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I. WSTĘP  

 
     W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych i narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Do badań pobrano 119 próbek gleb wokół 22 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, Ba, zanieczyszczenia 

węglowodorowe w tym benzo(a)piren BTX, węglowodory chlorowane (chlorobenzeny, 

chlorofenole oraz węglowodory alifatyczne chlorowane) , a także siarka siarczanowa, azot 

mineralny, fosfor, potas, magnez, zasolenie, pestycydy (DDT, HCH, atrazyna). 

 
Tabela I.1. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio 
zagrożonych zanieczyszczeniami w 2015 roku – tereny uprzemysłowione oraz obszary chronione 

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

1 Obszar Natura 2000 – PLH020076 Źródła Pijawnika  

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

4 

2 Obszar Natura 2000 – Dolina Łachy PLH020003  

(pow. trzebnicki i wołowski, gm. Wołów, Wińsko, Żmigród) 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, As, 
Hg, S-SO4, B(a)P 

6 

3 
Obszar Natura 2000 –  Irysowy Zagon koło Gromadzynia 
PLH020051(pow. legnicki, gmina Prochowice) 

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

6 

4 
Obszar Natura 2000 – Masyw Chełmca PLH 020057 

(pow. wałbrzyski, gm. Wałbrzych, Boguszów Gorce, Szczawno Zdrój, Stare 
Bogaczowice) 

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

6 

5 Teren wokół mogilnika w m. Gęsiniec  
pow. strzeliński, gm. Strzelin) 

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

5 

6 Teren wokół mogilnika w m. Lisowice (pow.legnicki, gm. Prochowice) 
odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, As, Cr, Ni, 
Hg, S-SO4, (DDT, HCH, atrazyna) 

4 

7 Teren wokół mogilnika w m. Iwiny  
(pow. bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka) 

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, As, Cr, Ni, 
Hg, S-SO4, (DDT, HCH, atrazyna) 

4 

8 Teren wokół Korpo sp. z o.o. w Jaworze 
(pow. jaworski, gm. Jawor) 

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

4 

9 Teren wzdłuż trasy kolejowej w obrębie Rudna - dz. 502/3 (pow. 

lubiński, gm. Rudna) odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, As    4 

10 Teren wokół Jaro S.A. w Jaroszowie  
(pow. świdnicki, gm. Strzegom) 

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

6 

11 
Teren wokół Malborskich Zakładów Chemicznych  
„Organika” S.A. Zakład w Pogalewie Wielkim  (pow. wołowski, gm. 

Brzeg Dolny) 

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

5 

12 Tereny wodonośne m. Wrocław  

(pow. wrocławski, gm. Siechnice) 

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

8 

13 Teren wokół  PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym  
(pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny) 

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

8 

14 
Teren wokół Wytwórni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych 
Eurovia Polska S.A. w Jordanowie Śl.   
(pow. wrocławski, gm. Jordanów Śl.) 

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

5 
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L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

15 
Teren wokół składowiska odpadów Exalo Drilling S.A. i 
składowiska gm. Niechlów w m. Wronów 
(pow. górowski, gm. Niechlów) 

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

6 

16 Teren wokół składowiska odpadów w Żukowicach 
(pow. głogowski, gm. Żukowice) 

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

5 

17 Teren wokół składowiska odpadów w m. Smolna - Gręboszyce 
(pow. oleśnicki, gm. Oleśnica) 

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

5 

18 
Tereny potencjalnego występowania gazu ziemnego 
łupkowego na odwiercie Siciny 2 (pow.górowski, gm. Niechlów) 
  

odczyn, C org., SG, Zn, Pb, Cd, Cu, As 
S-SO4, B(a)P, Ba, zasolenie 

7 

19 
Tereny użytkowane rolniczo – Ferma Tuczu Trzody Chlewnej 
APRO SP.J. w Tomaszowie Bolesławieckim (pow. bolesławiecki, gm. 

Warta Bolesławiecka) 

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

5 

20 

Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo Rolne 
„Brzezinka" Tereszkiewicz, Lipa Sp. Jawna -  
Ferma Trzody Chlewnej w Brzezince  
(pow. oleśnicki, gm. Dobroszyce) 

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

5 

21 
Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo Rolne Jarosław 
Maciocha, Skokowa (pow. trzebnicki, gm. Prusice) 

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

5 

22 
 

Tereny użytkowane rolniczo - obszary nawożone środkami 
poprawiającymi właściwości gleb i nawozem organicznym z 
biogazowni niemieckich w m. Skrzydlice i Żarska Wieś (pow. 

zgorzelecki, gm. Sulików i Zgorzelec) 

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

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

METAL GRUPA 

GLEBY 

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEB 

0 I II III IV V 

OŁÓW 

 /Pb/ 

a-g 20 70 100 500 2500 >2500 

b-g 40 100 250 1000 5000 >5000 

c-g 60 150 500 2000 7000 >7000 

CYNK 

/Zn/ 

a-g 50 100 200 700 1500 >1500 

b-g 70 150 300 1000 3000 >3000 

c-g 100 250 500 2000 5000 >5000 

KADM 

/Cd/ 

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

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

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

NIKIEL 

/Ni/ 

a-g 10 30 50 100 400 > 400 

b-g 25 50 75 150 600 > 600 

c-g 50 75 100 300 1000 >1000 

MIEDŹ    

/Cu/ 

a-g 10 30 50 80 300 > 300 

b-g 20 50 80 100 500 >500 

c-g 25 70 100 150 750 >750 

CHROM 

/Cr/ 

a-g 20 40 80 150 300 >300 

b-g 30 60 150 300 500 >500 

c-g 50 80 200 500 1000 >1000 

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

Podział na grupy gleb: 

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

- stopień 0 – gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali ciężkich. Gleby te nadają 
się pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, a zwłaszcza pod uprawy roślin przeznaczonych dla 
dzieci i niemowląt  
- stopień I - gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Mogą być przeznaczone do pełnego 
wykorzystania rolniczego z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
- stopień II - gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na takich glebach mogą zawierać 
nadmierne ilości metali ciężkich z punktu widzenia toksykologicznego. 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, arsenu i baru metodą ICP-AES po 

wcześniejszej  mineralizacji próbek w wodzie królewskiej,  

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

– siarkę siarczanową metodą chromatografii jonowej w ekstrakcie wodnym,  

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

HPLC,   

– węglowodory aromatyczne (BTX) i węglowodory alifatyczne chlorowane metodą chromatografii 

gazowej detektorem MS metodą Head Space, 

- chlorobenzeny i chlorofenole metodą chromatografii gazowej detektorem MS w ekstrakcie 

rozpuszczalnikowym, 

- pestycydy (DDT, HCH) – metoda chromatografii gazowej z detektorem ECD w ekstrakcie 

rozpuszczalnikowym a Atrazynę metodą chromatografii cieczowej HLPC w ekstrakcie 

rozpuszczalnikowym,  

- zasolenie – metodą potencjometryczną w ekstrakcie wodnym, 

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

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

laserowej (OSChR Wrocław), 

- zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu metodą Egnera-Riehma i magnezu metodą 

Schachtschabla (OSChR Wrocław) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

IV A. OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 

1. Obszar Natura 2000 – Źródła Pijawnika PLH020076 

1.1. Charakterystyka obiektu 
Obszar położony jest w regionie jeleniogórskim, w Kotlinie Jeleniogórskiej w Sudetach Zachodnich i 

częściowo obejmuje swym obszarem dzielnicę Jelenia Góra-Czarne. 

Jest to obszar źródłowy niewielkiego potoku Pijawnik, który wypływając stąd uchodzi do Kamiennej. 

Cały obszar znajduje się średnio na wysokości 360-375 m npm, a urozmaicają go niewysokie 

wzniesienia sięgające 390 m. Od zachodu i południa otaczają go wzniesienia Wzgórz Łomnickich, od 

północy zabudowania Czarnego (obecnie dzielnica Jeleniej Góry), a wschodnią granicę stanowi 

ruchliwa droga z Jeleniej Góry do Karpacza. Praktycznie brak tu zabudowy; większość terenu 

pokrywają wilgotne i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, a uzupełniają je fragmenty łąk świeżych, lasy 

olszowe oraz ich zaroślowe formy regeneracyjne i zapusty wierzbowe. Niewielkie fragmenty zajmują 

również torfowiska, ziołorośla oraz nieużytkowany obecnie staw. Występują tutaj 4 gatunki zwierząt z II 

załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie istotne jest występowanie przeplatki aurinia 

(Euphydryas aurinia), dla której obszar ten stanowi jedyne aktualnie znane stanowisko w Sudetach. 

Dodatkowo obszar ten jest miejscem występowania dość licznej populacji dwóch gatunków 

modraszków: Maculinea teleius i Maculinea nausithous.  

1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

  Badania prowadzono łącznie w 4 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na łąkach, 

położonych na terenie obszaru. Rozmieszczenie punktów  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 analizowanego obszaru wykazały skład granulometryczny od pyłów 

gliniastych w ppk nr 2 do pyłów ilastych w pozostałych punktach pomiarowych. 

1.4. Omówienie wyników badań 

1.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem (pH 5,2-5,6) od kwaśnego w ppk nr 2-4 do 

lekko kwaśnego w ppk nr 1   Zawartość próchnicy wahała się od 5,52% (ppk nr 1) do 7,07% (ppk nr 3). 

1.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

  W glebach, pobranych na terenie obszaru Źródła Pijawnika stwierdzono naturalną zawartość 

(stopień 0) kadmu, miedzi i niklu (skala IUNG): 

Zawartość cynku i chromu była naturalna we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 

4 w przypadku cynku i ppk nr 3 w przypadku chromu, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną 

(stopień I). Zawartość ołowiu była naturalna w ppk nr 1, a podwyższona w pozostałych punktach 

pomiarowych. 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 
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zawartości metali na środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich 

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

dla grupy gruntów B.  

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 

stężeń metali ciężkich, w tym rtęci, arsenu. Stwierdzono jednak przekroczenie dopuszczalnych wartości 

stężeń benzo(a)pirenu w ppk nr 2, 3 i 4.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była podwyższona antropogenicznie we wszystkich 

punktach pomiarowych (IV stopień). 
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Tabela. IV. 1.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 –  
 Źródła Pijawnika 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  łąka Strona południowo - zachodnia obszaru przy lesie 
50,858610 N 
15,757500E 

2 0-30 łąka Strona północno-zachodnia obszaru  
 50,863890N 
 15,758330E 

3 0-30 łąka Strona północna – wschodnia obszaru 
 50,865830N 
 15,762780E 

4 0-30 łąka 
Strona południowo - wschodnia obszaru, przy drodze 
krajowej nr 367 

 50,862500N 
 15,773610E 

 
 
Tabela IV.1.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Źródła Pijawnika 
 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka siarczanowa Benzo(a) 
piren  

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

1 5,6 3,2 5,52 56,4 28,2 0,23 24,8 8,4 11,5 0,11 9,3 10,4 0,023 

2 5,2 3,8 6,56 51,1 40,4 0,30 27,4 7,7 9,7 0,12 10,3 14,5 0,047 

3 5,3 4,1 7,07 47,3 44,6 0,27 32,5 10 11,7 0,27 13,2 10,4 0,224 

4 5,5 3,3 5,69 93,5 45,5 0,32 29,2 12,6 17,4 0,14 14,9 8,4 0,141 
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2. Obszar Natura 2000 - Dolina Łachy PLH020003  

2.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar położony jest w rejonie wrocławskim w gminach Wińsko, Wołów i Żmigród, w okolicach 

miejscowości Głębowice i Smogorzówek. Obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na 

długości 10 km. Ostoja jest ważnym korytarzem ekologicznym łączącym zlewnie Odry i Jezierzycy  

z doliną Baryczy. Obszar zajęty jest przez dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne w 

międzywalu i jego najbliższym otoczeniu. Teren słabo zróżnicowany, nizinny, pocięty siecią kanałów i 

cieków naturalnych. W większej części leży na terasie zalewowej, rozwiniętej wśród łagodnych pagórów 

morenowych. Na tym terenie występuje 10 typów siedlisk „naturowych", które łącznie zajmują 31,03% 

powierzchni. Największy procent pokrycia spośród nich stanowią niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (12%). Mimo że murawy w Dolinie Łachy nie zajmują dużej powierzchni to 

jednak spotyka się ich tutaj aż cztery rodzaje: ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe; murawy 

kserotermiczne; górskie i niżowe murawy bliźniczkowe oraz  wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi. Wśród ważniejszych gatunków roślin występują: mieczyk dachówkowaty (Gladiolus 

imbricatus), selernica żyłkowana (Cnidium dubium), podkolan biały (Platanthera bifolia), długosz 

królewski (Osmunda regalis) i listera jajowata (Listera ovata). Północno-wschodnia część zajęta przez 

obszary podmokłe (olesy, turzycowiska), stanowiące cenne siedliska dla płazów i ptaków (wśród nich 

wielu gatunków aneksowych). Występują tu także trzy gatunki naturowych motyli (barczatka kataks i 

oba modraszki). W części środkowej zaznacza się przewaga lasów łęgowych i grądowych, wśród 

których znaleziono ponad 150 starych dębów o wymiarach pomnikowych, z którymi związane są 

znaczące populacje kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej Tu też występują koncentracje zwierząt 

i roślin typowych dla lasów liściastych, zaś w ciekach i na okresowych trzęsawiskach rozwijają się 

populacje piskorza, różanki, kozy, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. W części południowej 

zaznaczają się wyniesienia ze stokami, na których występują murawy z rzadkimi gatunkami 

bezkręgowców (Leptophyes albovittata, Polyommatus coridon, Zygaena loti, Zygaena ephialtes).  

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próbki gleb pobrane zostały w 6 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 zróżnicowany skład granulometryczny od piasku luźnego  

w ppk nr 4, poprzez piasek słabo gliniasty w ppk nr 2 i 3,  piasek gliniasty lekki w ppk nr 1, pył 

piaszczysty w ppk nr 6 do gliny średniej pylastej w ppk nr 5.  

2.4. Omówienie wyników badań 

2.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

 Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn od lekko kwaśnego w ppk nr 1 i 3  

(pH 6,0 - 6,3), poprzez obojętny w ppk nr 2, 4 i  6  do zasadowego w ppk nr 5 (pH 7,4).  

Badane próbki gleb charakteryzowały się zawartością próchnicy od 0,97% w ppk nr 2 do 5,02% w ppk 

nr 6. 
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2.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych na terenie Obszaru Natura 2000 - Dolina Łachy, stwierdzono 

naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu i kadmu.  

Zawartość chromu, miedzi i niklu była naturalna we wszystkich punktach pomiarowych. Wyjątkiem 

była zawartość chromu i niklu w punkcie nr 1 oraz miedzi w punktach nr 5 i 6, gdzie stwierdzono 

zawartość podwyższoną tych metali (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 środowisko, występujące na terenie objętym badaniami zawartości metali ciężkich uznaje się 

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

gruntów B. 

W stosunku do wartości dopuszczalnych, określonych dla grupy B nie stwierdzono przekroczenia  

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

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu w ppk nr 1.  

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) wg skali IUNG w ppk nr 2, 3 i 4, wysoka (III stopień) 

w ppk nr 1 oraz podwyższona antropogenicznie (IV stopień) w ppk nr 5 i 6. 
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Tabela IV. 2.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 – Dolina Łachy 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 cm łąka za m. Smogorzówek 
51,425950 N 
16,660600 E 

2 0-30 cm pole uprawne pomiędzy m. Smogorzówek a m. Nieszkowice  
-Społeczny Rezerwat „Polder" 

51,431930 N 
16,672030 E 

3 0-30 cm pole uprawne pomiędzy m. Brzózka a m. Głębowice  
- Społeczny Rezerwat „Ruskie Łąki" 

51,454040 N 
16,708330 E 

4 0-30 cm łąka w okolicy Głębowic 
51,452940 N 
16,737120 E 

5 0-30 cm łąka przed m. Czaplice 
51,461470 N 
16,752690 E 

6 0-30 cm łąka w okolicy m. Barkowo 
51,447110 N 
16,784500 E 

 
Tabela IV.2.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 – Dolina Łachy 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

wa 

Benzo(a)    
- piren 

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

1 6,0 2,56 4,41 21,8 19,2 <0,25 26,7 8,2 15 0,053 5,42 3,27 0,065 

2 6,7 0,56 0,97 12,2 11,2 <0,25 <5 <5,00 <5 <0,02 1,64 0,2 0,0132 

3 6,3 1,43 2,47 25,1 14 <0,25 8,44 6,2 <5 0,031 5,21 0,97 0,0078 

4 7,0 0,99 1,71 15,4 12,2 <0,25 <5 <5,00 <5 0,02 1,55 0,13 0,0154 

5 7,4 2,33 4,02 73,6 22,2 0,749 40,1 39,8 33,7 0,124 16 8,81 0,0109 

6 7,2 2,91 5,02 30,9 16,2 0,322 21,6 20,3 15,4 0,064 13,3 5,52 0,0081 
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3. Obszar Natura 2000 - Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051 

3.1. Charakterystyka obiektu 
   Obszar o powierzchni 38,8 ha, położony jest w gminie Prochowice na terenie Wzniesień Lubińskich, 

pomiędzy miejscowościami Gromadzyń i Mierzowice. Obejmuje kompleksy łąk oraz zadrzewienia 

śródłąkowe, rozwijające się na skarpie pradoliny Odry. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, 

mniejszą rolę odgrywają tu fitocenozy innych typów roślinności (ziołorośla, turzycowiska, fitocenozy 

chwastów segetalnych). Główną formą użytkowania tych terenów była ekstensywna gospodarka kośna. 

Większość powierzchni zajmują siedliska przyrodnicze roślinności nieleśnej ujęte w I załączniku 

Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie mają bogate w gatunki łąki trzęślicowe. W ich składzie 

florystycznym znajdują się niemal wszystkie gatunki charakterystyczne tych łąk oraz występują tu 

gatunki roślin ginących. Łąki koło Gromadzenia są ważnym stanowiskiem bezkręgowców – występują 

tu barczatka kataks Eriogaster catax, czerwończyk nieparek Lycaena dispar  i oba gatunki modraszków 

Maculinea teleius i Maculinea nausithous.  

