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Oceny jakości środowiska dostępne są na stronie internetowej WIOŚ we 
Wrocławiu: www.wroclaw.pios.gov.pl. 

Aktualne wyniki pomiarów z wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza dostępne 
są na stronach: http://powietrze.gios.gov.pl/, 
http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/ oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza 
w Polsce” 
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I. WSTĘP 
System pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie 

i rozpowszechnianie informacji o środowisku realizowane jest przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgodnie z ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799).  

Realizacja PMŚ na terenie miasta Wrocławia odbywa się zgodnie z Programem Państwowego 

Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego (WPMŚ) na lata 2016-2020 oraz aneksami do 

Programu (dostępne na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl).  

Z uwagi na trwający jeszcze proces weryfikacji wyników badań i przygotowania danych do ocen 

stanu środowiska, w niniejszym opracowaniu przedstawiono wstępne podsumowanie pomiarów jakości 

powietrza, wód podziemnych i gleb prowadzonych w 2018 r. oraz aktualnie obowiązującą ocenę jakości 

wód powierzchniowych za 2017 rok. 

 Zgodnie z terminami ustawowymi, ostateczna ocena jakości wód powierzchniowych zostanie 

opracowana do 30 czerwca 2019 roku, a ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za 

2018 r. zostanie opracowana i przekazana Zarządowi Województwa Dolnośląskiego do 30 kwietnia 

2019 r. na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego. 

Więcej informacji, m.in. w formie szczegółowych opracowań tematycznych, raportów o stanie 

środowiska, wyników pomiarów realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

znajduje się na stronie internetowej: www.wroclaw.pios.gov.pl. 

II. 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. z 2012 r., poz. 

1031). Zakres i metody pomiarowe określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 czerwca 2018 

r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119). 

Oceny jakości wód powierzchniowych dokonywane są w odniesieniu do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1187). 

Oceny jakości wód podziemnych dokonano w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 85) w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu jednolitych części wód podziemnych. 

Do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb wykorzystano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1395) oraz wytyczne do oceny stopnia zanieczyszczania gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką, 

opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/
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III. JAKOŚĆ POWIETRZA  

Ocena jakości powietrza we Wrocławiu została wykonana na podstawie danych uzyskanych 

z sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawą oceny są pomiary stężeń 

substancji w powietrzu, uzupełnione metodami obliczeniowymi – matematycznym modelowaniem 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. 

Pomiary poziomu zanieczyszczenia powietrza prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska (GIOŚ) w sieci PMŚ spełniają wymagania przepisów prawa polskiego, które 

w szczególności określają: zakres i metody pomiarowe, wymagania dotyczące zapewnienia jakości 

danych, kryteria lokalizacji stacji pomiarowych, metody oceny, formy i sposób udostępniania danych o 

jakości powietrza. System pomiarowy jest pod stałym nadzorem Krajowego Laboratorium 

Referencyjnego i Wzorcującego, którego podstawowym celem jest zapewnienie jakości i spójności 

pomiarowej wojewódzkim sieciom monitoringu jakości powietrza. 

Prezentowane w niniejszej ocenie mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu dotyczą 2017 r. – wykonane zostały w ramach „Oceny poziomów 

substancji w powietrzu i klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok”, wykonywanej 

zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ocena za 2018 r. zawierająca podsumowanie 

wyników pomiarów oraz informacje o obszarach przekroczeń standardów jakości powietrza na terenie 

województwa dolnośląskiego (na podstawie modelowania matematycznego) zostanie opublikowana na 

stronie internetowej: www.wroclaw.pios.gov.pl po 30 kwietnia 2019 r. 

Na terenie Wrocławia GIOŚ prowadzi monitoring jakości powietrza za pomocą 5 stacji 

pomiarowych: 

 3 stacji reprezentujących tzw. „tło miejskie”: Wrocław-Korzeniowskiego, Wrocław-

Orzechowa, Wrocław-Na Grobli, 

 1 stacji „komunikacyjnej” zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi o znacznym 

natężeniu ruchu: Wrocław-Wiśniowa (przy skrzyżowaniu al. Wiśniowej z ul. Powstańców 

Śląskich), 

 1 podmiejskiej stacji „ozonowej” Wrocław-Bartnicza.  

Pomiary jakości powietrza we Wrocławiu wykonywane są: 

 metodami automatycznymi – pomiary ciągłe zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki 

SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, ozonu O3, benzenu C6H6, oraz pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 (na niektórych stanowiskach), 

 metodami manualnymi (pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne) – pomiary 

codzienne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 oraz oznaczenia ołowiu Pb, kadmu Cd, 

niklu Ni, arsenu As i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10  (metodą referencyjną pomiaru 

PM10 jest metoda manualna). 

Tabela 1. Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu w 2018 r. 

Lp. Nazwa stacji 

Substancje, metoda pomiarowa 
Typ lokalizacji 

stacji 
 zanieczyszczenia gazowe zanieczyszczenia pyłowe 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2.5 Pb As Cd Ni B(a)P 

1.  
Wyb. J. Conrada-
Korzeniowskiego 

A 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 – – – – – komunikacyjna 

5.  ul. Bartnicza – A – – A – – – – – – – 
podmiejska-
ozonowa 

Oznaczenia: 

 A* - analizator zakupiony przez Gminę Wrocław, stanowisko uruchomione 17 lipca 2014 r.  
 A – pomiary automatyczne: 1-godzinne 
 M – pomiary manualne: 24 godzinne (PM10, PM2,5)  lub tygodniowe (As, Cd, Ni, Pb, B(a)P) 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/
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Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2018 r. 

  

 

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza, przeprowadzonych we Wrocławiu 

w 2018 r., stwierdzono: 

 niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki, benzenem, tlenkiem 

węgla, metalami ciężkimi i ozonem – poniżej dopuszczalnych norm; 

 wysoki, ponadnormatywny poziom zapylenia powietrza: ponadnormatywne wartości 

stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10: 48 dni z przekroczeniem normy dobowej 

przy ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego, 37 dni przy ul. Orzechowej (norma: 35 dni). 

