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Na stan ja ko ści gleb w wo je wódz twie wpły wa ją na -
stę pu ją ce czyn ni ki:

§ de po zy cja za nie czysz czeń z po wie trza do gle by,
któ ra sta no wi istot ne źró dło jej za nie czysz cze nia
me ta la mi cięż ki mi i wę glo wo do ra mi, a zwłasz cza
ben zo(a)pi re nem. W ostat nich la tach stężenia za nie -
czysz czeń wę glo wo do ro wych w wo je wódz twie
utrzy my wa ły się na wy so kim po zio mie w sto sun ku
do obo wią zu ją cych norm i znaj du je to od zwier cie -
dle nie w prze kro cze niu do pusz czal nych norm tej
gru py za nie czysz czeń w gle bach;
§ wy łą cza nie te re nów rol ni czych pod tra sy ko mu ni -
ka cyj ne, bu dow nic two i użyt ki ko pal nia ne, np. ko -
pal nie kru szy wa;
§ sto so wa nie na wo zów azo to wych, po wo du ją cych
za kwa sze nie gleb. W ro ku go spo dar czym 2013/2014
zu ży cie na wo zów azo to wych wo je wódz twie dol no ślą -

skim by ło dwu krot nie więk sze niż w ro ku 2003/2004
i wy nio sło 94,9 kg na 1 ha użyt ków rol nych i by ło po -
dob ne jak w po przed nim ro ku go spo dar czym (śred -
nie zu ży cie dla Pol ski wy nio sło 75,5 kg/ha);
§ sto so wa nie środ ków po pra wia ją cych wła ści wo ści
gleb np. od pa dów z bio ga zow ni czy osa dów ście ko -
wych, któ re mo gą być źró dłem me ta li cięż kich na
gle bach do tych czas nie za nie czysz czo nych.
Wg GUS w 2014 r. za sto so wa nie osa dów ście ko -
wych w rol nic twie wy no si ło 8,1 tys. ton s.m. i by ło
więk sze niż w po przed nim ro ku (6,6 tys. ton).
W wo je wódz twie dol no ślą skim od 2005 r. wzra sta

po wierzch nia grun tów wy ma ga ją cych re kul ty wa cji
z 6764 ha do 7789 ha w 2014 r., choć zma la ła w od nie -
sie niu do 2013 r. (8316 ha). Wzro sła tak że po wierzch -
nia grun tów zre kul ty wo wa nych ze 125 ha w 2005 r. do
237 ha w 2014 r.

Rok 2015 zo stał ogło szo ny przez Or ga ni za cję Na ro -
dów Zjed no czo nych Mię dzy na ro do wym Ro kiem Gleb,
ob cho dzo nym pod ha słem „Zdro we gle by, zdro we ży -
cie”. Po prze dzo ny on zo stał zmia na mi w usta wie Pra wo
ochro ny śro do wi ska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z póź.
zm.) w za kre sie po wierzch ni zie mi. Do naj waż niej szych
na le ża ły:

§ za stą pie nie po ję cia re kul ty wa cji po ję ciem re me -
dia cji gleb,
§ wpro wa dze nie de fi ni cji hi sto rycz ne go za nie czysz -
cze nia po wierzch ni zie mi,
§ wpro wa dze nie de fi ni cji ry zy ka w oce nie za nie -
czysz cze nia po wierzch ni zie mi. 
Do cza su uka za nia się no we go roz po rzą dze nia,

uwzględ nia ją ce go prze kro cze nia do pusz czal nych za -
war to ści sub stan cji po wo du ją cych ry zy ko w gle bie lub
w zie mi, któ re pod le ga ło uzgod nie niom i  kon sul ta cjom
w 2015 r., obo wią zy wa ło roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro -
do wi ska z dnia 9 wrze śnia 2002 r. w spra wie stan dar -
dów ja ko ści gle by oraz stan dar dów ja ko ści zie mi (Dz.U.
z 2002 r. Nr 165, poz. 1359)1.

Zgod nie z usta wą Poś oce ny oraz ba dań i ob ser wa -
cji sta nu gle by i zie mi do ko nu je się w ra mach Pań stwo -
we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska. Sta ro sta nie pro wa dzi
już okre so wych ba dań gle by i zie mi, do ko nu je na to -

miast iden ty fi ka cji po ten cjal nych hi sto rycz nych za nie -
czysz czeń po wierzch ni zie mi m.in. po przez wy ko na nie
pierw sze go eta pu ba dań za nie czysz cze nia gle by i zie mi.

Re gio nal ny dy rek tor ochro ny śro do wi ska mo że wy -
ko ny wać ba da nia za nie czysz cze nia gle by i zie mi w ce lu
po twier dze nia wy stę po wa nia hi sto rycz ne go za nie czysz -
cze nia po wierzch ni zie mi lub w ce lu opra co wa nia pla nu
re me dia cji.

Ge ne ral ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska pro wa dzi
re jestr hi sto rycz nych za nie czysz czeń po wierzch ni zie -
mi. Re gio nal ny dy rek tor ochro ny śro do wi ska, w dro -
dze de cy zji skie ro wa nej do wła da ją ce go po wierzch nią
zie mi, do ko nu je do re je stru wpi su o po ten cjal nym hi -
sto rycz nym za nie czysz cze niu po wierzch ni zie mi. Do -
ko nu je tak że wy kre śle nia wpi su z re je stru, je śli nie po -
twier dzo no wy stę po wa nia hi sto rycz ne go za nie czysz -
cze nia po wierzch ni zie mi. Wła da ją cy po wierzch nią zie -
mi, któ ry stwier dził hi sto rycz ne za nie czysz cze nie po -
wierzch ni zie mi na te re nie bę dą cym w je go wła da niu,
jest obo wią za ny nie zwłocz nie zgło sić ten fakt re gio nal -
ne mu dy rek to ro wi ochro ny śro do wi ska (art. 101e).
Za gad nie nia zwią za ne z pro wa dze niem re je stru ma
ure gu lo wać za po wia da ne roz po rzą dze nie w spra wie
re je stru hi sto rycz nych za nie czysz czeń  po wierzch ni
zie mi.

STAN

Podstawy prawne

1 Rozporządzenie to z dniem 5 września 2016 r. zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395).
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zo bo wią za ne do prze pro wa dze nia re me dia cji. Do pusz -
cza się na stę pu ją ce spo so by prze pro wa dze nia re me dia -
cji (art. 101q):
1) usu nię cie za nie czysz cze nia, przy naj mniej do do -

pusz czal nej za war to ści w gle bie i w zie mi sub stan cji
po wo du ją cych ry zy ko;

2) in ne, niż wska za ne w pkt 1, pro wa dzą ce do usu nię -
cia zna czą ce go za gro że nia dla zdro wia lu dzi i sta nu
śro do wi ska, z uwzględ nie niem obec ne go i, o ile jest
to moż li we, pla no wa ne go spo so bu użyt ko wa nia te -
re nu, ta kie jak:
a) zmniej sze nie ilo ści za nie czysz czeń lub
b) ogra ni cze nie moż li wo ści roz prze strze nia nia się

za nie czysz czeń i kon tro lo wa nie za nie czysz cze nia
po przez okre so we pro wa dze nie ba dań za nie -
czysz cze nia gle by i zie mi w okre ślo nym cza sie,
lub

c) prze pro wa dze nie sa mo oczysz cza nia po wierzch ni
zie mi, ewen tu al ne dzia ła nia wspo ma ga ją ce sa -
mo oczysz cza nie, kon tro lo wa nie za nie czysz cze nia
po przez okre so we pro wa dze nie ba dań za nie -
czysz cze nia gle by i zie mi w okre ślo nym cza sie,
ewen tu al ne ogra ni cze nie do stę pu lu dzi do za nie -
czysz czo ne go te re nu i ewen tu al ną ko niecz ność
zmia ny spo so bu użyt ko wa nia za nie czysz czo ne go
te re nu.

Gle by użyt ko wa ne rol ni czo

Mo ni to ring kra jo wy che mi zmu gleb or nych Pol -
ski – ba da nia IUNG w Pu ła wach

Mo ni to ring kra jo wy gleb pro wa dzo ny jest w cy klu
pię cio let nim w ra mach Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro -
do wi ska. W wo je wódz twie dol no ślą skim mo ni to rin -
giem tym ob ję tych jest 20 punk tów po mia ro wych.
W 2015 r. za cho wa ły ak tu al ność wy ni ki ba dań mo ni to -
rin gu che mi zmu gleb uzy ska ne w 2010 r., któ re przed -
sta wio no w ra por cie wo je wódz kim za rok 2012. Wy ni ki
ba dań gleb prze pro wa dzo nych 2015 r. do stęp ne bę dą
w II kwar ta le 2017 r.

