utworzony został 7 czerwca 1997, leży w 

obrębie czterech mezoregionów geograficznych Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej, Borów 

Dolnośląskich i Równiny Legnickiej. Obejmuje w całości gminę Przemków, częściowo gminę 

Chocianów, gminę Gromadka, gminę Radwanice i gminę Gaworzyce. 

W skład parku wchodzą 4 rezerwaty: Stawy Przemkowskie, ornitologiczny (pow. 1046 ha), Buczyna 

Piotrowicka, florystyczny (pow. 171,27 ha), Łęgi Źródliskowe okolic Przemkowa, florystyczny (pow. 

140,22 ha) i Torfowisko Borówki, florystyczny (pow. 37,42 ha).  

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w 

warunkach zrównoważonego rozwoju. Duża różnorodność siedliskowa wynikająca ze zróżnicowania 

warunków glebowo - wodnych, stwarza korzystne warunki zwierzętom o różnych wymaganiach 

życiowych. Rozległe zwarte kompleksy borowe stanowią ostoje wielu rzadkich gatunków zwierząt, 

bielika, bociana czarnego, kani czarnej i rdzawej oraz sóweczki i włochatki. Na uwagę zasługuje 

występowanie gniewosza, okazałego motyla żeglarka i jelonka rogacza. Gatunkiem charakterystycznym 

borów i wrzosowisk graniczących z terenami podmokłymi jest cietrzew. Mimo, że żyzne lasy liściaste 

stanowią niewielki procent powierzchni Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, to świat zwierząt 

zamieszkujący buczyny, łęgi i olsy jest bardzo bogaty. Jednak największa różnorodność gatunków 

zwierząt związana jest z rozległymi podmokłymi łąkami użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno" i 

stawami hodowlanymi w rezerwacie przyrody "Stawy Przemkowskie". Bogactwo gatunków i 

zagęszczenia ptaków są na stawach niejednokrotnie wyższe niż na zbiornikach naturalnych. 

Gospodarka rybacka sprzyja zwiększaniu się populacji wydry i wielu gatunków ptaków. W wodach 

powierzchniowych żyją cztery gatunki chronionych ryb, między innymi różanka. Tutaj znajduje się drugi 

pod względem wielkości w Polsce kompleks stawów rybackich. Obszar Przemkowskiego Parku 

Krajobrazowego jest unikatowy na niżu Śląska pod względem różnorodności środowisk oraz związanej 

z nią flory i fauny. 

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania gleb prowadzono w 8 punktach pomiarowo kontrolnych próbki pobrano na polach 

uprawnych, położonych na terenie obszaru Przemkowskiego Parku krajobrazowego. Rozmieszczenie 

punktów  kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.3.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.3.2.  

3.3. Charakterystyka gleb  

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. W punktach nr 4,6,7 

stwierdzono występowanie piasku słabo gliniastego, w punktach nr 1,2,3 piasku gliniastego lekkiego,  

w punkcie nr 8 piasku gliniastego mocnego, a w punkcie nr 5 pyłu zwykłego.  
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3.4. Omówienie wyników badań 

3.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Badane próbki gleb wykazywały odczyn bardzo kwaśny w punkcie pomiarowym nr 4 ( pH 4,3), odczyn 

kwaśny w punktach nr 2,3,6,7,8 (pH od 4,8 do 5,3) oraz odczyn lekko kwaśny w punktach nr 1,5  

(pH od 5,7 do 5,8).  

Próbki gleb charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 1,9 % (ppk nr 5) do 3,3 % (ppk 

nr 1, 2 i 4).  

 

3.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbkach gleb pobranych na polach uprawnych położonych na terenie obszaru Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali 

IUNG: 

- kadm, nikiel, cynk i chrom – zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych; 

- miedź – od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 2,3,5 do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w pozostałych punktach pomiarowych (1,4,6,8); 

- ołów - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 5 do zawartości podwyższonej (stopień I) 

w pozostałych punktach pomiarowych (1,2,3,4,6,7,8).  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, obszar wokół Przemkowskiego Parku 

Krajobrazowego winien być zaliczony do grupy gruntów A, ze względu na objęcie go ochroną na mocy 

ustawy o ochronie przyrody. Jednak wobec braku wyników badań potwierdzających szkodliwe 

oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych 

objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości metali na rośliny i środowisko, występujące na terenie 

objętym badaniami zawartości metali ciężkich uznaje się za zgodne ze standardami jakości, pod 

warunkiem, że nie przekraczają wartości określonych dla grupy gruntów B. 

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

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w próbkach gleb pobranych na 

polach uprawnych na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych wartości cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu.  

W stosunku do wartości dopuszczalnych dla benzo(a)pirenu (0,03 mg/kg), określonych dla grupy B 

stwierdzono przekroczenie zawartości tego zanieczyszczenia w punktach nr 1,3,5,6,7,8. Największe 

stężenie tego zanieczyszczenia występowało w punktach nr 3 i 7 (0,318 i 0,260 mg/kg). 

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 terenie Przemkowskiego Parku  
Krajobrazowego 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne Wilkocin (gmina Przemków) 
N 51,48960 
E 15,82865 

2 0 - 30 pole uprawne Szklarki (gmina Przemków) 
N 51,51680 
E 15,74795 

3 0 - 30 pole uprawne Piotrowice (gmina Przemków) 
N 51,52275 
E 15,72114 

4 0 - 30 pole uprawne Ostaszów (gmina Przemków). 
N 51,54668 
E 15,81696 

5 0 - 30 pole uprawne Gaworzyce (gmina Gaworzyce). 
N 51,62733 
E 15,87269 

6 0 - 30 pole uprawne Dzików (gmina Gaworzyce). 
N 51,61879 
E 15,85375 

7 0-30 pole uprawne Buczyna (gmina Radwanice). 
N 51,54393 
E 15,90899 

8 0 - 30 pole uprawne Chocianowiec (gmina Chocianów). 
N 51,39058 
E 15,96492 
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Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
                        w glebach, pobranych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego 
 

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 5,7 1,9 3,3 49 32 0,27 10 11 5,9 <0,06 5,3 0,73 0,189 

2 5,0 1,9 3,3 41 38 <0,25 12 9,7 8,3 <0,06 6,4 0,46 0,019 

3 4,8 1,3 2,2 22 28 <0,25 <5 6,2 <5 <0,06 4,9 0,54 0,318 

4 4,3 1,9 3,3 35 33 <0,25 9,6 12 <5 <0,06 6,0 0,56 0,017 

5 5,8 1,1 1,9 39 32 <0,25 9,4 17 6,5 <0,06 3,8 0,72 0,046 

6 5,3 1,2 2,1 36 27 0,26 7,3 16 <5 <0,06 3,4 0,65 0,066 

7 4,9 1,8 3,1 40 43 <0,25 7,8 19 <5 <0,06 4,7 0,55 0,260 

8 5,3 1,4 2,4 39 28 <0,25 10 11 <5 <0,06 3,6 0,53 0,033 
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4. Obszar Natura 2000 -  Dobromierz 

4.1. Charakterystyka obiektu 

     Obszar Natura 2000 – Dobromierz, o kodzie PLH020034, położony jest w centralnej części 

Pogórza Wałbrzyskiego, wśród wzgórz zbudowanych ze skał metamorficznych (diabazy, mylonity, 

łupki), częściowo z udziałem skał wapiennych. Powierzchnia obszaru, położonego na wysokości od 

295 do 445 m n.p.m., wynosi 1514,6 ha. Osią ekologiczną obszaru są przełomowe doliny rzeki 

Strzegomki i jej dopływu Czyżynki. Na Strzegomce zlokalizowany jest zbiornik zaporowy 

„Dobromierz", z którego woda ujmowana jest w celu zaopatrzenia ludności Świebodzic i Dobromierza 

w wodę przeznaczoną do spożycia. W krajobrazie obszaru przeważają ekosystemy leśne (lasy 

liściaste i mieszane), stanowiące ok. 71 % pokrycia terenu. W niektórych miejscach występują także 

rozległe partie łąk kośnych (Cieszów). W okolicach miejscowości Pietrzyków i Sady Górne zachowały 

się niewielkie fragmenty muraw kserotermicznych. Siedliska rolnicze stanowią tu ogólnie ok. 20 %. Na 

omawianym obszarze znajduje się 17 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG tzw. "Siedliskowej", w tym głównie: grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne, 

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, kwaśne lasy brzozowo-dębowe, jaworzyny, 

lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, ciepłolubne dąbrowy, ziołorośla górskie i nadrzeczne oraz 

nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. Wśród ważnych roślin na omawianym 

terenie występują m.in. storczyki - buławik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), kukułka bzowa 

(Dactylorhiza sambucina) i storczyk męski (Orchis mascula) oraz inne gatunki roślin np. zimowit 

jesienny (Colchicum autumnale), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), perłówka orzęsiona 

(Melica ciliata) i cis pospolity (Taxus baccata). Zwierzęta wymienione w Załączniku II ww. Dyrektywy, 

reprezentowane są tu przez ssaki, takie jak wydra europejska (Lutra lutra), bóbr europejski (Castor 

fiber) oraz nietoperze z rodzaju mopek i nocek (Barbastella barbastellus i Myotis sp.), a także przez 

bezkręgowce, tj. dwa rodzaje motyli modraszków (Maculinea sp.). Wśród innych ważnych zwierząt 

oprócz ssaków wymieniane są również płazy i gady. 

 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych, położonych w obrębie Obszaru. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.4.1, a szczegółowe wyniki badań w 

tabeli IV.4.2. 

4.3.Charakterystyka gleb  

Próby gleb pobrane z pól uprawnych położonych na terenie obszaru Natura 2000 - Dobromierz  

wykazały zróżnicowany skład granulometryczny: w ppk nr 1 gliny średniej, w ppk nr 3 i 4 gliny lekkiej 

pylastej, w ppk nr 2 i 5 gliny średniej pylastej oraz w ppk nr 6 gliny ciężkiej pylastej.   

4.4. Omówienie wyników badań 

4.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Analizowane gleby charakteryzowały się odczynem kwaśnym w ppk nr 1, 2, 5 i 6, natomiast w ppk 

nr 3 i 4 stwierdzono odczyn lekko kwaśny. Zakres pH na badanym obszarze wynosił od 4,6 do 5,9.  

Zawartość próchnicy w badanych glebach wynosiła od 3,90 % w ppk nr 3 do 5,07 % w ppk nr 6. 
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4.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W glebach pobranych do badań na terenie obszaru Natura 2000 - Dobromierz stwierdzono 

następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

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

nikiel i cynk - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2, 3 i 4, do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w ppk nr 1, 5 i 6, 

miedź - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3 i 4, poprzez zawartość podwyższoną  

(stopień I) w ppk nr 1, 2 i 5 do słabego zanieczyszczenia (II stopień) w ppk nr 6, 

chrom - od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3 i 4, poprzez zawartość podwyższoną  

(stopień I) w ppk nr 1 i 2, do słabego zanieczyszczenia (II stopień) w ppk nr 5 i 6. 

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. Stwierdzoną w punkcie nr 

1 zawartość arsenu, nieznacznie przekraczającą zawartość dopuszczalną określoną dla grupy B 

rodzajów gruntów należy uznać za naturalną (dane literaturowe) 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 - Dobromierz, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich, w tym rtęci i arsenu.  

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

dla grupy B w punktach nr 2, 3, 4 i 5. Wystąpienie tych przekroczeń może być związane z emisją 

grzewczą na terenach zabudowanych. Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była zróżnicowana 

od zawartości naturalnej w stopniach II i III w punktach nr 1, 2, 4, 5 i 6 do podwyższonej 

antropogenicznie (IV stopień) w punkcie nr 3. 
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 
                        - Dobromierz 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne Jaskulin 
N 50,88720 
E 16,25236 

2 0-30 pole uprawne Cieszów 
N 50,87185 
E 16,24162 

3 0-30 pole uprawne Chwaliszów 
N 50,87720 
E 16,23369 

4 0-30 pole uprawne Cisów 
N 50,85896 
E 16,23931 

5 0-30 pole uprawne Pietrzyków 
N 50,90202 
E 16,21310 

6 0-30 pole uprawne Sady Dolne 
N 50,88825 
E 16,18046 

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

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 4,6 2,79 4,81 101,4 29,1 0,39 57,9 39,3 27,9 0,227 23,3 3,92 0,004 

2 5,1 2,36 4,07 68,3 22,0 0,37 41,3 21,9 19,7 0,166 11,6 2,91 0,211 

3 5,6 2,26 3,90 72,4 27,1 0,31 42,1 19,2 26,2 0,176 11,2 4,24 0,417 

4 5,9 2,33 4,02 56,6 20,0 0,32 36,3 18,0 17,5 0,149 9,9 3,38 0,064 

5 4,6 2,56 4,41 77,6 24,2 0,33 90,7 36,9 43,6 0,180 10,5 3,30 0,033 

6 5,4 2,94 5,07 96,6 23,7 0,40 77,9 59,8 38,2 0,173 15,0 4,08 0,007 
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5. Obszar Natura 2000 - Góry Kamienne (fragment) 

5.1. Charakterystyka obiektu 

   Obszar o kodzie PLH 020038, położony jest w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim i 

wałbrzyskim. Obejmuje stare, wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część piaskowców Gór 

Stołowych (Zawory). Zgodnie z podziałem fizjograficznym (Kondracki 1998) ostoja Góry Kamienne 

znajduje się w trzech mezoregionach: niewielkie fragmenty tego terenu położone są w obrębie 

mezoregionów Gór Stołowych (Zawory) i Obniżenia Ścinawki, natomiast zasadnicza część znajduje 

się w obrębie mezoregionu Gór Kamiennych (mikroregiony: Góry Krucze, Kotlina Krzeszowska, 

Pasmo Lesistej, Kotlina Sokołowska, Wyżyna Unisławska, Góry Suche i Wzgórza Włodzickie). 

Obszar jest częściowo przekształcony przez człowieka. Jest to głównie teren górzysty, w większości 

pokryty przez półnaturalne łąki oraz zbiorowiska leśne. Krajobraz jest silnie zróżnicowany, strome 

stożki gór oddzielają głębokie doliny potoków, a malowniczo położone w szerszych dolinach wsie 

okalają rozległe łąki kośne i pastwiska. 

