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I. WPROWADZENIE
W 2011 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, na terenie całego
województwa dolnośląskiego. Badaniami objęto głównie eksploatowane, a także nie
eksploatowane składowiska odpadów, a także inne obszary jak np. tereny zakładów,
stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych.
Celem monitoringu było określenie wpływu obiektu na środowisko lub w przypadku obiektów,
gdzie prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących zmian.
Badaniami objęto 20 obiektów w 66 ppk. Pobór próbek wód odbywał się raz w roku
z piezometrów rozmieszczonych wokół wymienionych poniżej obiektów.
Zakres badań wód podziemnych wokół składowisk odpadów był zgodny z rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r., Nr 220, poz.1858) i obejmował
oznaczenie takich wskaźników jak: odczyn, przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel org.
(OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA). Dodatkowo oznaczono także związki azotu oraz
wskaźniki specyficzne przy wybranych obiektach np. substancje ropopochodne, fluorki,
siarczany, żelazo, mangan.
Obiekty objęte badaniami wymieniono poniżej. W nawiasach podano liczbę badanych ppk.
1. Składowisko odpadów w m. Rusko (gm. Malczyce, powiat średzki) - (3)
2. Składowisko odpadów w Sycowie (m. Syców, pow. oleśnicki) - (3)
3. Zrekultywowane składowisko odpadów Z.Ch. „Złotniki” S.A. (m. Wrocław) – (3)
4. Tereny wodonośne m. Wrocławia (gm. Siechnice, pow. wrocławski) - (5)
5.

Składowisko odpadów paleniskowych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich,
Kogeneracja S.A. w m. Kamień (gm. Długołęka, pow. wrocławski) - (5)

6. Składowisko odpadów w m. Jarosław (gm. Udanin, pow. średzki) – (3)
7. Składowisko odpadów w Rudnej Wielkiej (gm. Wąsosz, pow. górowski) – (3)
8. PKN ORLEN S.A. Terminal Paliw we Wrocławiu (m. Wrocław) – (4)
9. Składowisko odpadów w m. Glinka (gm. Góra, pow. górowski) – (3)
10. Składowisko odpadów w m. Sulęcin (gm. Siechnice, pow. wrocławski) – (3)
11. Składowisko odpadów „Maślice” we Wrocławiu (m. Wrocław) – (3)
12. Składowisko odpadów w Ścinawie (gm. Ścinawa, pow. lubiński ) – (3)
13. Składowisko odpadów w Grzybianach (gm. Kunice, pow. legnicki) – (3)
14. Składowisko odpadów w Grabiku (gm. Gaworzyce, pow. polkowicki) – (3)
15. Składowisko odpadów w Zawiszowie (gm. Świdnica, pow. świdnicki) – (4)
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16. Składowisko odpadów w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki, pow. jeleniogórski) – (4)
17. Składowisko odpadów w Bogatyni (gm. Bogatynia, pow. zgorzelecki) – (3)
18. Składowisko odpadów w Świętoszowie (gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki) – (3)
19. Składowisko odpadów w Ciechanowicach (gm. Marciszów, pow. kamiennogórski)–(3)
20. Składowisko odpadów byłych zakładów JELCHEM w Jeleniej Górze (m. Jelenia
Góra) – (2).
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 23 lipca 2008 roku (Dz.U. z 2008
r., Nr 143, poz.896) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 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.
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.
II. PUNKTY POMIAROWE
W tabelach 1 do 4 przedstawiono podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych
objętych badaniami. Oceny wyników badań dokonano za pomocą zmodyfikowanego w 2008
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roku programu komputerowego „Regionalny monitoring wód podziemnych województwa
dolnośląskiego” opracowanego przez PIG Kielce.
Przy każdym z badanych obiektów przedstawiono jego krótką charakterystykę oraz ocenę
wyników badań. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne zostały rozpoznane przy poborze
prób na podstawie materiałów dostępnych u poszczególnych zarządców obiektów.
Na mapkach zaznaczono rozmieszczenie piezometrów.
Tabela 1. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2011 r. w rejonie
wrocławskim
Nazwa obiektu

