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WSTĘP
Monitoring środowiska w województwie dolnośląskim będący elementem ogólnopolskiego
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, jest realizowany w ramach zatwierdzonych
wieloletnich programów monitoringu środowiska i w całości dostosowany jest do wymagań Unii
Europejskiej. We Wrocławiu badania stanu środowiska obejmują stałe, wieloletnie pomiary jakości
powietrza oraz cykliczne badania wód powierzchniowych, podziemnych, gleb, hałasu i promieniowania
elektromagnetycznego.
W ramach działalności kontrolnej Inspektoratu prowadzonych jest szereg kontroli zarówno
typowych, jak i innych niż typowe oraz działań interwencyjnych.
Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań środowiska oraz kontroli
prowadzonych przez WIOŚ w 2014 r. na obszarze miasta Wrocławia. Znajduje się w nim ocena
jakości: powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleb oraz charakterystyka działań
kontrolnych i głównych problemów środowiskowych dotyczących przestrzegania prawa ochrony
środowiska.
Z uwagi na cel niniejszego opracowania przedstawiono tutaj tylko syntetyczne informacje
dotyczące jakości środowiska na terenie miasta Wrocławia. Więcej informacji m.in. w formie
szczegółowych opracowań tematycznych, raportów o stanie środowiska, wyników pomiarów
realizowanych przez WIOŚ we Wrocławiu, znajduje się na stronie internetowej Inspektoratu:
www.wroclaw.pios.gov.pl.

I. JAKOŚĆ POWIETRZA
Monitoring jakości powietrza we Wrocławiu w 2014 r. prowadzony był przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą 5 stacji pomiarowych. Dodatkowo w 19 punktach miasta
prowadzone były pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz w 1 punkcie pomiary benzenu
wskaźnikową metodą pasywną.
W ocenie uwzględniono następujące substancje: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2),
ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz oznaczane w pyle PM10: ołów (Pb),
arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P).
Tabela 1. Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu w 2014 r.
Lp. Nazwa stacji

1.

Wyb. J. ConradaKorzeniowskiego

zanieczyszczenia gazowe

Substancje, metoda pomiarowa
zanieczyszczenia pyłowe

SO2 NO2 CO

O3

PM10

PM2.5

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

Typ lokalizacji
stacji

A

A

A

A

A,M

A*

M

M

M

M

M

miejska

2. ul. Orzechowa

–

–

–

–

M

–

–

–

–

–

M

miejska

3. ul. Na Grobli

–

–

–

–

–

M

–

–

–

–

–

miejska

4. al. Wiśniowa

A

A

A

–

–

A

–

–

–

–

–

5. ul. Bartnicza

–

A

–

A

–

–

–

–

–

–

–

miejskakomunikacyjna
podmiejskaozonowa

Oznaczenia:
A* - analizator zakupiony przez Gminę Wrocław, stanowisko uruchomione 17 lipca 2014 r. – ze względu na małą kompletność danych
w ciągu 2014 r. roku, wyniki nie są uwzględniane w ocenie za 2014 r.
A – pomiary automatyczne: 1-godzinne
M – pomiary manualne: 24 godzinne lub tygodniowe
- stanowiska, na których pomiary w 2014 r. wykazały przekroczenia poziomów normatywnych
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Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2014 r.
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Badania i oceny jakości powietrza realizowane na terenie Wrocławia wykazały:

niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki (do 30% normy), benzenem
(20% normy), tlenkiem węgla (do 44% normy), metalami ciężkimi (ołów: 5% normy, arsen:
50% normy, kadm: 15% normy, nikiel 7% normy) - poniżej dopuszczalnych norm,

wysoki poziom zapylenia powietrza – ponadnormatywne wartości stężeń
średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 (więcej niż 35 dni z przekroczeniem normy
dobowej), ze zwiększoną częstością przekroczeń w sezonie grzewczym oraz
ponadnormatywne stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 (116% normy rocznej
w stacji „komunikacyjnej”),

wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu
– przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (400% normy rocznej),

wysoki poziom dwutlenku azotu rejestrowany przez stację „komunikacyjną” –
przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego NO2 (133% normy rocznej w
stacji „komunikacyjnej”),

znacznie wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym niż
w pozagrzewczym szczególnie w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) – znaczący wpływ źródeł grzewczych na jakość powietrza,

poprawę jakości powietrza w ostatnim 10-leciu: zmniejszenie średniorocznego poziomu
dwutlenku siarki, tlenku węgla, dwutlenku azotu widoczny głównie na stacji
„komunikacyjnej” oraz benzo(a)pirenu.
Wykres 1. Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w latach 2005-2014* - stężenia średnioroczne

