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3. WODY PODZIEMNE

G³ównym celem monitoringu wód podziemnych
jest wspomaganie dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji
lub ograniczenia ujemnego wp³ywu czynników antro-
pogenicznych na jako�æ wód. Monitoring wód pod-
ziemnych wchodzi w zakres �Programu pañstwowego
monitoringu �rodowiska� i realizowany jest w sie-
ciach: krajowej, regionalnych i lokalnych.

Sieæ krajow¹ tworz¹ stanowiska badawcze
rozmieszczone na obszarze ca³ego kraju. Zadaniem
sieci krajowej jest sta³a kontrola jako�ci wód pod-
ziemnych we wszystkich poziomach u¿ytkowania, po-
za oddzia³ywaniem lokalnych �róde³ zanieczyszczeñ.
Celem badañ w sieci krajowej jest �ledzenie zmian
chemizmu wód podziemnych i sygnalizacja zagro¿eñ
w skali kraju. Pobór prób oraz badania laboratoryjne
wody wykonywane s¹ wed³ug jednolitych metod
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny. 

G³ównym zadaniem monitoringu regionalnego
wód podziemnych jest rozpoznanie oraz sta³a kontro-
la jako�ci wód w zbiornikach o znaczeniu regional-
nym. Do zadañ sieci regionalnych monitoringu wód
podziemnych nale¿y: 
§ ustalenie jako�ci wód i priorytetów ich wykorzy-
stania na potrzeby komunalne i przemys³owe, 
§ rozpoznanie wp³ywu w czasie i przestrzeni natu-
ralnych i antropogenicznych procesów kszta³tuj¹-
cych jako�æ wód, 
§ okre�lenie odporno�ci wód na zanieczyszczenia
wielkoprzestrzenne, 
§ ustalenie i oszacowanie istniej¹cych i potencjal-
nych �róde³ zanieczyszczeñ oraz okre�lenie ich za-
siêgu i zagro¿eñ jakie powoduj¹ dla wód podziem-
nych, 
§ przedstawienie trendów zmian jako�ci wód, 
§ dostarczenie danych umo¿liwiaj¹cych ustalenie
strategii ochrony wód, 
§ umo¿liwienie realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu ochronê wód przed zanieczyszczeniem
oraz podniesienie jako�ci wód ju¿ zanieczyszczo-
nych, 
§ prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami
podziemnymi, 
§ racjonalne zagospodarowanie przestrzenne
uwzglêdniaj¹ce potrzebê ochrony wód podziem-
nych. 
Sieci¹ monitoringu regionalnego w pierwszej ko-

lejno�ci objête zosta³y te g³ówne zbiorniki wód pod-
ziemnych (GZWP), które ze wzglêdu na jako�æ, zaso-
by i u¿ytkowanie stanowi¹ podstawowe �ród³o zaopa-
trzenia w wodê aglomeracji miejsko-przemys³owych
i wiejskich województwa. Pobór prób oraz badania
laboratoryjne wody wykonywane s¹ w akredytowa-
nych laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu. 

Zadaniem monitoringu lokalnego jest rozpozna-
nie i �ledzenie wp³ywu na jako�æ wód podziemnych
stwierdzonych i potencjalnych �róde³ zanieczyszczeñ.

Monitoring lokalny, tworzony na podstawie decyzji
wydawanych przez w³a�ciwy organ administracji pañ-
stwowej, finansowany jest przez podmioty gospodar-
cze szkodliwie oddzia³ywuj¹ce na �rodowisko. 

W niniejszym rozdziale przeprowadzono klasyfi-
kacjê jako�ci wód podziemnych na terenie wojewódz-
twa dolno�l¹skiego. Interpretacjê wyników badañ
przeprowadzono za pomoc¹ komputerowej bazy
danych MONBADA, wykorzystywanej przez Pañ-
stwowy Instytut Geologiczny, oraz wykonanej
w 2000 r. dla WIO� we Wroc³awiu komputerowej
bazy danych jako�ci wód podziemnych, opracowanej
w Oddziale �wiêtokrzyskim Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w Kielcach. 

3.1. ZAGRO¯ENIA I OCHRONA WÓD
PODZIEMNYCH

Bardzo wra¿liwe na wp³yw zanieczyszczeñ �rodo-
wisko wód podziemnych wymusi³o objêcie ich szcze-
góln¹ ochron¹. Dotyczy to przede wszystkim g³ów-
nych zbiorników wód podziemnych (GZWP), obsza-
rów zasobowych i stref ochronnych ujêæ, struktur wo-
dono�nych (dolin rzecznych i kopalnych) oraz obsza-
rów wystêpowania stref szczelinowych i struktur kra-
sowych. 

