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WSTĘP
Państwowy Monitoring Środowiska, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – Poś,
stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania
i rozpowszechniania informacji o środowisku. Jego realizacja na terenie województwa odbywa się
w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 20162020 (WPMŚ)1. Częścią programu są badania realizowane we Wrocławiu, które obejmują stałe,
wieloletnie pomiary jakości powietrza oraz cykliczne badania wód powierzchniowych, podziemnych,
gleb, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Z kolei, 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 prowadzonych przez
WIOŚ w 2016 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 trwający jeszcze proces weryfikacji niektórych wyników oraz cel niniejszego opracowania
przedstawiono tutaj tylko niektóre informacje dotyczące jakości środowiska na terenie miasta
Wrocławia, ujęte w skrótowych, syntetycznych ramach. 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
Ocena jakości powietrza województwa dolnośląskiego za 2016 r. została wykonana na podstawie
danych uzyskanych z sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska oraz metod
obliczeniowych - matematycznego modelowania jakości powietrza.
Pomiary wykonywane były:
 metodami automatycznymi – pomiary ciągłe zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki
SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, 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 jest metoda
manualna).
Na terenie miasta Wrocław Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi
monitoring jakości powietrza za pomocą 5 stacji pomiarowych.
Tabela 1. Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu w 2016 r.
Lp. Nazwa stacji
Wyb. J. ConradaKorzeniowskiego
2. ul. Orzechowa
3. ul. Na Grobli
4. al. Wiśniowa
1.

5. ul. Bartnicza

Substancje, metoda pomiarowa
zanieczyszczenia gazowe
zanieczyszczenia pyłowe
SO2
NO2 CO
O3 PM10 PM2.5
Pb
As Cd Ni B(a)P
A

A

A

A

A, M

A*

M

M

M

M

M

miejska

–
–
–

–
–
A

–
–
A

–
–
–

M
–
–

–
M
A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

M
–
–

–

A

–

A

–

–

–

–

–

–

–

miejska
miejska
komunikacyjna
podmiejskaozonowa

Oznaczenia:
A* - analizator zakupiony przez Gminę Wrocław, stanowisko uruchomione 17 lipca 2014 r.
A – pomiary automatyczne: 1-godzinne
M – pomiary manualne: 24 godzinne lub tygodniowe

1

Typ lokalizacji
stacji

Program dostępny na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl
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Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2016 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza, przeprowadzonych we Wrocławiu w 2016 r.,
stwierdzono:
 niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki, benzenem, tlenkiem węgla,
metalami ciężkimi – poniżej dopuszczalnych norm,
 wysoki poziom zapylenia powietrza:
- ponadnormatywne wartości stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10
(więcej niż 35 dni z przekroczeniem normy dobowej – 50 dni przy ul. Wyb. J.
Conrada-Korzeniowskiego), ze zwiększoną częstością przekroczeń w sezonie
grzewczym,
- ponadnormatywne stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 (110% normy
rocznej w stacji „komunikacyjnej”),
 wysoki
poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
w powietrzu – przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (427% normy przy ul.
Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego, 380% normy przy ul. Orzechowej).
 wysoki poziom dwutlenku azotu rejestrowany przez stację „komunikacyjną” –
przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego NO2 (123% 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.
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Rysunek 2. Wyniki modelowania rozkładu stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 we Wrocławiu (kolor czerwony przekroczenie normy)