Gle by użyt ko wa ne rol ni czo – ba da nia OSCHR we
Wro cła wiu1

Pod sta wo wą dzia łal no ścią okrę go wych sta cji che -
micz no -rol ni czych jest wy ko ny wa nie ba dań w ce lu do -
radz twa na wo zo we go. W ra mach tych ba dań ozna cza ne
są w gle bie za war to ści pod sta wo wych skład ni ków –
ma kro - i mi kro ele men tów nie zbęd nych dla pra wi dło we -
go roz wo ju i wy so kie go plo no wa nia ro ślin upraw nych.
W ostat nich la tach co raz wię cej rol ni ków zle ca wio sną
ozna cze nie za war to ści azo tu mi ne ral ne go w gle bie
w war stwie 0–60 cm w ce lu pre cy zyj ne go usta le nia
wiel ko ści daw ki azo tu. Rów nież co raz więk szą po pu lar -
no ścią za czy na ją się cie szyć ba da nia za war to ści siar ki

siar cza no wej oraz wę gla or ga nicz ne go (próch ni cy).
Zna jo mość od czy nu oraz za sob no ści gleb w pod sta wo -
we pier wiast ki jest nie zbęd na do ra cjo nal ne go i efek -
tyw ne go go spo da ro wa nia na użyt kach rol nych.

Od czyn gleb i po trze by wap no wa nia gleb
Stan za kwa sze nia gleb użyt ko wa nych rol ni czo na te -

re nie Dol ne go Ślą ska jest nie ko rzyst ny. Na dal do mi nu -
ją gle by za kwa szo ne. Wraz ze spad kiem pH zmniej sza
się przy swa jal ność azo tu, fos fo ru, po ta su, wap nia, ma -
gne zu przez ro śli ny. Niż szy od czyn to więk sza roz pusz -
czal ność me ta li cięż kich: kad mu, cyn ku, ni klu, mie dzi,
oło wiu, rtę ci. 

W wo je wódz twie dol no ślą skim na 31% po wierzch ni
prze ba da nych użyt ków rol nych (UR) stwier dzo no wy -
stę po wa nie gleb o od czy nie bar dzo kwa śnym i kwa -
śnym, a na 42% o od czy nie lek ko kwa śnym. Gle by
o od czy nie obo jęt nym i za sa do wym zaj mu ją od po wied -
nio 19 i 8% po wierzch ni UR. 

Naj bar dziej za kwa szo ne (gle by bar dzo kwa śne
i kwa śne) są gle by w po łu dnio wej i po łu dnio wo -za -
chod niej oraz pół noc no -wschod niej czę ści wo je wódz -
twa, szcze gól nie na ob sza rze po wia tów: ka mien no gór -
skie go (76%), zgo rze lec kie go (59%), mi lic kie go (59%),
lwó wec kie go (58%), kłodz kie go (55%) oraz wał brzy -
skie go (51%). W po zo sta łej czę ści wo je wódz twa udział
gleb moc no za kwa szo nych jest niż szy i nie prze kra cza
50%. Naj ko rzyst niej sza sy tu acja utrzy mu je się na te re -
nie po wia tów: strze liń skie go i wro cław skie go, gdzie od -
se tek gleb bar dzo kwa śnych i kwa śnych nie prze kra cza
20% po wierzch ni użyt ków rol nych. 

Od zwier cie dle niem znacz ne go za kwa sze nia gleb
użyt ko wa nych rol ni czo na te re nie wo je wódz twa są ich
znacz ne po trze by wap no wa nia. Ich wiel kość w od nie sie -
niu do ob sza ru wo je wódz twa jest zbli żo na do wiel ko ści

1 opracowanie: Tomasz Zawerbny, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu

Ry su nek 4.1. Od czyn gleb użyt ko wa nych rol ni czo w wo -
je wódz twie dol no ślą skim w la tach 2012–2015 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)



z ubie głe go ro ku – 36% po wierzch ni użyt ków rol nych
wy ma ga wap no wa nia w stop niu ko niecz nym i po trzeb -
nym, na dal szych 21% po wierzch ni wap no wa nie jest
wska za ne. Ogra ni czo ne po trze by wap no wa nia stwier -
dzo no na 20% po wierzch ni UR, a zbęd ne na 23%. 

Naj więk sze po trze by wap no wa nia ma ją gle by na użyt -
kach rol nych w po wia tach po ło żo nych w po łu dnio wej
i po łu dnio wo -za chod niej czę ści wo je wódz twa, szcze gól -
nie w po wia tach: ka mien no gór skim, kłodz kim, zgo rze -
lec kim, lwó wec kim i lu bań skim. Na te re nie wy mie nio -
nych po wia tów wap no wa nia w stop niu ko niecz nym i po -
trzeb nym wy ma ga po nad 60% UR. Naj mniej sze po trze -
by wap no wa nia (su ma po trzeb wap no wa nia ko niecz nych
i po trzeb nych po ni żej 30%) wy ka zu ją gle by po wia tów:
strze liń skie go, le gnic kie go, gó row skie go, średz kie go,
wro cław skie go, lu biń skie go i po lko wic kie go.

Za war tość fos fo ru, po ta su i ma gne zu w gle bach 
Fos for – za sob ność w fos for gleb Dol ne go Ślą ska

jest zróż ni co wa na. Bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią
fos fo ru cha rak te ry zu je się 35% po wierzch ni użyt ków
rol nych, śred nią za war to ścią – 24%, na to miast wy so ką
i bar dzo wy so ką – 41%. Naj wyż szy od se tek gleb z bar -
dzo ni ską i ni ską za war to ścią fos fo ru wy stę pu je w po -
łu dnio wej i po łu dnio wo–za chod niej czę ści wo je wódz -
twa, w po wia tach: ka mien no gór skim (82%), zgo rze lec -
kim (79%), lwó wec kim (74%), lu bań skim (74%)
i kłodz kim (74%). Nie co le piej przed sta wia się stan za -
war to ści w fos for w gle bach na te re nie po wia tów: zło -
to ryj skie go, dzier żo niow skie go, bo le sła wiec kie go i je le -
nio gór skie go (za war tość fos fo ru bar dzo ni ska i ni ska
łącz nie w prze dzia le 41–60%). W po zo sta łej czę ści wo -
je wódz twa od se tek gleb o bar dzo ni skiej i ni skiej za war -
to ści fos fo ru nie prze kra cza 40%. Naj ko rzyst niej szy
stan za sob no ści gleb w fos for jest w po wia tach: ole -
śnic kim, wro cław skim i gó row skim, na ob sza rze któ -
rych od se tek gleb o bar dzo ni skiej i ni skiej za war to ści
fos fo ru nie prze kra cza 20%.

Po tas – za war tość po ta su rów nież jest zróż ni co wa -
na, ale przed sta wia się ko rzyst niej w po rów na niu do za -
sob no ści w fos for. Prze wa ża ją gle by ze śred nią za war -
to ścią po ta su (37%). Gle by z bar dzo ni ską i ni ską za -
war to ścią po ta su obej mu ją 26% po wierzch ni użyt ków
rol nych, na to miast z wy so ką i bar dzo wy so ką za war to -
ścią 37%. Na tle wo je wódz twa nie ko rzyst nie wy róż nia -
ją się po wia ty: gło gow ski, mi lic ki i ka mien no gór ski,
gdzie udział gleb ubo gich w po tas mie ści się w prze -
dzia le 41–60%. W środ ko wej rol ni czej czę ści wo je -
wódz twa na ob sza rze po wia tów: świd nic kie go, średz -
kie go, zło to ryj skie go, ja wor skie go, le gnic kie go, wro -
cław skie go oraz w po łu dnio wej czę ści na te re nie po wia -
tu je le nio gór skie go i wał brzy skie go stwier dza się ak tu -
al nie naj niż szy od se tek gleb ubo gich w po tas (udział
gleb z ni ską i bar dzo ni ską za war to ścią po ta su do 20%).
Na te re nie po zo sta łych po wia tów udział gleb zu bo żo -
nych w po tas mie ści się w prze dzia le 21–40%.
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rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la tach
2012–2015 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 4.3. Za war tość fos fo ru w gle bach użyt ko wa -
nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2012–2015 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 4.4. Za war tość potasu w gle bach użyt ko wa -
nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2012–2015 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)



Ma gnez – stan za sob no ści gleb w ma gnez na te re -
nie Dol ne go Ślą ska, po dob nie jak za sob ność w fos for
i po tas jest tak że zróż ni co wa ny, ale wy glą da zde cy do -
wa nie le piej. Naj wyż szy udział pro cen to wy ma ją gle by
o śred niej (28%) i bar dzo wy so kiej za war to ści ma gne -
zu (27%). Nie wie le niż szy od se tek ma ją gle by o wy so -
kiej za war to ści ma gne zu (22%). Bar dzo ni ską i ni ską
za war to ścią ma gne zu cha rak te ry zu je się 23% po -
wierzch ni gleb na UR. 

W więk szo ści dol no ślą skich po wia tów pro cen to wy
udział gleb ubo gich w ma gnez (za war tość bar dzo ni ska
i ni ska) nie prze kra cza 40%. Naj ko rzyst niej stan za sob -
no ści gleb w ma gnez przed sta wia się w po wia tach: ząb -
ko wic kim, dzier żo niow skim, kłodz kim, wał brzy skim,
oław skim, strze liń skim, średz kim, le gnic kim i wro cław -
skim, gdzie udział gleb z ni ską i bar dzo ni ską za war to -
ścią ma gne zu nie prze kra cza 20%.