Zró¿nicowana budowa geologiczna  województwa
dolno�l¹skiego i zwi¹zane z tym zmienne warunki hy-
drogeologiczne powoduj¹, ¿e skutki zanieczyszczeñ
wód podziemnych s¹ zale¿ne nie tylko od wielko�ci
i charakteru uci¹¿liwych obiektów, ale te¿ od wy-
kszta³cenia ska³ stanowi¹cych izolacjê poziomów wo-
dono�nych, kierunków migracji i stopnia odporno�ci
wodono�ca na zanieczyszczenie. 

Zagro¿enia wód podziemnych wynikaj¹ z ich kon-
taktu z powierzchni¹ ziemi, wodami glebowymi, wo-
dami powierzchniowymi, atmosfer¹ oraz opadami
atmosferycznymi. W miejscach, gdzie brak jest izola-
cji poziomu wodono�nego lub izolacja jest niepe³na,
nastêpuje szybka wymiana wody, a tym samym prze-
mieszczanie zanieczyszczeñ. Ma to miejsce szczegól-
nie w dolinach rzek, gdzie wystêpuje czwartorzêdowy
odkryty poziom wodono�ny i jednocze�nie skupione
s¹ miasta i osady. Mniej nara¿one na zanieczyszczenia
s¹ poziomy zalegaj¹ce g³êbiej lub tam, gdzie w stropo-
wej czê�ci wystêpuje warstwa izolacyjna. Efektem ta-
kiej budowy geologicznej jest trudniejsza wymiana
wody i d³ugotrwa³a odnawialno�æ zasobów. 

3.2. KLASYFIKACJA JAKO�CI WÓD
PODZIEMNYCH

Dla okre�lania poziomu zanieczyszczenia wyko-
rzystano przyjêt¹ dla potrzeb monitoringu wód pod-
ziemnych klasyfikacjê jako�ci opublikowan¹ we
�Wskazówkach metodycznych dotycz¹cych tworzenia
regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziem-
nych� (PIO� 1995). 
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Tabela I.3.1. Charakterystyka g³ównych zbiorników wód podziemnych województwa dolno�l¹skiego

Wydzielono nastêpuj¹ce klasy jako�ci:
§ klasa I � wody najwy¿szej jako�ci (Ia) i wysokiej
jako�ci (Ib),
§ klasa II � wody �redniej jako�ci,
§ klasa III � wody niskiej jako�ci.
Zgodnie z klasyfikacj¹ w monitoringu wód pod-

ziemnych nie wydziela siê wód pozaklasowych. Zgod-
nie z metodologi¹ przyjêt¹ w pañstwowym monitorin-
gu �rodowiska, przy zaliczaniu wody do odpowiedniej
klasy dopuszczono przekroczenia warto�ci granicz-
nych nie wiêcej ni¿ trzech wska�ników, pod warun-
kiem, ¿e mieszcz¹ siê w granicach przyjêtych dla bez-
po�rednio ni¿szej klasy jako�ci. Nie dopuszczono mo¿-
liwo�ci przekroczenia warto�ci wska�ników o charak-
terze toksycznym. 

3.3. OKRE�LENIE KRYTERIÓW WYBORU
STANOWISK BADAWCZYCH SIECI
WOJEWÓDZKIEJ

W ramach prowadzonego monitoringu wojewódz-
kiego wód podziemnych badaniami objête zosta³y
w pierwszej kolejno�ci g³ówne zbiorniki wód pod-

ziemnych (GZWP), które ze wzglêdu na swoje po³o-
¿enie stanowi¹ podstawowe �ród³a zaopatrzenia
w wodê aglomeracji miejskich oraz obszarów wiej-
skich. W tabeli przedstawiono zestawienie g³ównych
zbiorników wód podziemnych (GZWP) po³o¿onych
na terenie województwa.

Obserwacjami jako�ci objête zosta³y szczególnie
strefy zasilania zbiorników oraz strefy ochronne
du¿ych ujêæ komunalnych i przemys³owych. Badane
punkty uwzglêdnia³y specyfikê gospodarcz¹ regionu
oraz panuj¹ce tam warunki hydrogeologiczne. Ilo�æ
punktów, ich rozmieszczenie oraz zakres i czêstotli-
wo�æ opróbowania odzwierciedla stopieñ odporno�ci
danego zbiornika wody podziemnej na zanieczyszcze-
nia oraz rodzaj potencjalnych zanieczyszczeñ. 