Przekroczenia występowały jedynie w sezonie grzewczym. Najwyższe stężenia pyłu PM10 

oraz większość dni z przekroczeniami normy dobowej obie stacje rejestrowały w pierwszym 

kwartale 2018 r. (7-10.02. oraz 4.03. – stężenia > 100 g/m
3
). W 2018 r. nie zarejestrowano 

przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu 

alarmowego (200 g/m
3
). 

Szacowany, na podstawie oceny za 2017 r., obszar przekroczeń pyłu PM10 we Wrocławiu 

to 171 km
2
 (58% powierzchni). 

W odniesieniu do pyłu PM2,5 – w 2018 r. rejestrowano stężenia na poziomie 22-23 g/m
3
 

czyli 88-92% normy rocznej wynoszącej 25 g/m
3
 (faza I). Stężenia średnioroczne były 

jednak wyższe od wartości dopuszczalnej równej 20 µg/m
3
, która obowiązywać będzie od 

roku 2020; 

 wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu 

– przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (281% normy przy ul. Wyb. J. Conrada-

Korzeniowskiego, 270% normy przy ul. Orzechowej). Podobnie jak w przypadku pyłu PM10 

najwyższe stężenia B(a)P występowały w sezonie grzewczym i były wielokrotnie wyższe niż 

w pozostałej części roku; 

Szacowany, na podstawie oceny za 2017 r., obszar przekroczeń B(a)P obejmuje całą 

powierzchnię miasta Wrocławia (100% powierzchni). 

 wysoki poziom dwutlenku azotu rejestrowany przez stację „komunikacyjną” przy 

al. Wiśniowej – przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego NO2 (114% normy 

rocznej). Na pozostałych stacjach poziom stężeń występował poniżej normy średniorocznej: 

na stacji „tła miejskiego” przy Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego – 54% normy, na stacji 

podmiejskiej przy ul. Bartniczej – 40%.  W przypadku tlenków azotu, których podstawowym 
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źródłem na terenach miejskich jest spalanie paliw w silnikach samochodowych, nie obserwuje 

się wyraźnych różnic pomiędzy sezonem grzewczym i pozagrzewczym.  

Wykres 1. Stężenia średniodobowe ( 24-godzinne)  pyłu PM10 we Wrocławiu w 2018 r.  

 

Wykres 2. Stężenia średniodobowe benzo(a)pirenu w pyle PM10 we Wrocławiu w 2018 r. 

 

Wykres 3. Stężenia 1-godzinne  dwutlenku azotu we Wrocławiu w 2018 r. 
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W wieloleciu obserwuje się stopniową poprawę jakości powietrza we Wrocławiu. Jednak 

pomimo obniżenia poziomu stężeń substancji w powietrzu, w dalszym ciągu problemem są: 

przekroczenia normy średniodobowej pyłu PM10 (więcej niż 35 dni ze stężeniem dobowym powyżej 

50 g/m
3
), przekroczenia normy średniorocznej dwutlenku azotu w pobliżu dróg o znacznym 

natężeniu ruchu samochodowego oraz przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.  

Analiza danych z lat 2005 -2018 wykazała: 

 utrzymywanie się niskich stężeń dwutlenku siarki. W porównaniu do 2005 r. stężenia SO2 

na stacji „tła miejskiego” w 2018 r. zmniejszyły się o ok. 45%; 

 obniżenie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu. W 2018 r. w porównaniu do roku 

2005 stężenia NO2 na stacji „tła miejskiego” zmniejszyły się o ok. 22%, a na stacji 

„komunikacyjnej” o 32%; 

 utrzymywanie się niskich stężeń tlenku węgla na osiedlach mieszkaniowych miasta („tło 

miejskie”) i obniżenie  poziomu stężeń tlenku węgla rejestrowane przez stację 

„komunikacyjną” – w 2018 r. w porównaniu do 2005 r. poziom stężeń średniorocznych zmalał 

o ok. 30%; 

 obniżenie średniorocznego poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz liczby dni 

z przekroczeniami normy dobowej: 

- od 2016 r. stężenia średnioroczne pyłu PM10 utrzymują się we Wrocławiu na poziomie ok. 

70-80%, 

- w porównaniu do 2012 r. ilość dni z przekroczeniami normy dobowej pyłu PM10 

zmniejszyła się o 32% przy ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego i o 46% w południowej 

części miasta, przy ul. Orzechowej (dzielnica Krzyki);  

 zmniejszenie się średniorocznego poziomu pyłu PM2,5 - w porównaniu do 2011 r. stężenia 

średnioroczne pyłu PM2,5 zmniejszyły się o ok. 30% i od 2017 r. wszystkie stacje pomiarowe, 

zarówno „tła miejskiego” jak i „komunikacyjna”, nie wykazują przekroczeń normy rocznej 

wynoszącej 25 g/m
3
; 

 spadek stężeń benzo(a)pirenu – w latach 2012-2018 obniżył się poziom stężeń B(a)P we 

Wrocławiu: w stacji przy ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego stwierdzono zmniejszenie 

stężenia średniorocznego o 65%, a w stacji przy ul. Orzechowej – o 54%; 

 utrzymywanie się niskiego poziomu oznaczanych w pyle zawieszonym PM10 metali 

ciężkich: ołowiu, kadmu i niklu (poniżej 10% normy) oraz średniego poziomu arsenu 

(w 2018 r: 44% poziomu docelowego). 

 

Wykres 4. Zmiany stężeń średniorocznych substancji w powietrzu we Wrocławiu (normy średnioroczne stężeń 
zaznaczono czerwoną linią) 

 

SO2 – dwutlenek siarki 

Brak normy rocznej dla ochrony zdrowia.  
Wszystkie stężenia 24-godzinne (dobowe) 
w 2018 r. nie przekroczyły 20% normy 

(norma 24-godzinna 125 g/m3).  

 
Emitowany jest głównie podczas spalania 
paliw stałych. 



Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Wrocławia za rok 2018 na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

6 

 

NO2 – dwutlenek azotu 

Norma roczna=40 g/m3.  
 
Największy wpływ na poziom tlenków azotu 
mają spaliny ze środków  transportu 
samochodowego. 

 

CO – tlenek węgla 

Brak normy rocznej.  
Maksymalne stęzenie 8-godzinne w 2018 r. 
nie przekroczyło 22% normy (norma 8-

godzinna: 10 000g/m3).  