Na terenie Gór Kamiennych stwierdzono występowanie aż 17 typów siedlisk przyrodniczych, 

zajmujących w sumie prawie 50% powierzchni obszaru. Główne siedliska naturalne to lasy Tilio-

Acerion, mezo- i eutroficzne buczyny oraz bory bagienne. Wśród półnaturalnych siedlisk nieleśnych 

należy zwrócić uwagę na ekstensywnie użytkowane podgórskie łąki należące do związku 

Arrhenatherion oraz łąki trzęślicowe, a także bardzo istotne bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe  

z kostrzewą czerwoną Festuca rubra, które pokrywają większość pastwisk. Obszar jest bardzo ważny 

dla ochrony rzadkich w Polsce podgórskich łąk Polygono-Trisetion (6520) oraz naskalnych muraw 

nawapiennych ze związku Alysso-Sedion (6110) w rezerwacie „Kruczy Kamień". Na niewielkich 

powierzchniach występują suche murawy (Brometalia erecti) i ich stadia sukcesyjne (obejmujące m.in. 

bogate stanowiska storczyków), siedliska naskalne oraz jaskinie. 

Obszar jest ważny dla nietoperzy. Występuje tu podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, a także 

mopek Barbastella barbastellus i trzy gatunki nocków, mające zimowiska w sztolniach koło Uniemyśla 

i na Dzikowcu. Bardzo często występuje tu wydra, rzadkie są bóbr i traszka grzebieniasta. W potokach 

występują piskorz i minóg strumieniowy. Bogaty jest świat owadów – w bardzo dużych populacja 

występuje tu modraszek nausithous, rzadziej telejus, czerwończyk nieparek i pachnica dębowa.  

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowo – kontrolnych w rejonie jeleniogórskim, 

rozmieszczonych na terenie łąk i pól uprawnych, zlokalizowanych na terenie Obszaru i w jego okolicy. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w  tabeli IV.5.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.5.2.  

5.3. Charakterystyka gleb  

   Próbki gleb pobrane w obrębie Obszaru Natura 2000 - Góry Kamienne i w jego otoczeniu wykazały 

skład granulometryczny pyłu zwykłego w punktach nr 2 i 4 oraz gliny średniej pylastej w punktach nr 1 

i 3. 
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5.4. Omówienie wyników badań 

5.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Próbki gleb, pobrane na omawianym Obszarze i w jego okolicy charakteryzowały się odczynem od 

kwaśnego w punktach 2 i 4 (pH 5,2-5,5) do lekko kwaśnego w punkcie nr 1 i 3 (pH 5,6). Zawartość 

próchnicy mieściła się w zakresie od 1,26% (punkty nr 2) do 7,59% (punkt nr 3). 

5.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     W badanych glebach, pobranych na Obszarze Natura 2000 i w jego okolicy, stwierdzono naturalną 

zawartość (stopień 0) kadmu. Zawartości pozostałych metali kształtowały się następująco:  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 3 do podwyższonej (stopień I) w pozostałych 

punktach, 

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1 i 3 do podwyższonej w pozostałych punktach, 

- chrom i nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,3 i 4 do podwyższonej w ppk nr 2, 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2,3 i 4 do podwyższonej w ppk nr 1. 

   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. 

   Na badanym obszarze i w jego okolicy nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych 

metali ciężkich, w tym rtęci i arsenu. W punktach pomiarowych nr 1, 2 i 4 przekroczona została 

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

pobranych próbkach wykazała zawartość naturalną w stopniu I. 
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Tabela IV. 5.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 - 
Góry Kamienne 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka przy drodze wylotowej z Lubawki do Kamiennej Góry 
N 50,71750 
E 16,00528 

2 0-30 łąka m. Przedwojów  
N 50,74908 
E 16,02794 

3 0-30 łąka m. Błażejów 
N 50,66225 
E 16,03364 

4 0-30 pole uprawne m. Czadrów 
N 50,76364 
E 16,05067 

 
 
 
Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 - Góry Kamienne 

 
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 5,6 3,20 5,52 140,8 51,7 0,44 38,2 28,6 26,3 0,25 10,31 0,52 1,62 

2 5,5 0,73 1,26 77,8 25,3 0,15 27,2 6,7 22,9 0,10 8,61 0,29 0,32 

3 5,6 4,40 7,59 82,1 49,5 0,55 21,0 10,8 11,5 0,24 14,66 0,34 0,03 

4 5,2 1,70 2,93 53,8 22,7 0,17 16,5 5,6 8,0 0,16 8,22 0,34 2,46 

 
 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=466
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=466
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=467
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=467
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=468
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=468
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=469
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=469
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IV B. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW 

6. Teren wokół GKN Driveline Polska Sp. z o.o w Oleśnicy 

6.1. Charakterystyka obiektu 

    Zakład GKN Driveline Polska Sp. z o.o. zlokalizowany jest w strefie usługowo-przemysłowej w 

południowej części Oleśnicy, na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako 18, 2/8, 2/9 AM 83 Obręb 

Wądoły, o łącznej powierzchni 10,8 ha. Na północ od zakładu znajdują się pola uprawne i tereny 

kolejowe, w kierunku wschodnim zakład produkcyjny Kerry Polska Sp.z o.o i użytki rolne oraz dalej 

osiedle Wądoły. W kierunku południowym – użytki rolne i miejscowość Bystre (teren gminy wiejskiej 

Oleśnica), natomiast w kierunku zachodnim zabudowa mieszkaniowa rozproszona oraz ogrody 

działkowe. Najbliższe zabudowania mieszkalne (miejscowość Bystre) oddalone są o ok. 100 m od 

granicy terenów kontrolowanego zakładu.  

GKN Driveline Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej. Główny profil 

działalności firmy to produkcja podzespołów samochodowych układów napędowych m.in. przeguby, 

półosie, tulipy, przeguby homokinetyczne, odkuwki itp. 

Zakład realizuje dostawy dla producentów pojazdów samochodowych. Wyroby eksportowane są 

bezpośrednio do zakładów na terenie Europy. 

Główne procesy technologiczne odbywające się na terenie hali produkcyjnej zakładu to: nawiercanie, 

toczenie, frezowanie rowków, walcowanie gwintu, mycie, hartowanie indukcyjne, odpuszczanie, 

śrutowanie, nawęglanie, gradowanie, szlifowanie, znakowanie, kontrola, montaż. 

Zakład emituje do powietrza aldehydy alifatyczne i pochodne, węglowodory alifatyczne i pochodne, 

kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki, dwutlenek siarki, pył, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek 

węgla.  

 
6.2 Lokalizacja punktów pomiarowych 

      Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na polach, ogrodach  

i trawnikach wokół zakładu. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV. 6.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.6.2.   

6.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych we wszystkich 

punktach pomiarowych za wyjątkiem ppk nr 1, gdzie wykazano występowanie pyłów ilastych. 

6.4. Omówienie wyników badań 

6.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od bardzo kwaśnego (pH 3,9) w ppk nr 2 do lekko kwaśnego  

w punktach nr 3,4 i 6 (pH od 5,4 do 6,0). W puntach nr 1 i 5 wykazano odczyn kwaśny (pH 4,6 - 5,0) 

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 0,98% (ppk nr 3) do 1,28% (ppk nr 2). 

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

IV.6.2. 

6.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych wokół GKN Driveline Polska Sp. z o.o. stwierdzono zawartość 

naturalną (stopień 0) cynku, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach pomiarowych. 
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Jedynie w punkcie nr 5 zawartość ołowiu była podwyższona (stopień I), a w pozostałych punktach 

naturalna.  

   Wokół analizowanego zakładu nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych cynku, 

ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu. Dopuszczalna zawartość benzo(a)pirenu 

przekroczona została w punktach nr 4,5 i 6. 

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 wokół GKN Driveline Polska Sp.z o.o. 
w Oleśnicy 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne na poł – zach. od GKN Driveline Polska Sp.z o.o 
N 51,19517 
E 17,38920 

2 0-30 pole uprawne vis a vis wentylatorów KERRY Polska Sp. z o.o , na 
wschód od GKN Driveline Polska Sp.z o.o 

 N 51,19623 
E17,38952 

3 0-30  pole odłogowane na północ od GKN Driveline Polska Sp.z o.o 
N 51,19822 
E 17,38780 

4 0-30 pole odłogowane Oleśnica, skrzyżowanie ul. Energetycznej i ul. 
Południowej, 

N 51,19977 
E 17,38152 

5 0-30 ogród przydomowy Oleśnica, skrzyżowanie ul. Południowej i Słonecznikowej 
N 51,19486 
E 17,38424 

6 0-30 trawnik przed wjazdem na teren GKN Driveline Polska Sp.z o.o 
N 51,19538  
E 17,38453 

Tabela IV.6.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                       w glebach pobranych wokół GKN Driveline Polska Sp.z o.o. w Oleśnicy 

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 4,6 0,66 1,14 24,0 14,2 <0,25 8,6 6,7 5,7 <0,050 2,9 0,74 0,0061 

2 3,9 0,74 1,28 21,0 18,3 <0,25 8,5 5,5 5,8 <0,050 3,0 0,67 0,0225 

3 5,4 0,57 0,98 33,0 16,9 <0,250 9,9 9,0 7,2 <0,050 3,6 0,29 0,0138 

4 6,0 0,58 1,00 36,0 23,0 <0,250 11,2 8,4 9,6 0,088 3,3 0,51 0,0584 

5 5,0 0,63 1,09 35,0 47,0 <0,250 10,5 10,9 7,2 0,100 3,4 0,32 0,1010 

6 6,0 0,65 1,12 28,0 10,7 <0,250 11,3 5,8 9,5 <0,050 2,6 0,61 0,1040 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=506
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=506
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=507
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=507
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=508
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=508
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=509
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=509
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=510
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=510
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=511
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7. Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

wokół hałdy Huty Siechnice 

7.1. Charakterystyka obiektu 

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

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

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

wykorzystywanie do tych celów możliwe było dzięki pokryciu terenu siecią rowów, kanałów i stawów 

infiltracyjnych oraz pompowni wody. Pierwsze studnie poborowe i rurociągi powstały tu w latach 1902-

1904. Wtedy też do użytku została oddana pompownia Świątniki. Tak samo jak na początku XX 

wieku, tak i obecnie na tereny wodonośne wodę z rzeki Oławy pompuje pompownia Czechnica. Trafia 

ona do liczącej 21 kilometrów sieci rowów i kanałów nawadniających. Dopiero te rozprowadzają ją do 

63 stawów infiltracyjnych o łącznej powierzchni niemal 60 hektarów. Ilość dostarczanej wody do 

poszczególnych zbiorników regulowana jest różnego rodzaju zastawkami. Od ich sprawnej pracy 

uzależniona jest efektywność procesu infiltracji, który polega na nabraniu przez wodę powierzchniową 

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

i fizycznych zachodzących podczas kilkutygodniowego przebywania wody w gruncie. Z kolei woda 

poddana procesowi infiltracji pobierana jest z całego obszaru terenów wodonośnych. Wykorzystywana 

jest do tego sieć 558 studni poborowych, które dostarczają ją rurociągami do trzech pompowni: 

Radwanice, Świątniki i Bierzany. Charakterystycznymi punktami na trasie przepływu polepszonej już 

wody są historyczne wieże odpowietrzające. Zadaniem tych kilkumetrowej wysokości i doskonale 

komponujących się z otoczeniem ciekawą architekturą budynków jest utrzymanie próżni w 

rurociągach lewarowych, tak by woda bez przeszkód trafiała do Zakładu Uzdatniania Wody Na Grobli, 

a z niego do mieszkań wrocławian. Tereny wodonośne to nie tylko miejsce ujmowania wody. To także 

zielone płuca stolicy Dolnego Śląska i naturalny polder zalewowy na czas powodzi. Źródłem 

zanieczyszczenia środowiska w rejonie terenów wodonośnych pozostaje nadal zorganizowana i 

niezorganizowana emisja pyłów i gazów z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” S.A. 

– Elektrociepłownia Czechnica, wywiewanie pyłów oraz ługowanie wieloskładnikowych 

zanieczyszczeń ze składowiska popiołów Elektrociepłowni i hałdy zlikwidowanej Huty Siechnice. 

Elektrociepłownia Czechnica emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren. 

Obecnie w pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia. U podnóża 

hałdy Huty Siechnice przy ul. Zachodniej  zlokalizowany jest zakład jej przerobu. 

 

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych. Trzy punkty pomiarowe (nr 1,2 i 4 ) 

zlokalizowano na terenach wodonośnych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej 

dla miasta Wrocławia. Pozostałe punkty usytuowano na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice oraz w 

ogrodach ROD Tulipan w Siechnicy (ppk nr 8). Rozmieszczenie punktów  kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.7.1, a szczegółowe wyniki badań  

w tabeli IV.7.2.   

 

http://www.mpwik.wroc.pl/sub.php?134
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7.3. Charakterystyka gleb  

   Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Na łąkach terenów wodonośnych 

występowały gliny lekkie (ppk nr 4) i gliny lekkie pylaste (ppk nr 1) oraz gliny średnie pylaste ppk nr 2 

Na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice występowały piaski gliniaste lekkie (ppk nr 5 i 6), gliny lekkie 

(ppk nr 7), gliny lekkie pylaste (ppk nr 3), podobnie jak w ppk nr 8 na ogrodach działkowych.  

7.4. Omówienie wyników badań 

7.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn. Gleby łąk terenów wodonośnych wykazały 

odczyn lekko kwaśny w ppk nr 1 i 4 (pH 5,8 - 6,3) i odczyn obojętny w ppk nr 2. (pH 6,9). W punktach 

zlokalizowanych na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice stwierdzono odczyn zasadowy (pH 7,6-7,7), 

tak jak i w glebach ogrodów (pH 7,5).  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 1,52% (ppk nr 6) do 4,57% w ppk nr 2.  

7.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

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

punktach pomiarowych,  

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

pomiarowych z wyjątkiem punktu nr 2, położonego na łąkach terenów wodonośnych, gdzie wykazano 

podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I). 

- zawartość chromu osiągnęła naturalną zawartość (stopień 0) w punktach nr 1 i 4, w punktach 3 i 5 

była podwyższona (stopień I), a słabe zanieczyszczenie stwierdzono w pozostałych punktach 

pomiarowych (stopień II). 

Tereny wodonośne położone są w strefie ochrony bezpośredniej ujęć wodociągowych miasta 

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

gruntów grupy A w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi.   

W odniesieniu do wartości, zawartych w wymienionym powyżej rozporządzeniu stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń cynku i chromu w punkcie nr 2, zlokalizowanym na łąkach 

terenów wodonośnych. W pozostałych punktach pomiarowych nie wykazano przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu. W punktach nr 

2 (grupa A) oraz nr 7 i 8 (grupa B) stwierdzono ponadto przekroczenie dopuszczalnych zawartości 

benzo(a)pirenu. We wszystkich punktach pomiarowych wykazano niską zawartość siarki siarczanowej 

w skali IUNG (I stopień). Zawartość fluoru rozpuszczalnego w CaCl2 nie jest normowana w glebach.  