Zawartość mikroelementów w glebach
Ba da nia za war to ści mi kro ele men tów w gle bach Dol -

ne go Ślą ska wy ka za ły:
§ w wo je wódz twie dol no ślą skim, po dob nie jak i na
te re nie Pol ski, zde cy do wa nie prze wa ża ją gle by o ni -
skiej za war to ści bo ru (66% UR). Naj ko rzyst niej stan
za sob no ści gleb w bor przed sta wia się w po wia tach:
kłodz kim i lwó wec kim. W wy mie nio nych po wia tach
prze wa ża ją gle by o śred niej za war to ści bo ru;
§ stan za sob no ści gleb użyt ko wych rol ni czo na te re -
nie Dol ne go Ślą ska w man gan jest ko rzyst ny –
więk szość gleb cha rak te ry zu je się śred nią za war to -
ścią. Ni ską za war tość man ga nu stwier dzo no je dy nie
w 3% prze ba da nych prób gle bo wych. Znacz ny od -
se tek gleb z wy so ką za war to ścią man ga nu wy stę pu -
je w po wia tach wał brzy skim i ka mien no gór skim;
§ dol no ślą skie gle by cha rak te ry zu ją się zróż ni co wa -
ną za war to ścią mie dzi. Prze wa ża ją gle by ze śred nią
za war to ścią mie dzi (58%) nad gle ba mi z za war to -
ścią wy so ką (23%) oraz ni ską (19%). Naj wyż szy
od se tek gleb z ni ską za war to ścią mie dzi wy stę pu je
na te re nie po wia tów: dzier żo niow skie go (46%), bo -
le sła wiec kie go (46%), ząb ko wic kie go (45%), trzeb -
nic kie go (43%) oraz kłodz kie go (40%). W po wia -

tach: gło gow skim, po lko wic kim oraz le gnic kim
prze wa ża ją gle by z wy so ką za war to ścią mie dzi;
§ stan za sob no ści gleb w cynk rów nież jest wy raź -
nie zróż ni co wa ny. Więk szość gleb w wo je wódz twie
cha rak te ry zu je się śred nią za war to ścią cyn ku
(59%), ale znacz ny ob szar zaj mu ją gle by z ni ską za -
war to ścią (30%). W po wia tach: kłodz kim, wro cław -
skim, strze liń skim, bo le sła wiec kim, dzier żo niow -
skim i lu bań skim prze wa ża ją gle by ubo gie w cynk.
W po zo sta łych po wia tach sy tu acja jest znacz nie lep -
sza i od se tek gleb cha rak te ry zu ją cych się ni ską za -
war to ścią cyn ku jest wy raź nie niż szy. Naj wię cej gleb
z wy so ką za war to ścią cyn ku wy stę pu je w po wie cie
mi lic kim (42%) i oław skim (26%) oraz mie ście
Wro cław (31%);
§ gle by użyt ko wa ne rol ni czo na Dol nym Ślą sku cha -
rak te ry zu ją się ko rzyst ną za sob no ścią w że la zo. Do -
mi nu ją gle by ze śred nią za war to ścią że la za (87%).
Tyl ko w gle bach na te re nie po wia tu wo łow skie go
stwier dzo no w więk szo ści ba da nych pró bek ni ską
za war tość że la za (78%).

G
LE

B
YRy su nek 4.5. Za war tość magnezu w gle bach użyt ko wa -

nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2012–2015 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 4.1. Zawartość boru w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2012–2015
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 4.3. Zawartość miedzi w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2012–2015 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 4.4. Zawartość cynku w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2012–2015  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 4.5. Zawartość żelaza w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2012–2015 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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W 2015 r., zgod nie z za ło że nia mi z lat ubie głych, na
te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go kon ty nu owa no
mo ni to ring za war to ści azo tu mi ne ral ne go w gle bach
użyt ków rol nych. Pró by gle bo we po bra ne zo sta ły
w dwóch ter mi nach: wio sen nym – przed wy sie wem na -
wo zów azo to wych oraz je sien nym – po żni wach. Prób -
ki po bie ra no ze 191 wy ty po wa nych punk tów ba daw -
czych zlo ka li zo wa nych na grun tach or nych (144 punk -
ty) oraz użyt kach zie lo nych (47 punk tów) z głę bo ko ści
do 90 cm, od dziel nie z warstw gle by 0–30, 30–60
i 60–90 cm. 

Za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle bie w okre sie wio -
sen nym by ła znacz nie zróż ni co wa na – śred nia za war tość
N min. wa ha ła się w gra ni cach 165–281 kg/ha. Naj niż szą
za war tość stwier dzo no w gle bach po wia tu wo łow skie go
(165 kg/ha) oraz po lko wic kie go (168 kg/ha), naj wyż szą –
w gle bach po wia tu lwó wec kie go (277 kg/ha) oraz lu bań -
skie go (281 kg/ha). Dla ca łe go ob sza ru wo je wódz twa dol -
no ślą skie go śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle -

bie wio sną wy no si ła 218 kg/ha i w po rów na niu do ro ku
2014 (219 kg/ha N min.) prak tycz nie by ła ta ka sa ma. 

Śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go je sie nią
w gle bach po wia tów wo je wódz twa dol no ślą skie go wa -
ha ła się gra ni cach 124–239 kg/ha. Naj niż szą śred nią
za war tość azo tu mi ne ral ne go stwier dzo no – po dob nie
jak wio sną – na te re nie po wia tu po lko wic kie go
(124 kg/ha) oraz w gle bach po wia tu wro cław skie go
(128 kg/ha). Naj wyż szą śred nią za war tość stwier dzo no
w po wia tach: świd nic kim (223 kg/ha) i ja wor skim
(239 kg/ha). W po rów na niu do okre su wio sen ne go je -
sie nią śred nia za war tość azo tu w gle bie by ła znacz nie
niż sza i wy no si ła 172 kg/ha. Rów nież we wszyst kich
po wia tach, za wy jąt kiem po wia tu trzeb nic kie go, za war -
tość azo tu mi ne ral ne go je sie nią by ła niż sza niż wio sną. 

W po rów na niu do 2014 r. (166 kg/ha N min.) śred -
nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle bach wo je wódz -
twa dol no ślą skie go je sie nią 2015 r. kształ to wa ła się na
zbli żo nym po zio mie (172 kg/ha). 

Identyfikacja terenów, na których wystapiło przekroczenie standardów jakości gleby

Ba da nia sta rostw
W la tach 2010–2014 sta ro stwa wo je wódz twa dol -

no ślą skie go pro wa dzi ły ba da nia gleb w ra mach obo -
wiąz ku okre ślo ne go w art. 109 usta wy Pra wo ochro ny
śro do wi ska oraz art. 18 usta wy o ochro nie grun tów rol -
nych i le śnych. Ba da nia re ali zo wa no na ob sza rach użyt -
ko wa nych rol ni czo i w za się gu od dzia ły wa nia po ten cjal -
nych źró deł za nie czysz czeń. Krót kie pod su mo wa nie ba -
dań w 14 po wia tach za miesz czo no po ni żej: 

§ po wiat bo le sła wiec ki – ba da nia pro wa dzo no
w 100 punk tach po mia ro wych. Stwier dzo no prze -
kro cze nie stan dar dów ja ko ści gle by i stan dar dów ja -
ko ści zie mi w przy pad ku: oło wiu i mie dzi w To ma -
szo wie Bo le sła wiec kim (gm. War ta Bo le sła wiec ka)
na grun tach użyt ko wa nych rol ni czo, oło wiu przy
skła do wi sku od pa dów w Trze bie niu (gm. Bo le sła -
wiec) oraz w ob rę bie Iwi ny (gm. War ta Bo le sła wiec -
ka), a tak że mie dzi w 3 punk tach w są siedz twie
zbior ni ka osa dów po flo ta cyj nych „Iwi ny” w gm.
War ta Bo le sła wiec ka w ob rę bach Iwi ny i Lub ków;
§ po wiat dzier żo niow ski – w ba da nych 88 prób -
kach gleb, po bra nych z te re nu po wia tu nie stwier -
dzo no prze kro cze nia stan dar dów ja ko ści gle by i ja -
ko ści zie mi w od nie sie niu do me ta li cięż kich. Prze -
kro cze nie do pusz czal nej za war to ści ben zo(a)pi re nu
w sto sun ku do obo wią zu ją cych norm stwier dzo no
tyl ko w jed nym punk cie po mia ro wym, po ło żo nym
w są siedz twie skła do wi ska od pa dów (ob ręb Roz -
tocz nik, gm. Dzier żo niów);
§ po wiat gło gow ski – ba da nia gleb obej mo wa ły
ana li zę 911 pró bek gle bo wych po bra nych z użyt ków
rol nych gmin: Gło gów, Ko tla i Żu ko wi ce. Uzy ska ne
wy ni ki wska zu ją na prze kro cze nie do pusz czal nych