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych i odłogowanych. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono w tabeli IV.3.1, a szczegółowe wyniki 

badań w tabeli IV.3.2.  

3.3. Charakterystyka gleb  

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny gliny lekko pylastej we wszystkich punktach 

pomiarowych. 

3.4. Omówienie wyników badań 

3.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Pobrane próbki gleb charakteryzowały odczynem od kwaśnego w punkcie 1 do obojętnego w ppk 4, 

poprzez lekko kwaśny w ppk nr 2, 3, 5 i 6. Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 6,03% (w 

ppk nr 5) do 12,41% (w ppk nr 6). 

3.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała  zawartość naturalną 

(stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni we wszystkich punktach pomiarowych.  

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

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

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

braku wyników badań potwierdzających szkodliwe oddziaływanie stwierdzonych ilości metali ciężkich 

na organizmy żywe oraz wobec braku wizualnych objawów szkodliwości stwierdzonych zawartości 

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

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

dla grupy gruntów B. 

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

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu arsenu (20 mg/kg) w ppk nr 4. Zawartość arsenu została  przekroczona w tym 
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punkcie ponad trzykrotnie, osiągając wartość 69 mg/kg. Stężenia pozostałych metali utrzymywały się w 

granicach dopuszczalnych norm dla grupy B. W ppk nr 2 przekroczona została dopuszczalna wartość 

benzo(a)pirenu.  

W ppk nr 1, 3, 5, 6 odnotowano niską zawartość siarki siarczanowej (I stopień); średnią zawartość siarki 

siarczanowej (II stopień) w ppk 2, a w punkcie nr 4 podwyższoną antropogenicznie zawartość S-SO4  

(IV stopień ). 
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Tabela IV. 3.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon 
 koło Gromadzynia 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 
łąka w południowo-zachodniej części obszaru 

51.316040 N          
16.349210 E 

2 0-30 
pole uprawne w północno-zachodniej części obszaru 

51.318790 N            
16.349080 E 

3 0-30 
łąka w poludniowo-wschodniej części obszaru 

51.316880 N         
16.355560 E 

4 0-30 
pole uprawne na południe od ppk nr 6 

51.320780 N              
16.353860 E 

5 0-30 
łąka na północny-zachód od ppk nr 3 

51.319280N              
16.353100 E 

6 0-30 
pole uprawne w północnej części obszaru 

51.322380N           
16.355130 E 

 
Tabela IV.3.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i benzo(a)pirenu  
                        w glebach pobranych na terenie obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia 

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 
5,0 6,0 10,34 55 32 0,32 28 12 11 0,076 7,8 1,10 0,016 

2 
5,6 5,4 9,31 87 36 0,70 38 20 22 0,139 15 2,10 0,050 

3 
6,5 3,7 6,38 62 23 0,25 20 10 8,7 0,0237 4,6 0,60 0,023 

4 
7,1 7,0 12,07 57 32 0,8 23 10 12 0,130 69 14,00 0,022 

5 
6,2 3,5 6,03 58 24 0,28 24 9,6 10 0,071 4,8 0,93 0,012 

6 
6,2 7,2 12,41 47 26 0,36 23 11 11 0,062 13 0,79 0,012 
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4. Obszar Natura 2000 – Masyw Chełmca PLH 020057 

4.1. Charakterystyka obiektu 

Obszar Natura 2000 – Masyw Chełmca, położony jest w powiecie wałbrzyskim, na terenie czterech 

gmin: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Szczawno Zdrój i Stare Bogaczowice. Powierzchnia obszaru 

wynosi 1432,45 ha. Obszar ten znajduje się w środkowej części Gór Wałbrzyskich. W budowie 

geologiczne mającego pochodzenie wulkaniczne Masywu Chełmca wyróżnia się m.in. karbońskie 

porfiry oraz skały osadowe z pokładami węgla kamiennego. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, 

występują tu wzgórza, przewężenia i doliny. Centralną częścią obszaru jest wzgórze Chełmiec (869,2 

m n.p.m.), wyróżniające się charakterystycznym kształtem w formie mocno wzniesionej nad okolicę 

kopuły. Chełmiec i sąsiadujące z nim wzgórza w większości porośnięte są lasem. Znajdujące się na 

obrzeżach terenu doliny i niższe wzniesienia są częściowo zurbanizowane, a od strony południowo-

wschodniej obszaru położone są uprzemysłowione rejony Wałbrzycha. Część przedgórską Masywu 

Chełmca pokrywają również pola uprawne, łąki i nieużytki. 

 Na terenie szczytowych części Masywu Chełmca znajdują się dobrze zachowane zbiorowiska lasów 

liściastych bukowych i jaworowych, które są miejscem gniazdowania i żerowania wielu gatunków 

ptaków i nietoperzy. Na północ od kopuły Chełmca położony jest kompleks łęgów podgórskich,  

z dobrze zachowanym runem, rozciągający się nad siecią drobnych strumieni, a także obszary 

nieleśne - łąki świeże, sudeckie murawy bliźniczkowe oraz pionierskie murawy na skałach 

krzemianowych. Na terenach tych gniazdują liczne gatunki ptaków, m.in. przepiórki, derkacze, 

srokosze i strumieniówki. Obszary te są również żerowiskiem dla gatunków gniazdujących w lasach 

Masywu Chełmca, takich jak trzmielojad, puchacz, kruk, siniak, jastrząb i krogulec. W części 

północno-wschodniej, w okolicy m. Szczawna Zdroju oraz wałbrzyskiej dzielnicy Konradów, znajdują 

się sztolnie będące miejscem zimowania rzadkich gatunków nietoperzy (mopek i nocek). 

 Obszar Natura 2000 Masyw Chełmca jest bardzo ważny dla zachowania jaworzyn miesiącznicowych 

w Sudetach oraz dla zachowania pełnej zmienności buczyn sudeckich. Charakteryzuje się on cennym 

zespołem rzadkich ptaków lęgowych. Stanowi ważną ostoję bioróżnorodności w silnie zmienionych 

przez przemysł i urbanizację rejonach Wałbrzycha. 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

pól uprawnych, położonych na terenie omawianego 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  

Próbki gleb pobrane na terenie obszaru Natura 2000 - Masyw Chełmca wykazywały zróżnicowany 

skład granulometryczny. W punktach nr 4 i 5 występowały gliny lekkie pylaste, w punkcie nr 3 

stwierdzono występowanie iłu, natomiast w punktach nr 1, 2 i 6 gliny średnie pylaste.   

4.4. Omówienie wyników badań 

4.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby charakteryzowały się odczynem kwaśnym we wszystkich punktach pomiarowych, 

w zakresie pH od 4,6 w punkcie nr 2 do 5,3 w punkcie nr 3. 
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Zawartość próchnicy w badanych glebach wynosiła od 4,88 % w punkcie nr 3 do 10,33 %                    

w punkcie nr 2. 

4.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W glebach pobranych do badań na terenie obszaru Natura 2000 - Masyw Chełmca, 

stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi w skali IUNG: 

cynk - zawartość podwyższona (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych,  

ołów - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 2, 3 i 4, do podwyższonej zawartości                      

(I stopień) w punktach nr 1, 5 i 6, 

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

chrom - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 5 i 6, przez podwyższoną zawartość 

(stopień I) w punkcie nr 4, do słabego zanieczyszczenia (II stopień) w punktach nr 1, 2 i 3,  

miedź - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punkcie nr 5, do podwyższonej zawartości                     

(I stopień) w punktach nr 1, 2, 3, 4 i 6, 

nikiel - od zawartości naturalnej (stopień 0) w punktach nr 4, 5 i 6, do zawartości podwyższonej 

(stopień I) w punktach nr 1, 2 i 3.  

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 gruntów grupy 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 obszaru Natura 2000 - Masyw Chełmca, nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych metali ciężkich, w tym rtęci i arsenu. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość 

dopuszczalną określoną w w/w rozporządzeniu dla grupy B we wszystkich punktach pomiarowych.  

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

punktach. 
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Tabela IV. 4.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie obszaru Natura 2000-  
Masyw Chełmca 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka Wałbrzych, Konradów 
50,797990 N          
16,227240 E 

2 0-30 pole uprawne Struga 
50,803630 N          
16,213330 E 

3 0-30 pole uprawne Lubomin 
50,799600 N          
16,196490 E 

4 0-30 łąka Gorce 
50,775570 N          
16,191660 E 

5 0-30 łąka Boguszów 
50,766160 N          
16,212270 E 

6 0-30 łąka Wałbrzych, Biały Kamień 
50,781910 N          
16,237040 E 

 

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

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 4,8 4,12 7,10 129 46,7 0,48 80,3 22,0 32,6 0,270 19,8 0,300 0,046 

2 4,6 5,99 10,33 126 25,8 0,39 67,1 21,0 30,9 0,124 14,3 0,076 0,159 

3 5,3 2,83 4,88 136 35,5 0,42 70,7 27,9 36,5 0,098 14,1 0,202 0,033 

4 5,0 5,83 10,05 85,9 37,5 0,36 54,7 26,6 23,9 0,107 17,1 0,085 0,380 

5 5,1 4,62 7,96 110 45,6 0,38 16,4 13,3 8,9 0,370 11,2 0,903 0,420 

6 5,2 5,84 10,07 95,9 49,7 0,38 27,6 22,7 21,6 0,145 16,0 0,196 0,107 
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IV B. TERENY WOKÓŁ MOGILNIKÓW 

5. Teren wokół mogilnika w m. Gęsiniec 

5.1. Charakterystyka obiektu 
Mogilnik zlokalizowany był  w gminie Strzelin w powiecie strzelińskim na działce 224, obręb 

Gościęcice 11. Infrastruktura mogilnika znajduje się na szczycie Koziej Góry. Góra ta położona jest 

pomiędzy wsiami Gęsiniec i Gościęcice. Właścicielem obiektu jest  Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie. 

Mogilnik zlokalizowany był w bunkrze wojskowym. Jest to konstrukcja ceglana, w większości 

przysypana nasypem ziemnym. W grudniu 2001 roku obiekt został zlikwidowany. Zgromadzone w nim 

przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania zostały zutylizowane termicznie.  Aktualnie 

wejście do bunkra jest zamurowane. W mogilniku składowano łącznie 37,140 Mg przeterminowanych 

środków ochrony roślin. 

Około 500 m od mogilnika znajduje się staw. Mogilnik otaczają tereny Lasów Państwowych – 

nadleśnictwo Ustroń oraz pola uprawne. Teren mogilnika znajduje się w odległości około 600 m od 

najbliższej zabudowy mieszkalnej.  

 
5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo – kontrolnych, rozmieszczonych na terenie łąki, pól 

uprawnych i lasu, zlokalizowanych w okolicy mogilnika. 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 okolicy mogilnika wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od gliny 

lekkiej pylastej w ppk nr 5, poprzez pył gliniasty w punktach nr 1, 3 do pyłu ilastego w ppk nr 2 i 4.  

5.4. Omówienie wyników badań 

5.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Próbki gleb, pobrane w okolicy mogilnika charakteryzowały się odczynem od bardzo kwaśnego w 

punktach 3,4 i 5 (pH 3,9-4,3) do kwaśnego w punktach nr 1 i 2 (pH 4,7-4,8). Zawartość próchnicy 

kształtowała się od 1,97% w ppk nr 4 do 3,9% w ppk nr 1. 

5.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     W badanych glebach, pobranych w okolicy omawianego mogilnika stwierdzono naturalną 

zawartość metali ciężkich w ppk nr 2-5.  Gleb ppk nr 1 (las) nie oceniono w skali IUNG.  

   W okolicy analizowanego mogilnika nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

metali ciężkich: cynku, ołowiu i miedzi, kadmu, chromu, niklu, rtęci i arsenu w stosunku do 

obowiązującego rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 

W punktach pomiarowych nr 1,2,3 i 4 przekroczona została dopuszczalna wartość stężenia 

benzo(a)pirenu.  

Dodatkowo w pobranych próbkach gleb oznaczono zawartość pestycydów (DDT, HCH, Atrazyna). Ich 

zawartość mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości stężeń, określonych dla grupy B rodzaju 

gruntów w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
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jakości ziemi. Zawartość siarki siarczanowej 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 wokół mogilnika w m. Gęsiniec 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 las na południowy - wschód od mogilnika 
50,754150 N 
17,077840 E 

2 0-30 łąka na południe od mogilnika 
50,753270 N 
17,077190 E 

3 0-30 pole uprawne na północ od mogilnika 
50,754980 N 
17,077530 E 

4 0-30 pole uprawne na północny-wschód od mogilnika 
50,755250 N 
17,079540 E 

5 0-30 pole uprawne na północny-zachód od mogilnika 
50,755100 N 
17,076010 E 

 
Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych na terenie wokół mogilnika w m. Gęsiniec 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan

owa 

Benzo 
(a)piren  

 
 
 

mg/kg 

Pestycydy 
                                         mg/kg 

DDT Atrazyna α-HCH β-HCH γ-HCH 

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

1 4,7 2,26 3,9 59,3 30,6 0,383 13,8 8,37 11,3 0,073 6,26 1,31 0,188 <0,025 <0,050 <0,025 <0,01 <0,0005 

2 4,8 1,36 2,34 53,3 24,1 0,279 16,8 8,25 10,3 0,072 5,29 0,57 0,0858 <0,025 <0,050 <0,025 <0,01 <0,0005 

3 3,9 1,8 3,1 61,6 36,7 0,302 16 12,0 10,9 0,055 6,22 0,68 0,123 <0,025 <0,050 <0,025 <0,01 <0,0005 

4 4,1 1,14 1,97 43,9 24,8 <0,25 17,4 9,57 11,4 0,041 5,48 0,94 0,0375 <0,025 <0,050 <0,025 <0,01 <0,0005 

5 4,3 1,15 1,98 51 22,4 0,318 17,1 9,94 11,9 0,051 6,12 0,41 0,0256 <0,025 <0,050 <0,025 <0,01 <0,0005 
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6. Teren wokół mogilnika w m. Lisowice 

6.1. Charakterystyka obiektu 
Mogilnik zlokalizowany był na działce 16/2 (obręb Lisowice), w odległości ok. 50 m od drogi  

Prochowice – Jurcz, na płaskim terenie. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajdowała się w odległości 

ok. 1 km. Mogilnik o pojemności 25 m
3
 zlokalizowany był w wybetonowanej piwnicy, zaizolowanej 

warstwą papy na lepiku zniszczonego budynku mieszkalnego. Mogielnik został zlikwidowany w roku 

2002, a teren zrekultywowany. Odpady niebezpieczne w ilości 3,65 Mg zostały przekazane do 

spalarni odpadów Lobbe w Dąbrowie Górniczej 

6.2.Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowych, rozmieszczonych  

na polach uprawnych wokół mogilnika. 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 zróżnicowany skład granulometryczny od piasku słabo gliniastego  

(ppk 3) poprzez piasek gliniasty lekki w ppk nr 1,2 do  pyłu gliniastego (ppk 4). 

6.4. Omówienie wyników badań 

6.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

W badanych glebach wykazano w ppk nr 1, 2, 4 odczyn  kwaśny (pH 4,6-5,5), a w ppk nr 3 obojętny 

(pH 6,8). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,60% (ppk 2) do 2,76% (ppk 3). 

6.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

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

 - zawartość naturalną (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu we wszystkich 

punktach pomiarowych,  

  W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń metali 

ciężkich: cynku, ołowiu i miedzi, kadmu, chromu, niklu, rtęci i arsenu w stosunku do wartości 

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

Stężenia benzo(a)pirenu mieściły się w zakresie od 0,027 mg/kg do 0,165 mg/kg, przekraczając 

normę w punkcie nr 1 i 4. 

Dodatkowo w pobranych próbkach gleb oznaczono zawartość pestycydów (DDT, HCH, Atrazyna). Ich 

zawartość mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości stężeń, określonych dla grupy B rodzaju 

gruntów w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi. 

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych. 
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Tabela IV. 6.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek w glebach pobranych wokół mogilnika w m. Lisowice 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne  po północno – wschodniej stronie mogilnika 

51.297960 N                 

16.387280 E 

2 0-30 
pole uprawne  po wschodniej stronie mogilnika 

51.297620 N 

16.386870 E 

3 0-30  
pole uprawne  po południowo-wschodniej stronie mogilnika 

51.297030 N 

16.386690 E 

4 0-30 
pole uprawne  południowo- zachodniej stronie mogilnika 

51.297250N 

16.385620 E 

 

 

 
Tabela IV.5.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
                        w glebach pobranych wokół mogilnika w m. Lisowice 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 

Benzo 
(a)piren  

 
 
 

mg/kg 

Pestycydy 
                                         mg/kg 

DDT Atrazyna α-HCH β-HCH γ-HCH 

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

1 
4,6 1,1 1,90 21 16 <0,25 9,8 6,4 5,9 0,028 4,1 0,32 0,040 <0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

2 
5,1 0,93 1,60 20 20 <0,25 8,5 6,4 5,5 <0,02 4,0 0,38 0,029 <0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

3 
6,8 1,6 2,76 24 21 <0,25 9,4 8,6 6,4 0,0231 4,6 0,36 0,027 <0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

4 
5,5 1,2 2,07 31 21 <0,25 9,4 8,0 6,4 0,0251 4,5 0,45 0,165 <0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 
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7. Teren wokół mogilnika w m. Iwiny  

7.1. Charakterystyka obiektu 
Zlikwidowany w 2010 roku mogilnik w Iwinach zlokalizowany był na działce nr 53/13 obręb Iwiny, w 

rejonie wsi Iwiny, w gminie Warta Bolesławiecka. Działka, na której znajduje się mogilnik jest 

nieużytkiem o pow. 0,32 ha. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. 