Składowisko
odpadów w m.
Rusko
(gm. Malczyce,
pow. średzki)

Składowisko
odpadów w
Sycowie
(m. Syców, pow.
oleśnicki)

Nazwa
otworu

Data
poboru

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

Uwagi

∇ 11,70

N 51.210030
E16.486330

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

piezometr
P2

∇ 9,30

N51.211420
E16.487780

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
P3

∇ 9,70

N 51.208560
E16.488100

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

∇ 8,20

51.301120

N
E 17.762500

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

∇ 2,50

N 51.301880
E 17.759610

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

∇ 8,20

N 51.301460
E 17.759230

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
P1
29.06.11

piezometr
P1
07.09.11
piezometr
P2

piezometr
P3

piezometr 24.08.11
P1
Zrekultywowane
składowisko
odpadów Z.Ch.
„Złotniki” S.A
(m. Wrocław)

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

0

∇ 1,20

piezometr
P4

N 51.13396
0
E16.87043

0

∇ 0,90

N 51.13329
0
E16.86792

piezometr na
kierunku napływu
wód na
składowisko, na
terenie zakładu

piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska, w
pobliżu Bystrzycy
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

piezometr
P5

0

∇ 1,00

Tereny
wodonośne m.
Wrocławia (gm.
Siechnice, pow.
wrocławski)

∇ 1,20

piezometr
P 16

N 51.13265
0
E16.86802

N 51.042840
E 17.151480

∇ 1,20

N 51.042630
E 17.148290

piezometr
P5

∇ 2,50

N 51.044080
E 17.134010

piezometr
P8

∇ 2,50

piezometr
P 23

∇ 1,90

N 51.041670
E 17.132330

piezometr
P12

∇ 1,85

N 51.170460
E17.233310

piezometr
P 15

Składowisko
odpadów
paleniskowych
Zespołu
Elektrociepłowni
Wrocławskich
Kogeneracja
S.A. w m.
Kamień (gm.
Długołęka, pow.
wrocławski)

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

01.06.11

N 51.044150
E 17.137890

∇ 2,30

N 51.171100
E17.238880

piezometr
P8

∇ 1,35

N 51.173210
E17.245370

piezometr
P15

∇ 1,75

N 51.175540
E17.232260

piezometr
P17

08.06.11

piezometr
P13

∇ 1,60

N 51.173660
E17.234500

Uwagi

piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska, w
pobliżu Bystrzycy
piezometr w
pobliżu
składowiska EC
Czechnica i
budowanej
obwodnicy
piezometr w
pobliżu
składowiska EC
Czechnica
piezometr przy
hałdzie Huty
Siechnice
piezometr przy
hałdzie Huty
Siechnice
piezometr przy
hałdzie Huty
Siechnice
piezometr przy
wjeździe na teren
obiektu, na
kierunku spływu
wód
piezometr na
kierunku spływu
wód na
składowisko, w
lesie
piezometr na
kierunku napływu
wód w kierunku
obiektu, w lesie
piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu
piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu,
przy nasypie
kolejowym
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu
0

piezometr
P1

∇ 4,15

N 51.08126
0
E16.53344

piezometr
20.07.11
P2

∇ 3,80

N 51.08194
0
E16.53206

piezometr
P3

∇ 3,90

N 51.08142
0
E16.53174

piezometr
P1

∇ 4,80

N 51.63595
0
0
E16 69783

piezometr 05.10.11
P2

∇ 4,60

N 51.63581
0
E16. 70045

piezometr
P4

∇ 1,00

N 51.63290
0
E16. 70216

piezometr 28.09.11
P6

∇ 2,40

N 51.11409
0
E17.11877

PKN ORLEN S.A. piezometr
Terminal Paliw
P14
we Wrocławiu
(m. Wrocław)