W punktach 6 i 7 była ona wyższa od średniej wartości 0,52 mg/kg spotykanej w piaskach, a w 

punktach 1,2,3,7 wyższa od średniej wartości 1,17 mg/kg spotykanej w glinach. W punktach 4 i 8 

zawartość fluoru rozpuszczalnego była niższa od zawartości średniej spotykanej w glinach. 

Maksymalną zawartość fluoru rozpuszczalnego stwierdzono w punkcie nr 7, położonym pomiędzy 

hałdą Huty Siechnice a ul. Kościuszki w Siechnicach. 
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach wodonośnych Wrocławia 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka 
pomiędzy piezometrem P-16 i P-15, w pobliżu 
składowiska EC Czechnica 

N 51,04276 
E 17,14915 

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

N 51,04226 
E 17,14469 

3 0-30 łąka w pobliżu piezometru P-8 i hałdy Huty Siechnica  
N 51,04397 
E 17,13793 

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

N 51,04620 
E 17,13758 

5 0-30 łąka 
na wysokości piezometru P-5,100 m od hałdy Huty 
Siechnice 

N 51,04369 
E 17,13389 

6 0-30 łąka w pobliżu piezometru P-23, 50 m od hałdy Huty Siechnice 
N 51,01120 
E 17,13286 

7 0-30 łąka pomiędzy hałdą Huty Siechnice a ulicą Kościuszki16 
N 51,04005 
E 17,13510 

8 0-30 ogród działkowy Siechnice, ul. Kościuszki ROD Tulipan dz. Nr 87/88 
N 51,03708 
E 17,13912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=268
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=477
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=477
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=269
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=478
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=478
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=268
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=479
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=479
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=269
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=480
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=480
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=268
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=481
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=481
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=269
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=482
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=482
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=483
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=483
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=277
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=484
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=484
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Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych na terenach 
wodonośnych Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 
  

Nr 
punktu  

Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

Benzo 
(a)piren 

WWA 
suma 

Fluor 
rozp. w 
CaCl2 

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

1 5,8 2,27 3,91 87,0 29,0 0,47 49,0 18,6 19,9 0,099 9,7 0,72 0,0194 0,0780 1,960 

2 6,9 2,65 4,57 131,0 38,0 0,51 94,0 24,1 21,0 0,098 9,3 0,90 0,0267 0,1020 1,750 

3 7,7 1,00 1,72 32,0 16,9 <0,25 53,0 7,8 7,6 <0,050 4,9 0,58 0,0203 0,2130 1,480 

4 6,3 0,96 1,66 40,0 18,4 <0,25 29,0 8,4 6,9 0,061 4,4 0,55 0,0071 0,0640 0,897 

5 7,6 0,95 1,64 37,0 19,9 <0,25 66,0 8,1 8,0 <0,050 4,8 0,47 0,0262 0,1660 1,360 

6 7,6 0,88 1,52 43,0 20,0 <0,25 72,0 8,7 10,7 <0,050 5,5 0,82 0,0134 0,0790 1,920 

7 7,6 1,53 2,64 56,0 24,0 0,27 105,0 11,1 14,4 <0,050 6,7 0,60 0,0571 0,3490 2,330 

8 7,5 1,12 1,93 90,0 25,0 0,33 93,0 14,3 13,3 0,067 6,3 0,40 0,5390 0,3490 0,696 
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8. Teren  wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.  

w Wałbrzychu 

8.1. Charakterystyka obiektu 

   Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. w Wałbrzychu, położone są w wałbrzyskiej 

dzielnicy Sobięcin, w rejonie ulic: Kosteckiego i Sztygarskiej. Otoczenie zakładu to miejska zabudowa 

zwarta i rozproszona, ogrody przydomowe i działkowe, wzgórza i hałdy porośnięte roślinnością 

głównie drzewiasto-krzewiastą oraz nieużytki. W odległości ok. 2 km znajduje się góra Chełmiec, 

włączona do obszarów Natura 2000 (Masyw Chełmca). Podstawowa produkcja zakładu obejmuje 

koks odlewniczy, przemysłowy i metalurgiczny oraz produkty węglopochodne, takie jak siarka, benzol 

surowy i smoła surowa. Zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska, zrealizowane 

w ostatnich latach przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. dotyczyły m.in. układu 

chłodzenia gazu koksowniczego, instalacji odpylania przesypów i odkurzania w sortowni grubej 

i drobnej, układu oczyszczania gazu koksowniczego z amoniaku i siarkowodoru oraz biologiczno-

chemicznej oczyszczalni poprocesowych wód koksowniczych.  

   Źródłem emisji z zakładów są głównie procesy koksowania oraz procesy gaszenia koksu. Zakłady 

emitują do atmosfery m.in. pyły og., SO2, NO2, CO, CO2, węglowodory aromatyczne (np. benzen i 

benzo(a)piren), amoniak, metan, siarkowodór. 

 

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

działkowych i przydomowych w otoczeniu zakładu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.8.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.8.2.  

8.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane w otoczeniu zakładu wykazały skład granulometryczny glin lekkich w punkcie 

nr 1 oraz glin lekkich pylastych w punktach nr 2, 3, 4, 5 i 6. 

8.4. Omówienie wyników badań 

8.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

     Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w punktach nr 1, 3, 5 i 6 (pH 6,1 - 6,5), 

natomiast w punkcie nr 4 stwierdzono odczyn obojętny (pH 6,7), a w punkcie nr 2 zasadowy (pH 7,4). 

Zawartość próchnicy wynosiła od 7,96 % w punkcie nr 5 do 14,21 % w punkcie nr 4. 

 

8.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb pobranych do badań na terenach wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych 

„Victoria" S.A. w Wałbrzychu stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi  

w skali IUNG: 

- nikiel i chrom: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych, 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1, 3, 4, 5 i 6 do zawartości podwyższonej  

(stopień I) w ppk nr 2, 
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- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 5 do zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk 

nr 1, 2, 3, 4 i 6, 

- cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3, 5 i 6 do słabego zanieczyszczenia 

(II stopień) w ppk nr 1, 2 i 4, 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 4, poprzez zawartość podwyższoną (stopień I) 

w ppk nr 1, 3, 5 i 6, do słabego zanieczyszczenia (II stopień) w ppk nr 2. 

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

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

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

dopuszczalnych następujących metali ciężkich: cynku w punktach nr 1 i 4 oraz ołowiu, arsenu i rtęci 

w punkcie nr 2. 

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

gruntów grupy B we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższą zawartość tego zanieczyszczenia 

stwierdzono kolejno w punktach nr 2, 1 i 4. Również suma wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA) przekroczyła dopuszczalne granice określone dla gruntów należących do 

grupy B we wszystkich badanych punktach, osiągając maksymalną, bardzo wysoką zawartość  

w punkcie nr 2 (188 mg/kg). Dużą zawartość tych zanieczyszczeń stwierdzono także w punktach nr 1, 

4 i 6. Zawartość benzenu we wszystkich punktach nie przekraczała wartości dopuszczalnej i 

kształtowała się poniżej granicy oznaczalności. Wokół Zakładu stwierdzono naturalną zawartość siarki 

siarczanowej w stopniach I i II. 
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 ogród przydomowy 
Wałbrzych 

ul. Zachodnia 
N 50,76068 
E 16,23563 

2 0-30 stary ogród działkowy 
Wałbrzych 

ul. Sztygarska 
 N 50,75634 
 E 16,23965 

3 0-30 ogród działkowy 
Wałbrzych 

ul. Kosteckiego 
 N 50,76180 
E 16,24542 

4 0-30 ogród przydomowy 
Wałbrzych 

ul. Szymanowskiego 
 N 50,76436 
E 16,25071 

5 0-30 ogród działkowy 
Wałbrzych 

ul. Krasickiego 
 N 50,76471 
E16,23776 

6 0-30 ogród przydomowy 
Wałbrzych 

ul. Puszkina 
  N 50,76841 
  E 16,24599 

 
Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu 

Nr 
punk 

-tu 

Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
-cy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano 

-wa 

Benzo 
(a)piren 

WWA 
suma 

Benzen 

mg/kg 

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

1 6,5 5,87 10,12 319 83,3 0,93 45,7 59,0 35,4 0,381 11,9 1,12 1,28 11,4 <0,06 

2 7,4 8,15 14,05 300 144,0 1,01 34,2 78,6 33,0 2,320 64,1 2,52 32,5 188 <0,06 

3 6,1 6,40 11,03 175 62,2 0,63 28,6 48,8 18,7 0,277 17,3 1,49 0,267 2,05 <0,06 

4 6,7 8,24 14,21 317 93,7 0,93 39,9 22,2 34,2 0,424 18,5 1,35 1,18 9,03 <0,06 

5 6,5 4,62 7,96 117 40,8 0,49 35,5 50,1 20,2 0,153 11,5 1,01 0,137 2,51 <0,06 

6 6,5 6,83 11,77 245 86,2 0,71 30,6 43,7 28,0 0,195 17,0 1,03 0,842 7,69 <0,06 
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9. Teren wokół ZEW KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, EC Wrocław 

9.1. Charakterystyka obiektu 

   Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - EC Wrocław zlokalizowana jest w 

centrum Wrocławia. W skład zakładu wchodzą dwa odrębne tereny:  

- teren główny - (EC Wrocław Główny) zlokalizowany przy Łowieckiej 24, 

- teren nawęglania - (EC Wrocław Port Miejski ), zlokalizowany nad Kanałem Odry Różanka. 

EC Wrocław jest przedsiębiorstwem energetycznym, zaliczanym do grupy elektrociepłowni 

zawodowych. Głównym przedmiotem działalności zakładu jest: produkcja, przesyłanie  

i dystrybucja ciepła na rynek lokalny, produkcja energii elektrycznej na rynek lokalny 

i krajowy. Układ technologiczny tworzą następujące ciągi technologiczne: 

- nawęglanie i odpopielanie - magazynowanie węgla oraz bieżący transport do zasobników 
przykotłowych; odprowadzanie ubocznych produktów spalania (popiołów, żużli) do zbiorników 
retencyjnych i na plac odkładczy 
 

 - magazynowanie i transport biomasy: instalacja transportu i mieszania biomasy  
z węglem, instalacja selektywnego transportu i wprowadzania biomasy do kotła  

 
- kotłownia - wytwarzanie pary świeżej w kotłach parowych (konwersja energii chemicznej 
zawartej w paliwie na ciepło w parze); w kotłach wodnych ciśnieniowe podgrzewanie wody 
cyrkulującej w sieci ciepłowniczej, 
 
- maszynownia - produkcja energii elektrycznej i przekazywanie w wymiennikach podturbinowych 
ciepła niesionego w parze po jej ekspansji w turbinie do wody cyrkulującej w sieci ciepłowniczej, 
 
- gospodarka ściekowa, 

- gospodarka olejowa 

- układy elektroenergetyczne. 

Na terenie EC Wrocław funkcjonuje instalacja energetycznego spalania paliw do skojarzonej produkcji 

ciepła i energii elektrycznej o łącznej mocy cieplnej 812 MWt i mocy elektrycznej 263 MWe. Produkcja 

ciepła i energii elektrycznej odbywa się w trzech blokach ciepłowniczych BC-1, BC-2, BC-3 z kotłami 

parowymi oraz w kotłowni szczytowej (cele ciepłownicze) z dwoma kotłami wodnymi. 

Paliwo dla kotłów parowych K-1, K-2, K-3 stanowi węgiel kamienny lub węgiel kamienny 

z dodatkiem biomasy, zaś dla kotłów wodnych KW-3 i KW-5 tylko węgiel kamienny. W kotłach 

zastosowano palniki niskoemisyjne oraz stopniowanie powietrza do spalania. Każdy z kotłów 

wyposażony jest w elektrofiltr. Do rozruchu kotłów stosowany jest ciężki olej opałowy (mazut). 

Kotłownia rozruchowa wyposażona jest w kocioł ED 5,0-1,0 o wydajności 5 Mg/h (3,23 MWt ), opalany 

lekkim olejem opałowym. Wytworzona para służy do podgrzewania zbiorników z mazutem, w celu 

utrzymania go w stanie płynnym i wykorzystania do uruchomienia kotłowni podstawowej lub 

szczytowej podczas postoju głównych kotłów energetycznych (w warunkach awaryjnych). Na terenie 

EC funkcjonują trzy emitory: E-1 o wys. 123,2 m, E-2 o wys.188,7 m i E-3 o wys. 39,4 m.  

W Elektrociepłowni Wrocław stosowany jest system ciągłego monitorowania emisji do powietrza (kotły 

podstawowe i szczytowe). Kocioł rozruchowy podlega pomiarom okresowym. EC Wrocław emituje do 

powierza atmosferycznego SO2, NOx , pyły, CO, CO2. 
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9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

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

ogrodów działkowych, łąk i trawników w otoczeniu EC. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

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

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.9.2.  

9.3. Charakterystyka gleb 

  Próbki gleb pobrane w otoczeniu EC Wrocław wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od 

piasków gliniastych mocnych (ppk nr 6) i piasków gliniastych mocnych pylastych (ppk nr 1), poprzez 

gliny lekkie (ppk nr 4,5,7,8) i gliny lekkie pylaste (ppk 3) do glin średnich pylastych (ppk nr 2). 

9.4. Omówienie wyników badań 

9.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Gleby na omawianym obszarze, wykazywały odczyn od kwaśnego (pH 5,1) w ppk nr 3 poprzez 

lekko kwaśny (pH 6,2) w ppk nr 6 i obojętny (pH 7,1) w punkcie nr 7 do zasadowego w pozostałych 

punktach pomiarowych (pH >7,2). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 2,40% (ppk nr 5) do 8,41% 

(ppk nr 1).  

9.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

      W badanych glebach, stwierdzono zróżnicowane stopnie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 

wg skali IUNG. Stwierdzono tu naturalną zawartość (stopień 0) chromu. Zawartość pozostałych metali 

kształtowała się następująco:  

- cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3,5,6 do silnego zanieczyszczenia (stopień 

IV) w ppk nr 1. W punkcie nr 2,4 i 8 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II), a w punkcie nr 7 

średnie zanieczyszczenie (stopień III) tym metalem. 

- ołów: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 2,3,4,5,7 i 8 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III) w punkcie nr 1. W punkcie nr 6 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II) ołowiem. 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 2,3,4,5 od zawartości podwyższonej 

(stopień I) w pozostałych punktach pomiarowych, 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 3 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) 

w punkcie nr 1. W punkcie nr 7 wykazano słabe zanieczyszczenie (stopień II), a w pozostałych 

punktach pomiarowych podwyższoną zawartość (stopień I) tego metalu.  

- nikiel: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem punktu nr 

6, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość (stopień I) tego metalu. 