Mogilnik usytuowany jest na łące, w niedalekiej odległości od drogi relacji Warta Bolesławiecka – 

Lubków. Mogilnik to dwa obiekty budowlane po byłych magazynach materiałów wybuchowych 

Zakładów Górniczych „KONRAD” w Iwinach. Obiekty te stanowiły budowle nadpoziomowe częściowo 

zagłębione w ziemi ok. 1,5 m oddalone od siebie o ok. 25 m, obsypane ziemią, gruzem i porośnięte 

trawą. W latach 1975-1977 zaadoptowane one zostały na magazyny przeterminowanych i nie 

zużytych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich. Ich całkowita ilość wynosi około 46,000 Mg.  

Najbliższe cieki wodne to rzeka Bobrzyca, przepływająca około 500 m od obiektu.  Teren mogilnika 

nie znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. 

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania prowadzono w 4 punktach pomiarowych, rozmieszczonych na polach wokół mogilnika. 

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

w tabeli IV. 7.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.7.2.   

7.3. Charakterystyka gleb 

 Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych (ppk nr 1) i pyłów 

gliniastych w pozostałych punktach pomiarowych.  

7.4. Omówienie wyników badań 

7.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb wahał się od lekko kwaśnego (pH 6,5 w ppk nr 3) do obojętnego w 

pozostałych punktach pomiarowych (pH 6,6 - 6,7). Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 

1,81% (ppk nr 1) do 2,47% (ppk nr 4). 

7.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W badanych glebach, pobranych na terenie wokół mogilnika w m. Iwiny stwierdzono naturalną 

zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu i miedzi, kadmu, chromu, niklu. W badanych próbkach gleb nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń metali ciężkich: cynku, ołowiu i miedzi, 

kadmu, chromu, niklu, rtęci i arsenu w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.  

Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło dopuszczalną normę w punkcie pomiarowy nr 4. 

Dodatkowo w pobranych próbkach gleb oznaczono zawartość pestycydów (DDT, HCH, Atrazyna). Ich 

zawartość mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości stężeń, określonych dla grupy B rodzaju 

gruntów w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi. 

Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych. 
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Tabela IV. 7.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół mogilnika w m. Iwiny 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole odłogowane 
działka 53/6 

51,222220 N                 
15,701940 E 

2 0-30 pole odłogowane 
działka 53/6 

51,222500 N                 
15,702220 E 

3 0-30 pole odłogowane 
działka 53/6 

51,222780 N                 
15,702500 E 

4 0-30 pole odłogowane 
działka 53/2 

51,223050 N                 
15,702500 E 

 
 
Tabela IV.7.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół mogilnika w m. Iwiny 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan-

owa 

Benzo 
(a)piren  

 
 
 

mg/kg 

Pestycydy 
                                         mg/kg 

DDT Atrazyna α-HCH β-HCH γ-HCH 

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

1 6,7 1,05 1,81 42,1 16,2 0,22 21,9 17,2 8,7 0,048 6,2 0,66 <0,004 
<0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

2 6,6 1,24 2,14 38,5 13,4 0,17 20,2 16,2 10,5 0,048 6,1 0,67 <0,004 
<0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

3 6,5 1,27 2,18 42,4 17,5 0,20 19,8 22,2 7,5 0,052 6,7 0,54 <0,004 
<0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

4 6,7 1,43 2,47 44,5 17,8 0,20 18,7 20,6 8,0 0,058 6,2 1,08 0,059 
<0,025 <0,05 <0,025 <0,01 <0,0005 

 
 
 



 36 

IV C. TERENY WOKÓŁ ZAKŁADÓW  i INNE OBIEKTY 

8. Tereny wokół KORPO Sp. z o.o w Jaworze 

8.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład produkcyjny KORPO  zlokalizowany jest na zachodnim obrzeżu miasta Jawora, na 

terenie o przeznaczeniu przemysłowym. Od strony południowej  znajduje się Zakład Energetyczny 

(posterunek) i droga 363, od strony zachodniej – droga 374 i wiadukt – trasa Jawor - Wałbrzych, po 

drugiej stronie drogi tereny zakładu „Kuźnia Jawor”, od strony północnej tereny rolnicze, od strony 

wschodniej – teren zakładu weterynaryjnego i tereny rolnicze. 

Przedmiotem  jego działalności  jest produkcja i montaż: 

- specjalnych przekładni zębatych, stożkowych, czołowych planetarnych, 

- specjalnych napędów elektrycznych do maszyn – silników elektrycznych, 

- łożysk do wieńców obrotowych. 

Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza są: kabina malarska typu WSK-M 3000 z 

kurtyną wodną oraz półautomatyczna kabina malarska firmy HEIMER z kurtyna wodną, w których 

prowadzone są procesy powlekania metali, a także suszarka tunelowa firmy HEIMER. 

Z każdego źródła zanieczyszczone powietrze odprowadzane jest odrębnymi emitorami do atmosfery. 

Rocznie zużycie lotnych związków organicznych przekracza 5 Mg w ciągu roku i w związku z tym 

instalacja podlega pod standardy emisyjne. Zakład w 2014 roku wyemitował 3,46 Mg LZO, a także CO 

i CO2, pył całkowity,  NOx, SOx i SO2.   

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w otoczeniu obiektu. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych przedstawiono na 

rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.8.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.8.2.   

8.3. Charakterystyka gleb  

 Badane gleby wykazały skład granulometryczny  pyłu ilastego.   

8.4. Omówienie wyników badań 

8.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

   Analizowane gleby wykazały odczyn od kwaśnego w ppk 1 (pH 5,3) do lekko kwaśnego w ppk 2, 3, 

4  (pH 6,2-6,3).  Zawartość próchnicy wahała się od 2,24% (ppk 1) do 2,93% (ppk 2).  

8.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała  zawartość naturalną 

(stopień 0) Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni we wszystkich punktach pomiarowych.  

W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń  badanych 

metali w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi. Suma BTX utrzymywała się poniżej poziomu oznaczalności. 

Stwierdzono przekroczenie sumy WWA w ppk nr 1 i 4. Stężenia benzo(a)pirenu mieściły się  

w zakresie od 0,111 mg/kg do 0,280 mg/kg przekraczając normę we wszystkich punktach 

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

pomiarowych.  
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Tabela IV. 8.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół KORPO Sp. z o.o. w Jaworze 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne na wschód od zakładu 

51.052910 N          

16.216610 E 

2 0-30 
pole uprawne na północny wschód od zakładu 

51.053880 N     

16.215460 E 

3 0-30 
pole uprawne na północny wschód od zakładu 

51.054660 N           

16.214180 E 

4 0-30 
pole uprawne na północ od zakładu 

51.054570 N          

16.212700 E 

 

 
Tabela IV.8.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych  
metali ciężkich i innych wskaźników w glebach pobranych wokół KORPO Sp. z o.o. w Jaworze 

  
Nr Odczyn 

w 1 n 
KCl 

C-org. Zawartoś
ć 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

-wa  

∑WWA  
 

mg/kg 

Benzo 
(a) 

-piren 

∑BTX  
 

mg/kg 

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

 

1 5,3 1,3 2,24 52 36 0,28 20 24 15 0,161 6,8 0,68 1,43 0,28 <0,1 

2 6,3 1,7 2,93 62 40 0,41 22 28 17 0,28 8,8 0,97 0,72 0,130 <0,1 

3 6,3 1,6 2,76 56 40 0,35 22 26 16 0,167 8,6 0,74 0,602 0,111 <0,1 

4 6,2 1,6 2,76 56 33 0,37 21 28 17 0,111 8,2 1,50 1,29 0,246 <0,1 



 39 

9. Teren wzdłuż trasy kolejowej w obrębie Rudna - dz. 502/3 

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

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

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

rozsypywania się koncentratu na pola wzdłuż trasy jego przewozu.  

9.1. Charakterystyka obiektu 

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono łącznie w 4 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

pola uprawnego wzdłuż torów kolejowych. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.9.1, a szczegółowe wyniki badań  

w tabeli IV.9.2.   

9.3. Charakterystyka gleb  

   Pobrane próbki gleb charakteryzowały się grupą granulometryczną piasku gliniastego mocnego w 

ppk nr 2, 3  i gliny lekkiej w ppk 1 i 4. 

9.4. Omówienie wyników badań 

9.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Próbki gleb  charakteryzowały się odczynem od bardzo kwaśnego ppk 2 (pH 3,9) do kwaśnego w 

pozostałych punktach pomiarowych (pH 4,7-5,1).  

Zawartość próchnicy wahała się od 1,26% (ppk 2) do 2,24% (ppk 4).  

 9.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

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

-  zawartość naturalną (stopień 0) Zn i Cd we wszystkich punktach pomiarowych, 

- podwyższoną zawartość (stopień I) ołowiu we wszystkich punktach, 

- silne zanieczyszczenie (stopień IV) miedzią w ppk nr 1,2,4, a w ppk nr 3 bardzo silne 

zanieczyszczenie (stopień V) tym pierwiastkiem.   

    W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych  stężeń 

cynku, ołowiu, kadmu i arsenu w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Stwierdzono przekroczenie wartości 

dopuszczalnej stężenia miedzi we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższe stężenie wynosiło 

570 mg/kg – ppk nr 3. 
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Tabela IV. 9.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych wzdłuż trasy kolejowej obręb Rudna dz. 502/3 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne po poł-zach. stronie torów, w południowej części działki 
51. 498440 N               

16. 258730 E 

2 0-30 pole uprawne po poł-zach. stronie torów, na zachód od ppk nr 3 
51. 498760 N          

E 16.259080 E 

3 0-30 pole uprawne 
po poł-zach. stronie torów, w środkowej części działki, bliżej 

torów 
51. 498810 N     

16. 259540 E 

4 0-30 pole uprawne po poł-zach. stronie torów, w północnej części działki 
51. 499200 N                         

16.259850 E 

 
                                                 Tabela IV.9.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich 
                                                  i innych wskaźników w glebach, pobranych wzdłuż trasy kolejowej obręb Rudna dz. 502/3 
 

Nr 
punktu 

Odczyn w 
1 n KCI 

(pH)  
C org % 

Zawartość 
próchnicy % 

Metale w mg/kg gleby 

Zn Pb Cd Cu As 

1 4,8 0,9 1,48 49 48 0,3 250 6,2 

2 3,9 0,7 1,26 33 38 <0,25 180 4,8 

3 4,7 0,7 1,28 46 66 0,28 570 6,8 

4 5,1 1,3 2,24 69 72 0,39 480 9,8 
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10. Teren wokół Jaro S.A. w Jaroszowie 

10.1. Charakterystyka obiektu 

  Zakład Jaro S.A., do którego należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław"                    

oraz zakład przetwórczy surowców mineralnych, położony jest we wschodniej części Jaroszowa, na 

terenie gminy Strzegom, w powiecie świdnickim. Zakład ten zlokalizowany jest w pobliżu trasy 

komunikacyjnej Strzegom-Wrocław. Otoczenie zakładu stanowią wyrobiska i zwałowiska, pola 

uprawne i nieliczne tereny zadrzewione. Po jego północno-wschodniej stronie położone jest 

składowisko odpadów, utworzone w nieczynnym wyrobisku „Halina”, z którego wcześniej wydobywano 

gliny. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w Jaroszowie oraz w większej odległości, w Rusku  

i Laskach. 

Zakład Jaro S.A. jest dostawcą niskoglinowych, glinokrzemianowych surowców ogniotrwałych. 

Działalność spółki polega na wydobywaniu glin ogniotrwałych i ich przeróbce. Produkowane są gliny 

mielone i palone, szamot lekki, nieformowane wyroby ogniotrwałe, kruszywa budowlane. Zakład 

wyposażony jest m.in. w piece obrotowe, kruszarki, młyny, suszarnie i przesiewacze. Emisja z zakładu 

obejmuje pył, SO2, NO2, CO, CO2 i benzo(a)piren. 

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały z sześciu punktów pomiarowych, wyznaczonych na terenie pól 

uprawnych zlokalizowanych wokół omawianego zakładu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.10.1, a 

szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.10.2.  

10.3. Charakterystyka gleb  

Badane próby gleb w punktach nr  2, 3, 4, 5 i 6 , wykazały skład granulometryczny pyłu ilastego,  

z wyjątkiem punktu nr 1, gdzie stwierdzono występowanie gliny lekkiej.  

10.4. Omówienie wyników badań 

10.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

     Analizowane gleby wykazywały odczyn bardzo kwaśny w punkcie nr 5 (pH 4,5), kwaśny                     

w punktach nr 1 i 6 (zakres pH 5,0-5,3) oraz lekko kwaśny w punktach nr 2, 3 i 4 (pH od 6,0 do 6,2).  

Zawartość próchnicy wynosiła od 2,53 % w punkcie nr 3 do 3,22 % w punkcie nr 5. 

10.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb, pobranych na terenach wokół zakładu Jaro S.A. w Jaroszowie stwierdzono naturalną 

zawartość cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi i niklu (stopień 0) w skali IUNG.  

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 pobranych próbach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych metali ciężkich, w tym rtęci i arsenu.   

Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną we wszystkich punktach pomiarowych. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w punktach nr 2, 3, 5 i 6 była niska  

(I stopień), natomiast w punktach nr 1 i 4 stwierdzono IV stopień, co oznacza zawartość podwyższoną 

antropogenicznie. 
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Tabela IV. 10.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół zakładu Jaro S.A. w Jaroszowie   
 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne po zachodniej stronie zakładu 

50,990610 N               

16,428930 E 

2 0-30 
pole uprawne po południowej stronie zakładu 

50,986790 N               

16,438150 E 

3 0-30 
pole uprawne w pobliżu wyrobiska „Stanisław" 

50,987630 N               

16,445800 E 

4 0-30 
pole uprawne między zakładem a składowiskiem odpadów 

50,991770 N               

16,446880 E 

5 0-30 
pole uprawne po wschodniej stronie osiedla Jaroszów-Hotele 

 50,993280 N               

16,444110 E 

6 0-30 
pole uprawne po zachodniej stronie osiedla Jaroszów-Hotele 

50,993190 N               

16,436770 E 

Tabela IV.10.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół zakładu Jaro S.A. w Jaroszowie   
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto-
ść 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano-

wa  

Benzo(a)
piren 

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

1 5,3 1,85 3,19 45,1 20,6 0,29 24,4 11,8 12,7 0,031 8,1 7,98 0,160 

2 6,2 1,53 2,64 54,0 22,7 0,28 23,8 12,2 13,8 0,065 6,8 1,14 0,053 

3 6,1 1,47 2,53 42,2 17,8 0,23 25,8 9,8 12,1 0,055 7,8 0,83 0,156 

4 6,0 1,81 3,12 37,0 17,5 0,26 23,7 9,7 12,1 0,043 7,2 5,01 0,036 

5 4,5 1,87 3,22 51,2 22,1 0,34 25,6 14,2 11,7 0,055 8,0 0,64 0,042 

6 5,0 1,83 3,15 51,3 18,1 0,33 23,1 15,1 10,5 0,043 6,8 1,07 0,071 
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11. Teren wokół Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. - Zakład 
w Pogalewie Wielkim   
 

11.1. Charakterystyka obiektu 

   Zakład zlokalizowany jest w miejscowości Pogalewo Wielkie w gminie Brzeg Dolny, wzdłuż 

południowej jezdni drogi wojewódzkiej nr 341, relacji Brzeg Dolny – Lubiąż, w granicach jednej 

nieruchomości: na 5 działkach nr: 143/2, 143/3, 144/11. 144/12 i 187, AM-1, obręb Pogalewo Wielkie. 

W Zakładzie produkowana jest elastyczna pianka poliuretanowa w postaci bloków metodą ciągłą Max 

Foam  lub metodą Nova Flex.  Istniejące obiekty technologiczne są rozmieszczone względem siebie w 

zabudowie ciągłej zgodnie z przebiegiem linii produkcyjnej t.j.: 

- hala zbiorników, 
- hale spieniania, 
- hale transportowe, 
- hala sezonowania, 
- hala magazynowa bloków długich , 
- hala magazynowa bloków krótkich, 
- hala produkcyjna, 
- hala magazynowa wyrobów gotowych. 

Produkcja pianek poliuretanowych obejmuje nw operacje: 
- hermetyczny transport ciekłych surowców ze zbiorników magazynujących, 
- dozowanie surowców do głowicy mieszającej, 
- transport mieszaniny do spodniej części koryta (Max Foam ) lub bezpośrednio na płyty (Nova 

Flex ) 
- transport mieszaniny w taśmociągu wyścielonym papierem siarczanowym – w czasie 

transportu pianka rośnie a następnie stabilizuje się; na transporterze wewnątrz tunelu nadaje 
się piance kształt prostopadłościanów, 

- sezonowanie pianki, 
- transport do pomieszczeń magazynowych, 
- transport bloków do hali konfekcjonowania, 
- cięcie bloków na elementy o kształcie wymaganym przez odbiorców, 
- klejenie elementów pianki – w trakcie kontroli brak produkcji na linii klejenia, 
- transport pianki w postaci handlowej do magazynu, spedycja. 

Prowadzone są też operacje pomocnicze tj. mycie elementów agregatu i cięcie filcu i innych 

materiałów. Podstawowe surowce do produkcji pianki poliuretanowej to poliole polieterowe oraz  

izocyjaniany - TDI. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane. Główne emitory to instalacja do 

produkcji pianki poliuretanowej, emitująca chlorek metylenu i TDI (izocyjaniany). Emisja dopuszczalna 

nie jest przekraczana. 

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Badania prowadzono łącznie w 5 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych wokół 

zakładu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów 

kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.11.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.11.2.  

11.3. Charakterystyka gleb 

  Próbki gleb pobrane  wokół Zakładu w  Pogalewie Wielkim wykazały zróżnicowany skład 

granulometryczny od piasków słabo gliniastych (ppk nr 3), poprzez piaski gliniaste lekkie (ppk nr 1,4 i 

5 ) do glin lekkich w ppk nr 2. 
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11.4. Omówienie wyników badań 

11.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Gleby pobrane wokół analizowanego obiektu wykazały odczyn od kwaśnego (pH 5,0-5,3) w ppk nr 

2,4 i 5 do obojętnego w pozostałych punktach pomiarowych (pH 6,7-6,9). 

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy na poziomie od 0,69% (ppk nr 5) do 1,74% 

(ppk nr 2).  