∇ 1,90

N 51.11297
0
E17.11660

piezometr
P17

∇ 2,30

N 51.11248
0
E17.11524

Składowisko
odpadów w m.
Jarosław (gm.
Udanin, pow.
średzki)

Składowisko
odpadów w
Rudnej Wielkiej
(gm. Wąsosz,
pow. górowski)

0

0

0

0

0

0

0

0

Uwagi

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska,
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
na kierunku
napływu wód na
składowisko, przy
wjeździe na teren
obiektu
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany za
polem
zbiornikowym, na
kierunku spływu
wód, widoczny
ślad substancji
ropopochodnych
piezometr
zlokalizowany na
kierunku
spływu
wód, przy byłym
poletku osadowym
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód, za
oczyszczalnią w
pobliżu Kanału
Żeglugowego Odry
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

∇ 2,45

piezometr
P18

∇ 6,30

piezometr
P1
Składowisko
odpadów w m.
Glinka (gm.
Góra, pow.
górowski)

06.07.11
piezometr
P2

piezometr
P1

piezometr
P2

piezometr
P3

∇ 3,35

∇ 3,30

piezometr
P3

Składowisko
odpadów w m.
Sulęcin (gm.
Siechnice, pow.
wrocławski)

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu
0
N 51.11280
0
E17.11458

0

N 51.72342
0
E 16.52948

N 51.723690
E 16.527600

N 51.718140
E 16.527630

Uwagi

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód, za
oczyszczalnią w
pobliżu Kanału
Żeglugowego
Odry
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska, na
terenie obiektu
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska, na
polu
piezometr
na kierunku
napływu wód na
składowisko, na
polu
piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód
ze składowiska

∇ 2,70

N 50.997340
E 17.136410

∇ 2,40

N 50.997220
E 17.137950

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu

N 50.994600
E 17.135840

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

15.06.11

∇ 2,10
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Nazwa obiektu

Składowisko
odpadów
„Maślice” we
Wrocławiu (m.
Wrocław)

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

∇ 2,00

piezometr
P11

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

Uwagi

N
E 16.926460

piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód
ze składowiska

N 51.175500
E 16.928840

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska

N 51.170990
E 16.925090

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko, w
szkółce leśnej

51.175130

15.06.11

piezometr
P9

piezometr
P12

∇ 4,20

∇ 1,00
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Tabela 2. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2011 r. w rejonie
legnickim

Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

∇ 6,10

piezometr
P2
Składowisko
odpadów
komunalnych
w Ścinawie (gm.
Ścinawa, pow.
lubiński)

Składowisko
odpadów
komunalnych
w Grzybianach
(gm. Kunice, pow.
legnicki)

Składowisko
odpadów
komunalnych
w Grabiku (gm.
Gaworzyce, pow.
polkowicki)

piezometr
P6

Głębokość
zalegania
zwierciadła wody
∇wm

26.09.2011

∇ 13,9

piezometr
P7

∇ 11,58

piezometr
P1

∇ 6,4

piezometr
P2

∇ 0,90
20.06.2011

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

0

N 51.39880
0
E16.44444

0

N 51.40017
0
E16.44293

0

N 51.18787
0
E16.29651

piezometr
P1

∇ 9,0

N 51.63559
0
E15.91069

piezometr
P2

∇ 6,5

N 51.63527
0
E15.90935

∇ 7,0

piezometry
zlokalizowane na
kierunku spływu
wód ze
składowiska

0

N 51.18948
0
E16.29514

∇ 6,5

piezometr
P3

piezometr
zlokalizowany na
kierunku dopływu
wód na teren
składowiska

0

N 5140024
0
E16.44391

piezometr
P3

27.07.2011

Uwagi

0

N 51.18891
0
E16.29863

piezometry
zlokalizowane na
kierunku spływu
wód ze
składowiska

piezometr
zlokalizowany na
kierunku dopływu
wód na teren
składowiska

0

0

0

N 51.63394
0
E 15.91003

piezometry
zlokalizowane
na kierunku
dopływu wód
na składowisko

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
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Tabela 3. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2011 r. w rejonie
wałbrzyskim
Nazwa obiektu Nazwa otworu

Składowisko
odpadów
w Zawiszowie
(gm.
Świdnica,
pow.
świdnicki)

Data
poboru

piezometr P1

26 05 2011 r.