war to ści stę żeń mie dzi w 27 prób kach w miej sco -
wo ściach: Żu ko wi ce (gm. Żu ko wi ce), Za bie le, Ce -
ber, Sob czy ce, Gro cho wi ce (gm. Ko tla), Gro dziec,
Wró blin Gło gow ski, Bo rek–Za bor nia, Klu cze
(gm. Gło gów). W 7 prób kach wy ka za no tak że prze -
kro cze nie do pusz czal nych stę żeń oło wiu w miej sco -
wo ściach: Ce ber, Gło gów ko, Sob czy ce (gm. Ko tla),
Ru szo wi ce, Wró blin Gło gow ski (gm. Gło gów), Żu -
ko wi ce (gm. Żu ko wi ce). Nad mier ną aku mu la cję
mie dzi w gle bach na le ży wią zać z hi sto rycz ny mi
emi sja mi py łów me ta lo no śnych do at mos fe ry ma ją -
cych miej sce w la tach 70. Na prze strze ni ostat nich
dwóch de kad po ziom emi sji py łów me ta lo no śnych
ogra ni czo no do po zio mu nie rzu tu ją ce go na po gor -
sze nie ja ko ści gleb;
§ po wiat gó row ski – do ba dań po bra no 93 prób ki
gleb. Je dy nie w jed nej prób ce, po bra nej na te re nach
ob ję tych ochro ną przy ro dy (Łę gi Od rzań skie) w ob -
rę bie Bie lisz ków, dz. 35 (gm. Je miel no) wy ka za no
prze kro cze nie do pusz czal nej za war to ści kad mu
(1,13 mg/kg). Praw do po dob ną te go przy czy ną by ły
osa dy na nie sio ne przez okre so we wy stą pie nia rzek
z ko ryt (pod to pie nia). Stwier dzo ne w tym punk cie
stę że nie kad mu na le ży trak to wać ja ko za war tość po -
cho dze nia na tu ral ne go;
§ po wiat lu bań ski – ba da nia pro wa dzo no w 77 punk -
tach po mia ro wych. Prze kro cze nie stan dar dów ja ko -
ści gle by i ja ko ści zie mi stwier dzo no w przy pad ku:
oło wiu – w punk cie po mia ro wym w m. Świe ra dów -
-Zdrój oraz ar se nu – w 3 ppk w m. Po bied na (gm.
miej sko -wiej ska Le śna) i w 3 ppk w m. Czer nia wa -
-Zdrój (gm. miej ska Świe ra dów -Zdrój). We wszyst -
kich 9 punk tach po mia ro wych, po ło żo nych wzdłuż
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stwier dzo no prze kro cze nie do pusz czal nej za war to -
ści ben zo(a)pi re nu;
§ po wiat mi lic ki – ba da nia gleb pro wa dzo no w 82
punk tach po mia ro wych. Oce na wy ni ków ba dań za -
war to ści me ta li cięż kich wy ka za ła prze kro cze nia stę -
żeń do pusz czal nych: mie dzi w 3 prób kach, cyn ku
w 4 prób kach i oło wiu w 2 prób kach na te re nach
ob sza ru Na tu ra 2000 – Do li na Ba ry czy i Osto ja nad
Ba ry czą oraz na te re nie Par ku Kra jo bra zo we go –
Do li na Ba ry czy. Te re ny, na któ rych stwier dzo no
prze kro cze nia norm obo wią zu ją cych dla gru py
grun tów A, po ło żo ne by ły przy skła do wi sku od pa -
dów, przy tar go wi sku i przy obiek tach dzia łal no ści
go spo dar czej. Na te re nie po wia tu nie stwier dzo no
prze kro cze nia do pusz czal nych za war to ści: cyn ku,
oło wiu, mie dzi, rtę ci i kad mu w od nie sie niu do war -
to ści okre ślo nych dla gru py grun tów B. Na te re nie
po wia tu po bra no rów nież prób ki gleb na za war tość
pe sty cy dów (4,4’-DDT). Wy ka za no prze kro cze nie
war to ści do pusz czal nych w 30 prób kach na te re -
nach ob sza ru Na tu ra 2000 – Do li na Ba ry czy i Osto -
ja nad Ba ry czą oraz na te re nie Par ku Kra jo bra zo we -
go – Do li na Ba ry czy (gru pa grun tów A). Prze kro cze -
nie do pusz czal nej war to ści DDT – 0,025 mg/kg dla
grun tów gru py B – wy stą pi ło w 6 prób kach. Zba da -
no tak że za war tość diok syn i fu ra nów w 2 prób kach
(ob ręb Mi licz) w po bli żu spa lar ni od pa dów me dycz -
nych. War to ści wy no si ły od po wied nio 2,6 i 3,7 ng/kg
(nie są nor mo wa ne);
§ po wiat po lko wic ki – w 2010 r. ba da nia prze pro -
wa dzo ne w 75 prób kach gleb, po bra nych na użyt -
kach rol nych w gmi nach Cho cia nów, Grę bo ci ce, Po -
lko wi ce i Prze mków, nie wy ka za ły prze kro cze nia do -
pusz czal nych war to ści stę żeń me ta li cięż kich.
W 2013 r. pró by po bra no z 163 punk tów po ło żo -
nych na te re nie gmi ny Po lko wi ce (w 6 ob rę bach)
i gmi ny Grę bo ci ce (w 5 ob rę bach). Ba da nia ukie run -
ko wa ne by ły na oce nę ak tu al ne go sta nu gleb w stre -
fie od dzia ły wa nia zbior ni ka od pa dów po flo ta cyj nych
„Że la zny Most” na są sia du ją cą z nim rol ni czą prze -
strzeń pro duk cyj ną. Oce na wy ka za ła prze kro cze nie
war to ści do pusz czal nych stę żeń su my WWA
w 4 punk tach po mia ro wych po ło żo nych w ob rę -
bach: Tar nó wek (prób ka nr 336), Żu ków (prób ka nr
358), Krzy dło wi ce (prób ka nr 388) i Sta ra Rze ka
(prób ka nr 478). W żad nej z pró bek nie stwier dzo no
prze kro cze nia war to ści do pusz czal nych stę żeń mie -
dzi, kad mu i oło wiu. W 2014 r. kon ty nu owa no ba da -
nia na te re nie 11 ob rę bów, znaj du ją cych się w re jo -
nie zbior ni ka od pa dów po flo ta cyj nych „Że la zny
Most”. Łącz nie po bra no 163 prób ki gle bo we i ozna -
czo no w nich za war tość su my WWA: z ob sza ru gmi -
ny Po lko wi ce po bra no 81 pró bek, a z ob sza ru gmi -
ny Grę bo ci ce 82 prób ki. Za war tość su my WWA wa -
ha ła się od war to ści <0,09 mg/kg do 7,19 mg/kg.
Ana li za uzy ska nych wy ni ków z lat 2013–2014 dla
po szcze gól nych ob rę bów po zwa la wy su nąć wnio -