Zbiorniki objête monitoringiem spe³niaj¹ przynaj-
mniej jeden z nastêpuj¹cych warunków: 
§ posiadaj¹ znacz¹c¹ ilo�æ zasobów, 
§ s¹ intensywnie u¿ytkowane, 
§ warto�æ zasobów jest istotna dla gospodarki
wodnej regionu, 
§ jako�æ ulega zmianom w czasie i przestrzeni, 
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§ podlegaj¹ lub bêd¹ w przysz³o�ci podlegaæ inten-
sywnej antropopresji. 
Badane punkty uwzglêdniaj¹ zmienn¹ aktywno�æ

antropopresji, zró¿nicowan¹ odporno�æ na zanie-
czyszczenia poszczególnych fragmentów zbiorników
oraz procesy fizykochemiczne towarzysz¹ce migracji
zanieczyszczeñ z powierzchni terenu do poziomów
u¿ytkowych. Nale¿y w tym miejscu podkre�liæ, ¿e nie
zawsze monitorowana warstwa wodono�na stanowi³a
czê�æ GZWP. 

Na terenie województwa dolno�l¹skiego znajduj¹
siê g³ówne zbiorniki wód podziemnych wydzielone
w ska³ach zaliczanych stratygraficzne do czwartorzê-
du, trzeciorzêdu, kredy oraz paleozoiku. Znajduj¹ siê
tam równie¿ poziomy u¿ytkowe w ska³ach triaso-
wych, permskich i karboñskich. 

W 2000 r. monitoring wód podziemnych woje-
wództwa dolno�l¹skiego obejmowa³ 96 punktów po-
miarowo-kontrolnych, do których zaliczono 71 punk-
tów zwyk³ych wód w I pó³roczu i 70 punktów w II
pó³roczu oraz 25 punktów pomiarowych wód mine-
ralnych, leczniczych i o charakterze leczniczym. 

Rok 2000 by³ okresem wdro¿eniowym monitorin-
gu wód mineralnych, leczniczych i o charakterze
leczniczym, który utworzony zosta³ w celu okre�lenia
wp³ywu zanieczyszczeñ antropogenicznych na te wo-
dy. Wnioski z badañ przedstawione zostan¹ w nastêp-
nym raporcie ³¹cznie z wynikami z 2001 r. 

3.4. OCENA JAKO�CI ZWYK£YCH WÓD
PODZIEMNYCH

3.4.1. Sieæ krajowa

W 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego
oceny jako�ci wód badanych w ramach monitoringu
krajowego dokonano w oparciu o 36 punktów pomia-
rowych, do których zaliczono �ród³a i p³ytkie studnie
kopane oraz g³êbinowe studnie wiercone eksploato-
wane w sposób ci¹g³y. Zestawienie stanowisk badaw-
czych sieci krajowej województwa dolno�l¹skiego
³¹cznie z klasyfikacj¹ jako�ci podano w tabelach. 

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e do g³ównych parametrów decyduj¹cych
o jako�ci nale¿a³y obni¿one warto�ci wodorowêgla-
nów (HCO3), twardo�ci ogólnej (tw. og) i wapnia (Ca)
oraz podwy¿szone warto�ci manganu (Mn), ¿elaza
(Fe), substancji rozpuszczonych (SSR) i siarczanów
(SR). Stwierdzono ponadto wystêpowanie w wodach
podziemnych podwy¿szonych warto�ci azotu azota-
nowego (NNO3), azotu azotynowego (NNO2), amo-
niaku (NH4), kadmu (Cd) i fluorków (F).

W latach 1991-2000 jako�æ wód podziemnych
badanych w sieci krajowej na terenie województwa
dolno�l¹skiego ulega³a znacznym zmianom. Oceny
dla wód podziemnych mie�ci³y siê w przedzia³ach:
wody najwy¿szej i wysokiej jako�ci (Ia i Ib) - od 11 do
53%, wody �redniej jako�ci (II) - od 23 do 82%,
natomiast wody niskiej jako�ci (III) - od 7 do 47%.

Tabela I.3.2. Jako�æ wód podziemnych w sieci krajowej w latach 1991-2000

Wykres I.3.1. Jako�æ wód podziemnych w sieci krajowej w latach 1991-2000

% badanych prób
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Tabela I.3.3. Stanowiska badawcze sieci krajowej monitoringu wód podziemnych z klasyfikacj¹ jako�ci zwyk³ych
wód podziemnych w 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego
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Rys.I.3.1. Klasa jako�ci wód podziemnych w sieci krajowej w 2000 r. 
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Tabela I.3.4. Jako�æ wód podziemnych
w sieci regionalnej w latach 
1995-2000

3.4.2. Sieæ regionalna

G³ównym zadaniem monitoringu regionalnego
wód podziemnych jest rozpoznanie oraz sta³a kontro-
la ich jako�ci w zbiornikach wód podziemnych o zna-
czeniu regionalnym. 