Głębokość
zalegania
zwierciadła
wody
∇wm
∇ 7,7

Współrzędne
geograficzne
punktu

piezometr P2

26 05 2011 r.

∇ 2,4

N 50,87378
o
E 16,50186

piezometr P3

26 05 2011 r.

∇ 2,7

N 50,87489
o
E 16,50350

piezometr P4

26 05 2011 r.

∇ 1,3

N 50,87503
o
E 16,50581

o

Uwagi

piezometr
zlokalizowany
na kierunku
napływu wód
na składowisko
piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód
ze składowiska
piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód
ze składowiska
piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód
ze składowiska

N 50,87431
o
E 16,49728

o

o

o

Tabela 4. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2011 r. w rejonie
jeleniogórskim
Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezometr
P1

Składowisko
odpadów
Siedlęcinie (gm.
Jeżów Sudecki,
pow.jeleniogórski)

piezometr
P2

piezometr
P3

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

∇1,50

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

0

N 50.95442
0
E15.67821

1.06.11
0

∇ 1,75

N 50.95185
0
E 15.67663

∇ 0,83

N 50,95549
0
E 15.67559

0

Uwagi

piezometr
zlokalizowany na
napływie wody na
składowisko
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód przy
zbiorniku
odcieków
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód przy linii
kolejowej
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezometr
P4

Składowisko
odpadów w
Świętoszowie
(gm. Osiecznica,
pow.
bolesławiecki)

Składowisko
odpadów w
Ciechanowicach
(gm. Marciszów,
pow. kamiennogórski)

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu
0

∇ 1,78

N 50,57245
0
E 15.40215

∇ 5,40

N 50.92171
0
E 14, 95379

∇ 1,20

N 50, 92250
0
E 14,95325

piezometr
P3

∇ 5,90

N 50,92236
0
E 14,95492

piezometr
P-A

∇ 4,20

piezometr
P1
Składowisko
odpadów w
Bogatyni (gm.
Bogatynia, pow.
zgorzelecki)

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

piezometr
P2

7.07.11

∇ 4,0
piezometr
P-B

0

0

0

0

N 51.51432
0
E 15.38993

0

N 51.51493
0
E 16.39145

2.06.11

piezometr
P-C

∇ 2,80

piezometr
P-1

∇ 1,60

piezometr
13.07.11
P-3

∇ 1,20

piezometr
P-4

∇ 2,25

0

N 51.51374
0
E 15,39444

0

N 50,86948
0
E 16,00222

0

N 50,86983
0
E 16,00117

0

N 50,87024
0
E 16,00081

Uwagi

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód przy
zbiorniku
kolejowym
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany na
napływie wody na
składowisko
piezometry
zlokalizowane na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód
na składowisko
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

∇ 2,20

piezometr
P-1

Składowisko
odpadów byłych
zakładów
JELCHEM w
Jeleniej Górze
piezometr
(m. Jelenia Góra)
P-2

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu
0

N 50,88108
0
E 15,70703

9.06.11
∇ 3,65

0

N 50,88438
0
E 15,70781

Uwagi

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

1. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. RUSKO
1.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Rusko funkcjonowało
w latach 1979-2009. Zlokalizowane jest w gminie Malczyce w powiecie średzkim, na działce
nr 40/8 o powierzchni 6,89 ha. Stopień wypełnienia obiektu szacowany jest na 82%.
Nagromadzono tu 209590,0 m3 odpadów.