*brak normy średniorocznej dla SO2 w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia

Wykres 2. poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla w latach 2005-2014 – stężenia średnioroczne

*brak normy średniorocznej dla CO w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia
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Wykres 3. Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w latach 2005-2014 – stężenia średnioroczne

*norma średnioroczna NO2 = 40 g/m

3

Wykres 4. Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w latach 2011-2014 – stacje „tła miejskiego”

3

3

*norma średnioroczna pyłu PM10 = 40 g/m , dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami normy dobowej (50g/m )=35 dni

Wykres 5. Zmiany stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w latach 2010-2014 oraz B(a)P w
latach 2012-2014

3

*norma średnioroczna pyłu PM2,5 = 25 g/m , norma średnioroczna B(a)P = 1ng/m

3
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Wykres 6. Średnie stężenia pyłu PM10 i B(a)P w sezonie grzewczym i pozagrzewczym

W 2014 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowdził roczne serie pomiarów dwutlenku siarki (SO2)
i dwutlenku azotu (NO2) wskaźnikową metodą pasywną na osiedlach Wrocławia. Celem było
porównanie poziomów zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych rejonach miasta oraz obserwacja
zmian w wieloleciu.
Pomiary potwierdziły niski poziom stężeń SO2 na całym obszarze miasta.
Najwyższy poziom NO2 zarejestrowano na obszarach charakteryzujących się znacznym natężeniem
ruchu samochodowego – na osiedlu Nadodrze (rejon pl. Bema), osiedlu Muchobór Wielki (rejon ul.
Rakietowej), osiedlu Przedmieście Oławskie (rejon ul. Pułaskiego).
Wykres 7. Wyniki pomiarów dwutlenku siarki na wybranych osiedlach Wrocławia – pomiary metodą pasywną w 2014 r.
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Wykres 8. Wyniki pomiarów dwutlenku azotu na wybranych osiedlach Wrocławia – pomiary metodą pasywną w 2014 r.

Uzupełnieniem pomiarów jakości powietrza są metody obliczeniowe, na podstawie których możliwe jest
oszacowanie obszaru występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Obliczenia rozkładu
stężeń zanieczyszczeń zostały wykonane dla całego województwa dolnośląskiego na podstawie danych
o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz danych meteorologicznych za 2014 r. Siatka
obliczeniowa dla miasta Wrocławia to 500m x 500m.
Obliczenia wykonane dla miasta Wrocławia wykazały, że problem ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (więcej niż 35 dni ze stężeniem dobowym
powyżej 50 g/m3) dotyczy prawie całej powierzchni Wrocławia, natomiast poziom docelowy
benzo(a)pirenu przekroczony jest w całym mieście.
Rysunek 2. Liczba dni z przekroczeniami normy średniodobowej pyłu PM10 w 2014 r.

Norma: 35 dni
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Rysunek 3. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu, m. Wrocław, 2014 rok

Norma: 1 ng/m3

Przekroczenia średniorocznej dopuszczalnej normy dwutlenku azotu występują w rejonach dróg
o znacznym natężeniu ruchu, niskich prędkościach ruchu pojazdów („korki”) oraz o gęstej zabudowie
miejskiej (maksymalne wartości w centralnej części miasta). Są to obszary o znacznie mniejszej
powierzchni niż w przypadku pyłu zawieszonego – szacuje się, że łącznie na terenie miasta obszary
przekroczeń NO2 nie przekraczają 13 km2.
Rysunek 4. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu, m. Wrocław, 2014 rok