Sieæ monitoringu regionalnego tworz¹ punkty, w
których monitorowane s¹ wszystkie u¿ytkowe piêtra
wodono�ne tj. czwartorzêdu, trzeciorzêdu, kredy, tria-
su, permu i karbonu oraz szeroko pojêtego paleozoiku.
Nale¿¹ do nich punkty po³o¿one na obszarze by³ego
województwa jeleniogórskiego i legnickiego, dla któ-
rych wykonano w przesz³o�ci projekty monitoringu
regionalnego wód podziemnych. Wytypowano punkty
uwzglêdniaj¹ce warunki hydrogeologiczne w ujêciu
regionalnym i lokalnym dotycz¹ce wszystkich istnie-
j¹cych na tym terenie poziomów wodono�nych oraz
istnienia potencjalnych ognisk zanieczyszczeñ i za-
gro¿eñ wód podziemnych. Du¿¹ uwagê zwrócono na
stan techniczny wytypowanych otworów oraz ich eks-
ploatacjê (w przypadku otworów studziennych), a tak-
¿e nieskomplikowany sposób poboru wody do analiz
laboratoryjnych. 

W 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego
oceny dokonano w oparciu o 71 punkty pomiarowe,
do których zaliczono �ród³a oraz g³êbinowe studnie
wiercone eksploatowane w sposób ci¹g³y. Zestawienie
stanowisk badawczych sieci regionalnej wojewódz-
twa dolno�l¹skiego ³¹cznie z klasyfikacj¹ jako�ci po-
dano w tabelach. 

Klasyfikacji dokonano w oparciu o obowi¹zuj¹ce
normy jako�ci dla wód pitnych oraz dla potrzeb moni-
toringu wód podziemnych. 

Jako�æ wód podziemnych w piêtrach stratygraficz-
nych oraz przekroczenia norm wg Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia (RMZ) Nr 937 z dnia 4 wrze�nia
2000 r. przedstawiona zosta³a w tabeli. 

Od pocz¹tku 2001 r. wprowadzony bêdzie
jednolity system monitoringu wód podziemnych na
terenie województwa dolno�l¹skiego.

W latach 1991-2000 jako�æ wód podziemnych ba-
danych w sieci regionalnej na terenie województwa
dolno�l¹skiego ulega³a znacznym zmianom. Odpo-
wiednie oceny dla wód podziemnych mie�ci³y siê
w przedzia³ach: wody najwy¿szej i wysokiej jako�ci
(Ia i Ib) � od 29 do 46%, wody �redniej jako�ci (II) �
od 41 do 56%, natomiast wody niskiej jako�ci (III) �
od 9 do 18%. 

W 2000 r. wody o najwy¿szej i wysokiej klasie ja-
ko�ci (Ia i Ib) stanowi³y 46%, wody �redniej klasy ja-
ko�ci 41%, a wody niskiej jako�ci 13%. 

Do najczê�ciej powtarzaj¹cych siê wska�ników fi-
zykochemicznych, których stê¿enia powodowa³y ob-
ni¿enie ogólnej klasy czysto�ci wód do �redniej i ni-
skiej jako�ci (III) nale¿a³y: obni¿one warto�ci wodo-
rowêglanów i twardo�ci ogólnej oraz podwy¿szona
mêtno�æ, barwa, mangan, ¿elazo, siarczany i potas. 

Do zwi¹zków o charakterze toksycznym decyduj¹-
cych o klasyfikacji nale¿a³y azotany obni¿aj¹ce czy-
sto�ci wód do niskiej jako�ci (klasa III) w punktach
pomiarowych w Pieñsku, Bogatyni i Muchowie,
mied� obni¿aj¹ca czysto�æ do �redniej jako�ci (klasa
II) w Wierzbowej, nikiel obni¿aj¹cy czysto�æ do �red-
niej jako�ci (klasa II) w Paszowicach oraz glin wystê-
puj¹cy w Krobicy.

Wykres I.3.2. Jako�æ wód podziemnych w sieci
regionalnej w latach 1995-2000

% badanych
prób



Tabela I.3.5. Stanowiska badawcze sieci regionalnej monitoringu wód podziemnych z klasyfikacj¹ jako�ci zwyk³ych wód podziemnych w 2000 r. (wg klasyfikacji PIO�)









Rys.I.3.2. Klasa jako�ci wód podziemnych w sieci regionalnej w I pó³roczu 2000 r. 



Rys.I.3.3. Klasa jako�ci wód podziemnych w sieci regionalnej w II pó³roczu 2000 r. 
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Tabela I.3.6. Procentowy udzia³ klas jako�ci wód
podziemnych w obszarze jeleniogórskim
w 2000 r.

Tabela I.3.7. Procentowy udzia³ klas jako�ci wód
podziemnych w obszarze legnickim w I pó³roczu
2000 r.