Powstaje w wyniku spalania paliw 

kopalnych, a także biomasy. 

 

PM10 – stężenia średnioroczne: 

 

 

Pył PM10 

– pył, którego cząsteczki mają średnicę 10 
mikrometrów lub mniejszą.  

Dla pyłu PM10 określona jest norma roczna 
i dobowa (24-godzinna): 

 norma roczna=40 g/m3; 

 norma dobowa =50 g/m3 – 
dopuszczalna częstość 
przekroczeń normy dobowej to 35 
dni w roku. 

Pył PM10 emitowany jest głównie podczas 
spalania paliw stałych oraz procesów 
przemysłowych. Może być również wynikiem 
wtórnego unoszenia pyłu z dróg oraz  
procesów chemicznych w atmosferze. 

PM10 – liczba dni z przekroczeniami normy dobowej: 
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Pył PM2,5 
 – pył, którego cząsteczki mają średnicę 2,5 
mikrometrów lub mniejszą. 

Norma roczna=25 g/m3 (faza I do 2020 r.). 

Od 2020 r. norma roczna 20g/m3 (faza II). 
 
Pył PM2,5 jest bardziej niebezpieczny dla 
zdrowia niż PM10 – mniejsze cząsteczki 
trafiają aż do pęcherzyków płucnych, 
a stamtąd mogą przenikać do krwi. 

 

Benzo(a)piren (B(a)P)  
traktowany jest jako znacznik rakotwórczego 
ryzyka związanego z obecnością 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w powietrzu.  
Poziom docelowy = 1 ng/m3. 
 
Głównym źródłem emisji WWA w Polsce jest 
emisja z niskich emitorów związana 
z ogrzewaniem budynków. 

 

 
Wrocław na tle pozostałych stacji monitoringu jakości powietrza w 2018 roku 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze wykresy dla: dwutlenku azotu, pyłu PM10 i PM2,5, ozonu 

oraz benzo(a)pirenu, uszeregowane od najwyższych do najniższych stężeń. Ze względu na duże 

natężenie ruchu samochodowego – Wrocław wyróżnia się pod względem wysokich stężeń dwutlenku 

azotu. 

 

Wykres 5. Stężenia średnioroczne NO2 na terenie 
województwa dolnośląskiego w 2018 r. 

 

Wykres 6. Średnia liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego ozonu na terenie woj. 
dolnośląskiego w latach 2016-2018 

 

 

* Liczba dni z przekroczeniami z jednego roku (2018 r.) 
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Wykres 7. Stężenia średnie roczne pyłu PM10 na terenie 
woj. dolnośląskiego w 2018 r. 

 

Wykres 8. Stężenia 24-godzinne i liczba dni 
z przekroczeniami normy dobowej pyłu PM10 
na terenie woj. dolnośląskiego w 2018 r.  

 

Wykres 9. Stężenia średnie roczne pyłu PM2,5 na 
terenie woj. dolnośląskiego w 2018 r. 

 
 

Wykres 10. Stężenia średnie roczne benzo(a)pirenu na 
terenie woj. dolnośląskiego w 2018 r. 

 
 

 
Dane ze wszystkich pomiarów automatycznych prezentowane są na stronach internetowych: 

http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji mobilnej 

GIOŚ: „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych znajdują się również na stronie  

http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/ w zakładce: dane pomiarowe/ dane aktualne/ manualne. 

Dane ze stacji „tła miejskiego” w trybie on-line przekazywane są również na portal 

https://www.wroclaw.pl/. 

http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/
https://www.wroclaw.pl/
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IV. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH  
Monitoring wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia prowadzony jest zgodnie 

z aktualnie obowiązującym aneksem do WPMŚ na lata 2016-2020. Podstawę prawną realizowania 

monitoringu wód powierzchniowych (od 1 stycznia 2018 r.) stanowi ustawa Prawo wodne z dnia 

20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).  

Podstawowymi jednostkami gospodarowania wodami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są 

jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Sporządzane w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) oceny wód powierzchniowych bazują na sieci punktów pomiarowo-kontrolnych 

(ppk) i odnoszą się do jakości całej JCWP. Zgodnie z wymaganiami prawnymi oceniany jest 

stan/potencjał ekologiczny, stan chemiczny i stan wód. Szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów 

punktów pomiarowo-kontrolnych, wyboru jednolitych części wód do monitorowania, zakresu 

poszczególnych programów monitoringu oraz częstotliwości poboru prób zawarte są m.in. w: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 

z 2016 r., poz.1178); 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187). 

W ramach PMŚ prowadzone są badania w zakresie:  

 elementów biologicznych: fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów i makrobezkręgowców 

bentosowych w rzekach i zbiornikach zaporowych. W jednolitej części wód 

powierzchniowych badano co najmniej jeden element biologiczny, którego wybór zależał 

głównie od rodzaju presji i typu JCWP; 

 elementów fizykochemicznych, wspierających elementy biologiczne (wskaźniki z grupy od 

3.1 do 3.5.), do których zalicza się wskaźniki charakteryzujące: stan fizyczny, w tym warunki 

termiczne, zasolenie, zakwaszenie, warunki biogenne oraz wskaźniki z grupy substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne (wskaźniki z grupy 3.6); 

 obserwacji hydromorfologicznych (od 2017 r. klasyfikacja wskaźników 

hydromorfologicznych jest wykonywana na podstawie metody Hydromorfologicznego 

Indeksu Rzecznego (HIR)); 

 substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, których obecność ze 

względu na ich cechy, tj. wysoką trwałość, bioakumulację i toksyczność należy ograniczyć 

bądź całkowicie wyeliminować (wskaźniki z grupy 4.1 i 4.2). 

Dodatkowo przy sporządzaniu oceny JCWP uwzględniane są elementy i wskaźniki badane przez 

instytucje i firmy zewnętrzne na zlecenie GIOŚ (m.in. ichtiofauna i substancje priorytetowe badane 

w biocie).   

Stan/potencjał ekologiczny określa się na podstawie klasyfikacji elementów biologicznych 

oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych poprzez nadanie 

jednolitej części wód powierzchniowych jednej z pięciu klas jakości (klasa pierwsza oznacza bardzo 

dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, natomiast klasy trzecia, czwarta i piąta 

odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły).  