Właścicielem obiektu jest gmina Malczyce.

Przyjmuje się, że teren składowiska w Rusku zostanie zrekultywowany w kierunku leśnym.
Składowisko założone zostało w wyrobisku po eksploatacji gliny. W bezpośrednim
sąsiedztwie składowiska znajdują się grunty rolne.
Składowisko graniczy:
- od północy z zabudowaniami wsi Malczyce (ok. 500 m),
- od południa z fermą i ubojnią drobiu (ok.200 m) i zabudowaniami wsi Rusko (ok. 450 m)
- od wschodu z polami uprawnymi i drogą Malczyce-Wilczków
- od zachodu z drogą Malczyce - Rusko i dalej z polami uprawnymi.
Składowisko nie posiada uszcze!nienia ani drenażu odcieków. Jedynym obiektem
służącym

ograniczeniu

oddziaływania

na

składowisko

jest

brodzik

dezynfekcyjny.

Składowisko posiada obwałowanie, które jest porośnięte drzewami. W pobliżu obiektu
funkcjonowało wylewisko ścieków.
W obrębie składowiska nie stwierdzono występowania wód podziemnych w obrębie
utworów czwartorzędowych. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych nawiercono w utworach
trzeciorzędowych na głębokości od 8,70 do 10,60 m p.p.t. Ruch wód podziemnych w obrębie
trzeciorzędowego poziomu wodonośnego odbywa się w kierunki z północnego-zachodu na
południowy-wschód, w kierunku centrum struktury wodonośnej jaką jest udokumentowany
zbiornik wód podziemnych GZWP nr 319. W otoczeniu składowiska nie występują naturalne
cieki powierzchniowe a jedynie rowy melioracyjne.
Wody podziemne w rejonie składowiska monitorowane są za pomocą piezometrów P1, P2
i P3. Piezometr P1 stanowi lokalne tło hydrologiczne.
1.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów rozmieszczonych w rejonie
składowiska. Analizowane próbki wód podziemnych to wody zadawalającej jakości (klasa
III). W piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód na składowisko, o takiej
klasyfikacji zadecydował odczyn w klasie IV. Pozostałe wskaźniki oscylowały w klasach I i II.
Podobną zależność i klasę wód stwierdzono w piezometrze P3, położonym na kierunku
spływu wód z obiektu.
W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód o zaklasyfikowaniu wód do klasy III
zadecydował ogólny węgiel organiczny (OWO) w klasie IV i stężenie azotanów (39,3 mg/l) w
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klasie III.
Stan chemiczny wód, badanych w rejonie składowiska w m. Rusko uznać można za dobry.