sek, że dla re jo nów dwóch ob rę bów (Żu ków, Sta ra
Rze ka) śred nie za war to ści su my WWA by ły wyż sze
w ro ku 2013. Dla po zo sta łych ob rę bów w gmi nach
Po lko wi ce i Grę bo ci ce wyż sze śred nie war to ści su -
my WWA stwier dzo no w ro ku 2014. Oce na za war to -
ści WWA wy ka za ła, że w 22 prób kach ze 163 po bra -
nych na te re nie po wia tu po lko wic kie go na stą pi ło
prze kro cze nie do pusz czal nej su my WWA. Prze kro -
cze nia war to ści do pusz czal nych su my WWA wy ka -
za no w ob rę bach: Dą bro wa (3 prób ki), Ko mor ni ki
(2 prób ki),Tar nó wek (7 pró bek), Że la zny Most
(1 prób ka), Żu ków (2 prób ki), Gro dzisz cze (1 prób -
ka), Krzy dło wi ce (3 prób ki), Pro szy ce (2 prób ki),
Sta ra Rze ka (1 prób ka). Ana li zu jąc lo ka li za cję punk -
tów po bo ru gleb za ob ser wo wa no, że 18 punk tów
z 22, w któ rych stwier dzo no prze kro cze nia war to ści
WWA, po ło żo nych jest w są siedz twie dróg. Czte ry
pró by po bra no w re jo nie za bu do wy wiej skiej. Je dy -
nie je den punkt zlo ka li zo wa ny był w od da le niu od
in fra struk tu ry dróg oraz za bu do wań miesz kal nych
i go spo dar skich;
§ po wiat strze liń ski – z te re nu po wia tu strze liń skie -
go po bra no 90 pró bek gleb. Prze kro cze nia war to ści
do pusz czal nych w sto sun ku do roz po rzą dze nia
w spra wie stan dar dów ja ko ści gle by oraz stan dar -
dów ja ko ści zie mi wy ka za no w przy pad ku oło wiu
w jed nej prób ce (ob ręb m. Strze lin) oraz WWA
w dwóch prób kach (ob ręb Pęcz i m. Wią zów).
Punk ty, w któ rych wy ka za no prze kro cze nie war to ści
do pusz czal nych WWA, wy stę pu ją na ob sza rze bę -
dą cym pod wpły wem sek to ra usłu go wo -prze my sło -
we go;
§ po wiat średz ki – ba da nia gleb pro wa dzo no na ob -
sza rach użyt ko wa nych rol ni czo (140 ppk) i w za się -
gu od dzia ły wa nia po ten cjal nych źró deł za nie czysz -
czeń (35 ppk). Nie stwier dzo no prze kro cze nia do -
pusz czal nych war to ści (dla gru py grun tów B)
w przy pad ku mie dzi, oło wiu, ni klu oraz rtę ci. W jed -
nym punk cie w gmi nie Mię ki nia w ob rę bie Gło ska
stwier dzo no prze kro cze nie do pusz czal nej za war to -
ści cyn ku. W 3 punk tach zlo ka li zo wa nych w gmi nie
Mię ki nia w ob rę bach Brze zi na, Gło ska oraz Ło wę ci -
ce stwier dzo no prze kro cze nie do pusz czal nych war -
to ści kad mu. Do pusz czal na za war tość ar se nu prze -
kro czo na zo sta ła w punk tach zlo ka li zo wa nych: na
te re nie gmi ny Śro da Ślą ska – ob szar wiej ski, ob ręb
Szcze pa nów (2 pkt), w gmi nie Śro da Ślą ska – ob -
szar miej ski (1 pkt) oraz w gmi nie Mię ki nia, ob ręb
Pi sko rzo wi ce (1 pkt). Ba da nia na te re nach uzna nych
za znaj du ją ce się w za się gu od dzia ły wa nia po ten -
cjal nych źró deł za nie czysz czeń – w re jo nie kon cen -
tra cji za kła dów prze my sło wych z Le gnic kiej Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej przy dro dze kra jo wej nr 94,
w są siedz twie au to stra dy A4, na te re nie daw nej cu -
krow ni w Mal czy cach, w oto cze niu Za kła du Trans -
for ma cji Od pa dów EKOLAND we wsi Kry nicz no,
w oto cze niu skła do wi ska we wsi Ru sko w gmi nie
Mal czy ce oraz we wsi Ja ro sław w gmi nie Uda nin –
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ści ba da nych me ta li cięż kich. Stwier dzo no je dy nie
prze kro cze nia do pusz czal nych war to ści su my WWA
w 12 punk tach po mia ro wych;
§ po wiat świd nic ki – do ba dań po bra no 1020 pró -
bek gle bo wych, w któ rych ozna czo no od czyn (pH),
za war tość P2O5, K2 O oraz ma gnez. Do dat ko wo z po -
bra nych pró bek wy ty po wa no 74 prób ki w ce lu ozna -
cze nia w nich za war to ści mi kro ele men tów – man ga -
nu, mie dzi, cyn ku i że la za. Uzy ska ne wy ni ki ba dań
wska zu ją na znacz ne za kwa sze nie gleb, szcze gól nie
na te re nie gmi ny Ża rów i Świe bo dzi ce oraz wy ni ka -
ją ce z te go du że po trze by wap no wa nia;
§ po wiat wał brzy ski – ba da nia pro wa dzo no na 120
prób kach gleb po bra nych z te re nów użyt ków rol -
nych 9 gmin po wia tu. Stwier dzo no prze kro cze nie
do pusz czal nych stę żeń oło wiu w 3 punk tach
(m. Kuź ni ce Świd nic kie i Bo gu szów) oraz ar se nu
w 2 ppk (m. Kuź ni ce Świd nic kie i Wał brzych); 
§ po wiat wro cław ski – po bra no 23 prób ki gleb.
W ba da nych prób kach gleb nie stwier dzo no prze -
kro cze nia do pusz czal nych za war to ści me ta li cięż -
kich. Za war tość ben zo(a)pi re nu w prób kach gleb
po bra nych z dzia łek le żą cych na te re nach prze my -
sło wych nie wy ka zu ją prze kro czeń do pusz czal nych
war to ści ben zo(a)pi re nu dla te re nów za li cza nych do
gru py grun tów C. Stwier dzo no nie wiel kie prze kro -
cze nia ben zo(a)pi re nu w 4 prób kach gleb po bra -
nych z dzia łek po ło żo nych w po bli żu dróg kra jo wych
i au to strad. By ły to dział ki: gm. Ką ty Wro cław skie,
So śni ca -Ró ża niec: dz.80/2, gm. Jor da nów Ślą ski,
Jor da nów Ślą ski: dz.159/39, gm. Siech ni ce, Za cha -
rzy ce: dz.76/3 oraz gm. Ką ty Wro cław skie, Mo kro -
nos Dol ny: dz. 93/3. 
§ po wiat ząb ko wic ki – ba da nia pro wa dzo no w 94
punk tach po mia ro wych (2010 r.). Stwier dzo no prze -
kro cze nia do pusz czal ne go stę że nia ni klu w 2 prób -
kach po bra nych w m. Szkla ry (gm. Ząb ko wi ce Śl.).
W 14 punk tach zlo ka li zo wa nych na te re nie gmi ny
miej sko -wiej skiej Zło ty Stok oraz w 4 punk tach z te -
re nu przy le głej gmi ny Ka mie niec Ząb ko wic ki stwier -
dzo no prze kro cze nie do pusz czal ne go stę że nia ar se -
nu. Za nie czysz cze nia w tym re jo nie zwią za ne są
z wie lo wie ko wą eks plo ata cją rud ar se no wych oraz
dzia ła niem hu ty ar sze ni ku w miej sco wo ści Zło ty
Stok. Wy stę po wa nie za nie czysz czeń na te re nie
przy le głej gmi ny Ka mie niec Ząb ko wic ki świad czy
o ich roz prze strze nia niu w wy ni ku pro ce sów prze -
ro bu i trans por tu ru dy. Na ba da nym ob sza rze
stwier dzo no rów nież prze kro cze nia do pusz czal nych
norm za war to ści oło wiu w ob rę bie Ol brach cie (gm.
Ząb ko wi ce Ślą skie) oraz kad mu w ob rę bie Przed bo -
ro wa (gm. Sto szo wi ce). Nie wiel ka war tość tych
prze kro czeń oraz brak prze kro cze nia stan dar dów
w punk tach są sia du ją cych wska zu ją na ich przy pad -
ko wy i lo kal nych cha rak ter. W 2012 r. w po wie cie
ząb ko wic kim po bra no 137 pró bek gleb. Nie stwier -
dzo no prze kro cze nia do pusz czal nych war to ści

w od nie sie niu do cyn ku, oło wiu, mie dzi, kad mu
i rtę ci. Do pusz czal na za war tość ni klu dla gru py
grun tów B zo sta ła prze kro czo na w 5 punk tach z ob -
sza ru gmi ny Bar do, zlo ka li zo wa nych w ob rę bach
Brzeź ni ca, Gro cho wa oraz Dę bo wi na. W re jo nie
tym, w Ma sy wie Gro cho wej w po cząt kach XX w.
pro wa dzo no wy do by cie mię dzy in ny mi rud ni klu.
Wy do by wa no tam rów nież i prze ra bia no, zwią za ne
z ma sy wa mi zser pen ty ni zo wa nych pa le ozo icz nych
skał za sa do wych, ru dy chro mu. Obec nie wy stę pu ją -
ce za nie czysz cze nia są po zo sta ło ścia mi tej dzia łal -
no ści. Do pusz czal na za war tość ar se nu – 20 mg/kg
dla gru py grun tów B – zo sta ła prze kro czo na w 6 spo -
śród 137 ba da nych punk tów. 4 punk ty zlo ka li zo wa -
ne by ły w gmi nie Ka mie niec Ząb ko wic ki w ob rę -
bach: Do bo szo wi ce (1 punkt), Po mia nów Gór ny
(2 punk ty) oraz Cha łup ki (1 punkt). Po zo sta łe dwa
punk ty zlo ka li zo wa ne by ły w gmi nach: Zło ty Stok,
ob ręb La ski oraz Zię bi ce, ob ręb Po mia nów Dol ny.
Za nie czysz cze nia gleb stwier dzo ne we wszyst kich
wspo mnia nych punk tach zwią za ne by ły z od dzia ły -
wa niem źró dła za nie czysz czeń, ja kim by ła ko pal nia
i hu ta ar se nu w Zło tym Sto ku;
§ po wiat zło to ryj ski – po bra no 100 pró bek gleb. Nie
wy ka za no prze kro cze nia do pusz czal nych za war to ści
me ta li cięż kich w sto sun ku do obo wią zu ją cych stan -
dar dów ja ko ści gle by i ja ko ści zie mi. Do pusz czal na
za war tość ar se nu zo sta ła prze kro czo na w 2 punk -
tach po mia ro wych: w gmi nie Piel grzym ka w ob rę bie
Pro bosz czów, dz. 1288 (za war tość As – 21,2 mg/kg)
oraz w gmi nie Woj cie szów w ob rę bie Woj cie szów,
dz.172/14 (za war tość As – 23,9 mg/kg).

Ba da nia WIOŚ we Wro cła wiu
W la tach 2010–2015 Wo je wódz ki In spek to rat

Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu ana li zo wał gle bę
wo kół 123 obiek tów w 778 punk tach po mia ro wych. Ba -
da nia mi ob ję to: ob sza ry chro nio ne, w tym Na tu ra 2000,
te re ny wo kół za kła dów prze my sło wych i in nych obiek -
tów na ob sza rach bez po śred nio za gro żo nych za nie -
czysz cze nia mi oraz te re ny wo kół skła do wisk od pa dów,
grun ty rol ne w go spo dar stwach sto su ją cych gno jo wi cę
i obor nik, te re ny ko mu ni ka cyj ne i in ne obiek ty (te re ny
wo kół mo gil ni ków, te ren po ten cjal ne go wy stę po wa nia
ga zu ziem ne go łup ko we go, te ren wo kół oczysz czal ni
ście ków itp.).