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

w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi wokół EC 

Wrocław stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych cynku i ołowiu w punktach nr 1,2, 7 i 8, 

a cynku także w punkcie nr 4 oraz miedzi w punkcie nr 1. 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości kadmu, chromu, niklu, rtęci i arsenu. 

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

sumy WWA.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna (I i II stopień).  
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Zawartość fluoru rozpuszczalnego w Ca Cl2 wahała się od 1,08 mg/kg (ppk nr 7) do 3,52 mg/kg (punkt 

nr 1) i nie jest normowana w glebach. W punktach 1 i 6 była ona wyższa od średniej wartości 0,52 

mg/kg spotykanej w piaskach, a w punktach 2,3,5,8 wyższa od średniej wartości 1,17 mg/kg 

spotykanej w glinach. W punktach 4 i 7 zawartość fluoru rozpuszczalnego była niższa od zawartości 

średniej spotykanej w glinach. Maksymalną zawartość fluoru rozpuszczalnego stwierdzono w punkcie 

nr 1, położonym na terenie ROD „Lepsze Jutro” (3,52 mg/kg). 
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół ZEW KOGENERACJA S.A.  
we Wrocławiu, EC Wrocław 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 ogród działkowy 
ROD „Lepsze Jutro", dz. nr 355, Wrocław, ul. B. Prusa 
110 

N 51,12379 
E 17,06011 

2 0-30 ogród działkowy 
ROD „Osobowice”, Wrocław, ul. Krotoszyńska, działka nr 
87 

N 51,13737 
E 16,99653 

3 0-30 łąka przy Odrze, ul. Osobowicka, vis a vis EC Wrocław 
N 51,13314 
E 17,02060 

4 0-30 ogród działkowy ROD „Śnieżka”, Wrocław, ul. Kasprowicza 6  
N 51,13556 
E 17,04676 

5 0-30 trawnik pl. Strzelecki, vis a vis EC Wrocław 
N 51,12262 
E 17,02752 

6 0-30 trawnik 
trawnik w Ogrodzie Botanicznym, za wejściem od ul. 
Kanoniej 

N 51,11594 
E 17,04634 

7 0-30 ogród działkowy 
OD „Dalia”, dz.133, al. Tulipanów, Wrocław ul. 
Starogroblowa 

N 51,12408 
E 17,00994 

8 0-30 ogród działkowy 
OD „Dalia”, dz.75, al. Konwaliowa, Wrocław ul. 
Starogroblowa 

N 51,12268 
E 17,01035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=492
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=492
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=493
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=493
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=494
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=494
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=495
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=495
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=496
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=496
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=497
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=497
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=498
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=498
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=499
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=499
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Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                       w glebach pobranych wokół ZEW KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, EC Wrocław 
 

Nr 
punktu  

Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

Benzo 
(a)piren 

WWA Fluor 
rozp. w 
CaCl2 

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

1 7,5 4,88 8,41 1096 271 1,28 22,0 181 22,0 1,450 9,7 1,61 1,330 15,9 3,52 

2 6,4 4,12 7,10 314 104 0,76 30,0 62 17,0 1,130 10,8 1,88 0,223 1,86 3,12 

3 5,1 2,44 4,21 131 67 0,48 19,4 19 12,6 0,132 6,3 1,27 0,250 2,92 2,59 

4 7,3 2,00 3,45 344 72 0,56 24,0 35 18,6 1,050 7,5 1,44 0,759 5,38 1,09 

5 7,7 1,39 2,40 116 70 0,30 15,2 30 14,6 0,426 5,4 1,15 0,206 2,10 1,53 

6 6,2 1,72 2,97 158 85 0,43 11,1 23 11,2 0,606 6,4 0,73 0,147 1,13 3,22 

7 7,1 2,58 4,45 661 131 1,34 23,0 79 15,8 0,875 6,7 0,98 0,492 3,94 1,08 

8 6,9 1,70 2,93 323 102 1,14 19,6 51 14,0 0,519 6,6 0,69 1,030 6,79 1,34 
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10. Teren wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu 

10.1. Charakterystyka obiektu 

   HUTMEN SA położony jest na działce nr 2/12, 2/13, AM22 w obrębie Grabiszyn, przy 

ul. Grabiszyńskiej 241 w obszarze dzielnicy Wrocław-Fabryczna. 

Teren Zakładu rozciąga się w formie pasa pomiędzy ulicą Grabiszyńską na południowym wschodzie, 

a linią kolejową na północnym zachodzie. Od północnego wschodu i zachodu sąsiaduje z terenem o 

charakterze przemysłowym, na którym obecnie wynajmuje pomieszczenia i budynki szereg firm, 

przeważnie handlowo-usługowych.  

Od południa zakład sąsiaduje ze stacją benzynową, a za ulicą Grabiszyńską zlokalizowana jest 

zajezdnia tramwajowa, MPK tereny magazynowo-handlowe. Nieco dalej zlokalizowany jest znaczący 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielokondygnacyjnej przy ul. Grabiszyńskiej. Na 

wschód od Zakładu za ul. Grabiszyńską zlokalizowany jest teren stadionu sportowego, a na 

północnym zachodzie ogródki działkowe. Firma HUTMEN S.A. jest jednym z największych 

producentów wyrobów z metali nieżelaznych w Polsce. Produkowane przez Hutmen produkty z miedzi 

i brązu takie jak rury, płaskowniki, pręty, profile i kształtowniki charakteryzują się najwyższą jakością.  

Na terenie Zakładu funkcjonują następujące źródła emisji: 

- Instalacja do wtórnego wytopu miedzi i jej stopów w tym przetwarzania metali z odzysku Z1/PO 

    - linia ZAMET w skład której wchodzi piec topielny, indukcyjny, kanałowy PIK 2500 oraz piec 
odlewniczy indukcyjno – kanałowy OPIK 2500, 

    - linia RADYNE w skład której wchodzi piec indukcyjny, tyglowy PMF 1500 oraz maszyna 
rozlewnicza, taśmowa,  

    - linia PCO w skład której wchodzi piec topielno – odlewniczy, indukcyjny, kanałowy PIM 1200-M 
PCO oraz urządzenie do odlewania półciągłego. 

Zanieczyszczenia z linii ZAMET, linii RADYNE i linii PCO odprowadzane są  poprzez odpylnię 6A do 

stalowego emitora E6A o wysokości 35 m i średnicy Ø 1,6 m.  

- Instalacja do produkcji miedzi, stopów z miedzi i ołowiu surowego z produktów z odzysku w wyniku 
procesów metalurgicznych Z1/PH 

 
   Źródłem emisji jest konwertor obrotowy z górnym dmuchem KOGD opalany gazem ziemnym  

z którego odprowadzenie zanieczyszczeń (gazów gardzielowych) oraz gazów i pyłów z odciągu  

z obudowy pieca następuje do emitora E1 poprzez odpylnię E6B. Do emitora E1 poprzez odpylnię 6B 

są również odprowadzane gazy odlotowe z odciągu z obudowy, z maszyny rozlewniczej taśmowej i 

karuzelowej oraz ze stanowisk wygrzewania kadzi.  

Stalowy emitor E-1 posiada wysokość 50 m i średnicę Ø 0,9m. 

Zakład emituje do powietrza atmosferycznego CO, CO2, NOx, SO2, HCl, cynk, fluor, ołów, kadm, 

miedź, cynę i mangan. 

 
10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 8 punktów pomiarowych, zlokalizowanych na przylegających do 

Hutmenu S.A. ogrodach działkowych. Rozmieszczenie punktów  kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.10.1., a szczegółowe wyniki badań  

w tabeli IV.10.2.  
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10.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb wykazały w punkcie nr 1 skład granulometryczny piasku słabo gliniastego, w 

pozostałych punktach pomiarowych gliny lekkiej pylastej. 

10.4. Omówienie wyników badań 

10.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 7 wykazały odczyn 

zasadowy (pH>7,2). W punkcie nr 7 wykazano obojętny (pH 7,0). Zawartość próchnicy wahała się od 

2,86 % (ppk nr 7) do 5,69% (ppk nr 3). 

10.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w glebach pobranych w otoczeniu Hutmen S.A. w oparciu o klasyfikację 

IUNG wykazała zawartość naturalną (stopień 0) chromu i niklu. Jedynie w punkcie nr 1 stwierdzono   

podwyższoną zawartość niklu.  

Zawartość pozostałych metali kształtowała się następująco:  

- cynk: od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 7 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w 

ppk nr 1, 2,3,4,5. W punkcie nr 8 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II), a w punkcie nr 6 

średnie zanieczyszczenie (stopień III) tym metalem. 

- ołów: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 7 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w 

punktach nr 1 i 2. W punkcie nr 3 i 4 stwierdzono słabe zanieczyszczenie (stopień II) ołowiem, a w 

punktach nr 5, 6 i 8 podwyższoną jego zawartość (stopień I). 

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 7 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) 

w ppk 3. W punktach nr 1,2,4 wykazano średnie zanieczyszczenie (stopień III), a w punktach 5,6,8 

zawartość podwyższoną (stopień I) tego metalu. 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 7 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) 

w punktach nr 1,2,3 i 4. W pozostałych punktach pomiarowych wykazano słabe zanieczyszczenie 

(stopień II) miedzi.  

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

w rozporządzeniu w sprawie standardów  jakości gleby oraz standardów jakości ziemi w otoczeniu 

Hutmen S.A. stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych cynku i ołowiu we wszystkich 

punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 7. W punktach 2,3,4 stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnych kadmu i miedzi.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości chromu, niklu, rtęci i arsenu. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna (I i III stopień).  
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Tabela IV. 10.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 ogród działkowy 
 

ROD Jarzębina, dz. 23, na wysokości emitora E1 
 

N 51,09884 
E 16,97940 

2 0-30 ogród działkowy 
ROD Jarzębina, działka 17, al. Szpacza, na wysokości 

emitora E3 
N 51,09926 
E 16,98108 

3 0-30 ogród działkowy 
POD Jarzębina, al. Miedziana, działka 6, na wysokości 

emitora 6B  
N 51,09954 
E 16,98364 

4 0-30 ogród działkowy 
ROD Wisienka, al. Kreta, dz. 21, na wysokości emitora 

6A 
N 51,10047 
E 16,98494 

5 0-30 ogród działkowy ROD Malina, działka 41, al. Główna 
 N 51,10202 
E 16,98048 

6 0-30 ogród działkowy ROD Jarzębina, dz. 20, al. Morelowa 
N 51,10135 
E 16,97834 

7 0-30 ogród działkowy ROD Radość Życia, dz. 153/155 
N 51,10458 
E 16,97655 

8 0-30 ogród działkowy ROD Gajowice, dz. 94, al. Tulipanowa 
 N 51,09541 
E 17,00015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=521
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=521
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=522
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=522
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=523
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=523
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=524
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=524
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=525
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=525
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=526
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=526
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=527
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=527
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=528
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=528
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Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu 
 

Nr 

punktu 

Odczyn w 

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 

 

Metale w mg/kg gleby 

Siarka 

siarczano

wa 

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

1 7,7 2,11 3,64 809 211 2,9 14,5 132 12,3 0,230 6,6 0,66 

2 7,3 2,35 4,05 2780 1150 8,4 16,4 508 17,6 0,259 9,5 0,71 

3 7,3 3,30 5,69 1620 397 10,7 14,9 392 17,1 0,548 8,4 0,97 

4 7,4 2,42 4,17 1730 285 9,3 19,5 378 17,1 0,254 8,3 3,28 

5 7,4 2,70 4,65 769 153 2,1 16,4 96 12,3 0,300 7,0 1,89 

6 7,4 2,27 3,91 439 133 1,9 16,9 93 12,2 0,361 6,1 1,38 

7 7,0 1,84 3,17 196 60 0,95 15,2 38 10,8 0,136 5,3 0,38 

8 7,4 1,66 2,86 312 114 1,20 18,8 72 15,3 0,805 7,3 0,66 
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11. Teren wokół  KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”  

w Legnicy 

11.1.Charakterystyka obiektu 

Huta Miedzi „Legnica” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. w 

Lubinie i jest jednym z jego oddziałów. Podstawowym celem jej działalności jest produkcja miedzi 

elektrolitycznej w postaci katod o zawartości 99,95 % Cu.  

Miedź elektrolityczna produkowana jest głównie z koncentratów miedzionośnych o zawartości 

od 18% do 32 % miedzi, dostarczanych transportem kolejowym z Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. 

- Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowicach – ZWR Polkowice oraz ZWR Lubin.   

Oprócz miedzi elektrolitycznej na terenie HM „Legnica” wytwarzane są wlewki miedziane  

z katod, kwas siarkowy z dwutlenku siarki, powstającego w procesach przetopu miedzi oraz ze 

spalania miału węglowego, siarczan miedzi i siarczan niklu w procesie zagospodarowania zużytego 

elektrolitu.  

 Na terenie HM „Legnica” emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzi głównie ze źródeł 

zlokalizowanych na terenie następujących wydziałów: Wydziału Metalurgicznego, Wydziału 

Elektrorafinacji, Wydziału Ciągłego Odlewu Miedzi, Wydziału Przygotowania Wsadu, Wydziału 

Rafinerii Ołowiu. 

       KGHM Polska Miedź S.A. w latach 1990-2001 r. w  Hucie Miedzi „Legnica”  zrealizował szereg 

przedsięwzięć, polegających głównie na modernizacji procesów technologicznych oraz budowie  

i modernizacji urządzeń do ochrony powietrza. W wyniku tych działań znacznie ograniczono emisję 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. 

W wyniku prowadzonych działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska Huta Miedzi „Legnica”  

została zdjęta  z listy „80” w 2001 roku. 

Poczynione inwestycje w bardzo znacznym stopniu obniżyły emisję szkodliwych związków.  

W 2012 roku w stosunku do roku 1985 roku nastąpiła redukcja pyłu o 99,9%, ołowiu o 99,15%, arsenu 

o 97,5 %, kadmu 99,6%, miedzi o 99,8% ,SO2 o 97,7%, CO o 99,5 %, H2SO4 o 92,86%. 