2. SKŁADOWISKO ODPADÓW W SYCOWIE (m. i gm. Syców)
2.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Syców
zlokalizowane jest na działce nr 16/1 i 16/2 AM19, położonej we wschodniej, peryferyjnej
części Sycowa w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Obiekt przylega bezpośrednio do
drogi nr 8 w kierunku Kępna i graniczy także z polami uprawnymi i sadami. Do deponowania
odpadów wykorzystane zostało wyeksploatowane wyrobisko piasku i żwiru. Składowisko
funkcjonowało w latach 1997-2009. Składowano tu odpady z terenu miasta i gminy Syców.
Były to głównie odpady komunalne zmieszane oraz odpady z instalacji gospodarki wodnościekowej (osady ściekowe i skratki).
Teren obiektu zajmuje powierzchnię 2.5 ha, powierzchnia wykorzystana wynosiła 0,87 ha.
Obecnie przeprowadzana jest rekultywacja obiektu. Na składowisku zdeponowano
53 500,0 m3 odpadów. Dominującym kierunkiem przepływu wód podziemnych jest północny
zachód.
2.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, wchodzących w skład sieci obserwacyjnej
obiektu. Badane wody charakteryzowały się zróżnicowaną jakością.
W piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód w kierunku obiektu wykazano
występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie jonu
amonowego w klasie V. Pozostałe, badane w tym piezometrze wskaźniki zaliczono do klasy
I. W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód ze składowiska wykazano
występowanie wód złej jakości (klasa V). O takiej klasyfikacji zadecydowała wysoka
przewodność elektrolityczna (>3000 µS/cm) i stężenie kadmu.
Wody piezometru P3, położonego na kierunku spływu wód z obiektu charakteryzowały się
zadowalającą jakością (klasa III). O klasyfikacji zadecydował tu odczyn w klasie IV.
Pozostałe, badane w tym piezometrze wskaźniki zaliczono do klasy I i II.
Stan chemiczny wód badanych piezometrach P1 i P2 uznać można za słaby, a piezometrze
P3 za dobry.
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3. ZREKULTYWOWANE SKŁADOWISKO ODPADÓW Z.CH. „ZŁOTNIKI” S.A
(m. Wrocław)
3.1. Charakterystyka obiektu
Zakłady Chemiczne “Złotniki” S.A., produkujące siarczan magnezu, azotan magnezu i
azotan wapnia, położone są na terenie dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu przy ulicy
Żwirowej. Od zachodu i północy Zakład ograniczony jest doliną i korytem rzeki Bystrzycy, od
południa łąkami, polem uprawnym i kanałem drenującym, a od wschodu linią kolejową i
nieużytkami.
Składowisko odpadów poprodukcyjnych Zakładów, usytuowane jest w zachodniej części
Zakładów, w granicach jego ogrodzenia. Składowisko ograniczają: od zachodu dolina rzeki
Bystrzycy, od północy i wschodu obiekty Zakładów, a od południa - rów drenujący
i odprowadzający oczyszczone ścieki do rzeki Bystrzycy.
Na składowisku deponowane były różne odpady poprodukcyjne, praktycznie od początku
istnienia Zakładów, a więc od ponad 100 lat. Zdecydowaną większość stanowią jednak
odpady usuwane w okresie powojennym, głównie pozostałości po produkcji siarczanu glinu
z glin oraz iłów turoszowskich i jaroszowskich, a także z popiołów z hut aluminium.
W procesach produkcyjnych siarczan glinu był uzyskiwany w wyniku działania kwasem
siarkowym na jeden z w/w surowców. Odpadowe gliny i kaoliny, pozostałe po wyługowaniu
glinu mają różną strukturę i granulację, na ogół pylastą, miejscami piaszczystą lub
gruboziarnistą. Frakcja najdrobniejsza (ilasta) została wymyta podczas produkcji siarczanu
glinu. Odpady powstawały do roku 1974, kiedy zmieniono technologię produkcji siarczanu
glinu na bezodpadową. Odpady były składowane zarówno na sucho, jak i na mokro. Wody
nadosadowe były odprowadzane do rzeki Bystrzycy.
Na składowisku składowano w małych ilościach także inne odpady poprodukcyjne, tj. odpady
z produkcji siarczanu magnezu, osady po dekarbonizacji wody do celów kotłowych, popioły
lotne,

żużel,

gruz,

a także inne odpady, aktualnie trudne do zidentyfikowania.