Na ob sza rach wo kół za kła dów zba da no 41 obiek -
tów w 290 punk tach po mia ro wo -kon tro l nych. Prze -
kro cze nia stę żeń me ta li cięż kich w sto sun ku do war to -
ści do pusz czal nych wy mie nio nych w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Śro do wi ska w spra wie stan dar dów ja ko ści
gle by oraz stan dar dów ja ko ści ziemi (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 165, poz. 1359) wy stą pi ły wo kół na stę pu ją cych
obiek tów:

Re jon wro cław ski:
§ Hut men S.A. we Wro cła wiu (Zn, Pb, Cu, Cd),
§ te re ny wo do no śne m. Wro cław (Cr, Zn, Cu),
§ Z.S. Jelcz S.A. w Jel czu -La sko wi cach (Zn),
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(Zn, Pb),
§ Za kład Gal wa ni za cyj ny E. Ga jęc ka w By ko wie (Zn), 
§ Wro cław ski Park Prze my sło wy we Wro cła wiu (Zn,
Pb, Cu),
§ ZEW KOGENERACJA S.A. we Wro cła wiu, EC Wro -
cław (Zn, Pb, Cu),
§ PCC S.A. w Brze gu Dol nym (Zn, As);
Re jon le gnic ki: 
§ KGHM Pol ska Miedź S.A. Od dział Hu ta Mie dzi
„Le gni ca" w Le gni cy (Pb, Cu, As),
§ KGHM Pol ska Miedź S.A., Hu ta Mie dzi „Gło gów“ I
i II w Gło go wie (Cu, Pb);
Re jon je le nio gór ski:
§ LUVENA S.A. Od dział Ubo cze (daw niej Fa bry ka
Na wo zów Fos fo ro wych) w Gry fo wie Śl. (As),
§ Pień skie Hu ty Szkła – Za kład Lu cy na w Pień sku
(Zn, Pb, Cr, Cu),
§ oko li ce miej sco wo ści Mie dzian ka (Zn, Pb, As, Cu,
Cd),
§ by łe Za kła dy Che micz ne „JELCHEM” w Je le niej
Gó rze (Zn, Pb, Cu),
§ daw ne za kła dy KGHM w Lu bi nie – Za kład Kon rad
w Iwi nach (Pb, Cu),
§ daw ne za kła dy INCO Ve ri tas w Ogo rzel cu (Zn, Pb,
Cu, As),
§ te ren Wor ka Tu ro szow skie go (As),
§ te ren wo kół ZNTK w Lu ba niu (Pb),
§ Hu ta Szkła Krysz ta ło we go „Ju lia” w Pie cho wi cach
(Zn, Pb, As),
§ Od lew nia Że li wa „Gro mad ka” w Gro mad ce (Zn,
Pb, Cu);
Re jon wał brzy ski:
§ Wał brzy skie Za kła dy Kok sow ni cze „Vic to ria” S.A.
w Wał brzy chu (Zn, Pb, As, Hg).
Naj więk sze stę że nia me ta li cięż kich wy ka za no przy

za kła dzie Hut men S.A. we Wro cła wiu (Zn, Pb, Cd),
Pień skich Hu tach Szkła – Za kład Lu cy na w Pień sku
(Cr), w oko li cy miej sco wo ści Mie dzian ka (As), Wał -
brzy skich Za kła dach Kok sow ni czych „Vic to ria” S.A.
w Wał brzy chu (Hg). Wo kół wszyst kich ba da nych
41 obiek tów prze kro czo na zo sta ła war tość do pusz czal -
na ben zo(a)pi re nu. Wo kół 14 obiek tów prze kro czo ne
zo sta ło stę że nie do pusz czal nej su my WWA.

W ana li zo wa nych la tach prze ba da no rów nież te ren
wo kół 21 skła do wisk od pa dów w 123 punk tach po mia -
ro wych. Stwier dzo no prze kro cze nie war tości do pusz -
czal nej ben zo(a)pi re nu wo kół 16 obiek tów. Wo kół skła -
do wi ska od pa dów Cen tro złom Wro cław S.A. i DKE
w Go dzi ko wi cach (gm. Oła wa) wy ka za no prze kro cze nie
war to ści do pusz czal nej oło wiu, po dob nie jak przy skła -
do wi sku od pa dów w Ści na wie.

Ba da nia prze pro wa dzo ne wzdłuż 8 tras ko mu ni ka -
cyj nych wo je wódz twa w 54 punk tach po mia ro wych
wy ka za ły prze kro cze nie war tości do pusz czal nej ben -
zo(a)pi re nu wzdłuż wszyst kich ba da nych obiek tów.
Wzdłuż ob wod ni cy śród miej skiej Wro cła wia wy ka za no
tak że prze kro cze nie do pusz czal nych war to ści oło wiu

(1 ppk), a tak że ben zy ny (8 ppk) i ole ju mi ne ral ne go
(1 ppk). Tak że wzdłuż tra sy Wał brzych–Świe bo dzi ce
wy ka za no prze kro cze nie do pusz czal nych war to ści oło -
wiu (1 ppk).

Ba da nia Ob sza rów Na tu ra 2000 i in nych te re nów
chro nio nych pro wa dzo no na 27 obiek tach w 164 punk -
tach po mia ro wych. Prze kro cze nie war tości do pusz czal -
nej cyn ku, oło wiu, mie dzi i ar se nu stwier dzo no na te re -
nie ob sza ru Ru da wy Ja no wic kie PLH02 001 1. Na ob sza -
rze Bia ła Lą dec ka PLH020 035 i Pa nień skie Ska ły
PLH0200 09 wy ka za no prze kro cze nie do pusz czal nych
war to ści oło wiu. Prze kro cze nie do pusz czal nych war to -
ści ar se nu stwier dzo no na ob sza rze Iry so wy Za gon ko -
ło Gro ma dzy nia PLH020 051, Wzgó rza Strze liń skie
PLH02 007 4, Gó ry Izer skie PLB0 20009. Na te re nie
22 obiek tów prze kro czo na zo sta ła war tość do pusz czal -
na ben zo(a)pi re nu.

W la tach 2010–2015 prze ba da no gle by na 16 te re -
nach użyt ko wa nych rol ni czo w 89 ppk, w go spo dar -
stwach sto su ją cych obor nik, gno jo wi cę lub środ ki po -
pra wia ją ce ja kość gleb. Wy ka za no prze kro cze nie do -
pusz czal nych war to ści oło wiu i mie dzi na te re nie fer my
tu czu trzo dy chlew nej w Apro sp. j. w To ma szo wie Bo -
le sła wiec kim oraz oło wiu na ob sza rach na wo żo nych
na wo za mi z bio ga zow ni nie miec kich w Żar skiej Wsi. Na
te re nie 14 obiek tów po ło żo nych na te re nach użyt ko wa -
nych rol ni czo stwier dzo no prze kro cze nie war to ści do -
pusz czal nej ben zo(a)pi re nu.

In ne ba da ne obiek ty (10), np. mo gil ni ki, te re ny re -
kre acyj ne, te ren po ten cjal ne go wy stę po wa nia ga zu
ziem ne go łup ko we go, te ren wo kół oczysz czal ni ście -
ków, po la iry ga cyj ne Wro cła wia, ba da no w 58 punk -
tach. Prze kro cze nie do pusz czal nych war to ści mie dzi
i ole ju mi ne ral ne go wy ka za no przy par kin gu ko lei gon -
do lo wej w Świe ra do wie Zdro ju, a mie dzi tak że przy tra -
sie ko le jo wej w ob rę bie Rud na, dz. 502/3. Wo kół
9 obiek tów stwier dzo no prze kro cze nie war to ści do -
pusz czal nej ben zo(a)pi re nu. Naj więk sze stę że nia me ta -
li cięż kich wy ka za no na te re nie Par ku Szczyt nic kie go
we Wro cła wiu (Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg).

Ro dzaj prze kro cze nia i ilość punk tów po mia ro wych,
któ re prze kro czy ły do pusz czal ne stę że nie przy ba da -
nych obiek tach za zna czo no na ry sun kach.