W latach 2000 - 2012 zrealizowano następujące ważniejsze przedsięwzięcia: 

- oddano do eksploatacji odtworzoną część instalacji odsiarczania gazów „SOLINOX”, która 
uległa zniszczeniu w wyniku pożaru który miał miejsce w 2004 r., odbudowywano węzeł 
absorbcji chlorowodoru (dwie wieże) oraz kolumnę chłodząca wraz z rurociągami, instalacją 
elektryczną i aparaturą kontrolno-pomiarową. Zadaniem instalacji „SOLINOX” jest 
oczyszczenie z SO2 spalin odprowadzanych z kotłów Elektrociepłowni (przystosowanych do 
spalania gazu gardzielowego z pieców szybowych) i gazów poreakcyjnych z FKS,  

- wykonano modernizację starej odmiedziowni Wydziału Elektrorafinacji Miedzi, w wyniku 
której nastąpiło ograniczenie  i skierowanie emisji niezorganizowanej z hali wanien do 
istniejącego emitora odmiedziowni,    

- przeprowadzono modernizację Oddziału Pieców Anodowych, polegająca na wymianie dwóch 
stacjonarnych pieców anodowych na piece obrotowe o większej pojemności (200 Mg każdy), 
wymianie maszyn odlewniczych na jedną typu tandem, 

- budowie dla poszczególnych pieców instalacji odciągów miejscowych i komór dopalania 
gazów odlotowych oraz budowie instalacji kondycjonowania i odpylania gazów. 

- w grudniu 2006 r. zakończono inwestycję „Budowa Rafinerii Ołowiu w Hucie Miedzi 
„Legnica”, dla której wybudowano instalację odciągów miejscowych wraz z urządzeniem do 
ochrony powietrza. Odpylone gazy kierowane są do emitora o wysokości ok. 25 m. Rozruch 
technologiczny „Rafinerii Ołowiu w Hucie Miedzi „Legnica” nastąpił styczniu 2007 r.  
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W następnych latach na terenie Huty Miedzi „Legnica” prowadzono prace odtworzeniowo-

modernizacyjne, które nie wpływały na zwiększenie oddziaływania Huty a miały na celu utrzymanie 

lub zmniejszenie emisji. 

Na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”, na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów 4/18 Miasta Legnica, obręb nr 25 Huta znajduje się Instytut Metali Nieżelaznych,  

który dzierżawi od KGHM Polska Miedź S.A. w/w teren.  

Podstawowymi kierunkami działalności oddziału są: 

- realizacja prac naukowo - badawczych i prowadzenie prób w skali półtechnicznej w ramach 

statutowej działalności Instytutu, 

- opracowanie i wdrażanie technologii piro- i hydrometalurgicznych związanych 

z zagospodarowaniem surowców wtórnych i odpadów z przetwórstwa i hutnictwa metali 

nieżelaznych, 

- odzysk z odpadów przemysłowych ołowiu, antymonu, cynku, miedzi oraz metali szlachetnych do 

produktów handlowych w postaci stopów metali, tlenków, soli, koncentratów, 

- wytwarzanie mineralnych uzdatniaczy wody pitnej, 

- odzysk odpadowych żużli z hutnictwa miedzi. 

W latach 2007 - 2008  nastąpiła modernizacja instalacji do ochrony atmosfery polegająca na 

budowie instalacji odpylającej gazy technologiczne i wentylacyjne oraz instalacji do odsiarczania 

gazów technologicznych z pieców obrotowo – wahadłowych w Zakładzie Doświadczalnym Hutnictwa.  

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania gleb prowadzono w 8 punktach pomiarowo kontrolnych zlokalizowanych w rejonie 

oddziaływania Huty Miedzi „Legnica” na terenie: ogrodów działkowych, pól uprawnych i odłogowych. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo - 

kontrolnych opisano w tabeli IV.11.1., a wyniki badań w tabeli IV.11.2.  

11.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny gliny lekkiej pylastej w punkcie nr 2, a w 

pozostałych punktach pomiarowych pyłów zwykłych. 

11.4. Omówienie wyników badań 

11.4.1.Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany i wahał się od bardzo kwaśnego (pH 4,1) w punkcie nr 7, 

poprzez lekko kwaśnego (pH 6,4) w punkcie nr 3, kwaśny (pH 5,4) w punkcie nr 6 do odczynu 

obojętnego w punktach nr 1,2,4,5,8 (w zakresie pH od 6,6 do 7,2).  

Zawartość próchnicy obliczona na podstawie zawartości węgla organicznego mieściła się w zakresie 

od 2,4% do 4,7%. 

11.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

    W badanych próbkach gleb na obszarze wokół KGHM Polska S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” 

stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

     - miedź: od silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w punktach 1,3,4,5,6,7,8 do bardzo silnego 

zanieczyszczenia (stopień V) w punkcie nr 2; 

      - ołów: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach nr 1 i 6, poprzez słabe zanieczyszczenie 

(stopień II) w punktach nr 3,4,5,7,8 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w punkcie nr 2;  
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     - nikiel i chrom: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych; 

     - kadm: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem punktu  

   nr 2, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną tego zanieczyszczenia (stopień I); 

     - cynk:  od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 1 i 7, zawartości podwyższonej (stopień I) 

w punktach nr 3,4,5,6 i 8 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w punkcie nr 2. 

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

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, w próbach gleb stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych norm dla: 

- miedzi: poziom tego wskaźnika w wierzchniej warstwie ( 0-30 cm) wahał się od 160 mg/kg do 2100 

mg/kg, przekraczając we wszystkich 8 badanych próbkach dopuszczalny poziom  

(150 mg/kg) Najwyższe stężenie tego metalu, które przekroczyło 14 krotnie wartość dopuszczalną 

wystąpiło w próbce 2 ( pole odłogowe). 

W próbkach gleb badanych na obszarze wokół Huty Miedzi „Legnica” w 2007 r. stężenia miedzi 

zawierały się w zakresie od 141 mg/kg do 1075 mg/kg przekraczając normę w 7 na 8 badanych 

próbek gleb.  

- ołowiu: wartości mieściły się  w zakresie od 78 mg/kg do 850 mg/kg. Przekroczenie wartości 

dopuszczalnej (100 mg/kg) zanotowano w 7 na 8 badanych próbek gleb tj. w punktach nr 

1,2,3,4,5,7,8. Najwyższe stężenie ołowiu, które przekroczyło 8,5 krotnie wartość dopuszczalną 

wystąpiło w próbce nr 2.  W próbkach gleb pobranych wokół Huty w 2007 r. stwierdzono od 87 mg/kg 

do 325 mg/kg tego metalu. Przekroczenie wartości dopuszczalnej zanotowano wówczas w 6 na 8 

badanych próbek gleb.  

- arsenu: stężenie mieściło się w zakresie od 11 mg/kg do 62 mg/kg, przekraczając normę 

dopuszczalną (20 mg/kg) w czterech punktach nr 2,3,4,7. Najwyższe stężenie arsenu, które 

przekroczyło 3 krotnie wartość dopuszczalną wystąpiło w próbce pobranej nr 2.  

Badania prowadzone w 2007 r. wykazały stężenia tego metalu w zakresie od 9,2 mg/kg do  

26 mg/kg, przekraczając normę dopuszczalną w 2 punktach na 8 badanych,  

          - benzo(a)pirenu:  zawartość kształtowała się na poziomie od 0,026 mg/kg do 0,338 mg/kg. 

Przekroczenie wartości dopuszczalnej (0,03 mg/kg) zanotowano w 7 na 8 badanych próbek gleb w 

punktach nr 1,3,4,5,6,7,8.  

W roku 2007 wartości benzo(a)pirenu utrzymywały się na zbliżonym poziomie jak w 2013 r. i 

kształtowały się na poziomie od 0,018 mg/kg do 0,328 mg/kg, przekraczając normę w 6 na 8 

badanych próbkach gleb.  

W 2013 r. stężenia kadmu, niklu, cynku, chromu i rtęci w badanych próbkach gleb utrzymywały się 

poniżej wartości dopuszczalnej we wszystkich badanych punktach.  

W próbkach gleb badanych w 2007 r. poziom kadmu zawierał się w przedziale od 1,1 mg/kg do 9,2 

mg/kg, przekraczając normę ponad dwukrotnie w jednym punkcie. Poziom cynku wynosił od 48 mg/kg 

do 310 mg/kg. Przekroczenie normy (300 mg/kg) wystąpiło w jednej próbie. Stężenia niklu, rtęci i 

chromu utrzymywały się poniżej dopuszczalnego poziomu we wszystkich badanych w 2007 r. próbach 

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

pomiarowych.  
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Tabela IV. 11.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół  KGHM „Polska Miedź” S.A. 
Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
Szymanowice (gmina Krotoszyce) 

ok. 170 m na zachód od HM Legnica 
N 51.17988 
E 16.09815 

2 0-30 pole odłogowane 
Legnica (m. Legnica) 

ok. 400 m na wschód od HM Legnica 
N 51.18300 
E 16.12940 

3 0-30 pole uprawne 
Legnica (m. Legnica) 

na wschód od HM Legnica, okolice ul. Żniwnej 
N 51.18316 
E 16.14700 

4 0-30 ogród działkowy 
Legnica (m. Legnica) 

ok.2300 m na wschód od HM Legnica 
N 51.18478 
E 16.15424 

5 0-30 ogród działkowy 
Legnica (m. Legnica) 

ogrody działkowe, 
ROD „Wyzwolenie”, ul. Monterska 

N 51.19411 
E 16.15176 

6 0-30 pole odłogowe 
Legnica (m. Legnica) 

ok. 800 m na północny wschód od HM Legnica, 
okolice ul. Zwycięstwa 

N 51.19291 
E 16.13933 

7 0-30 pole odłogowe 
Legnica (m. Legnica) 

ok. 800 m na północny wschód od HM Legnica, 
teren Lasku Złotoryjskiego 

N 51.19667 
E 16.12674 

8 0-30 ogród działkowy 
Legnica (m. Legnica) 

ok. 1500 m na północny wschód od HM Legnica, 
teren ROD im. T. Kościuszki ul. T. Kilińskiego 

N 51.19965 
E 16.13404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=241
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=250
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=251
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Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 

              w glebach pobranych na terenie wokół KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy 

 

 
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 6,6 1,4 2,4 74 120 0,43 18 230 12 0,184 13 1,6 0,055 

2 7,1 1,5 2,6 260 850 1,5 20 2100 17 0,55 62 0,74 0,0255 

3 6,4 1,7 2,9 120 250 0,63 21 600 14 0,41 22 1,7 0,063 

4 7,2 2,7 4,7 200 260 0,88 37 630 28 0,198 28 0,56 0,165 

5 7,1 1,6 2,8 140 170 0,52 16 380 12 0,53 13 1,3 0,338 

6 5,4 1,8 3,1 93 78 0,32 27 160 16 0,220 11 0,73 0,053 

7 4,1 2,0 3,4 43 110 <0,25 15 230 8,3 0,323 23 1,5 0,051 

8 7,2 2,6 4,5 210 180 0,65 20 260 15 0,269 12 1,1 0,180 
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12. Teren wokół Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach 

12.1.Charakterystyka obiektu 

„KOLGLASS” Hurt – Import – Export, Kłodzko – Ustronie, Ryszard Kolat – Oddział  

w Piechowicach, zlokalizowany jest przy ul. Żymierskiego 73 w Piechowicach i od 2006 roku prowadzi 

działalność w obiektach po byłej Hucie Szkła Kryształowego „JULIA – Szklarska Poręba”, Sp. z o.o. 

Zakład znajduje się między ulicami Żymierskiego od południa, Kolejową od północy, Mickiewicza od 

wschodu. Od strony zachodniej sąsiaduje z parkingiem. Od strony północnej zakładu, za ulicą 

Kolejową przebiega linia kolejowa Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Wokół zakładu występuje zwarta 

bądź luźna zabudowa mieszkalna. 

Obecnie działalność Huty polega na produkcji wyrobów ze szkła kryształowego ołowiowego 

(zawartość tlenku ołowiu 24%), ręcznie formowanych i ręcznie zdobionych.  

Głównym procesem technologicznym jest wytop szkła. Wytop jest to połączenie poszczególnych 

surowców w wysokiej temperaturze w celu uzyskania płynnego szkła. Proces ten składa się z kilku 

etapów: ogrzewanie, topienie, klarowanie i homogenizacja oraz stabilizacja termiczna. 

Asortyment produkowanych wyrobów to szeroka gama szkła użytkowego i dekoracyjnego. 

Surowcami stosowanymi w produkcji są: piasek szklarski, stłuczka szklana, minia ołowiowa lub 

krzemian ołowiu, węglan potasu, węglan sodu, węglan baru, trójtlenek antymonu, kwas siarkowy, 

kwas fluorowodorowy. Surowce do produkcji są zestawiane i przygotowywane, tj. ważone w tzw. 

pojemnikach dzwonowych i mieszane. Po wymieszaniu surowce stanowią zestaw szklarski tzw. wsad  

do wanny szklarskiej.  

Przygotowany zestaw surowców kierowany jest do trzech pieców hutniczych donicowych, gdzie 

następuje wytop szkła.  

Spaliny powstające w procesie wytopu szkła, w piecach ogrzewanych gazem ziemnym odprowadzane 

są poprzez wysokowydajny filtr tkaninowy f-my NEDERMAN typ FMK-8E/6 do emitora stalowego 

zadaszonego E-14 o średnicy 0,4 m i wysokości 10,0 m. 

Do powietrza emitowane są niewielkie ilości pyłu PM10 i PM2,5, SO2, NO2 i ołowiu (w pyle). Stopioną 

masę szklarską z części wyrobowej wanny hutnicy, nabierają na tzw. piszczele i nadają im pożądany 

kształt. Następnie wyroby poddawane są operacjom zdobienia na Wydziale Zdobienia oraz 

chemicznego polerowania. Na Wydziale Polerowni Chemicznej prowadzony jest proces chemicznej 

obróbki (polerowanie) wyrobów tzw. trawienie wyrobów.  

Trawienie wyrobów odbywa się w kąpieli składającej się z mieszaniny zawierającej do 3% kwasu 

fluorowodorowego i do 60% kwasu siarkowego. Opary kwasu siarkowego i fluorowodorowego 

powstające podczas procesu trawienia szkła kryształowego odprowadzane są poprzez płuczkę 

przewałową (retraktor) oraz tunel zraszany do emitora E-5 o wysokości 12 m i średnicy wylotu 0,5 m.  

W urządzeniach tych następuje proces absorpcji oparów kwasu siarkowego  

i fluorowodorowego w wodzie, która okresowo jest poddawana procesowi neutralizacji za pomocą 

roztworu mleczka wapiennego. 

Następnie odbywa się proces szlifowania i polerowania obrzeży wyrobów po chemicznym trawieniu na 

pionowych tarczach piaskowych i poziomych tarczach z drewna topolowego z dodatkiem proszku 

pumeksowego oraz polerowanie całej powierzchni wyrobu na tarczach filcowych 
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z dodatkiem proszku pumeksowego. Część wyrobów poddawana jest jeszcze grawerowaniu. 

Ostatnim etapem jest mycie, sortowanie i polerowanie wyrobów gotowych, a następnie pakowanie.  