Rysunek 3. Wyniki modelowania rozkładu stężeń benzo(a)pirenu we Wrocławiu (kolor pomarańczowy i czerwony –
przekroczenie poziomu docelowego)
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W wieloleciu obserwuje się stopniową poprawę jakości powietrza:
 utrzymywanie się niskich stężeń dwutlenku siarki oraz obniżenie poziomu tej substancji w
powietrzu – widoczne w latach 2014-2016. W porównaniu do 2005 r. stężenia SO2 na stacji
„tła miejskiego” zmniejszyły się o ok. 50%;
 obniżenie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu. W 2016 r. porównaniu do roku
2005 stężenia NO2 na stacji „tła miejskiego” zmniejszyły się o ok. 14%, a na stacji
„komunikacyjnej” o 27%;
 utrzymywanie się niskich stężeń tlenku węgla na osiedlach mieszkaniowych miasta („tło
miejskie” i zmniejszenie się poziomu zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla –
rejestrowane przez stację „komunikacyjną” – w porównaniu do 2005 r. poziom stężeń
średniorocznych zmalał o ok. 34%;
 obniżenie średniorocznego poziomu stężeń oraz liczby dni z przekroczeniami normy
średniodobowej pyłu zawieszonego PM10:
- stężenia średnioroczne w porównaniu do 2012 r. zmniejszyły się o 15% przy Wyb.
J.Conrada-Korzeniowskiego (osiedle Kleczków) i o 29% w południowej części miasta,
przy ul. Orzechowej (dzielnica Krzyki)
- ilość dni z przekroczeniami normy dobowej pyłu PM10 zmniejszyła się o 30% przy
Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego i o 54% w południowej części miasta, przy ul.
Orzechowej (dzielnica Krzyki).
 zmniejszenie się średniorocznego poziomu pyłu PM2.5 rejestrowane przez stację „tła
miejskiego” - przy ul. Na Grobli w porównaniu do 2010 r. stężenia średnioroczne pyłu
PM2,5 zmniejszyły się o 30% i od 2014 r. utrzymują się poniżej poziomu dupuszczalnego.
Na stałym, ponadnormatywnym poziomie natomiast utrzymują się stężenia pyłu rejestrowane
przez stację „komunikacyjną”;
 brak wyraźnych tendencji obniżania stężeń benzo(a)pirenu – w latach 2012-2015 obie
stacje rejestrowały zmniejszenie stężeń, jednak w 2016 r. nastąpił ponowny wzrost poziomu
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem,
 utrzymywanie się niskiego poziomu oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: ołowiu,
kadmu i niklu (poniżej 20% normy) oraz średniego poziomu arsenu (do 62% normy).
Wykres 1. Zmiany stężeń średniorocznych zanieczyszczeń gazowych we Wrocławiu (normy średnioroczne stężeń
zaznaczono czerwoną linią)

SO2 – dwutlenek siarki, brak normy rocznej dla ochrony
zdrowia. Maksymalne stęzenie 24-godzinne w 2016 r. nie
przekroczyło 14% normy dobowej (norma 24-godz. 125 g/m3).
Emitowany jest głównie podczas spalania paliw kopalnych.

NO2 - dwutlenek azotu,
norma roczna=40 g/m3.
Największy wpływ na emisje
tlenków azotu mają spaliny
z transportu samochodowego.
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CO – tlenek węgla, brak
normy rocznej Maksymalne
stęzenie 8-godzinne w 2016 r.
nie przekroczyło 25% normy
(norma 8-godzinna 10000
g/m3).
Powstaje w wyniku spalania
paliw kopalnych, a także
biomasy.

PM10 –stęzenia średnioroczne:

PM10 –ilość dni z przekroczeniami normy dobowej:

Pył PM10 - pył, którego
cząsteczki mają średnicę 10
mikrometrów lub mniejszą.
Norma roczna=40 g/m3.
norma dobowa =50 g/m3 –
dopuszczalna częstość
przekroczeń normy dobowej to
35 dni w roku.
Emitowany jest głównie
podczas spalania paliw
kopalnych oraz procesów
przemysłowe. Może być
również wynikiem wtórnego
unoszenia pyłu z dróg oraz w
wyniku procesów chemicznych
w atmosferze.

Pył PM2,5 - pył, którego
cząsteczki mają średnicę 2,5
mikrometrów lub mniejszą.
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 wskaźnik
zanieczyszczenia powietrza
wielopierścieniowymi
węglowodorami
aromatycznymi. Poziom
docelowy = 1 ng/m3.
Głównym źródłem emisji
WWA w Polsce jest emisja z
niskich emitorów związana z
ogrzewaniem budynków.
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II. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W roku 2016 obowiązywać zaczął „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
dolnośląskiego na lata 2016-2019”. W roku 2016 weszło również w życie Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1187). W rozporządzeniu tym środowiskowe normy jakości zostały dostosowane do typologii
abiotycznej rzek. Trwa weryfikacja wyników badań z 2016 r. a do czasu przygotowania niniejszego
opracowania nie został jasno określony sposób oceny stanu wód wg nowych zasad. Dlatego też do czasu
ich opracowania i wykonania nowej oceny obowiązuje ocena stanu wód wykonana dla roku 2015 wg
zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz.U z
2014r. poz. 1482).
W ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata
2013-2015” na terenie Wrocławia realizowane są badania wód powierzchniowych, łącznie w 15
punktach pomiarowych. Punkty pomiarowe zlokalizowane w większości w odcinkach ujściowych rzek.
W ocenie uwzględniono również badania z trzech punktów pomiarowych nie leżących na terenie m.
Wrocławia (dwa punkty na Odrze oraz jeden na Strzegomce), w których jakość wód ma wpływ na ocenę
wód na terenie miasta.
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)2.
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 – Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich - stan zły (V), znajdująca się już poza obszarem
miasta. Wpływ na ocenę miał parametr biologiczny - makrozoobentos, jednak należy zauważyć, że ta
część wód leży już poza obszarem Wrocławia.
Potwierdza się, stwierdzony także w poprzednich latach, słaby stan ekologiczny (IV) rzeki
Trzciany. 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. Rzeka na znacznym odcinku przepływa przez tereny pól
irygowanych m. Wrocławia i jest odbiornikiem wód infiltracyjnych z tego terenu.
Słaby stan ekologiczny (IV) odnotowano również w jednolitych częściach wód: Odra od Małej
Panwi do granic Wrocławia, Oława od Gnojnej do Odry, Ślęza od Małej Ślęzy do Odry, Kasina
Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy. O takiej klasyfikacji zadecydowały wyniki parametrów
biologicznych, w szczególności zaś badań ichtiofauny. Należy tutaj podkreślić, że parametr ten mniej
jest związany ze stanem fizykochemicznym a bardziej zaś z zabudową hydrotechniczną cieków, która
wpływa na obecność czy liczebność poszczególnych gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu
abiotycznego. Pozostałe parametry biologiczne mieściły się w II lub w III klasie, natomiast elementy
fizykochemiczne na poziomie dobrym sklasyfikowane zostały tylko na Odrze i Oławie.