Fot. 4.1. Pobór próbek gleby w otoczeniu składowiska
Exalo Drilling S.A. w m. Wronów (gm. Niechlów)
(źró dło: WIOŚ we Wrocławiu)



Ry su nek 4.6. Prze kro cze nie war to ści do pusz czal -
nych stę żeń wskaź ni ków ba da nych w gle -
bach w la tach 2010–2015 na te re nie wo j.
dol no ślą skie go – te re ny wo kół za kła dów
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)



Rysunek 4.7. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników
badanych w glebach w latach 2010–2015 na terenie województwa
dolnośląskiego – tereny wokół składowisk odpadów 
(źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 4.8. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach
w latach 2010–2015 na terenie województwa dolnośląskiego – trasy komunikacyjne
(źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 4.9. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach
w latach 2010–2015 na terenie województwa dolnośląskiego – Obszary Natura 2000 
i inne tereny chronione (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 4.10. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach
w latach 2010–2015 na terenie województwa dolnośląskiego – tereny użytkowane rolniczo
(źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



Rysunek 4.11. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach
w latach 2010–2015 na terenie województwa dolnośląskiego – inne obszary 
(źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
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W 2015 r. prze pro wa dzo no ko lej ną se rię ba dań do ty -
czą cych za war to ści me ta li cięż kich w gle bach na te re -
nach daw nych ośrod ków gór nic twa rud me ta li w Su de -
tach (po przed nią se rię re ali zo wa no w 2004 r.). Ba da nia
re ali zo wa ne by ły przez In sty tut Na uk o Gle bie i Ochro ny
Śro do wi ska Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu
i Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 

Głów nym ce lem ba dań by ło okre śle nie za war to ści
an ty mo nu (Sb) w gle bach. Pier wia stek ten uwa ża ny jest
za tok sycz ny, a wie dza do ty czą ca je go obec no ści w gle -
bach w Pol sce jest zni ko ma. Na le ży za zna czyć, że an ty -
mon nie zo stał uwzględ nio ny na li ście stan dar dów ja ko -
ści gle by i zie mi, za tem nie ma w Pol sce re gu la cji praw -
nych do ty czą cych je go do pusz czal nych za war to ści,
a prze cięt na za war tość w gle bach po zo sta je po ni żej
0,5 mg/kg. Ba da nia prze pro wa dzo no w 6 re jo nach daw -
ne go gór nic twa rud me ta li. Oprócz an ty mo nu ozna czo no
w gle bach za war to ści 9 in nych pier wiast ków: ar se nu, ba -
ru, chro mu, cyn ku, kad mu, mie dzi, ni klu, oło wiu i rtę ci.

Ana li zo wa no za war to ści me ta li w ma te ria le hałd po -
zo sta łych na te re nach po gór ni czych, a tak że z gleb po ło -
żo nych w róż nej od le gło ści (5–100 m) od hałd lub sztol -
ni, nie wy ka zu ją cych cech hałd i uzna nych w te re nie za
geo me cha nicz nie nie zmie nio ne. Spo sób po bra nia pró -
bek róż nił się od przy ję te go dla oce ny we dług stan dar -
dów: re pre zen ta tyw ne prób ki gleb po bie ra no z głę bo ko -
ści 0–10 cm, ja ko prób ki zmie sza ne po cho dzą ce z po -
wierzch ni 5–10 m2, za leż nie od wa run ków lo kal nych. 

Stwier dzo ne za war to ści nie któ rych me ta li: ni klu,
chro mu, kad mu oraz rtę ci al bo nie prze kra cza ły war to -
ści do pusz czal nych stę żeń dla gru py B w żad nej z po -
bra nych pró bek, al bo prze kra cza ły je spo ra dycz nie
i nie znacz nie. W przy pad ku po zo sta łych me ta li stwier -
dzo no lo kal ne wy stę po wa nie ich bar dzo wy so kich za -
war to ści – nie tyl ko w ma te ria le hałd, ale tak że w gle -
bach, któ re al bo za wie ra ły znacz ne ilo ści do mie szek od -
pa dów gór ni czych, al bo zo sta ły w in ny spo sób wzbo ga -
co ne w pro ce sach prze twa rza nia rud. Ba da ne gle by

w re jo nach gór ni czych Ra dzi mo wic, Czar no wa i Zło te -
go Sto ku, a tak że Dę bo wi ny (Prze łęcz Bardz ka) za wie -
ra ły szcze gól nie wy so kie stę że nia ar se nu, a gle by
ośrod ków gór ni czych w Gó rach So wich (Srebr na Gó ra,
re jon Ro ści szo wa, Mo dli szo wa i Dzieć mo ro wic) – wy -
so kie stę że nia ba ru, cyn ku i oło wiu. Stwier dzo ne za war -
to ści an ty mo nu w gle bach mie ści ły się w prze dzia le
<0,1–437 mg/kg i by ły naj wyż sze w prób kach z re jo nu
ko pal ni an ty mo ni tu w re jo nie Prze łę czy Bardz kiej.

W świe tle no wych prze pi sów w za kre sie ochro ny
po wierzch ni zie mi wy mie nio ne ob sza ry za li czyć na le ży
do ob sza rów „hi sto rycz ne go za nie czysz cze nia”.

1 opracowanie: Anna Karczewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Karolina Lewińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Ry su nek 4.12. Lo ka li za cja re jo nów daw ne go gór nic twa
rud me ta li na te re nie Dol ne go Ślą ska ob ję tych ba da -
nia mi (źró dło: UP we Wro cła wiu, UAM w Po zna niu)

Tabela 4.1. Całkowite zawartości niektórych pierwiastków z grupy metali ciężkich w materiale hałd i w glebach
dawnych ośrodków górnictwa rud w Sudetach (źró dło: UP we Wro cła wiu, UAM w Po zna niu)

1. Radzimowice k. Wojcieszowa – góra Żeleźniak
2. Czarnów k. Kamiennej Góry – rejon dawnej kopalni arsenu
3. Złoty Stok – rejon górnictwa i przetwórstwa złota i rud arsenu
4. Przełęcz Bardzka, Dębowina – rejon dawnej kopalni antymonitu
5. Srebrna Góra, dolina Chłopiny – rejon dawnego górnictwa srebra

i ołowiu oraz w XX wieku poszukiwań barytu
6. Lokalne  ośrodki  górnicze  w  rejonie  Rościszowa,  Modliszowa

i Dziećmorowic
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Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go pod ję to sze -
reg dzia łań na rzecz przy wró ce nia gle bom ich war to ści
użyt ko wej. Do waż niej szych prac re kul ty wa cyj nych i re -
me dia cyj nych prze pro wa dzo nych w la tach 2010–2015
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go na le ża ły:

§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi oraz me ta -
la mi cięż ki mi na te re nie dział ki nr 13, AM 6, ob ręb
Żer ni ki, zlo ka li zo wa nej przy ul. Szcze ciń skiej we
Wro cła wiu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go cy jan ka mi oraz sub stan cja mi ro po po chod -
ny mi na te re nie dzia łek nr 7/32, 7/34, 7/36 przy
ul. Trzeb nic kiej 33 i 31b we Wro cła wiu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go pro duk ta mi ro po po chod ny mi na te re nie
dział ki nr 19/5, ob ręb Po łu dnie, zlo ka li zo wa nej w re -
jo nie ul. Kra kow skiej 71–105 we Wro cła wiu; 
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go wie lo pier ście nio wy mi wę glo wo do ra mi aro -
ma tycz ny mi oraz oło wiem na te re nie dział ki
nr 120/3 zlo ka li zo wa nej przy ul. Ga zo wej 1 w Ju go -
wi cach (gm. Wa lim);
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go pe sty cy da mi, te ren skła do wi ska prze ter mi -
no wa nych środ ków ochro ny ro ślin – mo gil ni ka,
dział ki nr 53/13 ob ręb Iwi ny (gm. War ta Bo le sła -
wiec ka);
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go związ ka mi cy jan ków na te re nie dział ki
nr 117/2, ob ręb Za to rze przy ul. Fa brycz nej 9 w Ląd -
ku Zdro ju;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi na te re nie
Sta cji Pol skie go Kon cer nu Naf to we go ORLEN S.A.
nr 786, dział ka nr 185, 186 przy ul. Wro cław skiej
w Mię dzy bo rzu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi na te re nie
Sta cji Pol skie go Kon cer nu Naf to we go ORLEN S.A.
nr 1210, dział ka nr 446 przy ul. Ści naw skiej 19A
w Rud nej;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go wie lo pier ście nio wy mi wę glo wo do ra mi aro -
ma tycz ny mi na te re nie dział ki nr 18/2, ob ręb Śród -
mie ście przy ul. Wro cław skiej 10 w Świd ni cy,
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go związ ka mi cy jan ków na te re nie dział ki
nr 13/1 (ob ręb So bię cin Nr 29) przy ul. II Ar mii
w Wał brzy chu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go związ ka mi cy jan ków i ar se nu na te re nie
dzia łek nr 37/3 i 37/6, ob ręb Za chód przy ul. Ga zo -
wej 6 w Zię bi cach;

REAKCJE

Na te re nie dział ki nr 19/5, ob ręb Po łu dnie, po ło żo -
nej w re jo nie ul. Kra kow skiej 71–105 we Wro cła wiu na -
tra fio no na ob sza ry za nie czysz czo ne sub stan cja mi ro -
po po chod ny mi. W prze szło ści na przed mio to wej dział -
ce mie ści ła się ba za (za jezd nia) trans por to wa MPK
Wro cław. Na jej te re nie usy tu owa ne by ły zwią za ne z ob -
słu gą ta bo ru sa mo cho do we go: ga ra że dla au to bu sów,
warsz ta ty na praw cze i sta cja pa liw płyn nych. 

Te ren dział ki 19/5 zo stał za kwa li fi ko wa ny, zgod nie
z roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska z 9 wrze śnia
2002 r. w spra wie stan dar dów ja ko ści gle by oraz stan -
dar dów ja ko ści zie mi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165, poz.
1359), do ro dza ju grun tów z gru py B – nie użyt ki, a tak -
że grun ty za bu do wa ne i zur ba ni zo wa ne z wy łą cze niem
te re nów prze my sło wych. 