Klasyfikację stanu chemicznego oparto o wyniki badań substancji priorytetowych i innych 

substancji zanieczyszczających. Przyjmuje się, że JCWP jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli 

wartości średnioroczne oraz stężenia maksymalne nie przekraczają dopuszczalnych wartości 

określonych w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). Przekroczenie 

środowiskowej normy jakości nawet w przypadku jednego wskaźnika powoduje obniżenie klasyfikacji 

stanu chemicznego do „poniżej stanu dobrego”.   

Ocenę końcową stanu wód (stan dobry lub zły) przeprowadza się na podstawie oceny 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Dobry stan wód występuje wówczas, gdy stan 

ekologiczny jest na poziomie bardzo dobrym lub dobrym, przy jednoczesnym dobrym stanie 

chemicznym. W każdym innym przypadku mamy do czynienia ze złym stanem wód. 
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Jednolite części wód powierzchniowych, na których zlokalizowane jest miasto Wrocław, 

przedstawiono w tabeli poniżej. Wyszczególniono ostatni rok badań prowadzonych w odpowiednim 

dla JCWP punkcie pomiarowo-kontrolnym oraz lata, w których zaplanowano kolejne badania do końca 

bieżącego cyklu gospodarowania wodami (tzn. do roku 2021).  

Tabela 2. Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze miasta Wrocławia 

L.p. 
Nazwa jednolitej części 
wód powierzchniowych 

(JCWP) 

Kod jednolitej części 
wód 

powierzchniowych 
Nazwa ppk  Kod ppk  

Ostatni rok 
badań  

Planowane 
badania 

1.  
Odra od Małej Panwi do 
granic Wrocławia* 

PLRW60002113337 
Odra - powyżej m. 
Wrocławia 

PL02S1401_1215 2017 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

2.  
Odra w granicach 
Wrocławia 

PLRW60002113399 
Odra - poniżej ujścia 
Ślęzy 

PL02S1401_1217 2017 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

3.  
Odra od gr. Wrocławia do 
Wałów Śląskich 

PLRW600021137579 
Odra – powyżej PCC 
„Rokita” SA 

PL02S1401_1218 2017 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

4.  Trzciana  PLRW60001713392 
Trzciana - ujście do 
Odry 

PL02S1401_1223 2016 2018*, 2019 

5.  Ługowina PLRW6000231338 
Ługowina – ujście do 
Odry 

PL02S1401_1224 2017 2020 

6. 
Oława od Gnojnej do 
Odry 

PLRW600019133499 
Oława – pon. m. 
Siechnice (Mokry 
Dwór) 

PL02S1401_2291 2016, 2017** - 

7. 
Oława od Gnojnej do 
Odry 

PLRW600019133499 
Oława – ujście do Odry 
(pon. jazu Małgorzata) 

PL02S1401_1246 2016, 2017** 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

8. Zielona  PLRW6000161334899 
Zielona – ujście do 
Oławy 

PL02S1401_1250 2016 2018*, 2019 

9. Brochówka  PLRW600016133492 
Brochówka – ujście do 
Oławy 

PL02S1401_1251 2016 2019 

10. 
Ślęza od Małej Ślęzy do 
Odry 

PLRW60001913369 Ślęza – ujście do Odry PL02S1401_1254 2016, 2017** 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

11. Kasina  PLRW600016133689 
Kasina – ujście do 
Ślęzy 

PL02S1401_1257 2016, 2017** 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

12. 
Bystrzyca od Strzegomki 
do Odry 

PLRW600020134999 
Bystrzyca – ujście do 
Odry 

PL02S1401_1266 2016, 2017** 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

13. 
Strzegomka od Pełcznicy 
do Bystrzycy 

PLRW600020134899 
Strzegomka – ujście do 
Bystrzycy 

PL02S1401_1280 2016, 2017** 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

14. 
Widawa od Oleśnicy do 
Dobrej 

PLRW60001913679 
Widawa – most B. 
Krzywoustego 

PL02S1401_1287 2015 2019, 2020 

15. 
Widawa od Dobrej do 
Odry 

PLRW60001913699 
Widawa – ujście do 
Odry 

PL02S1401_1288 2016, 2017** 
2018*, 2019, 
2020, 2021 

16. 
Dobra od Jagodnej do 
Widawy 

PLRW60001913689 
Dobra – ujście do 
Widawy 

PL02S1401_1294 
2016, 2017** 2018*, 2019, 

2020, 2021 

17. Topór PLRW600017136869 
Topór – ujście do 
Dobrej 

PL02S1401_1296 2016 2018*, 2019 

18. Przyłęk PLRW60001713688 
Przyłęk – ujście do 
Dobrej (Olszyca) 

PL02S1401_1295 2016 2019, 2020 

19. Rakowski Potok PLRW600017136929 
Rakowski Potok – 
ujście do Widawy 
(Krzyżanowice) 

PL02S1401_1297 2014 

odstąpiono od 
dalszych 

badań z uwagi 
na brak stałego 

przepływu- 

* wyniki na etapie weryfikacji, ** zakres badań niepozwalający na wykonanie oceny stanu 

 

Aktualnie obowiązuje ocena jakości wód powierzchniowych za 2017 rok (do momentu 

opublikowania oceny za rok 2018). Zgodnie z terminami ustawowymi, ocena jakości wód 

powierzchniowych za 2018 r. zostanie opublikowana po 30 czerwca 2019 roku. 

W 2017 r. na obszarze Wrocławia badania były prowadzone w 4 punktach pomiarowo-

kontrolnych (ppk), dla następujących jednolitych części wód powierzchniowych:  

- Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia (kod JCWP PLRW60002113337), 
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- Odra w granicach Wrocławia (kod JCWP PLRW60002113399), 

- Odra od granic Wrocławia do Wałów Śląskich (kod JCWP PLRW600021137579), 

- Ługowina (kod JCWP PLRW6000231338). 