Tabela I.3.8. Procentowy udzia³ klas jako�ci wód
podziemnych w obszarze legnickim w II pó³roczu
2000 r.

Tabela I.3.9. Ogólna ocena
jako�ci wód podziemnych
w uk³adzie piêter
wodono�nych wed³ug badañ
w 2000 r.

3.4.3. Sieæ lokalna

W 2000 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony �ro-
dowiska we Wroc³awiu kontynuowa³ badania jako�ci
wód podziemnych nara¿onych na bezpo�rednie
oddzia³ywanie zanieczyszczeñ przemys³owych
i komunalnych. Celem tego monitoringu by³a kontro-
la jako�ci wód podziemnych zagro¿onych zanieczysz-
czeniami przemys³owymi i komunalnymi w rejonie
wroc³awskim. 

W 2000 r. badaniami objêto nastêpuj¹ce obiekty: 
§ sk³adowisko odpadów pogazowniczych Dolno-
�l¹skiego Zak³adu Gazowniczego (DZG) we Wro-
c³awiu (2 ppk), 
§ sk³adowisko komunalne w m. Brze�cie gm. ¯ó-
rawina (2 ppk), 
§ sk³adowisko komunalne w m. £uczyna gm. Do-
broszyce (1 ppk), 
§ mogilnik w m. Gêsiniec gm. Strzelin (5 ppk +
1 ppk próba kontrolna + 1 ppk kamienio³om), 
§ sk³adowisko komunalne w Wo³owie (3 ppk + od-
cieki), 

§ sk³adowisko komunalne w m. Brzezinki-Dêbina
gm. Jelcz-Laskowice (2 ppk), 
§ tereny wodono�ne miasta Wroc³awia (5 ppk). 
W pobranych do analizy próbkach wody oznaczo-

no wska�niki zanieczyszczeñ przewidziane do analizy
podstawowej: azot amonowy, azotany, azotyny, bar-
wê, chlorki, elektryczn¹ przewodno�æ w³a�ciw¹, flu-
orki, magnez, mangan, odczyn, potas, siarczany, sód,
twardo�æ ogóln¹, wapñ, ¿elazo oraz przewidziane do
analizy szczegó³owej: ChZTMn, fosforany, detergen-
ty, ropopochodne, arsen, chrom, cynk, kadm, mied�,
nikiel, o³ów, rtêæ. Dodatkowo w wodach pobranych
wokó³ sk³adowiska odpadów pogazowniczych DZG
we Wroc³awiu oznaczono benzo(a)piren, naftalen i fe-
nol, a w wodach pobranych ze studni gospodarskich
zlokalizowanych wokó³ mogilnika w m. Gêsiniec pe-
stycydy. Oznaczenia dodatkowe wykonano raz w roku
w okresie wiosennym. 

W pobranych do analizy próbkach odcieków (sk³a-
dowisko komunalne w Wo³owie) i wody powierzch-
niowej (kamienio³om w m. Gêsiniec) zakres analiz
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zgodny by³ z wybranymi wska�nikami wymienionymi
w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL w sprawie klasyfikacji
wód oraz warunków jakim powinny odpowiadaæ �cie-
ki wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U.
Nr 116 1991 r., poz. 503). 

Sk³adowisko odpadów pogazowniczych
Dolno�l¹skiego Zak³adu Gazowniczego
(DZG) we Wroc³awiu
Próbki wód podziemnych pobrano z dwóch piezo-

metrów po³o¿onych na kierunku sp³ywu wód pod-
ziemnych. Wody piezometru P1, usytuowanego przy
sk³adowisku zaliczono do wód nie objêtych klasyfika-
cj¹. Zadecydowa³o o tym przekroczenie dopuszczal-
nych stê¿eñ azotanów, azotynów, elektrycznej prze-
wodno�ci w³., kadmu, manganu, niklu i siarczanów
(okres wiosenny), a w okresie jesiennym tak¿e rtêci
i wapnia. Wody piezometru P3, po³o¿onego za sk³ado-
wiskiem na terenie zak³adu, zaklasyfikowano do wód
niskiej jako�ci (III). Zadecydowa³o o tym przekrocze-
nie dopuszczalnych stê¿eñ azotanów, elektrycznej
przewodno�ci w³., potasu i twardo�ci ogólnej w okre-
sie wiosennym, a w okresie jesiennym potasu, twardo-
�ci ogólnej i wapnia. 

Dodatkowo w wodach podziemnych pobranych
wokó³ sk³adowiska w okresie wiosennym oznaczono
tak¿e fenole lotne, naftalen i benzo(a)piren. Zawarto�æ
tych wska�ników oceniono wg pozycji �Wskazówki
metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia grun-
tów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi
i innymi substancjami chemicznymi w procesach re-
kultywacji� (PIO�, 1995). Oznaczona zawarto�æ wy-
mienionych powy¿ej wska�ników w pobranych prób-
kach wód nie przekroczy³a dopuszczalnego stê¿enia
dla obszarów terenów zak³adów przemys³owych oraz
miejsc sk³adowania odpadów. 