Norma: 40 g/m3
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Główne przyczyny przekroczeń norm zanieczyszczeń w powietrzu:


emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalno-bytowego: lokalnych kotłowni
i palenisk domowych wyposażonych w niskie emitory. Ich eksploatacja jest najważniejszym
czynnikiem wpływającym na wzrost zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym,
obserwowanym w przypadku większości mierzonych zanieczyszczeń, przede wszystkim:
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym benzo(a)piren, pyłu PM10 i PM2,5.
W miesiącach letnich stężenia większości zanieczyszczeń są znacznie niższe od wartości
normatywnych;



emisja związana z ruchem samochodowym, która skutkuje całorocznym wysokim
poziomem dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu oraz wpływa na podwyższony poziom pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu.

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu, konieczna jest
realizacja na terenie Wrocławia działań naprawczych mających na celu ograniczenie
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.
Zakres działań naprawczych został określony w „Programie ochrony powietrza dla województwa
dolnośląskiego”, który został przyjęty uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

II. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata
2013-2015” na terenie Wrocławia realizowane są badania wód powierzchniowych, łącznie w 12
punktach pomiarowych. Punkty pomiarowe zlokalizowane w większości w odcinkach ujściowych rzek.
Zgodnie z wymaganiami prawnymi oceniany jest stan ekologiczny, stan chemiczny i stan jakości wód.
Zgodnie z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE podstawowym elementem, do którego odnoszą się
wszystkie oceny stanu wód jest jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)1.
Stan/potencjał ekologiczny ocenia się na podstawie wyników badań elementów biologicznych,
fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych.
Stan chemiczny ocenia się na podstawie obecności w wodach powierzchniowych substancji
priorytetowych, określonych w Dyrektywie 2013/39/WE. Przekroczenie wartości granicznych dla
chociażby jednego ze wskaźników kwalifikuje wody jako poniżej stanu dobrego.
Ocenę końcową stanu wód (stan dobry lub zły) przeprowadza się na podstawie oceny stanu
ekologicznego i stanu chemicznego. Dobry stan wód występuje wówczas, gdy jednocześnie spełnione są
trzy warunki: stan ekologiczny jest na poziomie bardzo dobrym lub dobrym i stan chemiczny także
określony jest jako dobry oraz – w przypadkach, gdy ma to miejsce – szczególne warunki dla obszarów
chronionych. W każdym inny przypadku mamy do czynienia ze złym stanem wód.
Pod względem stanu/potencjału ekologicznego najniżej sklasyfikowana została jednolita część
wód – rzeka Trzciana – potwierdza się stwierdzony w poprzednich latach słaby stan ekologiczny (IV).
Wpływ na ocenę miał zarówno parametr biologiczny (niski wskaźnik okrzemkowy), jak i wspomagające
ocenę biologiczną parametry fizykochemiczne – niska zawartość tlenu oraz wysokie wartości BZT5
i związków biogennych.
Słaby stan ekologiczny (IV) odnotowano również w jednolitych częściach wód: Odra od Małej Panwi
do granic Wrocławia, Oława od Gnojnej do Odry i Kasina. O takiej klasyfikacji zadecydowały wyniki
badań ichtiofauny. Należy tutaj podkreślić, że parametr ten mniej jest związany ze stanem
fizykochemicznym a bardziej z zabudową hydrotechniczną cieków, która wpływa na obecność czy
liczebność poszczególnych gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu abiotycznego.
1

JCWP - jednolita część wód powierzchniowych, która stanowi oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak:
jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych
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Rysunek 5. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia wraz
z klasyfikacją stanu/potencjału ekologicznego

W większości pozostałych punktów dominował umiarkowany stan ekologiczny (III), determinowany
głównie przez parametry biologiczne. W przypadku rzek Ślęzy, Zielonej i Dobrej klasyfikację
parametrów biologicznych na poziomie stanu umiarkowanego potwierdziła również klasyfikacja
parametrów fizykochemicznych. W punktach tych wystąpiło również zjawisko eutrofizacji wód
wywołane zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
W czterech jednolitych częściach wód odnotowano dobry stan/potencjał ekologiczny. Są to: Odra
w granicach Wrocławia, Widawa od Oleśnicy do Dobrej i od Dobrej do Odry oraz Ługowina.
Całościowa ocena stanu wód jest oceną łączną stanu ekologicznego i chemicznego. Na podstawie badań
stan ten określono jako zły, zarówno ze względu na stan ekologiczny poniżej dobrego (III, IV, V), jak
i stan chemiczny określony jako „poniżej dobrego”. W tym ostatnim przypadku o klasyfikacji
zdecydowały podwyższone stężenie dwóch wskaźników z grupy WWA – benzo(g,h,i)perylenu
i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
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10.
11.
12.
13.