 

Rysunek 2. Mapa punktów pomiarowo-kontrolnych dla jednolitych części wód powierzchniowych, na których 
zlokalizowane jest miasto Wrocław  
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Tabela 3. Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia – stan na 2017 r. 
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Odra od Małej Panwi 
do granic Wrocławia 

Odra - powyżej 
m. Wrocławia 

IV I psd II IV słaby  PSD ZŁY 

Odra w granicach 
Wrocławia 

Odra - poniżej ujścia 
Ślęzy 

IV II psd II IV słaby  PSD ZŁY 

Odra od gr. 
Wrocławia do Wałów 
Śląskich 

Odra - powyżej PCC 
"Rokita" 

IV II psd II IV słaby  PSD ZŁY 

Ługowina 
Ługowina - ujście do 

Odry 
II II psd   III 

umiar
kowa

ny  
  ZŁY 

LEGENDA  

Klasa elementów biologicznych Klasa elementów hydromorfologicznych Klasa elementów fizykochemicznych 

I I I 

II II II 

III  III 

IV  IV 

V  V 

Klasyfikacja stanu ekologicznego 

I bardzo dobry 

II dobry 

III umiarkowany 

IV słaby 

V zły 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego 

II maksymalny lub dobry 

III umiarkowany 

IV słaby 

V zły 

Klasyfikacja  stanu chemicznego 

DOBRY dobry 

PSD poniżej dobrego 

 Stan JCWP 

DOBRY dobry 

ZŁY zły 

 silnie zmieniona lub sztuczna jcw 

 naturalna jcw 
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Stan wód wszystkich czterech JCWP badanych w 2017 r. na terenie miasta Wrocławia 

określono jako zły.  

O takim stanie wód zadecydował zarówno ich stan ekologiczny – umiarkowany i słaby, jak i stan 

chemiczny określony jako „poniżej dobrego”. O słabym potencjale ekologicznym jednolitych części 

wód powierzchniowych (Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich, Odra od Małej Panwi do granic 

Wrocławia oraz Odra w granicach Wrocławia) zdecydowała IV klasa elementów biologicznych – 

wskaźnik Ichtiofauna. W przypadku stanu chemicznego o klasyfikacji zdecydowały podwyższone 

stężenia wskaźników z grupy WWA –  szczególnie benzo(g,h,i)perylenu. Dla Ługowiny nie określono 

stanu chemicznego, ponieważ nie była badana w tym zakresie. 

 

V. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH 
 W 2018 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były badania jakości 

wód podziemnych na obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunalnymi 

wokół źródeł stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska.  

Badania prowadzono w ujednolicony sposób na terenie całego województwa dolnośląskiego. Celem 

monitoringu było określenie wpływu obiektu na środowisko wodne, lub w przypadku obiektów gdzie 

prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących zmian.  

Badaniami na terenie Wrocławia objęto jeden obiekt - Teren Zakładu FAM Cynkowanie Ogniowe, 

ul. Avicenny we Wrocławiu. Dodatkowo, ze względu na znaczenie dla miasta, omówiono także wyniki 

badań na terenach wodonośnych Wrocławia.  

Pobór próbek wód odbywał się raz w roku. Zakres badań wód podziemnych obejmował oznaczenie 

takich wskaźników jak: odczyn, przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel organiczny (OWO), 

zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr
+6

, Hg), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA). Dodatkowo oznaczono także związki azotu oraz wskaźniki specyficzne przy wybranych 

obiektach np. siarczany, chlorki, żelazo i mangan. 

Oceny jakości wód podziemnych wokół badanych obiektów dokonano w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 85) w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. Klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód 

podziemnych: 

 klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,  

 klasa II – wody dobrej jakości, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości,  

 klasa V – wody złej jakości. 

Ww. rozporządzenie definiuje dobry i słaby stan chemiczny wód podziemnych. Wody klas I - III 

reprezentują dobry stan chemiczny, a IV i V słaby stan chemiczny. 

W tabeli 4 przedstawiono podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych objętych 

badaniami. Oceny wyników badań dokonano za pomocą programu komputerowego „Regionalny 

monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego” opracowanego przez PIG Kielce. 

Przy każdym z badanych obiektów przedstawiono jego krótką charakterystykę oraz ocenę 

wyników badań. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne zostały rozpoznane przy poborze prób 

na podstawie materiałów dostępnych u poszczególnych zarządców obiektów. 
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Tabela 4. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód 
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2018 r. – składowiska 
odpadów i inne obiekty 

Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 

 w m 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu lub 

obiektu 

Uwagi 

Tereny 
wodonośne m. 
Wrocławia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piezometr 
PH (P7) 

09.05.18 
 

 5,00 
 
 

N 51,045150 

E 17,136440 

piezometr przy hałdzie Huty Siechnice, na 
kierunku spływu wód w kierunku stawów 
infiltracyjnych 

piezometr 
P 15 

 1,60 
 

N 51,042640 

E 17,148290 

piezometr w pobliżu składowiska EC Czechnica, 
na terenach wodonośnych w strefie 
bezpośredniej ujęć 

piezometr 
P 5 

3,30 N 51,044080 

E 17,134010 

piezometr przy hałdzie Huty Siechnice, na 
kierunku spływu wód 

piezometr 
P 11 profil 

VIII 

 1,40 
 
 

N 51,042510 

E 17,145630 

piezometr pomiędzy składowiskiem EC, a hałdą 
Huty Siechnice, na kierunku spływu wód 

piezometr 
P 23 (P3) 

 

 3,20 
 

N 51,041530 

E 17,132500 

piezometr przy hałdzie Huty Siechnice, na 
terenie zakładu „Local Recycling” Center Sp. z 
o.o. 

piezometr 
P 9 (10) 

 4,30 
 

N 51,045320 

E 17,138320 

piezometr na kierunku spływu wód, w pobliżu 
stawów infiltracyjnych 

piezometr 
P11 profil 

VII 

5,60  N 51,050590 

E 17,133180 

piezometr na kierunku spływu wód, w pobliżu 
stawów infiltracyjnych, w dalszej odległości od 
hałdy 

Teren zakładu 
FAM 
Cynkowanie 
Ogniowe, ul. 
Avicenny we 
Wrocławiu 

piezometr 
P6 

08.08.18 
 

 2,50 
 

N 51,092770 

E 16,950110 
piezometr na kierunku spływu wód z obiektu, 
przy parkingu 

piezometr 
P5 

 1,15 
 
 