Sk³adowisko komunalne dla gm. ¯órawina
w m. Brze�cie
Pobrano próbki wód podziemnych z dwóch piezo-

metrów P1 i P2, po³o¿onych na kierunku nap³ywu
wód podziemnych na sk³adowisko (P1) i kierunku
sp³ywu wód podziemnych ze sk³adowiska (P2). 

Wody pobrane z piezometu P1 zaliczono do wód
niskiej jako�ci (III). Zadecydowa³o o tym przekrocze-
nie w okresie wiosennym elektrycznej przewodno�ci
w³., dopuszczalnych stê¿eñ potasu i ¿elaza, arsenu,
azotu amonowego, ChZTMn, a w okresie jesiennym
(za wyj¹tkiem arsenu) równie¿ azotynów. 

Wodê pobran¹ z piezometru P2 zaliczono w okre-
sie wiosennym do wód nie objêtych klasyfikacj¹. Za-
decydowa³o o tym przekroczenie dopuszczalnych stê-
¿eñ manganu, potasu i ¿elaza, a tak¿e przekroczenie
elektrycznej przewodno�ci w³. W okresie jesiennym
wody tego piezometru zaliczono do wód niskiej jako-
�ci (III). Zadecydowa³y o tym te same wska�niki,
a tak¿e azot amonowy i azotyny. 

Sk³adowisko komunalne dla
gm. Dobroszyce w m. £uczyna
Próbki wód podziemnych pobrano z jednego pie-

zometru, usytuowanego za stawem na odcieki na kie-
runku sp³ywu wód ze sk³adowiska. Wody tego piezo-
metru zaklasyfikowano do wód �redniej jako�ci (II).
O takiej klasyfikacji zadecydowa³a elektryczna prze-
wodno�æ w³. i przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia
¿elaza oraz wysoka zawarto�ci manganu (okres wio-
senny), a w okresie jesiennym tak¿e przekroczenie do-
puszczalnego stê¿enia potasu. 

Mogilnik w m. Gêsiniec (gm. Strzelin) 
Wody pobrane ze studni gospodarskich wokó³ mo-

gilnika w m. Gêsiniec charakteryzowa³y siê zró¿nico-
wan¹ jako�ci¹ od wód wysokiej jako�ci (klasa Ib) do
wód nie objêtych klasyfikacj¹. Wszystkie studnie zlo-
kalizowane s¹ na kierunku sp³ywu wód z mogilnika.
I tak: 
§ studnia Gêsiniec nr 161: wody tej studni zaliczo-
no do wód niskiej jako�ci (III klasa). Zadecydowa-
³o o tym przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia
azotanów, elektrycznej przewodno�ci w³. (okres
wiosenny), a w okresie jesiennym tak¿e azotynów; 
§ studnia przy drodze wjazdowej na teren mogilni-
ka (studnia odkryta): wody tej studni zaklasyfiko-
wano do wód niskiej jako�ci (III klasa). Zadecydo-
wa³o o tym przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia
azotanów i potasu;
§ studnia Gêsiniec nr 125: w okresie wiosennym
wody tej studni zaliczono do wód wysokiej jako�ci
(klasa Ib). W okresie jesiennym nast¹pi³o pogor-
szenie jako�ci do wód nie objêtych klasyfikacj¹ ze
wzglêdu na przekroczenie dopuszczalnego stê¿e-
nia azotynów;
§ studnia Gêsiniec nr 123: wody tej studni zaliczo-
no do wód wysokiej jako�ci (klasa Ib);
§ studnia Gêsiniec nr 108: po³o¿ona w dalszej od-
leg³o�ci od mogilnika. W okresie wiosennym wo-
dy tej studni zaliczono do wód �redniej jako�ci (II
klasa) ze wzglêdu na przekroczenie dopuszczalne-
go stê¿enia fosforanów, miedzi, ¿elaza i elektrycz-
nej przewodno�ci w³. W okresie jesiennym nast¹-
pi³o polepszenie jako�ci wód tej studni do wód wy-
sokiej jako�ci (klasa Ib). 
Dodatkowo pobrano tak¿e próbki wody po-

wierzchniowej z kamienio³omu po³o¿onego w pobli¿u
mogilnika. Wody kamienio³omu odpowiada³y nor-
mom I klasy czysto�ci wód powierzchniowych. 