IV

II

II

SLABY

PLRW60002113399
PLRW60001713392
PLRW6000231338
PLRW600019133499
PLRW6000161334899
PLRW60001913369
PLRW600016133689

I
IV
II
IV
II
III
II
iv

II
I
I
I
I
I
I
I

II
PPD
I
II
PPD
II
PPD
PPD

DOBRY
SLABY
DOBRY
SŁABY
UMIARK.
UMIARK.
UMIARK.
SŁABY

PLRW600020134999

III

I

II

PLRW60001913679
PLRW60001913699
PLRW60001913689

II
II
III

I
I
I

II
II
PPD

PLRW600016133492

STAN**

PLRW60002113337

Kod jednolitej części
wód

STAN CHEMICZNY

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasa elementów
fizykochemicznych

Odra od Małej Panwi do granic
Wrocławia*
Odra w granicach Wrocławia
Trzciana
Ługowina
Oława od Gnojnej do Odry
Zielona
Brochówka
Ślęza od Małej Ślęzy do Odry
Kasina
Bystrzyca od Strzegomki do
Odry
Widawa od Oleśnicy do Dobrej
Widawa od Dobrej do Odry
Dobra od Jagodnej do Widawy

1.

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Nazwa jednolitej części wód
(JCW)

L.p.

Klasa elementów
biologicznych

Tabela 2. Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia – stan na 2013 rok

ZŁY
ZŁY
PSD
PSD
PSD

ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY

UMIARK.

PSD

ZŁY

DOBRY
DOBRY
UMIARK.

PSD

ZŁY
ZŁY

* JCW Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia - umieszczono w zestawieniu celem porównania jakości wód powyżej (pkt 1)
i poniżej miasta (pkt 2)

Legenda:
Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych

I
II
III
IV
V

I
II

I
II
III
IV
V

Klasyfikacja stanu ekologicznego
I
II
III
IV
V

bardzo dobry
dobry
umiarkowany
słaby
zły

Klasyfikacja potencjału ekologicznego
II
III
IV
V

maksymalny lub dobry
umiarkowany
słaby
zły

Klasyfikacja stanu chemicznego
DOBRY
PSD

dobry
poniżej dobrego

Stan
DOBRY
ZŁY

dobry
zły
silnie zmieniona lub sztuczna jcw
naturalna jcw

Oprócz ww. rodzajów monitoringu prowadzone były również badania pod kątem spełnienia
wymogów określonych dla obszarów chronionych. Obszarem takim jest rzeka Oława, z której pobierane
są wody na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców Wrocławia w wodę przeznaczoną do spożycia. Punkt
pomiarowo-kontrolny poniżej m. Siechnice nie leży wprawdzie na obszarze miasta, ale spełnienie
warunków określonych dla tego typu obszarów ma istotne znaczenie dla jakości wody uzdatnianej
potem do celów pitnych.
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Wody odpowiadają warunkom stanu dobrego, jeśli wartości parametrów fizykochemicznych mieszczą
się w kategorii A2 a parametrów bakteriologicznych w kategorii A3, określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia z dnia 27 listopada 20002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia (Dz.U. z 2002 r. Nr 204 poz. 1728).
Badania w punkcie poniżej m. Siechnice prowadzone są corocznie i w 2014 r. wody rzeki nie spełniały
wymagań określonych dla kategorii A2 tylko w przypadku wartości zapachu oraz stężenia manganu,
których nadmiar jest eliminowany w procesach uzdatniania. Wszystkie parametry bakteriologiczne
mieściły się w kategorii A3.

III.