N 51,092700 

E 16,950690 
piezometr na kierunku spływu wód z obiektu, 
przy wyjeździe z zakładu produkcyjnego  

piezometr 
P3 

 1,00 
 

N 51,092710 

E 16,951750 
piezometr na kierunku napływu wód na teren 
obiektu 

 

 

1. TERENY WODONOŚNE m. WROCŁAW (pow. wrocławski, gm. Siechnice) 

Tereny wodonośne Wrocławia, znajdujące się w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, wykorzystywane są do poboru wody dla potrzeb 

produkcji i dostaw wody wodociągowej do miejskiej sieci wodociągowej. Obszary te położone są 

częściowo w południowo-wschodnim krańcu Wrocławia, około 6 km od centrum, w rejonie osiedli: 

Świątniki, Bierdzany i Nowy Dom, a częściowo w gminie Siechnice, pomiędzy miejscowościami: 

Radwanice, Trestno, Blizanowice, Mokry Dwór i miastem Siechnice. Na północ od terenów 

wodonośnych przepływa rzeka Odra, same tereny leżą w dolinie rzeki Oława, a na południe od nich 

przepływa niewielka rzeka Zielona (kod jcwp PLRW6000161334899). Obszary te stanowią 

równocześnie część polderu przeciwpowodziowego Odry. Na obszarze tym wybudowano odpowiednią 

infrastrukturę techniczną, między innymi: kanały i stawy infiltracyjne, studnie, rurociągi, 

przepompownie, obwałowania, drogi, jazy i śluzy oraz inne niezbędne elementy infrastruktury.  

Powierzchnia terenów wodonośnych wynosi 1026 ha.  

Tereny wodonośne oceniane są jako szczególnie cenne środowisko przyrodnicze, stanowiące część 

dużego klina przyrodniczego, wchodzącego głęboko w obszar miasta w ramach korytarza 

ekologicznego doliny Odry. Są one naturalną kontynuacją nadodrzańskich lasów i łąk ciągnących się w 

kierunku Wrocławia od Kotowic i Siechnic. Omawiany teren wchodzi w skład Grądów Odrzańskich, 

będących jedną ze 118 ostoi ptaków w Polsce, wyznaczonej w oparciu o kryteria międzynarodowe. 

Chronione są w ramach programu Obszary Natura 2000 – Grądy w Dolinie Odry, PLH020017 

(Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk). Ekosystem terenów wodonośnych oparty jest na podmokłym 

środowisku, tworzonym przez zbiorniki wodne, takie jak rozlewiska i stawy, oraz cieki wodne: rzeki 

(Oława, Zielona, Odra), ramiona boczne, kanały, rowy; duże obszary stanową łąki, w tym łąki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pitna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udniowy_wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tniki_(Wroc%C5%82aw)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierdzany_(Wroc%C5%82aw)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Dom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siechnice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radwanice_(powiat_wroc%C5%82awski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trestno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blizanowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokry_Dw%C3%B3r_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siechnice
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82noc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82awa_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82yw_rzeki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polder_przeciwpowodziowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_techniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_(akwen)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_ruroci%C4%85gowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_przeciwpowodziowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_ko%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aluza_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_powierzchni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korytarz_ekologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korytarz_ekologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotowice_(powiat_wroc%C5%82awski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozlewisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_(akwen)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rami%C4%99_boczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
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zmiennowilgotne. Występują tu także zadrzewienia pozostałe po łęgach wierzbowo-topolowych oraz 

nowe zadrzewienia wkraczające na łąki od strony miejscowości Siechnice i Radwanice.  

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 żelazochromu 

Huty Siechnice. Żużel pohutniczy z hałdy jest obecnie przerabiany przez firmę „Local Recycling” 

Center Sp. z o.o. na terenie Zakładu Przerobu Żużla w Siechnicach. Elektrociepłownia „Czechnica” 

emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren. Obecnie w pobliżu terenów 

wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia.  

Rysunek 3. Lokalizacja punktów poboru próbek wód podziemnych na terenach wodonośnych miasta Wrocławia  

 

 

 
Opracowanie: RWMŚ we Wrocławiu 

 

Ocena wyników badań 

Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód podziemnych z 7 piezometrów, zlokalizowanych na 

terenach wodonośnych w pobliżu składowiska EC Czechnica i hałdy Huty Siechnice. Stwierdzono 

następującą jakość wód podziemnych: 

 w piezometrach P15, P5 stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), 

podobnie jak w 2017 roku. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 

- piezometr P15 – stężenia chlorków i żelaza w klasie IV oraz jonu amonowego, manganu 

w klasie V, 

- piezometr P5 – jon amonowy w klasie IV oraz mangan i żelazo w klasie V; 

 w wodach piezometru P23, zlokalizowanego w pobliżu hałdy Huty Siechnice na terenie 

zakładu jej przerobu, stwierdzono także występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa 

IV), podobnie jak w poprzednim roku. Zadecydowało o tym stężenie manganu w klasie V;  

 w wodach piezometru P9, położonego na kierunku spływu wód w pobliżu stawów 

infiltracyjnych stwierdzono występowanie wód dobrej jakości (klasa II). Zadecydowało o tym 

stężenie azotanów (21,9 mg/l), miedzi i siarczanów. W poprzednim roku stwierdzono tu 

występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I); 

 wody piezometru P11_VII, położonego w pobliżu stawów infiltracyjnych, w dalszej 

odległości od hałdy, zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III) ze względu na 

stężenie azotanów (30,8 mg/l). W poprzednim roku stwierdzono tu występowanie wód dobrej 

jakości (klasa II); 

 wody piezometru PH, zlokalizowanego przy hałdzie Huty Siechnice, na kierunku spływu wód 

w kierunku stawów infiltracyjnych, zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości (klasa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadrzewienia_%C5%9Br%C3%B3dpolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99g_wierzbowo-topolowy
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IV), podobnie jak w poprzednim roku. Zadecydowało o tym stężenie azotanów  

(77 mg/l); 

 wody piezometru P11_VIII, położonego pomiędzy składowiskiem EC, a hałdą Huty 

Siechnice, na kierunku spływu wód, zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa 

III), podobnie jak w poprzednim roku ze względu na stężenie żelaza w klasie III oraz jonu 

amonowego i chlorków w klasie IV.  