11.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

 W badanych glebach, pobranych wokół Zakładu Produkcyjnego w  Pogalewie Wielkim stwierdzono 

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

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

w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, na terenie 

wokół omawianego zakładu nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń cynku, 

ołowiu kadmu, miedzi, rtęci i arsenu. 

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

Suma WWA mieściła się w granicach wartości dopuszczalnych stężeń, określonych w wymienionym 

powyżej rozporządzeniu. 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była naturalna w I stopniu  w ppk nr 3-5 oraz II w ppk nr 1 

i III w ppk nr 2. Wartości zasolenia wahały się od 25 (ppk nr 4) do 92 µS/cm i uznać można, że 

wartości te są tolerowane przez wszystkie rośliny. 
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Tabela IV. 11.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Malborskich Zakładów Chemicznych 

„Organika” S.A. - Zakład w Pogalewie Wielkim   
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne vis a vis wjazdu do zakładu 
51,25706° N 
16,61547° E 

2 0-30 pole uprawne pobliżu hali spieniania, na północny wschód od zakładu 
51,25744° N 
16,61746° E 

3 0-30 łąka na zachód od zakładu. 
51,25519° N 
16,61104° E 

4 0-30 pole odłogowane 
na południe od hali spieniania, na południowy wschód od 

zakładu. 
51,25572° N 
16,61910° E 

5 0-30 pole uprawne na północny zachód od zakładu 
51,25442° N 
16,61339° E 

 
Tabela IV.11.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. – Zakład w Pogalewie Wielkim 
 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczano

-wa  

Benzo(a) 
-piren 

∑WWA  
 

mg/kg 

Zasolenie 
 

μS/cm 

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

1 6,9 0,67 1,16 21,6 12,7 <0,25 5,60 <0,02 2,34 2,49 0,07 0,54 92,00 

2 5,3 1,01 1,74 22,1 19,9 <0,25 5,60 0,022 3,48 3,1 0,0567 0,4 87,00 

3 6,7 0,72 1,24 26,2 14 <0,25 7,00 <0,02 3 0,21 0,0523 0,52 41,00 

4 5,2 0,62 1,07 21,9 18,9 <0,25 5,70 <0,02 2,23 0,18 0,0312 0,19 25,00 

5 5,0 0,40 0,69 26,0 13,6 <0,25 5,20 0,021 2,62 1,59 0,0723 0,81 53,00 
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12. Tereny wodonośne m. Wrocław  

12.1. 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 Bierdzany. 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.  

W pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia. U podnóża hałdy Huty 

Siechnice przy ul. Zachodniej, zlokalizowana jest instalacja do przerobu odpadów żużla pohutniczego 

firmy „Local Recycling” Center Sp. z o.o.  

12.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych. Cztery punkty pomiarowe (nr 1,2,3 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.12.1, a szczegółowe wyniki badań  

w tabeli IV.12.2.   

 

 

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

   Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Na łąkach terenów wodonośnych 

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

gliniaste mocne (ppk nr 3). Na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice występowały piaski gliniaste mocne 

(ppk nr 5), gliny lekkie (ppk nr 7), gliny lekkie pylaste (ppk nr 6), a w ogrodach działkowych (ppk nr 8) 

gliny lekkie.  

12.4. Omówienie wyników badań 

12.4.1. 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) i obojętny w ppk nr 2 i 3 (pH 7,2). 

W punktach zlokalizowanych na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice (ppk nr 5-7) stwierdzono odczyn 

zasadowy (pH 7,3-7,7), tak jak i w glebach ogrodów w ppk nr 8 (pH 7,6).  

Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 1,41% (ppk nr 4) do 4,78% (ppk nr 1) w 

glebach łąk terenów wodonośnych, od 1,48-1,66% w glebach wokół hałdy Huty oraz 1,81% 

w glebach ogrodów.  

12.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

Zawartość badanych metali ciężkich: cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, niklu wg skali IUNG  odpowiadała 

naturalnej zawartości (stopień 0) w punktach pomiarowych 2-8. Jedynie w ppk nr 1, położonym na 

łąkach terenów wodonośnych osiągnęła podwyższoną zawartość (stopień I), 

Zawartość chromu kształtowała się od zawartości naturalnej w ppk nr 3 (stopień 0), poprzez 

podwyższoną (stopień I) w ppk nr 4,5,6  do słabego zanieczyszczenie 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 (ppk nr 1-4), 

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

oraz standardów jakości ziemi. Punkty pomiarowe ppk nr 5-8 porównano do grupy B rodzajów 

gruntów.  

W odniesieniu do wartości, zawartych w wymienionym powyżej rozporządzeniu stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń chromu w punktach nr 1 i 2, zlokalizowanych na łąkach terenów 

wodonośnych. W pozostałych punktach pomiarowych nie wykazano przekroczenia wartości 

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

1,2,3 i 4 (grupa A) oraz w pozostałych punktach pomiarowych (grupa B) stwierdzono ponadto 

przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia benzo(a)pirenu. We wszystkich punktach 

pomiarowych wykazano niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG (I stopień).  
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Tabela IV. 12.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach wodonośnych Wrocławia 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wokół hałdy Huty Siechnice 2015 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 łąka pomiędzy piezometrem P16 a P15, w pobliżu stawu, na wysokości emitorów EC 
51,04267°N 
17,14890°E 

2 0-30 łąka w pobliżu piezometru PVIII/11 
51,04190°N 
17,14462°E 

3 0-30 łąka przy piezometrze P9 
51,04527°N 
17,13829°E 

4 0-30 łąka pomiędzy hałdą a stawami infiltracyjnymi 
51,04621°N 
17,13770°E 

5 0-30 łąka pomiędzy hałdą Huty a piezometrem P5 
51,04380° N 
17,13383°E 

6 0-30 łąka pomiędzy drogą do Oławy a zakładem przerobu hałdy 
51,04140° N 
17,12995° E 

7 0-30 łąka przy ul. Kościuszki w Siechnicach, vis a vis ul. Kościuszki 16 
51,04006°N 
17,13559°E 

8 0-30 ogród działkowy na terenie ogrodów działkowych POD Tulipan, działka nr 87/88 
51,03712° N 
17,13917°E 
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Tabela IV.12.2. 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 - 2015 
  

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 Hg As mg/100g mg/kg  

1 5,8 2,77 4,78 87,7 31,1 0,502 51,2 21,4 19,5 0,077 10,70 0,88 0,0319 

2 7,2 2,30 3,97 74,8 30,2 0,481 91,8 20,3 20,0 0,077 9,70 0,54 0,0391 

3 7,2 0,96 1,66 58,0 20,8 0,319 29,9 11,9 9,93 0,039 4,66 0,26 0,0407 

4 6,0 0,82 1,41 38,9 19,6 <0,25 26,6 8,44 7,08 0,048 4,28 0,25 0,0202 

5 7,3 0,86 1,48 39,2 22,6 <0,25 51,5 9,85 9,65 0,075 5,24 0,39 0,809 

6 7,3 0,91 1,57 38,6 22,4 <0,25 53,4 9,50 9,53 0,074 5,29 0,52 0,0925 

7 7,7 0,96 1,66 46,6 25,1 <0,25 96,4 10,7 13,2 0,053 5,51 0,30 0,115 

8 7,6 1,05 1,81 82,3 24,0 0,312 96,7 14,8 13,4 0,074 6,14 0,39 0,119 
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13. Teren wokół  PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym 

13.1.Charakterystyka obiektu 

PCC ROKITA S.A. zlokalizowana jest w Brzegu Dolnym. Teren Zakładów ograniczony jest od strony  

zachodniej ul. H. Sienkiewicza, od strony południowej ul. Urazką, od wschodniej sąsiaduje ze 

składowiskiem odpadów Ekologistyka Sp. z o.o. a część północna graniczy z lasami państwowymi 

nadleśnictwa Oborniki Śl. 

Od lat systematycznie Zakłady ograniczają emisję. Wiąże się to ze zmianami modernizacyjnymi 

prowadzonymi  na wytwórniach.  

Na terenie zakładu znajdują się następujące instalacje: 

1. instalacja do produkcji chloru metodą elektrolizy membranowej, 
2. instalacja do produkcji kwasu solnego poprzez spalanie chloru w wodorze, 
3. instalacja do produkcji sody kaustycznej z ługu sodowego, 
4. instalacja do produkcji chlorobenzenów,  
5. instalacja do produkcji fosforopochodnych, 
6. instalacja do produkcji uniepalniaczy, 
7. instalacja do produkcji tlenku propylenu, 
8. instalacja do produkcji polieterów, 
9. instalacja do produkcji rokopoli polimerycznych i rokryli, 
10. produkcja izopropylofenolu, 
11. spalarnia ciekłych odpadów chloroorganicznych, 
12. instalacja energetycznego spalania paliw. 

  Na terenie PCC Rokita zlokalizowana jest także: 

-  spółka Exol posiadająca dwie instalacje do produkcji siarczanowanych, instalację do produkcji 

etoksylatów oraz instalację do produkcji natłustek, kwaternizantów oraz mieszanek,  

- spółka  ADAMA Manufacturing Poland SA posiadająca instalację do produkcji pielika oraz instalację 

do produkcji antywylegacza,  

- spółka MCAA posiadająca instalację do produkcji kwasu monochlorooctowego. 

     W procesie produkcji ze wszystkich emitorów z terenu PCC Rokita SA emitowane są: chlor, rtęć, 

chlorowodór, węglowodory alifatyczne, tlenek propylenu, tlenek etylenu, węglowodory aromatyczne, 

benzen, chlorobenzen, dwuchlorobenzen, kwas siarkowy, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, 

pył, fenol, formaldehyd, kwas akrylowy, styren, akrylonitryl, fluorowodór, dioksyny i furany, kadm i tal, 

suma metali, chlorofenole, dimetyloamina, 1,2- dichloroetan oraz alkohol butylowy. 

13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Badania gleb prowadzono w 8 punktach pomiarowo kontrolnych zlokalizowanych w rejonie PCC 

Rokita S.A. na terenie: pól i łąk oraz ogrodów działkowych. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów pomiarowo - kontrolnych opisano w tabeli IV.13.1, a 

wyniki badań w tabeli IV.13.2.  

13.3. Charakterystyka gleb 

Badane próbki gleb wykazały zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych 

mocnych (ppk nr 4) , piasków gliniastych mocnych pylastych (ppk nr 5), poprzez pył gliniasty w ppk nr 

2, gliny lekkie w ppk nr 1 i 3 do glin  ciężkich (ppk nr 8) i glin  ciężkich pylastych w ppk nr 6 i 7. 

13.4. Omówienie wyników badań 
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13.4.1.Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany i wahał się od bardzo kwaśnego (pH 4,2) w punkcie nr 1, 

poprzez kwaśny (pH 4,8-5,5) w punktach 2,3 i 7, lekko kwaśny w ppk nr 5,6 i 8 (pH 5,8-6,4) do 

odczynu obojętnego w punkcie nr 4 (pH 6,7).  

Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 1,46% w ppk nr 5 do 10,72% w ppk nr 2 (łąka). 

13.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

    W badanych próbkach gleb, pobranych w rejonie PCC Rokita S.A. stwierdzono następujące 

stopnie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w skali IUNG: 

- cynk: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,3,5,6 i 8 poprzez zawartość podwyższoną w 

ppk nr 4 i 7 do średniego zanieczyszczenia (stopień  III) w ppk nr 2, 

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

- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 2,  

- miedź: od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk nr 1,3,4 i 5, poprzez podwyższoną zawartość 

(stopień I) w ppk nr 6,7 i 8  do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk 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, pobranych  

w otoczeniu PCC Rokita S.A. stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń cynku  

i arsenu w punkcie nr 2, zlokalizowanym na łące. W pobranych próbkach gleb nie stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń ołowiu, kadmu, miedzi, a także rtęci. 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu zanotowano w ppk nr 2, 3 i 5. W ppk nr 2 

odnotowano ponadto przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy WWA. Nie zostało przekroczone 

dopuszczalne stężenie węglowodorów aromatycznych i ich sumy oraz wybranych węglowodorów 

chlorowanych (tabela IV.13.2) - chlorobenzeny. Chlorowane węglowodory alifatyczne podano jako 

suma: dichlorometanu, tetrachlorometanu, tetrachloroetanu, trichlorometanu, trichloroetanu. W sumie 

nie uwzględniono jednak 1,2 dichloroetanu dla którego nie udało się osiągnąć granicy oznaczalności 

dla grupy B rodzajów gruntów w warstwie 0-0,3 m. Także dla chlorofenoli nie udało się osiagnąć  

granicy oznaczalności dla grupy B rodzajów gruntów w warstwie 0-0,3 m.  

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) w ppk nr 2,3,6,7 i 8, średnia w ppk 

nr 4 i 5 (II stopień) oraz podwyższona antropogenicznie (IV stopień) w ppk nr 1.   

 

Objaśnienie do tabeli 13.2:  

WWA podano jako sumę: naftalenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, 

benzo(a)pirenu, benzo(a)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu.  

BTX podano jako sumę: benzenu, etylobenzenu, toluenu, ksylenu, styrenu. Chlorobenzeny podano jako sumę: 

monochlorobenzenu,dichlorobenzenów, trichlorobenzenów, tetrachlorobenzenów, pentachlorobenzenu i 

heksachlorobenzenu. Chlorofenole podano jako sumę: monochlorofenoli, dichlorofenoli, trichlorofenoli, 

tetrachlorofenoli, pentachlorofenolu i chloronaftalenu. Chlorowane węglowodory alifatyczne (suma bez 1,2-

dichloroetanu) podano jako suma: dichlorometanu, tetrachlorometanu, tetrachloroetanu, trichlorometanu, 

trichloroetanu. 1,2-dichloroetan jest jednym z chlorowanych węglowodorów alifatycznych i powinien być doliczony 

do sumy, ponieważ posiada znacznie wyższą granicę oznaczalności niż pozostałe. Podano go dodatkowo jako 

pojedynczy związek.  
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Tabela IV. 13.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym 

 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne m. Wały za budynkami nr 17 i 19 
51,26532°N 
16,77996°E 

2 0-30 łąka m. Brzeg Dolny (Krańsko), ul. Odrzańska 
51,25881°N 
16,75256°E 

3 0-30 pole odłogowane m. Brzeg Dolny, ul. Kręta 
51,26715°N 
16,74353°E 

4 0-30 ogród działkowy m. Brzeg Dolny, ROD Sielanka, al. Jerozolimskie 
51,26837°N 
16,70911°E 

5 0-30 pole uprawne przed m. Naborów 
51,27322°N 
16,68469°E 

6 0-30 pole uprawne m. Warzyna w pobliżu Odry 
51,25401°N 
16,77388°E 

7 0-30 pole uprawne m. Gąsiorów 
51,24388°N 
16,74164°E 

8 0-30 pole uprawne na północ od m. Księginice 
51,25000°N 
16,75061° E 
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Tabela IV.13.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
                          w glebach pobranych na terenie wokół PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawart-
ość 

próchni-
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza-

nowa 

 
Benzo 

(a) 
piren 

 
∑ 
 

WWA 

 
Chloro
fenole 

∑ 

Chloro
benze-

ny  
 ∑ 

1,2-
dichloro 

-etan 

Alifaty
czne 

chloro
wane  

∑  

Ben-
zen 

Etylo-
benzen 

Tolu-
en 

Ksy-
len 

Styren 
Suma 
BTX  

 

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

 
 

 

 

          

Węglowodory mg/kg 

1 4,2 0,89 1,53 36,3 22,4 <0,250 13,4 0,054 6,92 5,30 <0,004 0,0813 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

2 5,2 6,22 10,72 706 89 2,43 62,4 0,604 21,2 1,99 0,479 4,58 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

3 4,8 1,44 2,48 48,5 49,2 0,261 10,8 0,383 4,19 0,44 0,165 0,949 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

4 6,7 2,3 3,97 72 24,4 0,261 12,8 0,115 4,06 1,53 0,0303 0,203 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

5 6,4 0,85 1,46 23,9 14,9 <0,250 9,08 0,052 3,38 2,23 0,0948 0,544 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

6 5,8 1,19 2,05 90,8 27 0,537 45,3 0,08 15,9 0,47 0,0106 0,130 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

7 5,5 1,26 2,17 104 29 0,5 55,9 0,113 12,2 1,5 0,0179 0,196 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

8 5,8 1,38 2,38 88,5 23,9 0,442 39,4 0,097 11,9 0,44 0,0285 0,263 <0,010 <0,010 <0,05 <0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
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14. Teren wokół Wytwórni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Eurovia Polska 
S.A. w Jordanowie Śl.   
 
14.1.Charakterystyka obiektu 

Wytwórnia zlokalizowana jest na działce nr 262/2 obręb Jordanów Śl., gm. Jordanów Śląski.  

Powierzchnia powyższej działki wynosi ok. 2,7244 ha. Wokół działki we wszystkich kierunkach 

rozciągają się pola uprawne, pozbawione zadrzewień i cennej roślinności. Od północnego wschodu 

część działki zajmuje las. Od wschodu przebiega droga krajowa z Wrocławia do Kudowy i granicy z 

Czechami. 

W Wytwórni Mas Bitumicznych typ AMMANN 240 o wydajności 240 Mg/rok produkuje się masy 

mineralno-bitumiczne do budowy nawierzchni drogowych. Produkcja mas bitumicznych w wytwórni 

polega na wymieszaniu gorącego kruszywa i bitumu z wypełniaczem i dodatkami w ilościach 

śladowych. Komponentami do produkcji mieszanki mineralno - bitumicznej są: kruszywo, wypełniacz i 

asfalt oraz dodatki w ilościach śladowych. 

W skład instalacji wchodzą: 

- zespół suszenia i mieszania kruszywa. Suszarka bębnowa z palnikiem kombinowanym o mocy 

cieplnej 20 MW z otaczarką i filtrem tkaninowym, opalana olejem opałowym lekkim i pyłem węglowym. 

Zanieczyszczone powietrze odprowadzane jest za pomocą wentylatora wyciągowego do atmosfery - 

emitor E1, 

- zbiornik mączki wapiennej o pojemności 80 m3 oraz zbiornik pyłu z odpylacza o pojemności 70 m3. 