Su ma rycz na po wierzch nia za nie czysz czo ne go te re -
nu osza co wa na zo sta ła na oko ło 500 m2. Za ło żo no, iż
re kul ty wa cja ob sza ru po le gać bę dzie na wy mia nie war -
stwy grun tu za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po -
chod ny mi o miąż szo ści ok. 2,0 m w sza cun ko wej ob ję -
to ści 1000 m3. 

Pra ce re kul ty wa cyj ne prze pro wa dza no me to dą ex -
-si tu, po przez usu nię cie za nie czysz czo ne go grun tu i je -
go oczysz cze nie lub uniesz ko dli wie nie po za miej scem
pier wot ne go wy stę po wa nia. W związ ku z fak tem, iż po
usu nię ciu za ło żo nej ilo ści ok. 1000 m3, ob ser wa cje or -
ga no lep tycz ne (in ten syw ny za pach i prze bar wie nie)
wciąż wska zy wa ły na obec ność za nie czysz cze nia
w grun cie, po sze rzo no za sięg prac re kul ty wa cyj nych
i kon ty nu owa no je. W re zul ta cie wy do by to do dat ko wo
ok. 1969 m3 grun tu za nie czysz czo ne go pro duk ta mi ro -
po po chod ny mi na cał ko wi tej po wierzch ni ok. 1187 m2

przy miąż szo ści ok. 2,5 m. 
Wy two rzo ne od pa dy za nie czysz czo nej zie mi,

zgod nie z za twier dzo nym pro gra mem go spo dar ki od -
pa da mi, prze trans por to wa no do miejsc, gdzie za nie -
czysz czo na zie mia pod da wa na jest pro ce som od zy sku
lub uniesz ko dli wie nia przez pod mio ty po sia da ją ce
sto sow ne ze zwo le nia. Su ma rycz na ilość usu nię te go
grun tu wy nio sła 2969 m3. Do wy ro bi ska po wsta łe go
po usu nię ciu za nie czysz czo ne go grun tu zo stał do wie -
zio ny w od po wied niej ilo ści czy sty ma te riał mi ne ral ny
(pia sek). 

Po wy do by ciu za nie czysz czo ne go grun tu z ob sza -
ru re kul ty wa cji, z róż nych czę ści dna wy ko pu, po bra -
no 9 pró bek grun tu. Prób ki prze ka za no do ana liz la bo -
ra to ryj nych na za war tość pro duk tów ro po po chod -
nych (ben zy ny i ole ju mi ne ral ne go), w ce lu udo ku -
men to wa nia po twier dze nia uzy ska ne go efek tu eko lo -
gicz ne go. Wy ka za no stę że nia su my ben zy ny po ni żej
375 mg/kg s.m. i ole ju mi ne ral ne go po ni żej
1000 mg/kg s.m. w war stwie 0,3–15 m przy wo do -
prze pusz czal no ści po ni żej 1x1 0-7 m/s.

8
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czo ne go ole jem trans for ma to ro wym (nie za wie ra ją -
cym PCB) na te re nie dział ki nr 267/2, AM-2,
m. Oset ni ca, po wiat le gnic ki;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go pe sty cy da mi chlo ro or ga nicz ny mi na te re -
nie dzia łek nr 5/2 i 6/8, ob ręb 0001, m. Brzeg Dol -
ny, po wiat wo łow ski;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi i me ta la mi
cięż ki mi na te re nie dział ki nr 10/56, AM-3, ob ręb
Klecz ków, po ło żo nej przy ul. Rych tal skiej we Wro -
cła wiu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go za -
nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi na
te re nie sta cji pa liw Or len S.A. nr 978 w Pro cho wi -
cach przy ul. Le gnic kiej 51C, dział ki nr 38/3, 39, 40,
14/1, 14/2 i 176, ob ręb 2, po wiat le gnic ki;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go za -
nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi
i me ta la mi cięż ki mi na te re nie by łe go ma ga zy nu pa liw
i sma rów (MPS) przy ul. Zwy cię skiej, dział ki nr 2/1,
2/3, 2/4, 2/8, AM-11, ob ręb Par ty ni ce, m. Wro cław;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go za -
nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi na
te re nie sta cji pa liw PKN Or len S. A. nr 1107 we Wro -
cła wiu przy ul. Trau gut ta 86, dział ka nr 19, ob ręb 22
– Po łu dnie;
§ oczysz cza nie śro do wi ska grun to wo -wod ne go,
za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi
na te re nie Ba zy Ma ga zy no wej PKN Or len S.A.
w Jerz man kach k/Zgo rzel ca, ob ręb Jerz man ki,
dz. nr 515, gm. Zgo rze lec, w jej pół noc no -wschod -
niej czę ści. Pra ce re me dia cyj ne wy ko na ne zo sta ną
me to dą in -si tu, po przez wy ko rzy sta nie kon te ne ro -
wej sta cji oczysz cza nia wo dy oraz pro duk cji i apli -
ka cji bio pre pa ra tu do gle by. Sub stan cje po wo du ją -
ce ry zy ko to: sub stan cje ro po po chod ne, w tym wę -
glo wo do ry aro ma tycz ne (BTX) oraz wę glo wo do ry
ali fa tycz ne;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go me to dą ex -
-si tu, za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po -
chod ny mi (ben zy na i olej mi ne ral ny) na te re nie
dział ki nr 288, ob ręb Strze go mia ny, gm. So bót ka,
po wiat wro cław ski;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go me -
to dą ex -si tu, za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po -
po chod ny mi (olej mi ne ral ny) na te re nie by łej sta cji
pa liw PKN Or len nr 306, na dział ce nr 15, ob ręb So -
bót ka, m. So bót ka, po wiat wro cław ski;

§ re me dia cja ob sza ru Sta cji Pa liw nr 985 w Mie ro szo -
wie, po ło żo nej przy ul. Wał brzy skiej na dział ce o nu -
me rze ewi den cyj nym 387 (pow. dział ki 0,4991 ha),
AM-14, ob ręb 2 Mie ro szów, gmi na Mie ro szów, po -
wiat wał brzy ski. Sub stan cja mi po wo du ją cy mi ry zy -
ko by ły: ben zy na, olej mi ne ral ny, wę glo wo do ry aro -
ma tycz ne (ben zen, ety lo ben zen, ksy le ny, to lu en, su -
ma wę glo wo do rów aro ma tycz nych). Pra ce wy ko na -
no me to dą ex -si tu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go cy jan ka mi zwią za ny mi, wę glo wo do ra mi
aro ma tycz ny mi (BTX), wie lo pier ście nio wy mi wę glo -
wo do ra mi aro ma tycz ny mi oraz fe no la mi na te re nie
dz. nr 399/4, AM-16, ob ręb 0001 Rad ków 1 przy
ul. Le śnej 15 w Rad ko wie. Wy ko na nie prac re kul ty -
wa cyj nych me to dą ex -si tu;
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi: ben zy ną,
ole jem mi ne ral nym, me ta la mi cięż ki mi (ni kiel), wę -
glo wo do ra mi chlo ro wa ny mi (ali fa tycz ne chlo ro wa ne
po je dyn cze), tj. ob szar i są siedz two bu dyn ku nr 28
znaj du ją ce go się na te re nie Za kła du HS Wro cław Sp.
z o.o. przy ul. Bie ru tow skiej 65-67 we Wro cła wiu (na
te re nie dział ki nr 2/24, AM-12, ob ręb Psie Po le). Pra -
ce re kul ty wa cyj ne wy ko na no me to dą ex -si tu;
§ re me dia cja na te re nie za nie czysz czo nym me ta la -
mi cięż ki mi obej mu ją cy mi część dzia łek nr 78/3,
75/3, 74/3, 72/7, 268/17, ob ręb Tar nó wek, gm. Po l-
ko wi ce; 
§ re me dia cja po wierzch ni zie mi, za nie czysz czo nej
me ta lami cięż ki mi, w tym oło wiem, cyn kiem, cy ną,
mie dzią, rtę cią, ar se nem, ba rem oraz sub stan cja mi
ro po po chod ny mi (wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry
aro ma tycz ne) na te re nie dzia łek 26/5, 26/6, 26/7,
26/8, 30/6, 30/9, AM-6 we Wro cła wiu, przy pl. Ja na
Paw ła II, ob ręb Sta re Mia sto, me to dą ex-si tu. 
Zmia ny do ty czą ce re kul ty wa cji gleb, ja kie wpro wa -

dzo no w usta wie Poś w 2014 r., po zwa la ją na sze ro ki
za kres dzia łań w za kre sie re me dia cji, uwzględ nia ją cy
usu nię cie lub zmniej sze nie ilo ści za nie czysz czeń,
ogra ni cze nie moż li wo ści roz prze strze nia nia się za nie -
czysz czeń i kon tro lo wa nie za nie czysz cze nia po przez
okre so we pro wa dze nie ba dań za nie czysz cze nia gle by
i zie mi lub prze pro wa dze nie sa mo oczysz cza nia po -
wierzch ni zie mi. Dzia ła nia te pro wa dzą do szyb sze go
usu nię cia za gro że nia dla zdro wia lu dzi i nie ko rzyst -
nych zmian w śro do wi sku. Efek tem eko lo gicz nym bę -
dzie mniej sza po wierzch nia gleb, gdzie prze kro czo ne
bę dą do pusz czal ne za war to ści sub stan cji po wo du ją -
cych ry zy ko.
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