Ponadto w wodach pobranych ze studni gospodar-
skich i z kamienio³omu w m. Gêsiniec oznaczono za-
warto�æ pestycydów: gammaHCH, DDE, DDD, DDT,
DMDT. Jedynie normowan¹ zawarto�æ DDT porów-
nano do warto�ci podanych we �Wskazówkach meto-
dycznych dotycz¹cych tworzenia regionalnych i lo-
kalnych monitoringu wód podziemnych�. Otrzymane
wyniki pozwoli³y zaklasyfikowaæ badane wody do
wód najwy¿szej jako�ci (Ia). Zawarto�æ pozosta³ych
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pestycydów odniesiono do warto�ci uzyskanych
w studni kontrolnej w m. �winiobród, zlokalizowanej
na drodze Strzelin-Wroc³aw. Zawarto�æ gammaHCH,
DMDT by³a wy¿sza w wodach kamienio³omu, studni
Gêsiniec nr 161 i w studni przy drodze prowadz¹cej
do mogilnika ni¿ w studni kontrolnej. Zawarto�ci
DDE i DDD by³y takie same lub mniejsze ni¿ w stud-
ni kontrolnej. Wyniki przedstawiono w tabeli. 

Sk³adowisko komunalne dla miasta
i gminy Wo³ów
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezome-

trów i stawu na odcieki. Wody piezometru P0, usytu-
owanego na kierunku nap³ywu wód na sk³adowisko,
zaliczono do wód niskiej jako�ci (III). Zadecydowa³o
o tym przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ azotanów
i ¿elaza, a w okresie jesiennym potasu, ¿elaza, a tak¿e
twardo�ci ogólnej. Wody piezometrów P1 i P10, zlo-
kalizowanych na kierunku sp³ywu wód ze sk³adowi-
ska zaliczono tak¿e do wód niskiej jako�ci (III).
W przypadku piezometru P10 usytuowanego przy sta-
wie na odcieki zadecydowa³o o tym przekroczenie do-
puszczalnych stê¿eñ azotu amonowego, ChZTMn, po-
tasu i ¿elaza (okres wiosenny), a w okresie jesiennym
manganu, twardo�ci ogólnej i rtêci. O zaklasyfikowa-
niu wód z piezometru P1 do wód niskiej jako�ci zade-
cydowa³o przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ azotu
amonowego i ¿elaza, a w okresie jesiennym tak¿e
elektrycznej przewodno�ci w³., manganu i potasu.
Wyniki badañ wody pobranej ze zbiornika na odcieki
porównano do najwy¿szych dopuszczalnych warto�ci
wska�ników zanieczyszczeñ w �ciekach wprowadza-
nych do wód i do ziemi (Dz. U. Nr 116 1991 r., poz.
503, za³. 2). W wodzie tej stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych warto�ci azotu amonowego, ChZTCr,
substancji rozpuszczonych, potasu i ¿elaza. 

Sk³adowisko komunalne w m. Brzezinki-
-Dêbina (gm. Jelcz-Laskowice) 
Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezome-

trów, usytuowanych prawdopodobnie na kierunku
sp³ywu wód ze sk³adowiska. Nie mo¿na tego ustaliæ
dok³adnie ze wzglêdu na brak dokumentacji hydroge-
ologicznej sk³adowiska. Wody piezometru P1 zakla-
syfikowano do wód niskiej jako�ci (III). O takiej kla-

syfikacji zadecydowa³o przekroczenie dopuszczal-
nych stê¿eñ manganu, potasu, twardo�ci ogólnej, ¿ela-
za (okres wiosenny), a w okresie jesiennym tych sa-
mych wska�ników za wyj¹tkiem twardo�ci ogólnej.
Dodatkowo wyst¹pi³o tu przekroczenie dopuszczalne-
go stê¿enia azotu amonowego. Wody piezometru P2
zaklasyfikowano do wód �redniej jako�ci (II klasa) ze
wzglêdu na przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia
¿elaza, azotu amonowego, ChZTMn i manganu (okres
wiosenny), a w okresie jesiennym ¿elaza. 

Tereny wodono�ne m. Wroc³aw
Podobnie jak w latach 1998-1999 pobrano próbki

wód podziemnych z 5 piezometrów zlokalizowanych
na terenach wodono�nych. Piezometry P16 i P15 zlo-
kalizowane s¹ w pobli¿u sk³adowiska EC �Czechni-
ca�, a piezometry P8, P5 i P23 w s¹siedztwie ha³dy
zlikwidowanej Huty �Siechnice�. Piezometry P5 i P8
usytuowane s¹ na kierunku sp³ywu wód z ha³dy Huty
w kierunku stawów infiltracyjnych. 