W 1996 roku zdeponowano tu także odwodnione osady po neutralizacji ścieków
przemysłowych.
Odpady zdeponowane w składowisku, pozostałości po produkcji siarczanu glinowego,
charakteryzowały się wysokimi zawartościami siarczanów (2,62 - 6,3 % s.m) i glinu
(4,8 - 6,39 % s.m), silnie kwasowym odczynem wyciągu wodnego (pH 3,2 - 4,0) i wysoka
kwasowością mineralną i ogólną. Oprócz siarczanów i glinu, z odpadów ługowane były także
metale ciężkie - miedź, cynk, nikiel, mangan, żelazo.
Pozostałe odpady, deponowane w małych ilościach, miały również charakter mineralny, ale
zasadowy odczyn i zawierały raczej małe ilości glinu i metali ciężkich.
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Wokół składowiska odwiercono pięć piezometrów (P1 - P5). Spływ wód podziemnych
pierwszego poziomu odbywa się w kierunku doliny i koryta rzeki Bystrzycy, stanowiącej
lokalną bazę drenażu tego rejonu.
3.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów (P1,P4,P5), rozmieszczonych wokół
składowiska. Badane wody zaklasyfikowano do wód niezadowalającej (klasa IV) – piezometr
P1 i złej jakości (klasa V) – piezometry P4 i P5.
Zadecydowały o tym następujące wskaźniki:
P1- siarczany, WWA, OWO,
P4 – przewodność elektrolityczna, jon amonowy, siarczany, glin, kadm, miedź, mangan,
P5 - przewodność elektrolityczna, siarczany, glin, miedź, mangan.
W stosunku do badań przeprowadzonych przez WIOŚ w 2006 roku wykazano poprawę
jakości wód w piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód z klasy V do IV.
W piezometrach P4 i P5, położonych na kierunku spływu wód ze składowiska występowała
nadal klasa V. O klasyfikacji decydowały te same wskaźniki co w poprzednich pomiarach.
Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby.

4. TERENY WODONOŚNE M. WROCŁAW (gm. Siechnice, pow.wrocławski)
4.1. Charakterystyka obiektu
Wrocławskie tereny wodonośne, będące jednym z ujęć wody pitnej dla aglomeracji
wrocławskiej, położone są na południowy wschód od Wrocławia wzdłuż lewego brzegu rzeki
Oławy. Obszar ten o powierzchni około 1100 ha stanowią utwory przepuszczalne, żwirowopiaskowe, czwartorzędowe o miąższości warstwy wodonośnej do 13 m. Na tym terenie
znajduje się stawy infiltracyjne głębokości do 3,5 m.
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 zlikwidowanej Huty Siechnice. Elektrociepłownia Czechnica emituje do atmosfery
pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren. Na koniec 2010 roku na składowisku
nagromadzono 276 226,0 m3 odpadów.

W 2011 roku w pobliżu terenów wodonośnych

prowadzono nadal prace związane z budową Obwodnicy Autostradowej Wrocławia.
4.2. Ocena wyników badań
Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód podziemnych z 5 piezometrów,
zlokalizowanych na terenach wodonośnych.

W badanych piezometrach stwierdzono

następującą jakość wód:
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- piezometr P16 – wody zadawalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydowało
stężenie azotynów. W stosunku do badań w 2009 roku nastąpiło pogorszenie jakości wód w
tym piezometrze z klasy I do III.
- piezometr P15 - wody niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednich
latach. W 2011 roku zadecydowało o tym przekroczenie dopuszczalnego

stężenia jonu

amonowego w klasie V.
- piezometr P5 i P8 – wody niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak poprzednim
roku. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie manganu i żelaza w klasie V, a w
piezometrze P5 także stężenia jonu amonowego w klasie IV.
- piezometr P23 – poprawa jakości wód z wód niezadowalającej jakości (klasa IV) w 2010
roku do wód dobrej jakości (klasa II).
Stan chemiczny wód piezometrów P15, P5, P8 uznać można za słaby jak w poprzednim
roku, a P 16 i P23 za dobry.