Odpowietrzenia na wylocie posiadają filtr tkaninowy - emitor E2. 

- 3 zbiorniki bitumu o pojemności 60 m3 każdy, wyposażone w układ podgrzewania elektrycznego - 

emitory: E3-E5, 

-  zbiornik pyłu węglowego o pojemności 120 m3. Odpowietrzenia na wylocie posiadają filtr tkaninowy 

- emitor E6. 

W procesie produkcji emitowane są benzo(a)piren, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, fenol, pył 

PM10, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne. 

14.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

     Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na polach wokół 

Wytwórni. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. Lokalizację punktów 

kontrolno - pomiarowych opisano w tabeli IV.14.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.14.2.  

14.3. Charakterystyka gleb  

Analizowane próbki gleb wykazały skład granulometryczny glin ciężkich pylastych w ppk nr 3-5 i pyłów 

ilastych w ppk 1 i 2.  

14.4. Omówienie wyników badań 

14.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

    Próbki gleb, pobrane wokół Zakładów charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem od lekko 

kwaśnego w ppk nr 1 – 3 (pH 6,0-6,4), poprzez obojętny (pH 7) w ppk nr 4 i zasadowy w ppk nr 5 (pH 

7,5). Zawartość próchnicy wahała się od 2,69% (ppk nr 5) do 6,67% (ppk nr 2).  
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14.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

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

Zawartość niklu i chromu była naturalna we wszystkich punktach pomiarowych za wyjątkiem punktu nr 

1, gdzie stwierdzono zawartość podwyższoną (stopień I) tych metali. Zawartość miedzi była naturalna 

w ppk nr 1 i 2, a w pozostałych punktach pomiarowych podwyższona.  

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

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie stwierdzono przekroczenia  

dopuszczalnych stężeń, wymienionych powyżej metali ciężkich, a także arsenu i rtęci.  

Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych benzo(a)pirenu w punktach pomiarowych nr  

3 i 4. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia sumy WWA. Wykazano naturalną 

zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w stopniach I - II.   
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Tabela IV.14.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Wytwórni Mieszanek 
Mineralno – Asfaltowych Eurovia Polska w Jordanowie Śl. 

 
 Nr 

punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne na wschód od obiektu 
50,87652°N 
16,85791°E 

2 0-30 pole odłogowane na południowy - zachód od obiektu 
 50,87632° N 
16,85330° E 

3 0-30 pole uprawne na południe od obiektu vis a vis instalacji 
50,87623°N 
16,85546°E 

4 0-30 pole uprawne na północ od obiektu, vis a vis instalacji 
50,87794° N 
16,85530°E 

5 0-30 pole uprawne na północny - wschód od obiektu 
50,87792°N 
16,85710°E 

 
 

Tabela IV.14.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych 
wskaźników w glebach pobranych wokół Wytwórni Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Eurovia Polska w Jordanowie Śl. 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan

owa 

Benzo 
(a) 

                                                     
piren 

∑ 
WWA 

 
 mg/kg 

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

1 6,0 1,67 2,88 52,5 16,5 0,414 53,2 17,5 55,1 0,081 8,26 1,34 0,0262 0,077 

2 6,5 3,87 6,67 47,4 41,9 0,567 36,6 23,1 34,7 0,108 18,8 3,27 0,028 0,142 

3 6,4 2,59 4,47 64,5 23,6 0,542 48,4 31,7 37,8 0,107 12,7 0,97 0,031 0,147 

4 7,0 1,92 3,31 78,7 18,0 0,454 41,0 25,9 29,1 0,066 13,8 0,74 0,041 0,184 

5 7,5 1,56 2,69 69,1 14,8 0,392 36,5 27,8 22,1 0,053 9,31 0,93 0,0258 0,115 

 

Środowiska we Wrocławiu 
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IV D. TERENY WOKÓŁ SKŁADOWISK ODPADÓW 

15. Teren wokół  składowiska odpadów Exalo Drilling S.A. i składowiska gm. 
Niechlów  w  m. Wronów 
15.1. Charakterystyka obiektu 

    Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie Exalo Drilling S.A. zlokalizowany 

jest w północnej części gminy Niechlów, pomiędzy miejscowościami Siciny  

i Wronów, na działce nr 264/1. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest  

w odległości ok. 1 km od składowiska. Od północy i od południa składowisko otaczają grunty rolne. Od 

zachodu teren składowiska otacza kompleks leśny Nadleśnictwa Góra. Od wschodu obiekt graniczy   

z częściowo zrekultywowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy 

Niechlów. W obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składowane są odpady o kodzie 01 

05 08 – płuczki wiertnicze, zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 oraz 01 05 

06. Obiekt funkcjonuje od 1996 roku, a jego poprzednim zarządcą była firma Poszukiwania Naftowe 

DIAMENT Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Jego powierzchnia całkowita wynosi 4,2 ha. Obiekt jest 

ogrodzony i posiada dozór.  

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa się z 6 kwater : 

 kwatery nr 1 i 4 – zrekultywowane, 

 kwatery nr 2 i 5 – uzyskano decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

na ich zamknięcie i zatwierdzono projekt rekultywacji. Termin rekultywacji został określony do 

2020 roku. 

 kwatery nr 3 i 6 – eksploatowane. 

Łączna pojemność składowania urobku wiertniczego w sześciu kwaterach obiektu wynosi 69590 m
3
 . 

Kwatery są uszczelnione na dnie i skarpach, folią PEHD o grubości 2 mm. Pod dnem kwater ułożony 

jest drenaż wód gruntowych z wylotem zabezpieczonym studnią betonową do rowu melioracyjnego. 

 Zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, obiekt we Wronowie 

zalicza sią do pozostałych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i występuje w formie 

stawu osadowego. 

Składowane odpady o kodzie 01 05 08 nie są odpadami niebezpiecznymi. Unieszkodliwianie solanki 

jako odpadu z płuczki wiertniczej polega na odparowaniu wody oraz oddzieleniu soli w postaci stałej. 

Proces prowadzony jest w wyparce próżniowej w sposób zautomatyzowany na terenie obiektu. 

    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne we Wronowie położone jest na 

działce nr 270 obręb Wronów. Powierzchnia składowiska wynosi ok. 1,15 ha, a pojemność 37100 m
3
. 

Obiekt funkcjonował w latach 1996-2012. Na koniec 2012 r nagromadzono tu 12.656,37 Mg odpadów.  

Właścicielem obiektu jest Gmina Niechlów. 

Składowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu w wyrobisku po eksploatacji żwiru. 

Bezpośrednie  otoczenie  składowiska tworzą grunty orne. W odległości 250 m na zachód od obiektu 

znajduje się niewielki kompleks leśny. Od strony wschodniej przebiega  droga  gruntowa łącząca wieś 

Wronów z Sicinami. Najbliższe zabudowania wsi Wronów, zlokalizowane są na północ od 

składowiska w odległości około 1000 m. Od strony zachodniej ze składowiskiem odpadów innych niż 

niebezpieczne  i obojętne graniczy składowisko odpadów powiertniczych Exalo Drilling S.A.  

W miejscu lokalizacji omawianego obiektu odpady były składowane od czasów sprzed II wojny 
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światowej, a gmina jedynie sformalizowała stan faktyczny. Obiekt składał się z jednej kwatery  

z dnem zagłębionym od 0,2 m do 3,2 m w warstwie gruntów słabo przepuszczalnych i skarpami 

uszczelnionymi gliną od strony północnej, zachodniej i południowej. Kwatera została wyposażona w 

drenaż odcieków z odprowadzeniem do studzienki betonowej. Od strony zachodniej i północnej 

wykonano obwałowania o wysokości 0,3 - 3,5 m. Teren obiektu jest ogrodzony. Obecnie trwa 

rekultywacja obiektu.    

15.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Próby gleb pobrane zostały z 6 punktów pomiarowych, zlokalizowanych na terenie pól uprawnych i 

lasu w pobliżu składowisk. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku. 

Lokalizację punktów kontrolno - pomiarowych 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 piasków słabo gliniastych w ppk nr 5, piasków 

gliniastych lekkich w ppk nr 1 i 6 oraz piasków gliniastych mocnych w pozostałych punktach 

pomiarowych.  

15.4. Omówienie wyników badań 

15.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny w puncie nr 5 (pH 6,4), obojętny w punktach nr 

2, 4 i 6 (pH od 6,7 do 7,1) oraz zasadowy w punktach nr 1 i 3 (pH 7,6). Zawartość próchnicy wynosiła 

od 0,93 % w punkcie nr 1 do 8,76 % w punkcie nr 5 (las). 

15.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb pobranych do badań na terenach wokół analizowanych składowisk stwierdzono 

naturalną zawartość cynku, ołowiu, kadmu, chromu i niklu. Zawartość miedzi była naturalna w ppk nr 

1- 4 i 6, a podwyższona (stopień I) w ppk nr 5.   

 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 nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i arsenu. Jedynie w ppk nr 6 

odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń baru. 

Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną w punkcie nr 6. Zawartość siarki 

siarczanowej we wszystkich pobranych próbkach była niska (I stopień).  

Wartości zasolenia wahały się od 60,8 µS/cm (ppk nr 4) do 134,8 µS/cm (ppk nr 5) i uznać można, 

że wartości te są tolerowane przez wszystkie rośliny. 
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Tabela IV.15.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb pobranych wokół składowiska odpadów 
 Exalo Drilling S.A.i składowiska gminy Niechlów we Wronowie (gm. Niechlów) 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne po stronie wschodniej składowiska gminy Niechlów. 
51,74505°N 
16,43669°E 

2 0-30 pole uprawne na wysokości składowiska gminy Niechlów 
51,74624°N 
16,43635°E 

3 0-30 pole uprawne na północny-wschód od składowiska Exalo Drilling 
 51,74682°N 
16,43523°E 

4 0-30 pole uprawne na północ od składowiska Exalo Drilling 
51,74689°N 
16,43391°E 

5 0-30 las na zachód od składowiska Exalo Drilling 
51,74425°N 
16,43279°E 

6 0-30 pole uprawne na południe od składowiska Exalo Drilling 
51,74418°N 
16,43547°E 

 
Tabela IV.15. 2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych wokół składowiska odpadów Exalo Drilling S.A.i składowiska gminy Niechlów we Wronowie (gm. Niechlów) 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawarto-
ść 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

Benzo(a) 
piren 

Zasolenie 
 

μS/cm 

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

1 7,6 0,54 0,93 41,1 14,5 <0,25 5,46 7,68 <5 <0,02 2,81 31,5 0,36 0,0152 70,7 

2 6,7 1,13 1,95 44,8 19,2 <0,25 10,6 11,3 8,21 <0,02 3,48 38,9 0,58 0,0169 88,9 

3 7,6 0,85 1,47 38,5 16,5 0,261 10,6 12,8 8,71 <0,02 4,09 55,6 0,33 0,0158 86,5 

4 6,7 0,77 1,33 26,9 16,2 <0,25 10,9 8,78 6,32 <0,02 3,41 36,1 0,27 0,0085 60,8 

5 6,4 5,08 8,76 26,1 20 <0,25 6,2 10,4 <5 <0,02 4,03 26,1 1,21 0,0197 134,8 

6 7,1 0,86 1,48 39,3 23,2 <0,25 7,5 10,4 5,03 0,027 3,87 482 1,05 0,0369 89,4 
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16. Teren wokół składowiska odpadów w Żukowicach 

16.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Żukowicach zlokalizowane jest w gminie Żukowice w powiecie głogowskim,  

na działce nr 616, obręb Żukowice, w odległości ok. 500 m na południe od wsi Żukowice. Składowisko 

to jest składowiskiem wgłębnym zlokalizowanym w wyrobisku po niekontrolowanej eksploatacji 

surowców mineralnych. Jest ono położone na terenie słabo zurbanizowanym. Otoczenie stanowią 

użytki rolne. Najbliżej położona zabudowania mieszkalne znajduje się w odległości ok. 400 m  

w kierunku północno-zachodnim. Składowisko posiada jedynie naturalne uszczelnienie w postaci 

słabo przepuszczalnych glin zwałowych i iłów, bardzo dobrze izolujących warstwy głębsze. 

Powierzchnia składowiska wynosi  7000 m
2
, a jego pojemność całkowitą określono na 24 500 m

3
. 

Obiekt był eksploatowany od 1989 roku. Przyjmowania odpadów do składowania zaprzestano z dniem 

31 grudnia 2007 roku. Szacuje się, że na składowisku zdeponowano od początku eksploatacji (wg 

stanu na koniec I kw. 2007 r.) ok. 16.000 m
3
 odpadów (ok. 65 % jego planowanej objętości). 

 Obecnie składowisko to jest w fazie poeksploatacyjnej. Jego rekultywacje zakończono w 2010 roku.  

16.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

    Próbki gleb pobrane zostały w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych na   

polach uprawnych położonych wokół Obiektu. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.16.1, a szczegółowe wyniki badań w 

tabeli IV.16.2.  

16.3. Charakterystyka gleb 

   Próbki gleb pobrane w otoczeniu składowiska wykazały skład granulometryczny pyłu gliniastego 

(ppk 1-4) i pyłu ilastego (ppk 5).  

16.4 Omówienie wyników badań 

16.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy 

    Gleby wokół omawianego składowiska, wykazały odczyn lekko kwaśny w ppk  1 – 4 (pH 6,3-6,5)  

i obojętny w ppk nr 5 (pH 6,7). Zawartość próchnicy kształtowała się na poziomie od 1,69% (ppk 4) do 

4,48% (ppk 3).  

16.4.2. Zawartość metali i innych wskaźników 

Zawartość metali ciężkich kształtowała się następująco: 

-  cynk, ołów, kadm, chrom, nikiel - zawartość naturalna (stopień 0) we wszystkich ppk,  

- miedź od zawartości podwyższonej (stopień I) w ppk nr 4-5 do słabego zanieczyszczenia w ppk nr  

1-3.  

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 nie stwierdzono przekroczenia wartości 

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

Poziom benzo(a)pirenu wahał się w granicach od 0,010 mg/kg do 0,027 mg/kg, nie przekraczając 

wartości dopuszczalnej. Zawartość siarki siarczanowej była niska (I stopień).  
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Tabela IV.16.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie wokół składowiska w Żukowicach 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  
pole uprawne  północna strona składowiska 

51.66241°N         
15.98504°E 

2 0-30 
pole uprawne  północno-wschodnia strona składowiska 

51.66235°N           
15.98597°E 

3 0-30 
pole uprawne wschodnia strona składowiska 

51.66181°N        
15.98687°E 

4 0-30 
pole uprawne  południowo-wschodnia strona składowiska 

51.66079°N            
15.98616°E 

5 0-30 
pole uprawne  południowo-zachodnia  strona składowiska 

51.66094°N           
15.98473°E 

 
Tabela IV.16.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych 
                         wskaźników w glebach pobranych na terenie wokół składowiska w Żukowicach 

Nr Odczyn w 1 
n KCl 

C-org. Zawartość 
próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczanowa 

Benzo 
(a)piren 

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

1 
6,4 1,1 1,90 39 46 <0,25 16 83 8,1 0,064 6,9 0,61 0,027 

2 
6,3 1,6 2,76 39 50 0,25 15 86 9 0,063 6,9 1,1 0,018 

3 
6,4 2,6 4,48 38 44 <0,25 15 78 8,3 0,045 6,9 1,1 0,014 

4 
6,5 0,98 1,69 40 39 0,26 16 64 10 0,049 6,7 1,2 0,0192 

5 
6,7 1,1 1,90 40 32 <0,25 22 52 15 0,049 7,3 1,3 0,010 
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17. Teren wokół składowiska odpadów w m. Smolna  

17.1.Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy 

Oleśnica, położone jest pomiędzy miejscowościami Smolna i Gręboszyce, 7 km na południe 

od Oleśnicy na działkach nr 81/4 (kwatera) AM 1 oraz 74/2, 74/3 i 74/4 w obrębie Smolna. 

Od strony północnej, wzdłuż składowiska przebiega droga gruntowa. Dojazd do składowiska 

odbywa się od drogi powiatowej łączącej miejscowości Smolna i Gręboszyce. Droga 

przebiega w odległości około 25 m na północny-wschód od obiektu. Najbliższe zabudowania 

(miejscowości Gręboszyce i Smolna) zlokalizowane są w odległości 700 – 750 m od 

składowiska. Tereny bezpośrednio przylegające do obiektu są wykorzystywane rolniczo, 

zajęte przeważnie pod uprawę zbóż. Od strony północnej występują łąki i nieużytki. W 

odległości 500 m od składowiska na północ przepływa ciek Smolna. Obiekt zlokalizowany w 

wyrobisku po byłej piaskowni. Składowisko eksploatowane było od 1994 roku do 31 marca 

2015 roku. Właścicielem obiektu jest Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy.  

Powierzchnia składowiska wynosi 4,6 ha, a pojemność 890 tys. m3. Na składowisku do 

końca 2014 roku nagromadzono 252668,02 Mg odpadów.  Składowisko składało się  

z 2 kwater. Obiekt posiada uszczelnienie z maty bentonitowej i folii.  Składowisko 

wyposażone  m.in. w 2 zbiorniki na odcieki, system drenażu odcieków, budynek socjalno-

administracyjny, ogrodzenie oraz urządzenia techniczne. Przy obiekcie zlokalizowana jest 

sortownia odpadów oraz stacja przeładunkowa (w budowie). Składowisko wyposażone jest w 

instalację do odgazowania - kontener z pochodnią. Od kwietnia 2015 roku składowisko 

poddane zostało zabiegom rekultywacji, która powinna ulec zakończeniu do 30 czerwca 

2016 roku. 

17.2. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Próbki gleb pobrane zostały z 5 punktów pomiarowych z pól uprawnych, przylegających do 

składowiska odpadów. 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 

Badane próbki gleb wykazały skład granulometryczny od pyłu gliniastego w ppk nr 1,2,5 do glin 

lekkich pylastych (ppk nr 3 i 4). 