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH

W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zrealizował badania wód
podziemnych na terenie Wrocławia:

w ramach monitoringu regionalnego wód podziemnych w punkcie Wrocław-Leśnica analizowano 30 wskaźników,

w ramach monitoringu na obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami przemysłowymi
i komunalnymi wokół źródeł stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska – badaniami
objęto stację paliw PKN ORLEN nr 1106, ul. Ks. Witolda. Obiekt leży na wyspie Kępa
Mieszczańska w obrębie tzw. Śródmiejskiego Węzła Wodnego – Dolnego.
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas jakości wód
podziemnych. Wody klas I - III reprezentują dobry stan chemiczny, a IV i V słaby stan chemiczny.
Wody podziemne pobrane z punktu Wrocław-Leśnica zaliczono do wód dobrej jakości (klasa II).
Zadecydowały o tym wartości przewodności elektrolitycznej, stężenie magnezu, sodu, żelaza i manganu
w klasie II oraz temperatura i stężenie wapnia w klasie III.

Zdjęcie 1. Studnia w Leśnicy
W otoczeniu stacji paliw PKN ORLEN nr 1106 próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów (P1na kierunku napływu wód, P2i P3- na kierunku spływu wód). Zaklasyfikowano je do wód złej jakości
(klasa V). O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie kadmu. Stężenie substancji ropopochodnych
i ołowiu utrzymywało się w granicach klasy I, a stężenie WWA od klasy I w piezometrze P2 do klasy
IV w piezometrze P3. Stan chemiczny wód badanych w rejonie Stacji Paliw przy ul. Ks. Witolda
oceniono jako słaby.
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Rysunek 6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych wód podziemnych – stacja Paliw PKN Orlen nr 1106

IV. JAKOŚĆ GLEB
W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na
obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.
Na terenie Wrocławia do badań pobrano 14 próbek gleb wokół 2 obiektów.
Tabela 3. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych
zanieczyszczeniami w 2014 roku – tereny uprzemysłowione oraz obszary chronione
L.p.
1
2

Obiekt

Zakres badań

odczyn, C org., skład granulometryczny, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni,
S-SO4, B(a)P, azot mineralny
Teren wokół kompleksu zakładów na osiedlu odczyn, C org., skład granulometryczny, Zn, Pb, Cd, Hg,
Kowale we Wrocławiu
S-SO4, suma WWA w tym B(a)P, fluor rozpuszczalny
Pola irygacyjne Wrocławia

Ilość
ppk
8
6

Pola irygacyjne Wrocławia
Pola Irygacyjne – Osobowickie, powstały w 1881 roku. Jest to oczyszczalnia oparta o proces
naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie. Powierzchnia pól wynosi obecnie 925,3 ha. Od drugiej
połowy 2014 r. trafiają tu jedynie ścieki nadmiarowe pogody deszczowej, których nie jest w stanie
przyjąć Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków.
Odpływ oczyszczonych ścieków z całego systemu poprzez sieć drenarską, zbiorcze rowy oraz główne
zbieracze tj. Trzcianę i Mokrzycę skierowany jest do Odry.
Całkowita likwidacja oczyszczalni na Osobowicach nie jest możliwa ze względu na istniejący tam
unikalny ekosystem. Pola są siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków.
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Rysunek 7. Lokalizacja punktów poboru próbek gleb na terenie Pól Irygacyjnych Wrocławia

Badane próbki gleb wykazały:

zróżnicowany skład granulometryczny od piasków gliniastych lekkich, poprzez piaski
gliniaste, do glin lekkich i glin lekkich pylastych,

odczyn badanych gleb wahał się od kwaśnego (pH 4,6 - 5,5) do lekko kwaśnego (pH 5,9).
Zawartość próchnicy mieściła się w zakresie od 2,45% do 4,21%.

nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości cynku, ołowiu, kadmu, chromu,
miedzi i niklu,