Stan chemiczny wód piezometrów P15, P5, P23, PH uznać można za słaby, a piezometrów P9, 

P11_VII, P11_VIII za dobry. 

Podsumowanie: 

Na terenach wodonośnych Wrocławia występuje przewaga wód o słabym stanie chemicznym 

(4 piezometry) nad wodami o dobrym stanie chemicznym (3 piezometry), podobnie jak w poprzednim 

roku. W piezometrach, gdzie stwierdzono słaby stan chemiczny wód, podobną jakość wód stwierdzono 

także w poprzednim roku. Stężenie chromu we wszystkich piezometrach osiągnęło granice klasy I.  

 

2. TEREN ZAKŁADU FAM CYNKOWANIE OGNIOWE S.A., UL. AVICENNY WE 
WROCŁAWIU  (m. Wrocław) 

Zakład cynkowania ogniowego FAM S.A. zlokalizowany jest przy ul. Avicenny 16 we Wrocławiu. 

Cynkownia znajduje się w południowo - zachodniej, peryferyjnej części Wrocławia, w dzielnicy 

Wrocław - Fabryczna, zaś jego otoczenie stanowią: firma produkcyjna, pracownicze ogrody działkowe 

pola uprawne i nieużytki, tereny przemysłowe, torowisko PKP. 

Podstawową działalnością jest wykonywanie usług z zakresu cynkowania ogniowego elementów 

stalowych w celu zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakład posiada instalację do nakładania powłok 

metalicznych (cynkowanie zanurzeniowe) z wsadem 4 tony stali surowej na godzinę wraz z instalacją 

do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita objętość 

wanien procesowych wynosi 282 m
3
. 

Źródłem emisji do powietrza są: wanna cynkowania ogniowego, wanny procesowe chemicznej 

obróbki powierzchniowej, wentylacja ogólna hali, piec grzewczy wanny cynkowniczej. Do powietrza 

z procesów technologicznych wprowadzane są m.in. amoniak, chlorowodór, pył PM10, cyna, ołów, 

cynk, nikiel, żelazo, miedź, kadm, CO, SO2, NO2.  

Kierunek przepływu wód podziemnych w rejonie Zakładu określono na północno-zachodni (NW). 

Teren badań jest odwadniany w kierunku rzeki Ślęzy poprzez jej lewy dopływ Ługowinę i uchodzącą 

do niej Kasinę, a także związany z nimi system rowów melioracyjnych.  

Rysunek 4. Lokalizacja punktów poboru próbek wód podziemnych na terenie FAM Cynkowanie Ogniowe 
ul. Avicenny we Wrocławiu 

 
 

Opracowanie: RWMŚ we Wrocławiu  
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Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów, rozmieszczonych na terenie obiektu. 

W piezometrze P3, położonym na kierunku napływu wód na teren obiektu i w piezometrze P5, 

położonym na kierunku spływu wód z terenu obiektu, wykazano występowanie wód złej jakości (klasa 

V), podobnie jak we wcześniejszych badaniach WIOŚ, przeprowadzonych w 2009 i 2013 roku. 

W przypadku piezometru P3 o klasyfikacji zadecydowały takie wskaźniki jak: stężenie jonów 

amonowych (253 mg/l), chlorków (3980 mg/l), cynku, kadmu, manganu, żelaza i przewodność 

elektrolityczna (14710 µS/cm). W piezometrze P5 o klasyfikacji decydowało stężenie jonów 

amonowych (30,4 mg/l), azotanów (401 mg/l), chlorków (1490 mg/l), cynku oraz wartości 

przewodności elektrolitycznej (5130 µS/cm). 

W piezometrze P6, położonym na kierunku spływu wód z terenu obiektu, stwierdzono 

występowanie wód dobrej jakości (klasa II). W poprzednich badaniach w 2009 i 2013 stwierdzono tu 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie 

chlorków (63,9 mg/l), azotanów (20,4 mg/l), cynku, manganu, siarczanów.   

Stan chemiczny wód podziemnych pobranych z piezometrów na terenie Zakładu uznać można za 

dobry w piezometrze P6 oraz za słaby w piezometrach P3 i P5.  

 

Podsumowanie: 

Badania wykazały utrzymujący się słaby stan wód w piezometrach P3 i P5. W piezometrze P3, 

położonym na kierunku napływu wód na teren obiektu stwierdzono wyższe wartości przewodności 

elektrolitycznej oraz stężenie jonów amonowych, chlorków, żelaza i manganu niż w piezometrach, 

położonych na kierunku spływu wód. 

Polepszenie jakości wód nastąpiło w piezometrze P6, położonym na kierunku spływu wód 

z obiektu. 

Szczegółowych badań wymaga teren położony na wschód od zakładu, na kierunku napływu wód. 

VI. JAKOŚĆ GLEB 
W 2018 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były badania gleb na 

obszarach uprzemysłowionych i narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Do badań pobrano 14 próbek gleb wokół 1 obiektu na terenie Wrocławia i na terenach wodonośnych 

miasta.  

Zakres badań obejmował wskaźniki: 

 podstawowe: skład granulometryczny, odczyn, zawartość substancji organicznej, całkowita 

zawartość: cynku (Zn), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), 

 siarkę siarczanową, 

 uzupełniające, wprowadzone w zależności od obiektu: chrom (Cr), nikiel (Ni), arsen (As), rtęć 

(Hg), miedź (Cu), zanieczyszczenia węglowodorowe – wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA) w tym benzo(a)piren (B(a)P). 

Tabela 5. Badania w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych 
zanieczyszczeniami w 2018 roku  

L.p. Obiekt Zakres badań 
Ilość 
ppk 

Zadanie: Badanie gleb wokół zakładów przemysłowych  

1. 
Teren wokół Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego we Wrocławiu 

odczyn, C org., skład granulometryczny Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, 
Ni, Hg, As,  
S-SO4 ,WWA* w tym B(a)P, BTX, węglowodory alifatyczne 
chlorowane  

5 

Zadanie: Badanie gleb wokół składowisk odpadów 

4. 
Tereny wodonośne Wrocławia, ze szczególnym 
uwzględnieniem likwidowanej hałdy Huty 
Siechnice 

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

8 

* WWA- rozumiane jako oznaczenie poszczególnych substancji,  wymienionych w zał. 1 (III.C) rozporządzenia  Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 
2016 r., poz. 1395) 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
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Próbki do badań pobrano z warstwy powierzchniowej gleb (0-25 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. 