17.4. Omówienie wyników badań 

17.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Odczyn badanych gleb był zróżnicowany od bardzo kwaśnego w ppk nr 3 i 4 (pH 4,1), poprzez 

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

mieściła się w zakresie od 1,19% (ppk 3 i 5) do 1,48% (ppk 1). 
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17.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

W próbach gleb pobranych wokół składowiska odpadów w Smolnej stwierdzono 

naturalną zawartość cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, chromu i niklu. 

   W badanych próbkach gleb nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych stężeń  badanych metali w tym arsenu i rtęci, w stosunku do wartości 

określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 

ziemi.  

Stężenia benzo(a)pirenu mieściły się w zakresie od 0,0153 mg/kg do 0,047 mg/kg, 

przekraczając  wartość dopuszczalnego stężenia w ppk nr 1,2 i 3. Zawartość siarki 

siarczanowej była niska (I stopień).  
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Tabela IV. 17.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb wokół składowiska odpadów w Smolnej 
Nr 

punktu 
Poziom  

pobrania  
(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

 
Lokalizacja 

Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne vis a vis wjazdu na składowisko 
51,16368° N 
17,43965°E 

2 0-30 pole uprawne w pobliżu kontenera, na północny-zachód od obiektu. 
51,16176° N 
17,44006° E 

3 0-30 pole uprawne na północ od obiektu 
51,16368° N 
17,44251° E 

4 0-30 pole uprawne na północny-wschód od obiektu. 
51,16306° N 
17,44349° E 

5 0-30 pole uprawne na południowy-wschód od obiektu. 
51,16118° N 
17,44358° E 

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

 

Nr Odczyn w 

1 n KCl 

C-org. Zawartość 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 

siarczanowa 

Benzo(a)piren 

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

1 6,1 0,86 1,48 38,1 18,5 <0,25 10,9 8,65 6,16 0,028 4,27 0,74 0,047 

2 5,1 0,83 1,43 35,8 18,9 <0,25 8,3 7,00 5,21 0,027 3,64 0,44 0,033 

3 4,1 0,69 1,19 35,6 15,9 <0,25 9,65 8,85 5,61 0,022 3,94 0,91 0,031 

4 4,1 0,8 1,38 31,8 16,4 <0,25 9,01 8,28 5,24 0,025 3,49 0,53 0,0173 

5 4,6 0,69 1,19 30,4 16,3 <0,25 10 5,68 5,44 0,035 4,5 0,58 0,0153 
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IV E. INNE TERENY  

18. Tereny potencjalnego występowania gazu ziemnego łupkowego na 
odwiercie Siciny 2 
 

18.1. Charakterystyka obiektu 

  Gaz ziemny (głównie metan) jest najczystszym ekologicznie  źródłem energii spośród paliw 

kopalnych. Cechuje się w szczególności niską emisją gazów cieplarnianych, a także brakiem 

niebezpiecznych odpadów. Z tego powodu w przypadku krajów takich jak Polska, których 

zapotrzebowanie na energię zaspakajane jest przez węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny jest 

atrakcyjną ekologicznie alternatywą. Dla krajów pozbawionych konwencjonalnych złóż gazu 

warunkiem wykorzystania gazu jako alternatywnego, czystego  źródła energii, jest jednak dostępność 

nowych, a jednocześnie długoterminowo przewidywalnych i wiarygodnych  źródeł gazu. W przypadku 

Polski źródłem gazu ziemnego, potencjalnie umożliwiającym ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących ze spalania węgla, może być gaz łupkowy, w mniejszym stopniu gaz 

zamknięty (tight gas). Technologie poszukiwań i produkcji gazu łupkowego posiadają zarówno 

wyróżniające je cechy szczególne, jak i cechy identyczne jak  w przypadku produkcji gazu ze złóż 

konwencjonalnych. Oddziaływanie na środowisko samego procesu wiercenia za gazem łupkowym jest 

podobne jak w przypadku wiercenia na  złożach konwencjonalnych. Dotyczy to przede wszystkim 

przewiercania poziomów wodonośnych. Lista zagrożeń środowiska naturalnego,  które  występują 

podczas prowadzenia wierceń poszukiwawczych i wydobycia gazu łupkowego obejmuje: degradację 

gleb, lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i gruntów paliwami, środkami myjącymi oraz 

materiałami służącymi do sporządzania płynów zabiegowych stosowanych w procesie 

technologicznym, zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych,   gruntów   i   wód  podziemnych   w   

wyniku awaryjnego  odprowadzania do  nich  ścieków,  płynów  technologicznych,  przenikania 

zanieczyszczeń ze zbiorników odpadów lub migracji zanieczyszczeń rozlanych na terenie wiertni, 

zanieczyszczenie wód  podziemnych  filtratem  z płuczki  w  wyniku jej  ucieczki  do górotworu, 

zaburzenia równowagi hydrogeologicznej w związku z niedoskonałą izolacją przewiercanych 

poziomów wodonośnych zwłaszcza wód użytkowych, nadmierne pobory wody z ujęć 

powierzchniowych lub podziemnych, emisję hałasu z urządzeń wiertniczych i środków transportu, 

emisję zanieczyszczeń do atmosfery, uszkodzenie urządzeń i budowli wodnych oraz melioracyjnych w 

obrębie zajętego terenu. Podmioty prowadzące prace w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

gazu łupkowego zobowiązane są do uzyskania koncesji. W województwie dolnośląskim jedną z firm, 

która uzyskała koncesję na prowadzenie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż gazu 

łupkowego jest firma Gora Energy Sp. z o.o. W okresie 11.11.2011–09.08.2013 roku firma ta 

prowadziła prace na odwiercie Siciny – 2 w powiecie górowskim, w gminie Niechlów, obręb Tarpno – 

działka 139 (2,45 ha).  W odwiercie nie prowadzono zabiegu szczelinowania. Prowadzono tu prace 

wiertnicze, podczas których wykorzystywano płuczkę wiertniczą oraz badano chłonność skały.  

Test chłonności polega na zatłoczeniu w jednostce czasu odpowiedniej ilości czystej wody (bez 

żadnych dodatków chemicznych) do skały w celu wyznaczenia jej współczynnika przepuszczalności.  
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Odwiert Siciny – 2 ma głębokość końcową 3398 m, natomiast długość odwiertu wynosi 3520 m. 

Środowisko gruntowo-wodne zabezpieczone było podczas wiercenia przez ułożone płyty betonowe, 

których spoiny były zabezpieczone piaskiem wraz z cementem. W  miejscach, gdzie mogło dojść do 

rozlania paliwa dodatkowo ułożono warstwę folii PEHD pod płytami (powierzchnia zabezpieczona folią 

PEHD – 1490 m
2
). 

18.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

    Badania prowadzono łącznie w 7 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie 

graniczącym z odwiertem i na polach uprawnych w jego pobliżu.  

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

w tabeli IV.18.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.18.2.  

18.3. Charakterystyka gleb  

 Próbki gleb pobrane na terenie graniczącym z odwiertem wykazały skład granulometryczny  piasków  

słabogliniastych (ppk nr 2-5), a w ppk nr 6 piasku gliniastego mocnego. Na glebach pól uprawnych 

(ppk nr 1 i 7) występowały piaski gliniaste mocne.     

18.4. Omówienie wyników badań 

18.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Gleby na terenie graniczącym z odwiertem wykazywały odczyn od obojętnego (pH 6,8) w ppk  4 i 5  

do zasadowego w ppk nr 2,3,6 (pH 7,4-8,1). Gleby pól uprawnych (ppk 1 i 7) wykazały odczyn lekko 

kwaśny (pH 5,9-6,5). 

Badane próbki gleb na terenie graniczącym z odwiertem charakteryzowały się zawartością próchnicy 

na poziomie od 0,26% (ppk nr 4 i 6) do 0,51% (ppk nr 3). Gleby pól uprawnych zawierały od 1,36% 

(ppk nr 7) do 1,42% (ppk nr 1) próchnicy.  

18.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Na terenie graniczącym z odwiertem nie dokonano oceny wg skali IUNG. Ocena wykonana na 

polach uprawnych w ppk nr 1 i 7 wykazała naturalną zawartość (stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, 

miedzi, chromu i niklu.  

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

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

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

(teren pól uprawnych) i C (teren graniczący z odwiertem). W punktach 2 i 6, położonych na terenie 

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

pomiarowych. Stężenia baru na terenie na graniczącym z odwiertem (ppk 2-6), były wyższe niż na 

polach uprawnych (ppk nr 1 i 7). Najniższe stężenie tego pierwiastka odnotowano w ppk nr 7 na polu 

uprawnym, położonym w dalszej odległości od analizowanego odwiertu. Poziom benzo(a)pirenu 

przekroczył wartość dopuszczalną w punkcie nr 1, położonym na polu uprawnym. Zawartość siarki 

siarczanowej była niska (I stopień). Zasolenie osiągnęło wartości od 48,0 do 92,3 µS/cm w glebach 

pól uprawnych (ppk nr 1 i 7) oraz od 36,2 µS/cm(ppk nr 4) do 244 µS/cm (ppk nr 6) w punktach 

położonych na terenie na graniczącym z odwiertem. Wartości zasolenia uznać można za tolerowane 

przez wszystkie rośliny. W punkcie nr 7, położonym na polu uprawnym i stanowiącym „tło” nie 

stwierdzono najniższych wartości zasolenia ani stężeń metali za wyjątkiem stężenia baru.  
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Tabela IV. 18.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenie potencjalnego występowania 
 gazu ziemnego łupkowego w m. Siciny 
 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne 
vis a vis wjazdu na teren odwiertu  działka 47, obręb 
Tarpno 

51,71933° N 
16,47554° E 

2 0-30 teren przemysłowy na południe od odwiertu 
51,71864° N 
16,47433° E 

3 0-30 teren przemysłowy na zachód i południowy zachód od odwiertu 
51,71881° N 
16,47423° E 

4 0-30 teren przemysłowy na południowy wschód od odwiertu 
51,71871° N 
16,47484° E 

5 0-30 teren przemysłowy na północny wschód od odwiertu 
51,71900° N 
16,47483° E 

6 0-30 teren przemysłowy na północ od odwiertu 
51,71909° N 
16,47414° E 

7 0-30 pole uprawne działka nr 64/2 obręb Brzeziny –tło 
51,71739° N 
16,47610° E 
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Tabela IV.18.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników w glebach 
pobranych na terenie potencjalnego występowania gazu ziemnego łupkowego w m. Siciny 

Nr Odczyn w 
1 n KCl 

C-org. Zawarto-
ść 

próchnicy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarczan

owa 

Benzo 
(a) 

                                                     
piren 

Zasolenie 
µS/cm 

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

1 5,9 0,821 1,42 22,6 14,3 <0,250 8,50 8,73 <5,00 0,035 3,07 31,3 0,152 0,0309 48,0 

2 7,8 0,181 0,31 20,4 17,2 <0,250 5,14 7,71 <5,00 <0,020 1,80 740 0,822 0,0063 82,3 

3 7,4 0,293 0,51 37,5 16,3 <0,250 6,43 39,4 <5,00 <0,020 2,72 63,5 0,945 0,0119 77,8 

4 6,8 0,150 0,26 15,9 5,43 <0,250 5,65 7,79 <5,00 <0,020 2,13 105 0,675 0,0047 36,2 

5 6,8 0,165 0,28 18,2 5,81 <0,250 10,6 11,9 9,86 <0,020 2,83 66,6 0,697 0,0043 63,1 

6 8,1 0,151 0,26 23,9 29,9 <0,250 5,44 8,50 <5,00 <0,020 2,41 121 0,954 0,0055 244 

7 6,5 0,790 1,36 27,5 18,9 <0,250 6,48 7,65 <5,00 0,0207 2,9 21,3 1,15 0,0274 92,3 
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IV F. TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO 

19. Tereny użytkowane rolniczo – Ferma Tuczu Trzody Chlewnej APRO SP.J. 
 w Tomaszowie Bolesławieckim 
19.1. Charakterystyka obiektu 

Spółka „APRO” , położona jest w Tomaszowie Bolesławieckim w gminie Bolesławiec w powiecie 

bolesławieckim. Spółka prowadzi chów i hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze 

ponad 30 kg. W wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności na terenie Fermy Tuczu Trzody 

Chlewnej w Tomaszowie Bolesławieckim powstają nawozy naturalne w postaci obornika i gnojowicy. 

Podmiot zagospodarowuje te nawozy naturalne w całości na użytkach rolnych, których jest 

posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin (uprawa jęczmienia, rzepaku, żyta, pszenicy ozimej, 

kukurydzy na ziarno i zielonego groszku). Ponadto stosuje też nawozy mineralne w postaci stałej. 

Spółka opracowuje plany nawożenia, które są opiniowane przez Okręgową Stację Chemiczno-

Rolniczą we Wrocławiu. Spółka zleca Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu 

wykonanie badań  gleby na zawartość azotu oraz wykonanie badań gnojowicy i obornika na 

zawartość azotu, potasu i  fosforu. 

19.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, na których zastosowano obornik i gnojowicę. 

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

w tabeli IV.19.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.19.2.  

19.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasków gliniastych mocnych pylastych w ppk 

nr 3,  piasków gliniastych lekkich w ppk nr 4 oraz glin lekkich pylastych w ppk nr 1,2 i 5. 

19.4.Omówienie wyników badań 

19.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego w ppk nr 4 (pH 4,3), 

poprzez kwaśny w ppk nr 3 i 5 (5,2- 5,3) oraz zasadowy w ppk nr 1 i 2 (pH 7,4-7,6).   

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 2,74% (ppk nr 5) do 

5,91% (ppk nr 4). 

19.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) niklu i chromu we wszystkich punktach. Zawartość cynku i kadmu kształtowała się od 

zawartości naturalnej (stopień 0) do podwyższonej (stopień I) w ppk nr 3,4 i 5 w przypadku cynku oraz 

ppk nr 3 i 4 w przypadku kadmu. Zawartość ołowiu kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 

0) w ppk nr 5, poprzez zawartość podwyższoną w ppk nr 2, 3 i 4 do słabego zanieczyszczenia 

(stopień II) w ppk nr 1. Zawartość miedzi kształtowała się od zawartości naturalnej (stopień 0) w ppk 

nr 5, poprzez zawartość podwyższoną (stopień I) w ppk nr 3 i 4, silne zanieczyszczenie (stopień IV) w 

ppk nr 2 do bardzo silnego zanieczyszczenia (stopień V) w ppk nr 1. 

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

zawartość cynku, kadmu, chromu i niklu utrzymywała się poniżej dopuszczalnych wartości stężeń 

określonych dla gruntów grupy B. W punktach nr 1 i 2 przekroczona została dopuszczalna wartość 
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stężeń ołowiu i miedzi. Podobnie przekroczenie standardów miedzi i ołowiu odnotowano w 

Tomaszowie Bolesławieckim  podczas badań prowadzonych przez Starostwo w Bolesławcu w 2010 

roku.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w ppk nr 1-4. Zawartość 

siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) w ppk nr 5 oraz średnia (II stopień)  

w pozostałych punktach pomiarowych .  

   Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 139,75 kg/ha (ppk nr 1) do 306,35 kg/ha (ppk nr 

5). Przyjmując 79 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm 

(województwo dolnośląskie - jesień 2015 rok) należy uznać wyniki badań we wszystkich punktach 

pomiarowych za wyższe od tej wartości.  

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.19.2):  

- zawartość fosforu była zróżnicowana od bardzo niskiej w ppk nr 1 i 2, poprzez średnią w ppk nr 5 do 

bardzo wysokiej w pozostałych ppk,  

- zawartość potasu była  średnia w ppk nr 1, wysoka w ppk nr 5 i bardzo wysoka w pozostałych ppk, 

- zawartość magnezu była średnia w ppk nr 4,  wysoka w ppk nr 1 i bardzo wysoka w pozostałych ppk. 

 



 78 

Tabela IV. 19.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych na terenach użytkowanych rolniczo-  
Ferma Tuczu Trzody Chlewnej APRO SP.J. w Tomaszowie Bolesławieckim 
 

Nr 
Punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne 
dz.466, obręb Tomaszów Bolesławiecki 

51,28194° N 
15,65083° E 

2 0-30 pole uprawne 
dz.466, obręb Tomaszów Bolesławiecki 

51,28306° N 
15,64917°E 

3 0-30 pole uprawne 
dz.467, obręb Tomaszów Bolesławiecki 

51,28306° N 
15,65111° E 

4 0-30 pole uprawne 
dz.467, obręb Tomaszów Bolesławiecki 

51,28361° N 
15,65222° E 

5 0-30         pole uprawne 
dz.482/2, obręb Tomaszów Bolesławiecki 

51,28389° N 
15,65472°E 

 
Tabela IV.19.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników  
w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo- Ferma Tuczu Trzody Chlewnej APRO SP.J. w Tomaszowie  
Bolesławieckim 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

Makroelementy 
formy przyswajalne 

N mineralny 

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

mg/kg P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

kg/ha 

1 7,4 2,59 4,47 88,4 167,0 0,38 34,7 1097,0 17,8 3,43 0,159 2,2 12,7 7,7 139,75 

2 7,6 2,41 4,15 59,4 124,0 0,27 34,1 663,0 15,8 3,04 0.048 2,2 24,6 8,0 173,48 

3 5,3 3,30 5,69 98,8 34,8 0,54 15,4 24,0 6,2 2,83 0,364 33,2 37,2 8,3 296,85 

4 4,3 3,43 5,91 83,2 46,3 0,43 19,7 16,2 8,5 2,45 0.032 25,9 28,8 4,1 288,02 

5 5,2 1,59 2,74 76,7 37,8 0,31 16,6 12,4 7,3 2,22 0,015 12,5 21,8 9,9 306,35 
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20. Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo Rolne „Brzezinka"  
Tereszkiewicz, Lipa  Sp. Jawna - Ferma Trzody Chlewnej w Brzezince  
 

20.1. Charakterystyka obiektu 

Gospodarstwo Rolne „Brzezinka” zlokalizowane jest się we wsi Brzezinka i obejmuje działki 

o łącznej powierzchni 403,46 ha. Ferma Trzody Chlewnej zlokalizowana jest na działkach nr 202/16, 

202/17 i 203/10 AM2 obręb Brzezinka. W najbliższym otoczeniu fermy znajduje się zabudowa wsi 

Brzezinka z ruinami zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. W dalszej odległości znajdują się 

pola uprawne i obszary zalesione. Zbudowania inwentarskie skoncentrowane są w centrum 

Gospodarstwa w obrębie wsi Brzezinka. Pola uprawne należące do Gospodarstwa otaczają wieś. 