2

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 4. 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 rzeki Zielonej oraz potoków:
Przyłęk, Topór i Rakowskie Potok 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 trzech jednolitych częściach wód odnotowano dobry stan/potencjał ekologiczny. Są to: Odra
w granicach Wrocławia, Widawa od Oleśnicy do Dobrej i Widawa od Dobrej do Odry.
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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PLRW60002113337
PLRW60002113399
PLRW600021137579
PLRW60001713392
PLRW6000231338
PLRW600019133499
PLRW6000161334899
PLRW600016133492

PLRW60001913369
PLRW600016133689
PLRW600020134999
PLRW600020134899
PLRW60001913679
PLRW60001913699
PLRW60001913689
PLRW600017136869
PLRW60001713688
PLRW600017136929

II
II
II
I
I
I
I
II
II
II
I
I
I
I
II
II
I
I

II
II
II
PPD
II
II
PPD
II
PPD
PPD
II
PSD
II
II
II
PPD
PPD
PPD

SŁABY
DOBRY
ZŁY
SLABY
UMIARK.
SŁABY
UMIARK.
UMIARK.
SŁABY
SŁABY
UMIARK.
SŁABY
DOBRY
DOBRY
UMIARK.
UMIARK.
UMIARK.
UMIARK.

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD

* JCWP Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia i Odra od gr. Wrocławia do Wałów śląskich - umieszczono w
zestawieniu celem porównania jakości wód powyżej (pkt 1) i poniżej miasta (pkt 3)

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

3
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STAN**

IV
I
V
IV
III
IV
III
III
iv
iv
III
IV
II
II
III
III
II
III

STAN
CHEMICZNY

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia*
Odra w granicach Wrocławia
Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich
Trzciana
Ługowina
Oława od Gnojnej do Odry
Zielona
Brochówka
Ślęza od Małej Ślęzy do Odry
Kasina
Bystrzyca od Strzegomki do Odry
Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy
Widawa od Oleśnicy do Dobrej
Widawa od Dobrej do Odry
Dobra od Jagodnej do Widawy
Topór
Przyłęk
Rakowski Potok

Kod jednolitej części
wód

Klasa elementów
fizykochemicznych

1.
2.
3.
4.
5.
6,7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nazwa jednolitej części wód (JCW)

Klasa elementów
hydromorfol.h

L.p.

Klasa elementów
biologicznych

Tabela 2. Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia – stan na 2015 rok3

ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
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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.
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 2002 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 2015 r. wody rzeki nie
spełniały wymagań określonych dla kategorii A2 w przypadku stężenia fenoli oraz manganu, których
nadmiar jest eliminowany w procesach uzdatniania. Wszystkie parametry bakteriologiczne mieściły się
w kategorii A3.

III. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu kontynuował badania
jakości wód podziemnych na obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami przemysłowymi
i komunalnymi wokół źródeł stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska. Badania prowadzono
w ujednolicony sposób podobnie jak 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. Na terenie Wrocławia i w jego
okolicy badaniami objęto 2 obiekty:
 Pola Irygacyjne Wrocławia (m. Wrocław),
 tereny wodonośne m. Wrocławia (pow. wrocławski, gm. Siechnice).
Pobór próbek wód odbywał się raz w roku z piezometrów rozmieszczonych wokół badanych
obiektów.
Zakres badań wód podziemnych wokół badanych obiektów był zgodny z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523) i obejmował
oznaczenie takich wskaźników jak: odczyn, przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel org. (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, fosforany, żelazo, mangan.
Pobór próbek wód podziemnych z piezometrów przeprowadzono za pomocą zanurzeniowych pomp
wirowych „GIGANT” i „WHALE” po przepompowaniu otworu i usunięciu dwukrotnej objętości wody,
a w przypadku prób na zawartość substancji ropopochodnych za pomocą specjalistycznych próbników.
Oceny jakości wód podziemnych wokół badanych obiektów 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. Określa ono sposób klasyfikacji
elementów fizykochemicznych i ilościowych, zawiera definicje klasyfikacji stanu chemicznego i stanu
ilościowego oraz sposób interpretacji wyników badań i prezentacji stanu wód podziemnych,
częstotliwość dokonywania ocen jakości poszczególnych elementów oraz stanu wód.
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.
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Do interpretacji wyników związków azotu wykorzystano rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 241, poz. 2093). Zgodnie z §2 wymienionego
rozporządzenia za wody zanieczyszczone uznaje się: wody podziemne, w których zawartość azotanów
wynosi powyżej 50 mg NO3/l. Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się wody podziemne, w
których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/l i wykazuje tendencję wzrostową.
III.1. POLA IRYGACYJNE WE WROCŁAWIU
Wody podziemne pobrano z 5 piezometrów, wchodzących w skład sieci obserwacyjnej na Polach
Irygacyjnych.
Badane wody charakteryzowały się niezadowalającą jakością (klasa IV) – piezometry P 15, P36,
P43 i złą jakością (klasa V) – piezometry P30, P18. Zadecydowały o tym następujące wskaźniki:






P15 (osadnik IV) – odczyn, azotany (83 mg/l), azotyny, fosforany,
P30 (osadnik IX) – przewodność el., jon amonowy, azotany (929 mg/l), mangan, siarczany,
cynk, kadm,
P36 (osadnik VII) – żelazo w klasie IV i jon amonowy w klasie V,
P43 (osadnik X) – odczyn w klasie IV oraz jon amonowy, fosforany i żelazo w klasie V.
P18 (osadnik III) – azotany (186 mg/l).

Podobną jakość wód (klasa IV) wykazano w piezometrach P36 i P43 podczas badań WIOŚ
w 2010 roku. W piezometrze P15 nastąpiło pogorszenie jakości wód z klasy III do klasy IV,
w piezometrach P18 i P30 z klasy IV do V. Stan chemiczny wód podziemnych w piezometrach,
rozmieszczonych na osadnikach Pól Irygacyjnych, uznać można za słaby we wszystkich analizowanych
otworach.
III.2. TERENY WODONOŚNE m. WROCŁAWIA
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 2015 roku. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki:
piezometr P15 – odczyn, stężenie jonu amonowego, chlorków w klasie IV oraz
mangan i żelazo w klasie V,
piezometr P5 – odczyn 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 występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I),
podobnie jak w 2015 roku,
w wodach piezometru P9, położonego na kierunku spływu wód w pobliżu stawów
infiltracyjnych stwierdzono występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III).
Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego,
wody piezometru P11_VII, położonego w pobliżu stawów infiltracyjnych, w dalszej
odległości od hałdy także zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III).
Zadecydowało o tym stężenie azotanów (41 mg/l),
wody piezometrów P9 i P11_VII zaklasyfikowano do klasy II. Także wody piezometru PH,
zlokalizowanego przy hałdzie Huty Siechnice, na kierunku spływu wód w kierunku stawów
infiltracyjnych zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o
tym stężenie azotanów (42 mg/l),
wody piezometru P11_VIII, położonego pomiędzy składowiskiem EC, a hałdą Huty
Siechnice, na kierunku spływu wód zaklasyfikowano do wód dobrej jakości (klasa II).