 

1. Teren wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu 
Badania wykonano w ramach zadania: „Badanie gleb wokół zakładów przemysłowych, w tym 

szczególnie tych, które emitują węglowodory”. 

 Wrocławski Park Przemysłowy to obszar położony niemal w samym centrum Wrocławia, 

pomiędzy ulicami Strzegomską, Robotniczą i Góralską oraz torami kolejowymi. Na terenie WPP 

zlokalizowane są zakłady branż m.in. elektromaszynowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, 

informatycznej, konstrukcji spawanych – produkcja, metalurgicznej, metalowej, obróbki mechanicznej. 

Zakłady te emitują do powietrza m.in. pył całkowity, pył PM10, tlenek węgla, tlenki azotu i tlenki siarki 

oraz niemetanowe lotne związki organiczne. 
  

Badania prowadzono łącznie w 6 punktach pomiarowo - kontrolnych (ppk) rozmieszczonych na 

terenie: ROD Wisienka (nr 1: al. Miętowa 8, nr 2: ul. Kręta 5, nr 3: al. Liliowa 8), ROD Plon (nr 4: 

al. Szeroka 78, nr 5: al. Długa 140) i ROD Malina (nr 6: al. Altanowa 7) we Wrocławiu. Zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem tereny te, zgodnie ze sposobem ich użytkowana zaliczono do grupy 

gruntów II (teren ogrodów działkowych).  

 

Rysunek 5. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych poboru próbek gleb na terenie wokół Wrocławskiego 
Parku Przemysłowego 

  
Opracowanie: RWMŚ we Wrocławiu 

 

Analizowane próbki charakteryzowały się odczynem obojętnym we wszystkich punktach 

pomiarowych (pH 6,9 - 7,2). Zawartość węgla organicznego wahała się od 2,14% (ppk nr 4) do 2,88% 

(ppk nr 1). 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko 

w glebie, w odniesieniu do: Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Hg, As. 

W próbce nr 1, pobranej na terenie ROD Wisienka, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej 

zawartości cynku oraz antracenu i benzo(g,h,i)perylenu. We wszystkich 6 punktach pomiarowych 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości WWA: chryzenu, benzo(a)antracenu, 

benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu. Przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości indeno(1,2,3-c,d)pirenu stwierdzono w punktach nr 1, 3, 4 i 5. 
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2. Tereny wodonośne Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem likwidowanej 
hałdy Huty Siechnice 

Badania wykonano w ramach zadania: „Badanie gleb wokół składowisk odpadów”.  

Opis terenów wodonośnych Wrocławia został zamieszczony w części dotyczącej wód 

podziemnych. 

Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych. Cztery punkty pomiarowe (nr 1, 2, 3, 4) 

zlokalizowano na terenach wodonośnych w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej 

dla miasta Wrocławia. Pozostałe punkty usytuowano na łąkach i pastwisku wokół hałdy Huty Siechnice 

oraz na ogrodach ROD Tulipan w Siechnicach (ppk nr 8).  

Zgodnie z zapisami §3 ust.5 obowiązującego rozporządzenia
1
 teren badań, w ppk 1-4, zaliczono do 

grupy gruntów I. Punkty nr 5-8 zaliczono do grupy gruntów II (łąki, pastwiska, ogrody działkowe).  

 

Rysunek 6. Lokalizacja punktów poboru próbek gleb na terenach wokół wodonośnych miasta Wrocławia 

 
 

Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn: 

 gleby terenów wodonośnych znajdujące się w strefie ochrony bezpośredniej (ppk 1-4): odczyn 

kwaśny w ppk nr 1 (pH 5,4), lekko kwaśny w ppk nr 2-4 (pH 6,0-6,4), 

 wokół hałdy Huty Siechnice: odczyn lekko kwaśny w ppk nr 6 (pH 6,4) oraz zasadowy (pH 

7,3-7,5) w ppk nr 5 i 7, 

 na ogrodach działkowych w ppk nr 8 zasadowy (pH 7,3).  

Badane próby charakteryzowały się zawartością węgla organicznego: w ppk nr 1-4 – od 1,13% do 

4,82%, w ppk nr 6-7 – od 1,34% do 2,71% oraz 1,67% w ppk nr 8.  

W jednym ppk - nr 8, zlokalizowanym na ogrodach działkowych ROD Tulipan, stwierdzono 

przekroczenia zawartości dopuszczalnej benzo(a)pirenu. W analizowanych próbkach nie 

odnotowano przekroczeń metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Hg, As). 

                                                 
1
 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 

2016 r., poz. 1395) 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1395/1
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3. Podsumowanie badań gleb 
Wokół badanych obiektów odnotowano przekroczenia dopuszczalnych zawartości w glebie 

substancji powodujących ryzyko. Przekroczenia dotyczyły cynku i wybranych wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA). Wyszczególniono je w poniższej tabeli.  

W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń Pb, Cd, Cu, 

Cr, Ni, Hg, As.  

 

Tabela 6. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla 
ochrony powierzchni ziemi, badanych w glebach w 2018 roku na terenie Wrocławia - obszary 
bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami 

L.p. Obiekt 
Ilość 
ppk 

Wskaźnik, który przekroczył 
dopuszczalne stężenie 

Ilość ppk w których 
stwierdzono 

przekroczenie 

Zadanie: Badanie gleb wokół zakładów przemysłowych, w tym szczególnie tych które emitują węglowodory 

1. 
Teren wokół Wrocławskiego  
Parku Przemysłowego 

6 

cynk 1 

antracen 1 

chryzen 6 

benzo(a)piren 6 

benzo(a)antracen 6 

dibenzo(a,h)antracen 6 

benzo(b)fluoranten 6 

benzo(k)fluoranten 6 

benzo(g,h,i)perylen 1 

indeno(1,2,3-c,d)piren 4 

Zadanie: Badanie gleb wokół składowisk odpadów 

2. 
Tereny wodonośne Wrocławia, ze szczególnym 

uwzględnieniem likwidowanej hałdy Huty Siechnice 
8 benzo(a)piren 1 

 

 

 

 

 