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na terenie  

trawników wokół Zakładów. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.12.1, a szczegółowe wyniki badań w 

tabeli IV.12.2.  

12.3. Charakterystyka gleb  

Analizowane próbki gleb to piaski gliniaste lekkie (ppk nr 1 i 3)oraz piaski gliniaste mocne (ppk nr 2  

i 4). 

12.4. Omówienie wyników badań 

12.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane wokół Huty charakteryzowały się odczynem obojętnym  

(pH 6,8 ) w ppk nr 4 oraz zasadowym w pozostałych punktach pomiarowych. 

Zawartość próchnicy wahała się od 4,65% (ppk nr 2) do 9,48% (ppk nr 4).  

12.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     W badanych glebach stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi:  

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

II) w ppk nr 3 i 4 do średniego zanieczyszczenia (stopień III) w ppk nr 1, 

- ołów: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 2 do średniego zanieczyszczenia (stopień 

III) w pozostałych ppk , 

- kadm i miedź: zawartość podwyższona (stopień I) we wszystkich punktach pomiarowych, 

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

ppk nr 1 i 4, 

- nikiel: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 2 i 4 do zawartości podwyższonej (stopień I) w 

ppk nr 1 i 3. 

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnych cynku w ppk nr 1, ołowiu we wszystkich punktach pomiarowych, arsenu w ppk nr 1,3 i 

4. Nie stwierdzono natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych Cd, Cr, Cu, Ni, Hg. 

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

pomiarowych. Wykazano naturalną zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w stopniach I - II.   

Zawartość fluoru rozpuszczalnego w Ca Cl2 wahała się od 1,35 mg/kg (ppk nr 4) do 3,57 mg/kg (ppk 

nr 1) i nie jest normowana w glebach. We wszystkich punktach pomiarowych była ona wyższa od 

średniej wartości 0,52 mg/kg spotykanej w piaskach.   
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Tabela IV.12.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół dawnej Huty Szkła Kryształowego  
„Julia” w Piechowicach 
 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 trawnik 
przy parkingu samochodów osobowych od strony 
zachodniej zakładu 

N 50,84997 
E 15,58553 

2 0-30 trawnik od strony południowej zakładu , obok portierni zakładu 
N 50,86661 
E 15,58967 

3 0-30 trawnik przy pawilonie handlowym, od strony wschodniej zakładu 
N 50,85058 
E 15,59136 

4 0-30 trawnik 
przy dworcu PKP w Piechowicach, na pół-wsch. od 
zakładu 

N 50,85147 
E 15,59125 

 
Tabela IV.12.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych na terenie wokół dawnej Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczano

wa 

Fluor 
rozpusz-
czalny w 

CaCl2 

Benzo(a) 
piren 

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

1 7,9 3,80 6,55 437,1 519,9 0,52 34,1 39,6 33,6 0,20 21,3 1,59 3,57 2,11 

2 7,4 2,70 4,65 139,5 132,3 0,53 29,6 28,2 20,8 0,25 11,9 1,73 1,50 1,91 

3 7,9 3,60 6,21 269,6 327,8 0,77 29,7 47,0 27,5 0,21 27,7 1,78 1,87 6,27 

4 6,8 5,50 9,48 192,0 423,8 0,66 34,4 36,9 31,7 0,21 25,6 0,81 1,35 5,58 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=529
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=529
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=530
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=530
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=531
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=531
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=532
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=532
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13. Teren wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce 

13.1. Charakterystyka obiektu 

 W skład Odlewni Żeliwa „Gromadka”, Sp. z o.o. w Gromadce wchodziły : 

- Zakład W - 1 w Gromadce przy ul. 11-go listopada 18, 

- Zakład W - 2 w Gromadce przy ul. Odlewników. 

Działalność w zakresie produkcji odlewów w Zakładzie W-1 prowadzona była do 2006 roku. Zakład  

W-2 nie był eksploatowany w zakresie produkcji odlewów od 2004 roku.  

Zakład W – 1 od strony zachodniej graniczy z potokiem Siekierna, a od strony południowej z ulicą  

11-go listopada. Po stronie wschodniej zakładu rozciągają się pola uprawne i łąki. Wzdłuż ogrodzenia 

zakładu od strony północnej biegną tory kolejowe. 

Zakład W – 2 wzdłuż zachodniej i południowej graniczy z potokiem Siekierna, za którym rozciąga się 

kompleks leśny. 

W Zakładzie W - 1 prowadzony był proces formowania odlewów na automatycznej linii DISAMATIC.  

W Zakładzie W - 2 ręczne odlewano detale w formach oraz oczyszczano powierzchnię 

z materiałów formierskich i wypukłości metalowych.  

 Wsad metaliczny do żeliwiaków stosowany był w postaci surówki odlewniczej, surówki 

przeróbczej, złomu żeliwiakowego i złomu stalowego. Stosowano również topniki i substancje palne, 

materiały ceramiczne do wymurówki pieców i kadzi oraz materiały wykorzystywane do komponowania 

mas formierskich, takie jak: piaski formierskie, bentonit i pył węglowy. Wydział Odlewni ze względu na 

charakter produkcji i realizowanych procesów oraz operacji, był źródłem emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych. Podstawowym zanieczyszczeniem jest pył mas formierskich i pochodzący  

z oczyszczania odlewów oraz emitowane zanieczyszczenia gazowe z żeliwiaków i kotłowni. 

Oba zakłady W - 1 i W - 2 produkowały wyroby z żeliwa szarego, takie jak: 

 odlewy żeliwne maszynowe (pierścienie do pralek automatycznych, obudowy łożysk, ruszty do 

pieców ) 

 odlewy kanalizacyjne (wpusty uliczne, włazy kanałowe). 

Ponadto, w zakładzie W - 1  produkowano śrut żeliwny lany oraz śrut stalowy cięty. 

Źródła emisji zanieczyszczeń to:  

- Zakład W -1: kotłownia zakładowa, żeliwiarnia, gniazdo produkcji śrutu lanego, gniazdo produkcji 

śrutu, suszarka bębnowa, oczyszczalnia odlewów, linia formująco - zalewająca “DISAMATIC” 2013. 

- Zakład W -2: kotłownia Zakładowa, żeliwiarnia, stanowisko szlifierskie, oczyszczalnia odlewów 

oczyszczarka bębnowa typu OB i komorowo - śrutowa. 

Odlewnia emitowała do powietrza atmosferycznego pył, SO2,NO2,CO. 

13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

     Próbki gleb do badań pobrano z 6 punktów w otoczeniu Odlewni. Cztery próbki pobrano  

w otoczeniu Zakładu W-1, a dwie w pobliżu zakładu W-2. Rozmieszczenie punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.13.1, a szczegółowe 

wyniki badań w tabeli IV.13.2.  
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13.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny od piasku słabogliniastego w ppk nr 1,2 i 

piasku słabogliniastego pylastego w ppk nr 4, poprzez piasek gliniasty lekki pylasty w ppk nr 5, 6 oraz 

piasku gliniastego mocnego w ppk nr 3. 

13.4. Omówienie wyników badań 

13.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały odczyn obojętny w ppk nr 4,5,6 (pH 6,9-7,2) oraz zasadowy (pH 7,5-

7,7) w pozostałych punktach. Badane gleby charakteryzowały się bardzo wysoką zawartością 

próchnicy na poziomie od 10,00% (ppk nr 1) do 13,27% (ppk nr 2). 

13.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 W analizowanych glebach stwierdzono zróżnicowane stopnie zanieczyszczenia gleb metalami 

ciężkimi: 

- cynk: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 4 i 5, poprzez średnie zanieczyszczenie 

(stopień III) w ppk nr 1,3,6 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk nr 2. 

- ołów: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 1, 4 i 5 do średniego zanieczyszczenia 

(stopień III) w ppk nr 2, 3, 6, 

- kadm: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach nr 4,5 i 6 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w punktach 1,2 i 3, 

- chrom: od zawartości podwyższonej (stopień I) w punktach nr 2-6 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w punkcie nr 1, 

- miedź: od słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 1, 4 ,5 i 6, poprzez średnie 

zanieczyszczenie (stopień III) w ppk nr 2 do silnego zanieczyszczenia (stopień IV) w ppk nr 3, 

- nikiel: zawartość podwyższona (stopień I) we wszystkich punktach pomiarowych. 

Zawartość siarki siarczanowej była zróżnicowana od naturalnej w stopniu I i II (ppk nr 2) do 

podwyższonej antropogenicznie (IV stopień ) w ppk nr 1.  

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

gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenia zawartości cynku i ołowiu w punktach 

2,3 i 6 oraz miedzi w punkcie nr 3. 

Wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce stwierdzono przekroczenie wartość dopuszczalnych 

benzo(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych. Było ono bardzo zróżnicowane i kształtowało 

się od 1,11-11,1 mg/kg w punktach w ogrodzie przydomowym na ul. 11 Listopada 20 

oraz od 0,238-0,482 mg/kg w punktach na łące za Zakładem nr 1.
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Tabela IV.13.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół Odlewni Żeliwa 
 „Gromadka” w Gromadce 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 trawnik 
przed zakładem nr 1, m. Gromadka,  
ul. 11 Listopada przy skrzyżowaniu z ul. Krzywą 

N 51,35906 
E 15,76886 

2 0-30 ogród działkowy 
m. Gromadka, przy ul. Odlewników, na pół - wsch. od 
zakładu nr 2 

 N 51,3607° 
 E 15,75858 

3 0-30 łąka 
m. Gromadka, przy ul. Odlewników, na poł. za zakładem 
nr 2  

 N 51,35936 
 E 15,75753 

4 0-30 łąka 
m. Gromadka w rejonie ul.11 Listopada, na wsch. od 
zakładu nr 1  

 N 51,35883 
 E 15,77206 

5 0-30 trawnik 
m. Gromadka, przy ul. 11 Listopada, na poł-wsch. od 
zakładu nr 1 

 N 51,35894 
 E 15,77136 

6 0-30 trawnik 
m. Gromadka, przy ul. 11 Listopada, na południe od 
zakładu nr 1 

 N 51,35908 
 E 15,76892 

 
Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych  
wskaźników w glebach pobranych wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

 
Metale w mg/kg gleby 

Siarka 
siarczanowa 

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

1 7,5 5,80 10,00 238,9 75,7 1,040 41,7 46,2 22,00 3,55 

2 7,7 7,70 13,27 986,2 181,0 1,059 26,5 62,5 19,40 1,92 

3 7,7 7,20 12,41 322,1 345,6 1,830 37,4 191,1 40,70 0,72 

4 7,1 6,10 11,90 148,3 73,5 0,790 25,0 33,5 10,60 0,80 

5 6,9 6,40 11,03 197,2 95,0 0,640 32,3 41,9 20,50 0,78 

6 7,2 7,50 12,93 353,9 192,3 0,830 24,7 36,9 12,90 0,74 
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IV C. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

14. Teren wokół KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny – 

Składowisko Odpadów Poflotacyjnych „Żelazny Most” 

14.1. Charakterystyka obiektu 

 Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” położony jest  

w południowo-zachodniej części Polski pomiędzy Lubinem a Głogowem. Administracyjnie obiekt leży 

w województwie dolnośląskim na obszarze dwóch powiatów: lubińskiego i polkowickiego, w obrębie 

gmin: Rudna, Grębocice i Polkowice. Zlokalizowany jest w naturalnej dolinie między wzgórzami 

morenowymi w górnej partii zlewni rzeki Rudna. Eksploatacja obiektu unieszkodliwiania prowadzona 

jest przez KGHM „Polska Miedź” SA Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. Budowę rozpoczęto 

w 1974 r., a jego eksploatacja i równoczesna rozbudowa trwała od 12 lutego 1977 r. W swoim 

początkowym stadium składowisko było ograniczone zaporami wschodnią i zachodnią, zamykającymi 

naturalną dolinę.  

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” przeznaczony jest do składowania 

odpadów flotacyjnych z Zakładów Wzbogacania Rudy rejony: Polkowice, Lubin i Rudna. Jest obecnie 

jedynym miejscem deponowania odpadu z flotacji dla wszystkich kopalń. Ze względu na swe 

rozmiary, składowisko „Żelazny Most” jest jednym z największych tego typu obiektów na świecie. 

Łączna długość zapór otaczających składowisko ze wszystkich stron wynosi ponad 14,3 km, 

powierzchnia całkowita składowiska to 1410 ha, maksymalna wysokość zapór ograniczających-55 m. 

Obiekt przyjmuje corocznie około 28 mln ton odpadów z  flotacji rud miedzi. Do końca 2010 roku 

zagospodarowano tu ponad 800 mln ton, czyli 488 mln m
3
odpadów. Obok podstawowej funkcji, jaką 

jest utylizacja odpadów, akwen utworzony w centralnej części składowiska „Żelazny Most” pełni 

jednocześnie funkcję osadnika klarującego wody nadosadowe użytkowane w obiegu flotacji, a ze 

względu na dużą pojemność również zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody kopalniano-

technologicznej w obiegu. Od 1978 r., metodą hydrotechniczną (okresowo), nadmiar wody 

odprowadzany jest do Odry. Obiekt ma zaprojektowane systemy wpływające na bezpieczeństwo: 

drenaże, układy do szybkiego i  awaryjnego odwadniania akwenu, nasypy dociążające, studnie 

odciążające obniżające występujące lokalnie wysokie ciśnienie wody w  gruntach podłoża.  

Wokół Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” na bieżąco prowadzone 

są obserwacje i badania monitorujące wód powierzchniowych i podziemnych. Przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku północnym, północno wschodnim i zachodnim. 

 

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych zlokalizowanych na   

polach uprawnych położonych wokół Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny 

Most”. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację 

opisano w tabeli IV.14.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.14.2.  
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Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano szczegółowo w tabeli IV.11.1, 

a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.11.2. 

14.3. Charakterystyka gleb 

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych 

lekkich w punktach nr 1,3,4,5,6 do piasków gliniastych mocnych w punkcie nr 2 i piasku gliniastego 

mocno pylastego w punkcie nr 8.  

14.4 Omówienie wyników badań 

14.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Badane próbki gleb wykazały odczyn bardzo kwaśny (pH 4,0) w punktach nr 1 i 2, lekko kwaśny  

(pH od 6,1 do 6,2) w punktach 4 i 8. W pozostałych punktach nr 3,5,6,7 odnotowano odczyn obojętny  

(pH od 6,7 do 7,2). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,3% do 3,3%.  