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

zawartość siarki siarczanowej była naturalna (I, II i III stopień), a jedynie w punkcie nr 8
podwyższona antropogenicznie,

zawartość azotu mineralnego kształtowała się od 48,94 kg/ha (ppk nr 1) do 489 kg/ha (ppk
nr 8) i w większości punktów była wyższa od średniej zawartości w glebach w warstwie 030 cm (przyjęto 65 kg/ha jako średnią zawartość dla województwa dolnośląskiego).
2. Tereny wokół kompleksu zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu
Osiedle Kowale we Wrocławiu, zlokalizowane jest w północno-wschodniej części miasta i zaliczane do
dzielnicy Psie Pole. Kowale położone są pomiędzy rzeką Widawą, a odrzańskim sztucznym Kanałem
Żeglugowym. Zabudowa jest tu mocno zróżnicowana, w większości jednorodzinna, częściowo wiejskopodmiejska. W części środkowej osiedla położone są ogrody działkowe.
Część wschodnia to liczne domy jednorodzinne oraz zakłady przemysłowe. Na osiedlu Kowale
zlokalizowane są zakłady:

3M Poland Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6,

PPG DECO Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8,

Akwawit - Polmos S.A., ul. Monopolowa 4,

Wratislavia - Bio Sp. z o.o., ul. Monopolowa 4.
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Volvo Polska Sp. z o.o., ul. Mydlana,

SUPRA Agrochemia Sp. z o.o.,

3M Wrocław Sp. z o.o., ul. Kowalska 143.
Zakłady te reprezentują różne gałęzie przemysłu m.in. chemicznego, motoryzacyjnego oraz
spożywczego. Z wymienionych powyżej zakładów emitowane są do atmosfery m.in. pyły PM10, SO2,
NO2, CO, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, aldehydy, lotne związki organiczne (LZO),
fenol, glikol, toluen, ksylen, styren.


Rysunek 8. Lokalizacja punktów poboru próbek gleb wokół kompleksu zakładów na osiedlu Kowale we Wrocławiu

Badania prowadzono w 6 punktach rozmieszczonych na terenie ogrodów działkowych i przydomowych,
pól i łąk. Badane próbki gleb wykazały:

zróżnicowany skład granulometryczny. Na polu występowały gliny lekkie, a na łące gliny
lekkie pylaste. W glebach ogrodów występowały piaski gliniaste lekkie oraz piaski
słabogliniaste,

zróżnicowany odczyn. Gleby łąki wykazały odczyn lekko kwaśny, podobnie jak gleby ROD
Stokrotka. W ogrodzie przy ul. Ełckiej i na terenie ROD Spółdzielca wykazano
występowanie gleb obojętnych, a na polu i na terenie ogrodów ROD im. Konopnickiej
występowały gleby zasadowe ( pH 7,5-7,6),

nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości cynku, ołowiu, kadmu i rtęci,
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we wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
zawartości benzo(a)pirenu. W 4 punktach pomiarowych (nr 1, 2, 3 i 6) stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej sumy WWA,
zawartość fluoru rozpuszczalnego kształtowała się od wartości <0,490 (ppk nr 1 i 4) do 2,52
mg/kg w ppk nr 5. W punktach 2,3,5 była ona wyższa od średniej wartości 0,52 mg/kg
spotykanej w piaskach, a w punkcie nr 6 nieco wyższa od średniej wartości 1,17 mg/kg
spotykanej w glinach. W pozostałych punktach pomiarowych zawartość fluoru
rozpuszczalnego była niższa od średnich wartości, spotykanych w piaskach lub glinach.
Maksymalną zawartość fluoru rozpuszczalnego stwierdzono w punkcie nr 5, położonym na
terenie ROD Stokrotka (2,52 mg/l).

V. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI POMIARÓW I OCEN ŚRODOWISKA
Oceny jakości powietrza dokonywane są w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031). Zakres
i metody pomiarowe określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032),
Zakres i częstotliwość pomiarów wód powierzchniowych określa rozporządzenie MŚ z dnia
21 listopada 2013 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych
i podziemnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1558).
Sposób wykonania oceny jakości wód powierzchniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1482)
Oceny jakości wód podziemnych dokonano w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku (Dz.U. z 2008 r., Nr 143, poz.896) w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych.
Do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb 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) oraz wytyczne do oceny stopnia zanieczyszczania gleb i roślin metalami ciężkimi i
siarką, opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).
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