Stan chemiczny wód piezometrów P15 i P5 uznać można za słaby, a piezometrów P9, PH, P23,
P11_VII, P11_VIII za dobry.
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Rysunek 5. Lokalizacja punktów poboru próbek wód podziemnych na terenach wodonośnych miasta
Wrocławia

IV. JAKOŚĆ GLEB
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu kontynuował badania
gleb na obszarach uprzemysłowionych i narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł
zanieczyszczeń. W okolicy Wrocławia prowadzono badania na terenach wodonośnych miasta (gm.
Siechnice).
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, która jest obecnie przerabiana przez firmę „Local Recycling” Center Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Czechnica emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren.
Obecnie w pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia.
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Zakres badań obejmował wskaźniki:
 podstawowe: skład granulometryczny, odczyn, zawartość substancji organicznej, całkowita
zawartość: Zn, Pb, Cd,
 uzupełniające: Cr, Ni, As, Hg, Cu, zanieczyszczenia węglowodorowe - WWA w tym
benzo(a)piren, siarkę siarczanową.
Ocenę wyników badań z 2016 roku przeprowadzono wg nowego rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395).
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w § 1 określa sposób prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym m.in.:
1) substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich
dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla
poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich
użytkowania;
2) szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz
dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1, z
uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska;
Próbki gleb pobrane zostały w 8 punktach pomiarowych. Cztery punkty pomiarowe (nr 1,2,3 i 4 )
zlokalizowano na terenach wodonośnych w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej
dla miasta Wrocławia. Pozostałe punkty usytuowano na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice oraz w
ogrodach ROD Tulipan w Siechnicach (ppk nr 8). Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem teren
badań, zgodnie ze sposobem użytkowana gruntów, zaliczono do grupy gruntów IV – tereny
przemysłowe w ppk 1-4. Jednak w odniesieniu do zapisu §3 ust.5 rozporządzenia, badany teren
zaliczono do grupy gruntów I (tereny ujęć wody i strefy ochronne ujęć wody). Punkty nr 5-8 zaliczono
do grupy gruntów II.
Badane gleby wykazały zróżnicowany skład granulometryczny. Na łąkach terenów wodonośnych
występowały gliny lekkie pylaste (ppk nr 1 i 2) oraz piaski gliniaste lekkie (ppk nr 4) oraz piaski
gliniaste mocne (ppk nr 3). Na terenie wokół hałdy Huty Siechnice występowały piaski gliniaste mocne
(ppk nr 7), piaski gliniaste lekkie (ppk nr 5), gliny lekkie (ppk nr 6), a w ogrodach działkowych (ppk nr
8) piasek gliniasty mocny. Badane próbki w ppk nr 5-8 zaliczono do następujących podgrup gruntów:
 II -2a - gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10–20%, o wartości pHKCl
wyższej niż 6,5 w ppk nr 5,7 i 8,
 II-3a - gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35%, o wartości pHKCl
wyższej niż 5,5 w ppk 6.
Analizowane gleby wykazały zróżnicowany odczyn. Gleby terenu przemysłowego terenów
wodonośnych wykazały odczyn kwaśny w ppk nr 1 (pH 5,5), lekko kwaśny w ppk nr 4 (pH 5,7)
i obojętny w ppk nr 2 i 3 (pH 6,7-6,9).
W punktach zlokalizowanych na łąkach wokół hałdy Huty Siechnice (ppk nr 5-7) stwierdzono
odczyn zasadowy (pH 7,2-7,3), a w glebach ogrodów w ppk nr 8 obojętny (pH 7,2).
Badane próby charakteryzowały się zawartością próchnicy od 2,07% (ppk nr 4) do 6,33% (ppk
nr 1) w glebach terenu przemysłowego terenów wodonośnych, od 1,81-2,34% w glebach wokół hałdy
Huty oraz 1,93% w glebach ogrodów.
W odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia stwierdzono przekroczenia zawartości
dopuszczalnej:
 benzo(a)pirenu, benzo(a) antracenu oraz benzo(b)fluorantenu w ppk 5,6 ,7 i 8,
 chryzenu w ppk nr 5.
Przekroczenia wartości dopuszczalnej wyszczególnionych powyżej WWA dotyczyły punktów
położonych poza strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody .
Nie odnotowano przekroczeń badanych metali ciężkich w tym chromu.
W punktach nr 1,2,3,4,5 i 6 wykazano niską zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG
(I stopień). W punkcie nr 7 była ona wysoka (III stopień), a w punkcie 8 podwyższona antropogenicznie
(IV stopień).
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POMIARÓW

I

OCEN

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)4.
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
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).

4

21 lipca 2016 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187),
które zmieniło sposób klasyfikacji jednolitych części wód, m in. poprzez dostosowanie wskaźników jakości wód do typologii
rzek oraz zmianę wartości granicznych środowiskowych norm jakości dla niektórych substancji priorytetowych. Nie została
jeszcze rozstrzygnięta sprawa oceny dziedziczonych z wcześniejszych lat wyników badań. Ocena za rok 2016 będzie dostępna
w drugiej połowie 2016 r. po zatwierdzeniu jej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