 

14.4.2. Zawartość metali i innych wskaźników 

Zawartość badanych metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco:  

- miedź: od naturalnej zawartości (stopień 0) w punktach nr 2,5,6 i 7, poprzez podwyższoną zawartość 

(stopień I) w punktach nr 1,3 i 4 oraz średnie zanieczyszczenie (stopień III) w punkcie nr 8;  

- ołów: od naturalnej zawartości (stopień 0) w punktach nr 2,5,6 i 7 do podwyższonej zawartości 

(stopień I) w punktach nr 1,3,4 i 8;  

- kadm i cynk: zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem 

punktu nr 8, gdzie odnotowano zawartość podwyższoną tych metali (stopień I); 

- nikiel i chrom: naturalna zawartość (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych.  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich. W porównaniu do badań prowadzonych w 2007 r. wartości 

badanych metali ciężkich utrzymywały się na zbliżonym poziomie. 

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w próbkach gleb w 

punktach nr 2 i 8.  

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

pomiarowych.  
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Tabela IV.14.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół KGHM „Polska Miedź” S.A.  
Oddział Zakład Hydrotechniczny – Składowisko Odpadów Poflotacyjnych „Żelazny Most” 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0 - 30 pole uprawne Żelazny Most (gmina Polkowice) 
N 51,48079 
E 16,18291 

2 0 - 30 pole uprawne Juszowice (gmina Rudna) 
N 51,47915 
E 16,25372 

3 0 - 30 pole uprawne Rudna (gmina Rudna) 
N 51,51439 
E 16,25248 

4 0 - 30 pole uprawne Bytków (gmina Rudna) 
N 51,53396 
E 16,25565 

5 
 

0 - 30 pole uprawne Krzydłowice (gmina Grębocice) 
N 51,54084 
E 16,22795 

6 
 

0 - 30 pole uprawne Grodziszcze (gmina Grębocice) 
N 51,55300 
E 16,19923 

7 
 

0 - 30 pole uprawne Grodowiec (gmina Grębocice) 
N 51,54066 
E 16,17259 

8 0 - 30 pole uprawne Tarnówek (gmina Polkowice) 
N 51,51555 
E 16,16713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=286
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=286
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=286
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=287
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=287
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=287
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=289
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=289
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=289
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=290
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=290
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=290
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=291
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=291
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=291
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=292
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=292
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=292
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=299
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=299
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=299
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=300
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=300
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=300
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Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich  metali ciężkich i innych 
                         wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny 
                      – Składowisko Odpadów Poflotacyjnych „Żelazny Most” 

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 0,87 1,5 38 40 <0,25 9,0 18 <5,0 <0,060 4,7 0,54 0,0085 

2 4,0 0,75 1,3 27 19 <0,25 7,5 9,2 <5,0 <0,060 2,7 0,68 0,044 

3 6,7 1,9 3,3 55 46 0,37 13 39 7,5 0,073 7,5 0,55 0,029 

4 6,2 1,1 1,9 37 25 <0,25 10 15 7,2 <0,060 4,0 0,74 0,0189 

5 6,7 1,1 1,9 36 22 <0,25 9,7 14 5,9 <0,060 3,8 0,88 0,028 

6 7,2 1,3 2,2 35 21 <0,25 8,9 14 5,7 <0,060 5,3 0,34 0,0141 

7 6,8 0,87 1,5 50 17 <0,25 30 19 17 <0,060 5,3 1,2 0,0251 

8 6,1 1,6 2,8 71 51 0,31 14 55 9,3 <0,060 5,1 0,96 0,093 
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15. Teren wokół składowisk odpadów CENTROZŁOM Wrocław S.A.  

i Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MAK-MET (dawniej DKE)  

w m. Godzikowice 

15.1.Charakterystyka obiektu 

   Składowisko odpadów CENTROZŁOM Wrocław SA, Oddział Oława zlokalizowane jest na terenie 

zakładu w odległości około 2,5 - 2,8 km od centrum miasta Oława, w kierunku południowo-wschodnim, 

poza jego granicami administracyjnymi. Położone jest na działce własnościowej nr 493/8 obręb 

Godzikowice. Do obiektu przylega działka nr 493/14, na której zlokalizowane jest składowisko DKE 

(obecnie Przedsiębiorstwo Handlowego-Usługowe MAK-MET). 

Od strony północnej, zachodniej i południowo-zachodniej składowiska graniczą  

z urządzeniami, infrastrukturą techniczną i obiektami magazynowo-składowymi „WTÓRMET" Sp.z o.o 

w Oławie, od strony północno-wschodniej znajduje się linia kolejowa PKP Wrocław - Opole, natomiast 

od południa i wschodu grunty użytkowane rolniczo. W dalszej odległości około 600 - 800 m   

w kierunku południowym, wzdłuż szosy Wrocław - Opole znajduje się rozproszona zabudowa 

mieszkalno - gospodarska wsi Godzikowice.   

    Składowisko CENTROZŁOM Wrocław SA funkcjonujące od 1994 roku i złożone jest z II kwater. 

Składowisko posiada staw na odcieki, drenaż, studnię zbiorczą, ogrodzenie. Dno składowiska 

wyłożone jest Bentomatem. Powierzchnia obiektu 2,5 ha, a pojemność wynosi 87,4 tys m
3
. Na koniec 

2012 roku składowano tu 67809 Mg odpadów.  

Eksploatacja obiektu polega na prowadzeniu i obsłudze składowiska polegającej na: 

- unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ich składowanie, 

- prowadzenie odzysku  odpadów poprzez wykorzystanie ich na warstwy izolacyjne oraz do budowy 

wewnętrznych obwałowań pomiędzy sekcjami składowiska (proces R14), 

- wytwarzaniu odpadów, poprzez ich wydobywanie z kwater składowiska. 

Na składowisku zdeponowane są odpady o kodach: 

19 10 04 - Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03, 

19 10 06 - Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05, 

19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne). 

  Składowisko dawnego DKE, to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych o kodach 19 03 06, 19 03 04. Otwarto je w 1999 

roku, a zamknięto w 2008. Jest ono obecnie częściowo zrekultywowane. Powierzchnia składowiska 

wynosi 0, 6 ha, a pojemność 12300 m
3
. Składowano tu m.in. odpady zawierające azbest, odpady 

stabilizowane niebezpieczne i bakelit.  

Na składowisku do końca 2008 roku zdeponowano 126710,14 Mg odpadów. Obiekt posiada 

uszczelnione 3 kwatery, drenaż, pompownię odcieków, staw na odcieki, drogi dojazdowe i place 

manewrowe z betonową nawierzchnią i kanalizacją deszczową, plac postojowy dla maszyn roboczych 

i samochodów dostawczych, ogrodzenie, instalację wodociągową i kanalizację sanitarną ze 

zbiornikiem bezodpływowym, kanalizację deszczową z wylotem do rowu melioracyjnego, obiekt 

administracyjno-socjalno-techniczny, węzeł betoniarski do wytwarzania mieszanek zestalających 

odpady, uszczelnione betonowe boksy do czasowego magazynowania odpadów, wybetonowany  
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i uszczelniony plac do gromadzenia surowców wtórnych, pojemników kontenerowych, beczek 

metalowych, wagę samochodową.  

Od maja 2012 r. w skład Przedsiębiorstwa Handlowego-Usługowego MAK-MET wszedł zakład pod 

nazwą Dolnośląska Korporacja Ekologiczna MAK-MET w Godzikowicach ul. Stalowa 12 zakupiony od 

Ecoren DKE z siedzibą w Lubinie.  

Działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „MAK-MET" Stanisław 

Juśkiewicz prowadzona jest w Godzikowicach przy ulicy Stalowej 12, na działkach nr 493/16, 493/18. 

Działalność zakładu przetwarzania zużytego sprzętu polega m.in. na zbieraniu zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Odpady zużytego sprzętu przyjęte przez zakład nie są przetwarzane, 

a jedynie zbierane i przekazywane w całości innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych z okolicznych pól uprawnych, przylegających 

od strony południowej do wymienionych powyżej obiektów. Rozmieszczenie punktów kontrolno - 

pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.15.1, a szczegółowe 

wyniki badań w tabeli IV.15.2.  

15.3. Charakterystyka gleb 

Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

15.4. Omówienie wyników badań 

15.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany odczyn od kwaśnego (pH 5,1) w ppk nr 2 poprzez 

lekko kwaśny w punktach pomiarowych 3, 5 i 6 (pH 6,1- 6,4), obojętny w ppk nr 4 (pH 7) do 

zasadowego w punkcie nr 1 (pH 7,5).  

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,00% (ppk nr 6) do 

1,60% (ppk nr 4). 

15.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych próbkach glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Cd, Cr i Ni. 

Zawartość pozostałych metali kształtowała się następująco:  

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach pomiarowych nr 5 i 6 do zawartości 

podwyższonej (stopień I) w pozostałych punktach; 

- ołów: zawartość podwyższa (stopień I) we wszystkich punktach; 

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem 

punktu nr 3, gdzie wykazano  zawartość podwyższoną (stopień I) tego metalu. 

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

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zawartość Zn, Cd, Cr, Cu, Ni nie przekraczała dopuszczalnych wartości 

określonych dla gruntów grupy B. Jedynie w punkcie nr 3 odnotowano przekroczenie dopuszczalnych 

zawartości ołowiu. Stężenie benzo(a)pirenu nie przekroczyło wartości dopuszczalnej (0,03 mg/kg).  

W punktach 1,2, 6 stwierdzono niską zawartość siarki siarczanowej (I stopień), a w pozostałych 

punktach podwyższoną antropogenicznie (IV stopień).  
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Tabela IV. 15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowisk odpadów  
CENTROZŁOM Wrocław S.A. i dawnego DKE w m. Godzikowice 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
20 m od składowiska Centrozłomu, w sąsiedztwie linii 

PKP  
N 50,92014 
E 17,31763 

2 0-30 pole uprawne 50 m od składowiska Centrozłomu   
N 50,91945 
E 17,31636 

3 0-30 pole uprawne 
pomiędzy składowiskiem Centrozłomu a składowiskiem 

DKE 
N 50,91905 
E 17,31473 

4 0-30 pole uprawne 20 m od składowiska DKE 
N 50,91888 
E 17,31358 

5 0-30 pole uprawne 50 m od składowiska DKE 
N 50,91848 
E 17,31312 

6 0-30 pole uprawne 
na wysokości początku składowiska DKE, 10 m od 

obiektu 
N 50,91809 
E 17,31138 

 
Tabela IV.15.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                         w glebach pobranych wokół składowisk odpadów CENTROZŁOM Wrocław S.A. i dawnego DKE w m. Godzikowice 

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 7,5 0,77 1,32 178,0 71,0 0,66 9,6 16,8 7,3 1,83 0,0140 

2 5,1 0,65 1,11 106,0 73,0 0,48 9,6 18,1 6,2 1,17 0,0116 

3 6,4 0,73 1,27 123,0 104,0 0,53 10,8 33,0 6,8 8,84 0,0111 

4 7,0 0,93 1,60 105,0 85,0 0,47 10,8 23,0 7,7 15,20 0,0178 

5 6,4 0,75 1,29 72,0 71,0 0,35 13,4 15,1 6,3 5,17 0,0094 

6 6,1 0,58 1,00 49,0 66,0 0,26 8,6 9,1 5,7 1,69 0,0104 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=486
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=486
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=487
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=487
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=488
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=488
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=489
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=489
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=490
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=490
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=491
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=491
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IVD. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 

16. Rejon Fermy Trzody Chlewnej w Miodarach 

 

16.1. Charakterystyka obiektu 

Ferma Trzody Chlewnej w Miodarach zlokalizowana jest na działkach nr 5/1 i 5/2 we wschodniej 

części miejscowości Miodary w gminie Dobroszyce. Otoczenie fermy to tereny leśne i rolnicze. Ferma 

Miodary położona jest 300 m od drogi Oleśnica - Twardogóra, zajmując powierzchnię ok. 5,5 ha. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 260 m w kierunku południowo-

wschodnim. Ferma trzody chlewnej w Miodarach jest obiektem przeznaczonym do chowu trzody 

chlewnej w cyklu otwartym o maksymalnej obsadzie wynoszącej 12 056 sztuk stanowisk dla świń  

o wadze powyżej 30 kg (w sumie 1226 DJP). Produktem finalnym fermy są tuczniki w wadze do ok. 

110 kg. Sektor produkcyjny fermy składa się z 9 sztuk budynków inwentarskich. Zwierzęta 

utrzymywane są w systemie bezściołowym, na betonowej podłodze rusztowej. Ferma zaopatruje się  

w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych składającego się z 3 studni wierconych. 

W technologii chowu trzody chlewnej na Fermie w Miodarach stosuje się rozwiązania i podejmuje 

działania mające na celu zastosowanie najlepszej dostępnej techniki zapewniającej ograniczanie 

wpływu instalacji na środowisko. Gnojowica z poszczególnych budynków produkcyjnych spływa 

grawitacyjnie podziemnym rurociągiem do zbiornika przejściowego-przepompowni. Na całkowitą 

pojemność magazynową gnojowicy składają się: 

• zbiorniki naziemne 10 800 m
3 

• zbiornik podziemny przejściowy 60 m
3 

• podziemne kanały gnojowe 4 725,2 m3 (9 x 525 m³) 

Pojemność zbiorników pozwala na magazynowanie gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Zbiorniki 

magazynowe opróżniane są za pomocą beczkowozów.  

Część powstającej gnojowicy prowadzący instalację zagospodarowuje na własnym areale,  

a pozostałą część zbywa rolnikom indywidualnym na podstawie podpisanych umów. Na stosowanie 

gnojowicy na własnych polach ferma posiada plan nawożenia. W 2013 roku powstało około 19322 m
3
  

gnojowicy. W 2013 r. na polach fermy zastosowano łącznie 7605 m
3
, na polach AGRO NET Sp. z o.o. 

(spółka z tej samej grupy kapitałowej co kontrolowany podmiot) 10670 m
3
, a na polach rolników  

7890 m
3
 gnojowicy. W 2013 r. kontrolowany podmiot zagospodarował 69,8 % gnojówki i gnojowicy na 

użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. 

Z omawianej instalacji emitowany jest siarkowodór, amoniak, pył. 
  
16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w m. Miodary i Brzezinka, gdzie zastosowano gnojowicę. Rozmieszczenie punktów 

kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.16.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.16.2.  
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16.3. Charakterystyka gleb  

   Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny od piasku słabogliniastego w ppk nr 5 i 6, 

poprzez piaski gliniaste lekkie w ppk nr 1,2,4 do piasków gliniastych mocnych w ppk nr 3. 

16.1.4. Omówienie wyników badań 

16.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleby wykazały odczyn od lekko kwaśnego w ppk 4,2,3,6 (pH 5,6-6,4) do 

obojętnego w pozostałych punktach nr 1 i 5 (pH 6,8 i 7,1). Zawartość próchnicy w pobranych próbkach 

gleb mieściła się w zakresie od 1,25% (ppk nr 3) do 3,28% (ppk nr 6). 