Pobrane próbki wód podziemnych charakteryzo-
wa³y siê zró¿nicowan¹ jako�ci¹. Wody pobrane z pie-
zometrów P15 i P5 zaklasyfikowano do wód niskiej
jako�ci (III klasa). O zaklasyfikowaniu wód z piezo-
metru P15 do wód niskiej jako�ci zadecydowa³o, po-
dobnie jak w poprzednim roku, przekroczenie dopusz-
czalnych stê¿eñ azotu amonowego, elektrycznej prze-
wodno�ci w³. i potasu, a w okresie wiosennym tak¿e
manganu. Tak¿e wody pobrane z piezometru P5 zali-
czono do wód niskiej jako�ci (III). O takiej klasyfika-
cji zadecydowa³o przekroczenie dopuszczalnych stê-
¿eñ manganu i ¿elaza, a w okresie wiosennym tak¿e
azotu amonowego. Wody pobrane z piezometru P16
zaklasyfikowano do wód �redniej jako�ci (II). O takiej
klasyfikacji zadecydowa³o przekroczenie dopuszczal-
nych warto�ci elektrycznej przewodno�ci w³., potasu
i ¿elaza, a w okresie jesiennym tak¿e siarczanów. 

Natomiast wody piezometru P8 zaklasyfikowano
do wód �redniej jako�ci ze wzglêdu na przekroczenie
dopuszczalnych stê¿eñ manganu i ¿elaza (okres wio-
senny). W okresie jesiennym nast¹pi³o polepszenie
wód tego piezometru do wód klasy Ib (wody wysokiej
jako�ci). 

Wody pobrane z piezometru P23 zaliczono do wód
�redniej jako�ci (II) w okresie wiosennym ze wzglêdu

Tabela I.3.10 Zawarto�æ pestycydów w studniach w okolicy mogilnika w m. Gêsiniec [mg/l]
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na przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ manganu, ¿e-
laza, potasu, elektrycznej przewodno�ci w³., azotu
amonowego. 

W okresie jesiennym nast¹pi³o pogorszenie jako�ci
wód tego piezometru do wód klasy III (wody niskiej
jako�ci), ze wzglêdu na przekroczenie dopuszczal-
nych stê¿eñ podobnych wska�ników jak w okresie
wiosennym za wyj¹tkiem manganu. W stosunku do
1999 r. nast¹pi³o polepszenie jako�ci wód w piezome-
trach P8 i P16. 

Podsumowanie
Kontrola jako�ci wód podziemnych zagro¿onych

zanieczyszczeniami przemys³owymi i komunalnymi
w rejonie wroc³awskim w 2000 r. wykaza³a, ¿e wokó³
badanych obiektów wystêpuj¹ wody o zró¿nicowanej
jako�ci, od wód wysokiej jako�ci (Ib) do wód nie ob-
jêtych klasyfikacj¹. Wody wysokiej jako�ci (Ib) stano-
wi³y 14,3% badanych wód, �redniej jako�ci (II)
19,05%, wody niskiej jako�ci (III) 57,14%, a nie objê-
te klasyfikacj¹ 9,6%. 

Wody wysokiej jako�ci, zarówno w okresie wio-
sennym jak i jesiennym, stwierdzono jedynie w stud-
ni gospodarskiej Gêsiniec nr 123 (gm. Strzelin). Wo-
dy nie objête klasyfikacj¹ wystêpowa³y wokó³ sk³ado-

wiska w m. Brze�cie (gm. ¯órawina), sk³adowiska od-
padów pogazowniczych DZG we Wroc³awiu, studni
w m. Gêsiniec nr 125 (gm. Strzelin). 

Wska�nikami, których stê¿enia najczê�ciej powo-
dowa³y obni¿enie ogólnej klasy czysto�ci wody poni-
¿ej klasy II by³y: ¿elazo, azot amonowy, elektryczna
przewodno�æ w³., mangan, potas, a z grupy wska�ni-
ków o charakterze toksycznym: azotany, azotyny,
kadm, nikiel, mied� i rtêæ. 

Prowadzone od wielu lat badania wód podziem-
nych na terenach wodono�nych m. Wroc³aw wykaza-
³y w 2000 r. polepszenie jako�ci (piezometry P8
i P16). 

Badania wokó³ mogilnika w m. Gêsiniec nie wyka-
za³y wp³ywu tego obiektu na jako�æ wód w u¿ytkowa-
nych studniach. 

Kontrola jako�ci wód podziemnych, nara¿onych
na bezpo�rednie oddzia³ywanie zanieczyszczeñ prze-
mys³owych i komunalnych potwierdza potrzebê jej
kontynuacji, identyfikacji obszarów zagro¿onych
i wskazania przyczyn zanieczyszczenia. Powinny byæ
one wykorzystane w dzia³alno�ci kontrolnej w celu
potwierdzenia prawid³owo�ci badañ wykonywanych
przez inne jednostki. 
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