Gospodarstwo prowadzi chów i hodowlę trzody chlewnej. Średnioroczna obsada wynosi około 956,8 

DJP. Ze względu na ilość stanowisk dla macior przekraczającą 750 oraz 2000 stanowisk dla świń o 

wadze ponad 30 kg ferma zaliczana jest do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Podmiot 

posiada pozwolenie zintegrowane. Gospodarka nawozami naturalnymi  polega na składowaniu 

obornika na szczelnej betonowej płycie wyposażonej w system zbierania odcieków, gromadzeniu 

gnojowicy w szczelnych żelbetowych zbiornikach naziemnych typu korten, o pojemności 

umożliwiającej jej gromadzenie przez okres 4,5 do 5 miesięcy. Nawozy naturalne stosowane są 

zgodnie z planami nawożenia, wykonanymi w oparciu o badania gleb oraz nawozów. Gnojowica 

stosowana jest na polach Gospodarstwa „Brzezinka” o pow. 403,46 ha oraz na gruntach 

gospodarstwa Mariola i Krzysztof Lipa o pow.234,13 ha w m. Brzezinka, Miodary, Boguszyce i 

Sokołowice.  Ilość zastosowanej gnojowicy wynosi od 10 m
3
 do 45 m

3
 na 1 ha użytków rolnych 

zgodnie z planami nawożenia. 

20.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

   Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo - kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych, użytkowanych przez Gospodarstwo. Rozmieszczenie punktów kontrolno - pomiarowych 

przedstawiono na rysunku. Ich lokalizację opisano w tabeli IV.20.1, a szczegółowe wyniki badań w 

tabeli IV.20.2.  

20.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasków słabo gliniastych w ppk nr 1 i 3,  

piasków gliniastych lekkich w ppk nr 2, piasków gliniastych mocnych w ppk 4 oraz gliny lekkiej pylastej 

w ppk nr 5. 

20.4. Omówienie wyników badań 

20.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały odczyn  kwaśny w ppk nr 5 (pH 5,2) oraz lekko kwaśny  

(pH 5,7-6,1) w pozostałych punktach pomiarowych. 

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,34% (ppk nr 5) do 

1,83% (ppk nr 1). 

20.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) kadmu, chromu i niklu we wszystkich punktach pomiarowych. 
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Zawartość cynku i ołowiu kształtowała się od zawartości naturalnej w ppk nr 3-5 do podwyższonej 

(stopień I) w ppk nr 1 i 2. Zawartość miedzi kształtowała się od zawartości naturalnej w ppk nr 2-5 do 

podwyższonej (stopień I) w ppk nr 1.  

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 w analizowanych punktach na terenie Gospodarstwa nie przekroczyły 

wartości dopuszczalnej (0,03 mg/kg). Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska  

(I  stopień) w punktach pomiarowych 2-5. Jedynie w ppk nr 1 osiągnęła  zawartość podwyższoną 

antropogenicznie (IV stopień).  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 98,26 kg/ha (ppk nr 5) do 231,27 kg/ha (ppk nr 4). 

Przyjmując 79 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm 

(województwo dolnośląskie - jesień 2015 rok) należy uznać wyniki badań we wszystkich punktach 

pomiarowych za wyższe od tej wartości.  

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco (Tabela IV.20.2):  

- zawartość fosforu była zróżnicowana od średniej w ppk nr 5 do bardzo wysokiej w pozostałych ppk,  

- zawartość potasu była wysoka w ppk nr 3 i bardzo wysoka w pozostałych ppk, 

- zawartość magnezu była  wysoka w ppk nr 3 i 5 i bardzo wysoka w pozostałych ppk. 
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Tabela IV. 20.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb, pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  
Ferma Trzody Chlewnej w Brzezince 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne obręb Brzezinka dz. 212/9, gnojowica - jesień 2015 
51,28438° N 
17,44458° E 

2 0-30 pole uprawne obręb Brzezinka dz. 11/12, gnojowica - jesień 2014 
51,28184° N 
17,46013° E 

3 0-30 pole uprawne obręb Brzezinka dz. 6/8, gnojowica – wiosna 2015 
51,27640° N 
17,47411° E 

4 0-30 pole uprawne obręb Sokołowice dz.41, gnojowica - wiosna 2015 
51,25321° N 
17,43548° E 

5 0-30 pole uprawne obręb Boguszyce dz.2, , gnojowica - wiosna 2015 
51,26348° N 
17,37380° E 

 
Tabela IV.20.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
  w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  Ferma Trzody Chlewnej w Brzezince 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

Makroelementy 
formy przyswajalne 

N mineralny 

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

mg/100g mg/kg P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

kg/ha 

1 6,1 1,06 1,83 83,9 26,5 0,279 6,38 10,3 <5 7,48 0,0272 55,5 31,0 10,4 181,52 

2 6,0 0,84 1,45 50,5 26,4 <0,25 6,59 7,95 <5 0,91 0,004 61,0 27,2 11,1 186,92 

3 6,0 1,03 1,78 43,9 17,8 <0,25 5,77 <5,00 <5 0,12 0,0064 26,3 14,2 5,8 134,66 

4 5,7 0,79 1,36 22,6 15,2 <0,25 7,36 7,57 <5 0,19 <0,004 32,2 25,9 9,1 231,27 

5 5,2 0,78 1,34 26,2 19,7 <0,25 9,27 6,58 6,27 0,28 0,0226 13,3 31,1 8,5 98,26 
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21. Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo Rolne Jarosław Maciocha, 
Skokowa 
 
21.1. Charakterystyka obiektu 

 Gospodarstwo Rolne Pana Jarosława Maciocha zlokalizowane jest w gminie Prusice w powiecie 

trzebnickim w m. Skokowa  przy ul. Prusickiej 31, na działce nr 246, obręb Skokowa o pow.1,24 ha.  

W sąsiedztwie  działki znajduje się zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Działki, na których 

stosowane były nawozy naturalne znajdują się w miejscowości Skokowa. W gospodarstwie 

prowadzony jest chów trzody chlewnej (od 2013 r.) oraz bydła, a także produkcja roślinna. 

Maksymalna liczba stanowisk trzody chlewnej wynosi 220 szt. Chów prowadzony jest w systemie 

bezściołowym (na rusztach), w 3 chlewniach o wymiarach 8,9 m (długość) i 5,7 m (szerokość). 

Chlewnie nie są ogrzewane. Pod każdą z chlewni znajdują się po 2 kanały gnojowe o pojemności 12,8 

m
3
 każdy (wymiary rusztu 2 m x 8 m x 0,8 m). Sumaryczna pojemność kanałów gnojowych wynosi 

51,2 m
3
. Chów prowadzony jest od warchlaków (30 kg) do tuczników (120 kg). Po osiągnięciu 

odpowiedniej wagi tuczniki są sprzedawane. Cykl hodowlany trwa ok. 3 miesięcy.  W gospodarstwie 

wytwarzany jest nawóz naturalny w postaci gnojowicy (od trzody chlewnej chowanej w systemie 

bezściołowym) oraz obornik i gnojówka (od bydła chowanego na płytkiej ściółce). Chów bydła 

prowadzony jest w oborze. Maksymalna liczba stanowisk bydła wynosi 60 sztuk. Obornik wybierany 

jest okresowo i magazynowany czasowo na płycie obornikowej, która wyposażona jest w zbiornik na 

odcieki o pojemności 70,5 m
3
, do którego odprowadzana jest również gnojówka. Gnojowica 

wytwarzana w gospodarstwie stosowana jest w całości na polach, do których tytuł prawny posiada 

Pan Jarosław Maciocha. Obornik stosowany jest na polach, do których tytuł prawny posiada Pan 

Jarosław Maciocha, a część jest zbywana. Obornik w 2014 r. przekazywany był 4 gospodarstwom, a 

sumaryczna ilość obornika przewidziana do przekazania w 2014 r. wynosi 820 ton. W gospodarstwie 

prowadzony jest rejestr działań agrotechnicznych. Łączna ilość gnojowicy i gnojówki wytworzona w 

2014 r. wyniosła 541,9 m
3
.  Areał pół, na których zastosowano gnojowicę i gnojówkę wynosi 28,61 ha. 

Średnia dawka zastosowanej gnojowicy na polach wyniosła 18,94 m
3
/ha. W 2014 r. zastosowane 

dawki nawozów naturalnych nie przekroczyły dopuszczalnej dawki, jaka może być zastosowana na 

polach (tj. dla gnojowicy 45 m
3
/ha, dla obornika 40 t/ha). 

21.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

Badania prowadzono w 5 punktach pomiarowo–kontrolnych, rozmieszczonych na terenie pól 

uprawnych i łąk w obrębie Skokowa, na których zastosowano nawozy naturalne w 2014 i 2015 roku. 

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

w tabeli IV.21.1, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.21.2.  

21.3. Charakterystyka gleb  

  Pobrane próbki gleb wykazały skład granulometryczny piasku słabogliniastego w ppk nr 2,3 i 5, gliny 

lekkiej w ppk nr 4 i gliny lekkiej pylastej w ppk nr 1.  

21.4. Omówienie wyników badań 

21.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb wykazały zróżnicowany odczyn od bardzo kwaśnego  w ppk nr 2 (pH 4,5), 

poprzez kwaśny w ppk nr 1 i 5 (pH 4,7-5,3) do lekko kwaśnego w ppk nr 3 i 4 (pH 5,4-6,3). 
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Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb mieściła się w zakresie od 1,19% (ppk nr 1) do 

3,93% (ppk nr 4 – gleba organiczna). 

21.4.2. 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 wartości dopuszczalnych stężeń określonych dla 

gruntów grupy B.  

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w punktach nr 2,4 i 5 . 

Zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) w ppk nr 1, 2, 3 i 5 oraz 

podwyższona antropogenicznie w ppk nr 4.   

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 56,54 kg/ha (ppk nr 4) do 98,85 kg/ha (ppk nr 5). 

Przyjmując 79 kg/ha za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm 

(województwo dolnośląskie - jesień 2015 rok) należy uznać wyniki badań w ppk nr 1 i 5 za wyższe od 

tej wartości.  

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco  (Tabela IV.21.2):  

- zawartość fosforu była zróżnicowana od bardzo niskiej w ppk nr 4 i 5, poprzez wysoką w ppk nr 1 do 

bardzo wysokiej w ppk nr 2 i 3, 

- zawartość potasu była wysoka w ppk nr 3, średnia w ppk nr 2, niska w ppk nr 1 i bardzo niska w ppk 

nr 4 i 5, 

- zawartość magnezu była  zróżnicowana od niskiej w ppk nr 1 do bardzo wysokiej w ppk nr 4. W ppk 

nr 2 i 5 stwierdzono średnią zawartość Mg, a w ppk nr 3 wysoką. 
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Tabela IV. 21.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych 
 rolniczo –  Gospodarstwo Rolne p. Maciochy w Skokowej  

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30 pole uprawne obręb Skokowa dz.245, obornik 2014 r. 
51,39331° N 
16,86339° E 

2 0-30 pole uprawne obręb Skokowa dz. 244, obornik jesień 2015 r. 
51,39487° N 
16,86888° E 

3 0-30 pole uprawne obręb Skokowa dz. 263/6, obornik jesień 2015 
51,39370° N 
16,86970° E 

4 0-30 łąka obręb Skokowa dz. 387, obornik jesień 2015 
51,38289° N 
16,85660° E 

5 0-30 łąka obręb Skokowa dz. 386/1, obornik jesień 2015 
51,38424° N 
16,85569° E 

 
Tabela IV.21.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
  w glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –  Gospodarstwo Rolne p. Maciochy w Skokowej 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

Makroelementy 
formy przyswajalne 

N mineralny 

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

mg/100g mg/kg P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

kg/ha 

1 4,7 0,69 1,19 30 14,3 <0,25 6,77 <5,00 <5 0,28 0,0135 15,2 9,0 3,5 81,05 

2 4,5 0,7 1,21 24,5 13,2 <0,25 <5 <5,00 <5 0,27 0,0487 21,1 12,2 3,3 60,11 

3 6,3 0,86 1,47 31,8 16,5 <0,25 5,76 <5,00 <5 0,41 0,0204 40,5 16,1 5,5 74,80 

4 5,4 2,28 3,93 46,4 20,6 0,255 20 10,2 8,93 5,87 0,153 2,3 4,9 15,0 56,54 

5 5,3 2,17 3,74 25,3 22,6 <0,25 8,38 <5,00 <5 2,07 0,104 2,8 4,0 4,3 98,85 
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22. Tereny użytkowane rolniczo – obszary nawożone środkami poprawiającymi 
właściwości gleb i nawozem organicznym z biogazowni niemieckich  
w m. Skrzydlice i Żarska Wieś 
 
22.1. Charakterystyka obiektów 

 Miejscowość Skrzydlice  i Żarska Wieś położone są  w powiecie zgorzeleckim. Na  gruntach ornych 

tych wsi stosowany był w 2013 roku środek poprawiającego właściwości gleby pod nazwą 

„Biomethan-Liquid” oraz nawóz organiczny „Gӓrrest”. „Biomethan-Liquid” produkowany jest przez 

biogazownię  Biomethan Zittau GmbH w Niemczech, a nawóz organiczny pn. „Gӓrrest”, przez 

biogazownię Biomethan Schöpstal GmbH & Co. KG Am Kalwerk 5, 02829 Shöpstal. Decyzją  

Nr G-184/10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2010 roku, znak: HORnn-8111-

20/10, zezwolono Biomethan Zittau GmbH na wprowadzenie do obrotu organicznego środka 

poprawiającego właściwości gleby pn. „Biomethan - Liquid" w formie płynnej, produkowanego przez 

ww. podmiot wraz z określeniem wymagań jakościowych oraz instrukcją stosowania  

i przechowywania tego nawozu. Zgodnie z przytoczoną powyżej decyzją „Biomethan -Liquid" stanowi 

środek poprawiający właściwości gleby, uzyskiwany z substratu roślinnego podczas fermentacji 

metanowej w biogazowni. Ponadto środek ten ma na celu dostarczenie składników pokarmowych, 

niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, głównie azotu, fosforu  

i potasu, wzbogacając tym samym glebę w substancję organiczną oraz zwiększając aktywność 

mikrobiologiczną gleby. Nawóz ten powinien być wykorzystywany rolniczo na polach uprawnych pod 

zboża jare, ozime, rośliny strączkowe, kukurydzę, rzepak i rośliny okopowe (przedsiewnie jak  

i pogłównie, w zależności od rodzaju uprawy). Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 267/11  

z dnia 17 sierpnia 2011 roku, znak: HORnn-8110-29/11, zezwolono Biomethan Schópstal GmbH & 

Co. KG Am Kalwerk 5, 02829 Schpstal, Republika Federalna Niemiec na wprowadzenie do obrotu 

nawozu organicznego pn. „Garrest" w formie płynnej, produkowanego przez ww. podmiot wraz z 

określeniem wymagań jakościowych oraz instrukcją stosowania i przechowywania tego nawozu, 

stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. Zgodnie z przytoczoną powyżej decyzją, nawóz organiczny 

„Garrest" uzyskiwany jest z substratu roślinnego podczas fermentacji metanowej  

w biogazowni. Podobnie jak środek poprawiający właściwości gleby pn. „Biomethan-Liquid", nawóz 

ten ma na celu dostarczenie składników pokarmowych, niezbędnych do prawidłowego wzrostu  

i rozwoju roślin. Może być stosowany na gruntach ornych pod wszystkie rośliny uprawy polowej tj. 

zboża, kukurydzę, rzepak, rośliny pastewne i przemysłowe.  

   W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Skrzydlic i Żarskiej Wsi na uciążliwość 

zapachową, związaną ze stosowaniem oraz przechowywaniem środka poprawiającego właściwości 

gleby pod nazwą „Biomethan-Liquid” oraz nawozu organicznego „Gӓrrest”, WIOŚ we Wrocławiu - 

Delegatura w Jeleniej Górze przeprowadziła kontrole interwencyjne dotyczące sprawdzenia 

stosowania oraz przechowywania powyższych substancji. Środek poprawiający właściwości gleby 

„Biomethan-Liquid” oraz nawóz organiczny  „Gӓrrest” w formie płynnej rozlewane są na pola przy 

użyciu specjalistycznej maszyny, wyposażonej w dozownik, sterowany komputerowo. Maszyna 

współpracuje z agregatem uprawowym, który przysypuje i miesza nawóz z glebą. Uciążliwość 

zapachową stwarza:  zbiornik do przechowywania   środka „Biomethan-Liquid”, zlokalizowany  w 
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Skrzydlicach (magazynowanie, przeładunek nawozu) oraz rozlewanie analizowanych środków  na 

polach.  

22.2. Lokalizacja punktów pomiarowych  

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

uprawnych w obrębach Skrzydlice i Żarska Wieś. 

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

w tabeli IV.22.1 i IV.22.3, a szczegółowe wyniki badań w tabeli IV.22.2 i IV.22.4.  

22.3. Charakterystyka gleb  

Próbki gleb pobrane w Skrzydlicach wykazały skład granulometryczny glin lekkich pylastych, a w 

Żarskiej Wsi w ppk nr 1 i 2 glin lekkich pylastych, w ppk nr 3 iłu pylastego.  

22.4. Omówienie wyników badań 

22.4.1. Odczyn gleb i zawartość próchnicy  

Analizowane próbki gleb  w Skrzydlicach wykazały odczyn kwaśny w ppk nr 3 (pH 5,1) i odczyn lekko 

kwaśny w ppk nr 1 i 2 (pH  5,7 do 5,8). Próbki pobrane w Żarskiej wsi wykazały odczyn kwaśny w ppk 

nr 2 (pH 5,5) i odczyn lekko kwaśny w ppk nr 1 i 3 (pH  5,6 do 6,3).  