16.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach stwierdzono zawartość naturalną (stopień 0) Pb, Cd, Cr, oraz Ni. 

Zawartość cynku i miedzi wahała się od zawartości naturalnej w ppk nr 1,2,3 i 5 do podwyższonej  

(I stopień) w ppk nr 4 i 6.  

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 przekroczyło wartość dopuszczalną w punktach nr 2 i 5.  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 48,33 kg/ha (ppk nr 1) do 111,83 kg/ha (ppk nr 6).  

W próbkach nr 1,2 i 5, pobranych z pól gdzie zastosowano gnojowice wiosną 2013 roku, stwierdzono 

niższą zawartość azotu mineralnego niż w próbkach 3 i 6, gdzie zastosowano gnojowicę jesienią  

2013 r. Wyjątek to próbka nr 4, gdzie zawartość azotu mineralnego była porównywalna z ilością 

stwierdzoną w ppk nr 6 na jesieni. Przyjmując 89 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w 

glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - jesień 2013 rok) należy uznać wyniki badań 

w ppk nr 4 i 6 za wyższe od tej wartości. Przyjmując 108 kg/ha za średnią zawartość azotu 

mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (powiat oleśnicki - jesień 2013) otrzymane zawartości w 

ppk nr 4 i 6 także należy uznać za wyższe. 

We wszystkich próbach gleb wystąpiła niska zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG - stopień I. 
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Tabela IV. 16.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych  
                           rolniczo – Ferma Trzody Chlewnej w Miodarach 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne obręb Miodary, dz. 5/5 (gnojowica wiosną 2013 r.) 
N 51,28557 
E 17,40999 

2 0-30 pole uprawne obręb Miodary, dz. 26/2 (gnojowica wiosną 2013 r). 
N 51,27930 
E 17,40718 

3 0-30 pole uprawne obręb Miodary, dz. 136 (gnojowica jesienią 2013 r.) 
N 51,27387 
E 17,40303 

4 0-30 pole uprawne 
obręb Miodary, dz. 136, obok alei akacjowej (gnojowica 
wiosną 2013 r.) 

N 51,27275 
E 17,41011 

5 0-30  pole uprawne obręb Miodary, dz. 42/3 (gnojowica wiosną 2013 r.) 
N 51,27748 
E 17,42986 

6 0-30 pole uprawne obręb Brzezinka, dz. 208 (gnojowica jesienią 2013 r.) 
N 51,27351 
E 17,43991 

 
Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                          w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  Ferma Trzody Chlewnej w Miodarach 

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 7,1 1,11 1,91 36,0 16,9 <0,25 5,8 5,8 <5,0 0,21 0,0111 48,33 

2 6,4 1,12 1,93 41,0 14,0 <0,25 6,9 6,5 <5,0 0,26 4,5700 67,21 

3 5,9 0,72 1,25 31,0 13,0 <0,25 7,9 6,2 <5,0 0,71 0,0089 88,34 

4 5,6 1,51 2,60 96,0 15,6 <0,25 6,9 17,0 <5,0 0,69 0,0224 108,48 

5 6,8 1,21 2,09 34,0 16,8 <0,25 <5,0 5,2 <5,0 0,67 0,1030 58,16 

6 6,4 1,90 3,28 64,0 12,7 <0,25 5,1 12,0 <5,0 0,93 0,0154 111,83 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=575
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=575
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=576
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=576
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=577
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=577
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=578
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=578
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=579
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=579
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=580
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=580
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17. Rejon Gospodarstwa Rolnego s.c. T. Młynko, Z. Osak – Budziszów Wlk. 

17.1. Charakterystyka obiektu 

  Działalność rolnicza Gospodarstwa Rolnego s.c. T.Młynko Z.Osak prowadzona jest na gruntach i w 

obiektach dzierżawionych (dzierżawa od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Gminy Wądroże 

Wielkie oraz od osób prywatnych) oraz na gruntach i w obiektach będących własnością 

Gospodarstwa. Powierzchnia gruntów ornych stanowi 7,8% łącznej powierzchni gruntów. 

Gospodarstwo prowadzi działalność w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt.  

W wyniku chowu i hodowli bydła, na terenie Gospodarstwa Rolnego wytwarzane są nawozy naturalne 

w postaci obornika i gnojówki. 

 

17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w m. Kępy, działki nr 195/4 i 109, gdzie zastosowano obornik jesienią 2012 roku. 

Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano 

w tabeli IV.17.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.17.2.  

 

17.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny pyłów ilastych we wszystkich punktach 

pomiarowych.  

17.4.4. Omówienie wyników badań 

17.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn kwaśny w punkcie nr 2 (pH 5,2) oraz odczyn lekko kwaśny 

w pozostałych punktach  (pH od 5,7 do 6,3). 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,6% do 2,4%. 

17.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich punktach.  

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

zawartość metali ciężkich utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości określonych dla gruntów 

grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w punktach nr 1,3,4,5 i 6. 

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

pomiarowych.  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 54,42 kg/ha (ppk nr 2) do 120,89 kg/ha (ppk nr 6). 

Przyjmując 89 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm 

(województwo dolnośląskie - jesień 2013 rok) należy uznać wyniki badań w ppk nr 5 i 6 za wyższe od 

tej wartości. Przyjmując 105 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie  

0-30 cm (powiat jaworski - jesień 2013) otrzymaną zawartość w ppk nr 6 także należy uznać za 

wyższą. 
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Tabela IV. 17.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych 
 rolniczo –  rejon Gospodarstwa Rolnego s.c. T. Młynko, Z. Osak – Budziszów Wlk. 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne     Kępy (gm. Wądroże Wielkie), dz. 109 
N 51,11911 
E 16,39619 

2 0-30 pole uprawne    Kępy (gm. Wądroże Wielkie), dz.109 
N 51,11995 
E 16,39735 

3 0-30 pole uprawne   Kępy (gm. Wądroże Wielkie),dz.109 
N 51,12025 
E 16,40165 

4 0-30 pole uprawne       Kępy (gm. Wądroże Wielkie), dz.195/4 
N 51,11990 
E 16,40149 

5 0-30         pole uprawne       Kępy (gm. Wądroże Wielkie), dz.195/4 
N 51,11599 
E 16,39882 

6 0-30 pole uprawne       Kępy (gm. Wądroże Wielkie), dz.195/4 
N 51,11453 
E 16,40114 

Tabela IV.17.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 

glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo – rejon Gospodarstwa Rolnego s.c. T. Młynko, Z. Osak – Budziszów Wlk. 
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 5,9 1,1 1,9 36 24 <0,25 17 16 11 0,64 0,136 87,60 

2 5,2 0,9 1,6 32 21 <0,25 15 13 9,5 0,97 0,0133 54,42 

3 5,7 1,2 2,1 40 27 <0,25 16 15 12 0,71 0,037 65,80 

4 5,9 1,2 2,1 34 22 <0,25 14 13 8,5 0,59 0,044 61,93 

5 6,3 1,4 2,4 44 26 0,26 18 17 11 1,1 0,211 103,47 

6 6,3 1,4 2,4 48 23 0,26 18 19 11 0,6 0,067 120,89 

http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
http://intranet.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?wios=gleby&kat=vPkt&id=262
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2013 roku badaniami gleb objęto 17 obiektów na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 112 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 obornik.  

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 2013 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, As, Hg, a także 

benzo(a)pirenu i sumy WWA. 

5. Przekroczenie standardów jakości gleby w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia 

odnotowano wokół 15 obiektów w 68 punktach pomiarowych. 

6. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń niklu.  

7. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu (59 

próbek). 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 2013 
                   roku na terenie województwa dolnośląskiego  

Obiekt 

Ilość 

badanych  

punktów 

pomiarowych 

Wskaźnik, który 

przekroczył 

dopuszczalne 

stężenie 

Ilość punktów,  

w których 

stwierdzono 

przekroczenie 

Obszar Natura 2000 – Dolina Oleśnicy i 
Potoku Boguszyckiego (gm. Oleśnica – pow. 
oleśnicki)* 

6 - - 

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” (gm. 
Wrocław, Kąty Wrocławskie, Mietków, 
Sobótka – pow. wrocławski, gm. Miękinia – 
pow. średzki)* 

6 - - 

Przemkowski Park Krajobrazowy (gm. 
Przemków, Chocianów, Radwanice, 
Gaworzyce – pow. polkowicki) 

8 B(a)P 6 

Obszar Natura 2000 – Dobromierz (gm. 
Dobromierz – pow. świdnicki) 

6 B(a)P 4 

Obszar Natura 2000 – Góry Kamienne (gm. 
Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów – 
pow. kamiennogórski) 

4 B(a)P 3  

Teren wokół GKN Driveline Polska Sp.z o.o. 
w Oleśnicy 
(m. Oleśnica – pow. oleśnicki) 

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 

Tereny wodonośne Wrocławia ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru 
wokół hałdy Huty Siechnice (gm. Siechnice 
– pow. wrocławski) 

8 

Zn 1 

Cr 1 

B(a)P 3 

Teren wokół Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu 
(m. i gm. Wałbrzych) 

6 

Zn 2 

Pb 1 

As 1 

Hg 1 

B(a)P 6 

suma WWA 6 

Teren wokół ZEW KOGENERACJA S.A. we 
Wrocławiu, EC Wrocław 

8 

Cu 1 

Zn 5 

Pb 4 

B(a)P 8 

suma WWA 8 

Teren wokół Hutmen S.A. we Wrocławiu 8 

Cu- 3 

Zn 7 

Cd 3 

Pb 7 

KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt 
Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 
„Żelazny Most” (gm. Polkowice, gm. 
Grębocice – pow. polkowicki, gm. Rudna –
 pow. lubiński) 

8  B(a)P 2 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta 
Miedzi „Legnica” w Legnicy (m. Legnica, gm. 
Krotoszyce – pow. legnicki) 

8 

Cu 8 

Pb 7 

As 4 

B(a)P 7 

Teren wokół Huty Szkła Kryształowego 
„Julia” w Piechowicach (gm. Piechowice – 
pow. jeleniogórski) 

4 

Zn 1 

Pb 4 

As 3 

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 Odlewni Żeliwa „Gromadka” w 
Gromadce (gm. Gromadka – pow. 
bolesławiecki) 

6 

Zn 3 

Pb 3 

Cu 1 

B(a)P 6 

Teren wokół składowisk odpadów 
CENTROZŁOM Wrocław S.A. i DKE w m. 
Godzikowice (gm. Oława – pow. oławski) 

6 Pb 1 

Tereny użytkowane rolniczo – Agro Duda Sp. 
z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, rejon 
Fermy Trzody Chlewnej w Miodarach (gm. 
Dobroszyce – pow. oleśnicki) 

6 B(a)P 2 

Tereny użytkowane rolniczo – 
Gospodarstwo Rolne s.c. T. Młynko, Z. Osak 
– Budziszów Wlk. (gm. Wądroże Wlk. – pow. 
jaworski) 

6 B(a)P 5 

* wokół obiektu nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych standardów 

 
 
8. Wokół wymienionych poniżej obiektów występowało ponad 40% pobranych próbek  

z ponadnormatywnym stężeniem metali ciężkich: teren wokół  EC Wrocław we Wrocławiu (Zn, Pb), 

teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu (Zn, Pb), teren wokół Huty Miedzi „Legnica” w Legnicy  

(Cu, Pb, As), teren wokół Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach (Pb, As), teren wokół 

Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce (Zn, Pb). 

9. W 2013 roku stwierdzono występowanie gleb w stopniach zanieczyszczenia od 0 do V w skali 

IUNG Puławy. Występowanie gleb silnie zanieczyszczonych cynkiem i miedzią (stopień IV) 

stwierdzono w pojedynczych próbkach gleb pobranych w okolicy EC Wrocław we Wrocławiu i Odlewni 

Żeliwa „Gromadka” w Gromadce. 

10. Występowania gleb silnie i bardzo silnie zanieczyszczonych miedzią (V stopień) stwierdzono w 

próbkach gleb pobranych wokół Huty Miedzi „Legnica” w Legnicy:  

11. We wszystkich próbkach gleb, pobranych wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” 

S.A. i EC Wrocław we Wrocławiu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy sumy WWA.  

12. W 33,33 % wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo, gdzie 

zastosowano gnojowice lub obornik zawartość azotu mineralnego była wyższa niż średnia zawartość 

tego związku (89 kg/ha) stwierdzona w 2013 roku w glebach województwa dolnośląskiego  

w warstwie 0-30 cm (jesień). 

13. Zawartość fluoru rozpuszczalnego w CaCl2 nie jest normowana w glebach i była badana wokół 3 

obiektów w 20 punktach pomiarowych. W 80% punktów pomiarowych była ona wyższa od średniej 

wartości fluoru spotykanej w piaskach lub glinach.  
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14. Tylko w 5 próbkach gleb występowała podwyższona antropogenicznie zawartość siarki 

siarczanowej (IV stopień).  

 

   

 

Wykonane przez WIOŚ w 2013 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 oraz na obszarach 

poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody.  

 

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,   

- Piotrowska K., Więcek K.: Zawartość fluoru w niektórych glebach Polski , Roczniki Nauk Rolniczych 

A 101 (2),  

- Informacje z zakładów objętych badaniami monitoringowymi w 2013 roku, 

- Informacje z protokołów kontroli Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ Wrocław i Delegatur dotyczące 

obiektów objętych badaniami monitoringowymi w 2013 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.mpwik.wroclaw.pl 

- www.dzpk.pl 

- www.gdos.gov.pl,  

- www.wzkvictoria.pl, 

-  http://home.agh.edu.pl/~pduda/Mineraly%20rudne.pdf, 

- www.mos.gov.pl,  

- http://dolnyslask.org/parkikrajobrazowe/obiekty/przemkowski/  

- http://www.kghm.pl/ - Strona główna / obszary aktywności/ Strefa górnicza / Zakład Hydrotechniczny  

- http://www.hydroprojekt.com.pl/home.html Strona Główna / Nasze projekty / Obiekt 

Unieszkodliwiania Odpadów 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wzkvictoria.pl/
http://home.agh.edu.pl/~pduda/Mineraly%20rudne.pdf
http://www.mos.gov.pl/
http://dolnyslask.org/parkikrajobrazowe/obiekty/przemkowski/
http://www.kghm.pl/
http://www.kghm.pl/
http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=144
http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=267
http://www.hydroprojekt.com.pl/home.html
http://www.hydroprojekt.com.pl/home.html
http://www.hydroprojekt.com.pl/projects.html
http://www.hydroprojekt.com.pl/home.html
http://www.hydroprojekt.com.pl/home.html