Zawartość próchnicy w pobranych próbkach gleb, pobranych w Skrzydlicach mieściła się w zakresie 

od 2,86% w ppk nr 3 do 3,74% w ppk nr 2 oraz w Żarskiej Wsi od 3,40% - ppk nr 1 do 3,74% w ppk nr 

2 . 

22.4.2. Zawartość metali ciężkich i innych wskaźników 

     Ocena zawartości metali w glebach w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną 

(stopień 0) cynku, ołowiu, kadmu, miedzi, niklu w próbkach pobranych w Skrzydlicach. W ppk nr 3 

występowała podwyższona zawartość chromu (stopień  I), a w ppk nr 1 i 2 naturalna zawartość tego 

pierwiastka. W próbkach pobranych w Żarskiej Wsi wykazano  naturalną zawartość (stopień 0) cynku, 

kadmu, chromu, miedzi, niklu. Zawartość ołowiu była zróżnicowana od naturalnej (stopień 0) w ppk nr 

3, poprzez podwyższoną (stopień I) w ppk nr 1 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w ppk nr 2. 

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

zawartość badanych metali ciężkich, w tym arsenu w próbkach pobranych w Żarskiej Wsi i 

Skrzydlicach  utrzymywała się poniżej wartości dopuszczalnych stężeń, określonych dla gruntów 

grupy B. Wyjątkiem było stężenie ołowiu w Żarskiej Wsi, które przekroczyło dopuszczalną wartość  

w ppk nr 2.   

Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną (0,03 mg/kg) w punktach nr 1 i 2  

w Skrzydlicach oraz we wszystkich punktach pomiarowych w Żarskiej Wsi. Zawartość siarki 

siarczanowej w skali IUNG była niska (I stopień) we wszystkich punktach pomiarowych.  

Zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 71,23 do 213,19  kg/ha w próbkach pobranych w 

Żarskiej Wsi i od 93,19 do 210,52  kg/ha w próbkach pobranych w Skrzydlicach. Przyjmując 79 kg/ha 

za średnią zawartość azotu mineralnego w glebach w warstwie 0-30 cm (województwo dolnośląskie - 

jesień 2015 rok) należy uznać wyniki badań w punktach 1 i 2 w Żarskiej Wsi oraz 1, 2 i  3  

w Skrzydlicach za wyższe od tej wartości.  

Zawartość makroelementów kształtowała się następująco  (Tabela IV.22.2):  

Żarska Wieś:  
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- zawartość fosforu była zróżnicowana od niskiej  w ppk nr 3, poprzez wysoką w ppk nr 2 do bardzo 

wysokiej w ppk nr 1, 

- zawartość potasu była  bardzo wysoka w ppk nr 1 i 2 i wysoka ppk nr 3, 

- zawartość magnezu była bardzo wysoka we wszystkich ppk. 

Skrzydlice: 

- zawartość fosforu była bardzo niska w ppk nr 3 i średnia w ppk nr 1 i 2,  

- zawartość potasu była wysoka w ppk nr 1 i bardzo wysoka w ppk nr 2 i 3, 

- zawartość magnezu była bardzo wysoka we wszystkich ppk.  
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Tabela IV. 22.1. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych 
 rolniczo –  obszary nawożone nawozami z biogazowni niemieckich- Żarska Wieś 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne  dz.256, obręb Żarska Wieś 51,19889°N 
15,09610°E 
 

2 0-30 pole uprawne dz.257, obręb Żarska Wieś 51,19806°N 
15,09720°e 
 

3 0-30 pole uprawne dz. 251, obręb Żarska Wieś 51,19778°N 
15,09610°E 
 

 
Tabela IV.22.2. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo –   obszary nawożone nawozami z biogazowni niemieckich-  
Żarska Wieś 
 

Nr Odczyn 
w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

Próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

Makroelementy 
formy przyswajalne 

N mineralny 

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

mg/kg P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

kg/ha 

1 6,3 1,97 3,40 98,5 96,4 0,66 21,7 21,2 9,7 13,2 1,9 0.057 25,8 42,0 11,4 213,19 

2 5,5 2,17 3,74 69,7 114,8 0,47 18,2 18,7 9,0 12,6 1,41 0,043 16,9 33,3 10,7 203,80 

3 5,6 2,16 3,72 54,6 37,1 0,35 22,7 24,2 8,9 9,7 0,59 0,044 6,0 19,0 14,1 71,23 
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Tabela IV. 22.3. Lokalizacja punktów kontrolno – pomiarowych poboru próbek gleb na terenach użytkowanych 
 rolniczo –  obszary nawożone nawozami z biogazowni niemieckich- Skrzydlice 
 

Nr 
punktu 

Poziom  
pobrania  

(cm) 

Rodzaj 
 użytku 

Lokalizacja Współrzędne  
geograficzne 

1 0-30  pole uprawne dz. 102/1, obręb Skrzydlice 51,03361°N 

15,06556°E 
 

2 0-30 pole uprawne dz.85, obręb Skrzydlice 51,03611°N  

15,07167°E 
  

3 0-30 pole uprawne  dz.50, obręb Skrzydlice 51,03667°N 

15,07444°E 
 

 

 
Tabela IV.22.4. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich i innych wskaźników 
glebach pobranych na terenach użytkowanych rolniczo – obszary nawożone nawozami z biogazowni niemieckich- Skrzydlice 

 
Nr Odczyn 

w 1 n 
KCl 

C-org. Zawarto
-ść 

Próchni
cy 

Metale w mg/kg gleby Siarka 
siarcza 
-nowa 

Benzo 
(a) 

piren 

Makroelementy 
formy przyswajalne 

N mineralny 

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

mg/kg P2O5 

mg/100g 
K2O 

mg/100g 
Mg 

mg/100g 

kg/ha 

1 5,7 2,11 3,64 90,2 49,0 0.49 27,2 21,0 11,8 11,9 0,6 0,385 13,7 21,8 13,6 143,10 

2 5,8 2,17 3,74 68,0 46,4 0,38 24,6 14,4 9,8 10,1 1,78 0,038 12,6 51,3 13,4 93,19 

3 5,1 1,66 2,86 49,0 21,3 0,25 31,3 20,0 9,8 8,2 0,82 0,02 5,7 28,0 11,6 210,52 
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V. PODSUMOWANIE 

1. W 2015 roku badaniami gleb objęto 22 obiekty na terenach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami w 119 punktach pomiarowych. 

2. Badaniami,  jak i w poprzednich latach objęto obszary chronione w tym Natura 2000, tereny wokół 

zakładów przemysłowych i innych obiektów jak np. tereny wodonośne, tereny wokół składowisk 

odpadów, grunty rolne w gospodarstwach stosujących gnojowicę, obornik czy też środki poprawiające 

właściwości gleb.  

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 2015 roku w stosunku do wartości dopuszczalnych 

wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: Zn, Pb, Cu, Cr, As, Ba, a także 

benzo(a)pirenu i sumy WWA.  

5. Przekroczenie standardów jakości gleby w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia 

odnotowano wokół 20 badanych obiektów z wyjątkiem składowiska w m. Żukowice i Gospodarstwa 

Rolnego w Brzezince, w 68 punktach pomiarowych. 

6. W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń Hg, Cd i Ni. 

7. Najczęstsze przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu (63 

próbki). Wystąpienie tych przekroczeń może być związane z emisją ze źródeł grzewczych na terenach 

zabudowanych oraz emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych.   

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 2015 
roku na terenie województwa dolnośląskiego -  obszary bezpośrednio zagrożone 
zanieczyszczeniami 

L.p. Obiekt Ilość ppk 

Wskaźnik, który 
przekroczył 

dopuszczalne 
stężenie 

Ilość punktów, w których 
stwierdzono przekroczenie 

1 
Obszar Natura 2000 – PLH020076 Źródła 
Pijawnika  
(pow. jeleniogórski, gm. Jelenia Góra) 

4 B(a)P 3 

2 
Obszar Natura 2000 – Dolina Łachy 
PLH020003  

(pow. trzebnicki i wołowski, gm. Wołów, Wińsko, Żmigród) 
6 B(a)P 1 

3 
Obszar Natura 2000 –  Irysowy Zagon koło 
Gromadzynia PLH020051(pow. legnicki, gmina 

Prochowice) 
6 

As 1 

B(a)P 1 

4 

Obszar Natura 2000 – Masyw Chełmca PLH 
020057 

(pow. wałbrzyski, gm. Wałbrzych, Boguszów Gorce, Szczawno 
Zdrój, Stare Bogaczowice) 

6 B(a)P 6 

5 
Teren wokół mogilnika w m. Gęsiniec  
(pow. strzeliński, gm. Strzelin) 

 
5 B(a)P 4 

6 Teren wokół mogilnika w m. Lisowice 
(pow.legnicki, gm. Prochowice) 4 B(a)P 2 
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L.p. Obiekt Ilość ppk 

Wskaźnik, który 
przekroczył 

dopuszczalne 
stężenie 

Ilość punktów, w których 
stwierdzono przekroczenie 

     

7 Teren wokół mogilnika w m. Iwiny  
(pow. bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka) 4 B(a)P 1 

8 Teren wokół KORPO Sp. z o.o. w Jaworze 
(pow. jaworski, gm. Jawor) 4 

B(a)P 4 

∑WWA 2 

9 

Teren wzdłuż trasy kolejowej w obrębie Rudna 
- dz. 502/3 (pow. lubiński, gm. Rudna) 

 
 

4 Cu 4 

     

10 Teren wokół Jaro S.A. w Jaroszowie  
(pow. świdnicki, gm. Strzegom) 6 B(a)P 6 

11 
Teren wokół Malborskich Zakładów 
Chemicznych „Organika” S.A. Zakład w 
Pogalewie Wielkim    (pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny) 

5 B(a)P 5 

12 Tereny wodonośne m. Wrocław  

(pow. wrocławski, gm. Siechnice) 8 
Cr 2 

B(a)P 8 

13 Teren wokół  PCC S.A. w Brzegu Dolnym  
(pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny) 8 

As 
 

1 

Zn 1 

B(a)P 3 

∑WWA 
1 
 

14 

Teren wokół Wytwórni Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych Eurovia Polska S.A. w 
Jordanowie Śl. (pow. wrocławski, gm. Jordanów Śl.) 

5 B(a)P 2 

 

15 

Teren wokół składowiska odpadów Exalo 
Drilling S.A. i składowiska gm. Niechlów w m. 
Wronów (pow. górowski, gm. Niechlów) 

 
6 

Ba 1 

B(a)P 1 
 

16 
Teren wokół składowiska odpadów w 
Żukowicach (pow. głogowski, gm. Żukowice) 

5 - - 

17 
Teren wokół składowiska odpadów w m. 
Smolna  (pow. oleśnicki, gm. Oleśnica) 

5 B(a)P 3 

18 
Tereny potencjalnego występowania gazu 
ziemnego łupkowego na odwiercie Siciny 2 
(pow. górowski gm. Niechlów)  

7 B(a)P 1 

19 

Tereny użytkowane rolniczo – APRO, Ferma 
Tuczu Trzody Chlewnej w Tomaszowie 
Bolesławieckim (pow. bolesławiecki, gm. Warta 

Bolesławiecka) 

5 

Pb 2 

Cu 2 

B(a)P 4 

20 

Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo 
Rolne „Brzezinka" Tereszkiewicz, Lipa Sp. J. -
Ferrma Trzody Chlewnej w Brzezince  
(pow. oleśnicki, gm. Dobroszyce) 

5 - - 

21 
Tereny użytkowane rolniczo – Gospodarstwo 
Rolne Jarosław Maciocha, Skokowa (pow. 

trzebnicki, gm. Prusice) 
5 B(a)P 3 

22 

Tereny użytkowane rolniczo - obszary 
nawożone środkami poprawiającymi 
właściwości gleb i nawozem organicznym z 
biogazowni niemieckich w m. Skrzydlice i 
Żarska Wieś (pow. zgorzelecki, gm. Sulików i Zgorzelec) 

6 

Pb 1 

B(a)P 5 
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8. Przekroczenie zawartości dopuszczalnych stężeń metali ciężkich występowało wokół  7 obiektów 

(tabela V.1.). Na obszarach Natura 2000 przekroczenia te dotyczyły arsenu na obszarze Irysowy 

Zagon koło Gromadzynia (1 ppk), a związane było prawdopodobnie z emisją z KGHM. 

Ponadnormatywne stężenia miedzi wykazano w badaniach prowadzonych wzdłuż trasy kolejowej  

w obrębie Rudna, co związane było z nieprawidłowym zabezpieczeniem koncentratu miedziowego, 

podczas jego transportu. 

Na terenach uprzemysłowionych przekroczenia dotyczyły ponadnormatywnych stężeń cynku i arsenu 

w rejonie PCC Rokita, chromu na  łąkach terenów wodonośnych Wrocławia, baru przy składowisku 

Exalo Drilling S.A. Na terenach użytkowanych rolniczo wykazano przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń miedzi i ołowiu  w Tomaszowie Bolesławieckim. Punkty te położone są w dolinie Bobrzycy na 

północ od m. Iwiny, gdzie doszło w 1967 roku do pęknięcia wału zbiornika osadów poflotacyjnych 

„Iwiny”. W wyniku katastrofy ze zbiornika wypłynęły odpady poflotacyjne. Ponadnormatywne stężenia 

miedzi i ołowiu w rejonie Tomaszowa Bolesławieckiego potwierdzają badania gleb prowadzone w 

2010 roku przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Ponadnormatywne stężenie ołowiu odnotowano 

także w m. Żarska Wieś na terenach użytkowanych rolniczo, nawożonymi środkami poprawiającymi 

właściwości gleb i nawozem organicznym z biogazowni niemieckich. 

9. W 2015 roku stwierdzono występowanie gleb w stopniach zanieczyszczenia od 0 do V w skali 

IUNG Puławy. Występowanie gleb silnie (stopień IV) i bardzo silnie zanieczyszczonych miedzią 

(stopień V) stwierdzono w próbkach gleb pobranych wzdłuż trasy kolejowej w obrębie Rudna  oraz 

na terenach użytkowanych rolniczo w Tomaszowie Bolesławieckim.  

10. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy WWA stwierdzono  w 3 próbkach gleb, pobranych 

wokół Korpo Sp. z o.o. w Jaworze i wokół PCC Rokita w Brzegu Dolnym.  

11. W 81 % wszystkich punktów pomiarowych na polach użytkowanych rolniczo, gdzie zastosowano 

nawozy organiczne lub środki poprawiające właściwości gleb  zawartość azotu mineralnego była 

wyższa niż średnia zawartość tego związku (79 kg/ha) stwierdzona w 2015 roku w glebach 

województwa dolnośląskiego w warstwie 0-30 cm (jesień). 

12. W 12 próbkach, w tym w 7 na obszarach Natura 2000  stwierdzono występowanie podwyższonej 

antropogenicznie zawartości siarki siarczanowej (IV stopień). 

13. W 2015 roku po raz pierwszy wykonano badania pestycydów wokół wybranych mogilników.  

Zawartość DDT, HCH i Atrazyny mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości stężeń, 

określonych dla grupy B rodzaju gruntów w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.   

14. Wokół wybranych obiektów, związanych z przemysłem wydobywczym lub emisja chlorków  

określono zasolenie gleby poprzez pomiar przewodnictwa.  Wartości zasolenia wahały się od 25 do 

244 µS/cm i uznać można, że wartości te są tolerowane przez wszystkie rośliny. 

15. Na terenach użytkowanych rolniczo oznaczono zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i 

magnezu. Zawartość tych makroelementów była zróżnicowana i kształtowała się od wartości bardzo 

niskich do bardzo wysokich – tabele 19.2-22.3. 
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Wykonane przez WIOŚ w 2015 badania gleb wykazały że:  

- na terenach uprzemysłowionych występowały przekroczenia dopuszczalnych wartości 

benzo(a)pirenu i sumy WWA oraz metali ciężkich:  Zn, As w pojedynczych próbkach gleb,    

- na terenach użytkowanych rolniczo występowały na ogół naturalne zawartości metali ciężkich  

(stopień 0) lub zawartości podwyższone (stopień I), ale występowały się także stopnie IV (silne 

zanieczyszczenie) i V (bardzo silne zanieczyszczenie) w przypadku miedzi, spowodowane 

oddziaływaniem antropogenicznym. Na terenach tych stwierdzono także przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu oraz metali ciężkich Pb i Cu, 

- na terenach wokół składowisk odpadów  odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości B(a)P 

oraz Ba i Cr w pojedynczych próbkach gleb,  

- na obszarach poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu, a także As w jednej próbce. 

Jednocześnie wykonano także badania składników dotychczas nie analizowanych tj. zawartości 

pestycydów, zasolenia.  

Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń badanych wskaźników stanowią 

podstawę do przeprowadzenia badań szczegółowych na tych obszarach, a także rozpoczęcia procesu 

remediacji.
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VI. Materiały metodyczne 

- Kabata - Pendias A., Piotrowska M., Motowicka - Terelak T. i inni: Podstawy oceny chemicznego 

zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka, WWA,  PIOŚ, IUNG Puławy, Warszawa 1995, seria 

BMŚ,   

- Informacje z zakładów objętych badaniami monitoringowymi w 2015 roku, 

- Informacje z protokołów kontroli Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ Wrocław i Delegatur dotyczące 

obiektów objętych badaniami monitoringowymi w 2015 roku,  

- PIG-PIB,  Inwentaryzacja i badanie wpływu składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin 

na terenie województwa dolnośląskiego , Warszawa 2003 

- WODGiK we Wrocławiu – warstwy wykorzystane przy opracowaniu map 

- Zaktualizowana baza „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław, 2014 r. 

 

Strony internetowe:  

- http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=35, 

- www.wikipedia.org, 

- www.gdos.gov.pl,  

- www.mos.gov.pl,  

- httplupki.mos.gov.plprezentacjebadania-raportyd048c148f02734c384a119266ba159b8.pdf 
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