5. SKŁADOWISKO ODPADÓW PALENISKOWYCH ZESPOŁU
ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. W M. KAMIEŃ
(gm. Długołęka, pow. wrocławski)
5.1. Charakterystyka obiektu

Składowisko odpadów paleniskowych E.C. Wrocław zlokalizowane zostało w gminie
Długołęka, na północ od drogi polnej prowadzącej ze wsi Kamień do wsi Bielawa.
Składowisko o powierzchni 52,5 ha i pojemności 6074 tys. Mg, od strony północnej,
wschodniej i zachodniej otoczone jest lasami należącymi do Nadleśnictwa Kotowice.
Od południa oddzielone jest
o

szerokości

około

30

m.

od pól uprawnych pasem

Najbliższe

zabudowania

zieleni

mieszkalne

ochronnej

znajdują

się

w miejscowości Kamień, w odległości około 1 km na południowy - zachód od składowiska.
Jest to składowisko nadpoziomowe. Zostało ono uruchomione w 1970 roku. Składowane są
tutaj następujące odpady: żużle (10 01 01), popioły (10 01 02), odpady z odsiarczania gazów
(10 01 07), osady z dekarbonizacji wody (19 09 03). Nagromadzenie odpadów
paleniskowych na składowisku wyniosło na koniec 2010 r. 3279017 m3.
Składowisko ma kształt trapezoidalny, dwupiętrowy, z nachyleniem skarp brzeżnych o
stosunku 1:3 i półką między piętrami o szerokości 5 i 10 m.
Wysokość składowiska osiąga 30 m, z czego na piętro I przypada 17 m, a na pozostałe 13 m
na piętro II.
Odpady są zraszane za pomocą instalacji zraszającej w celu ograniczenia pylenia. Od 2000
roku odpady ze składowiska są odzyskiwane w kierunku „kruszywcowym” i do produkcji
mieszanek betonowych, stabilizacji i podbudów. Odzyskiwanie odpadów odbywa się
w 2 instalacjach – węzłach betoniarskich. Zarządzającym obiektem jest Renevis Sp. z o.o.
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Składowisko położone jest na obszarze Równiny Oleśnickiej w zlewni rzeki Widawy.
W podłożu przedmiotowego terenu występują dwa poziomy wodonośne czwartorzędowy i
trzeciorzędowy.
Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych i roztopowych
z powierzchni terenu. Spływ wód gruntowych jest nieregularny, uzależniony od morfologii
terenu i układu warstw nieprzepuszczalnych. Pomiary zwierciadła wody gruntowej w
piezometrach kontrolnych zlokalizowanych wokół składowiska wykazały, że spływ wód
gruntowych odbywa się głównie w kierunku północno-zachodnim tj. w kierunku rowu
melioracyjnego „F" i potoku Topór. Lokalnie występują odchylenia od tego kierunku.
5.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 5 piezometrów wchodzących w skład sieci otworów
obserwacyjnych składowiska – P8, P12, P13, P15, P17. Pobrane wody charakteryzowały się
zróżnicowaną jakością

od wód dobrej jakości (klasa II) do wód złej jakości (klasa V).

W piezometrze P8, położonym na kierunku napływu wód na składowisko stwierdzono
występowanie wód dobrej jakości (klasa II), podobnie jak we wcześniejszych badaniach,
przeprowadzonych w 2007 roku. O klasyfikacji decydowało stężenie azotynów i manganu.
Podobną jakość wód stwierdzono piezometrze P13, położonym na kierunku spływu wód ze
składowiska.
O

takiej

klasyfikacji

decydowało

stężenie

azotanów,

miedzi

oraz

przewodność

elektrolityczna.
Wody w pozostałych piezometrach, położonych na kierunku spływu wód zaklasyfikowano
następująco:
P12 – klasa V - wody złej jakości, podobnie jak w poprzednich badaniach – WWA.
P15 – klasa IV – wody niezadowalającej jakości ze względu na stężenie OWO w klasie V.
W stosunku do poprzednich badań nastąpiło pogorszenie jakości wód tego piezometru z
klasy I do IV.
P17

– klasa IV - wody złej jakości, podobnie jak w poprzednich badaniach. O takiej

klasyfikacji zadecydowała przewodność elektrolityczna w klasie V i stężenie OWO w klasie
IV.
Stan chemiczny wód piezometrów P12, P15, P17 uznać można za słaby, a P 8 i P13 za
dobry.

6. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. JAROSŁAW (gm. Udanin, pow. średzki)
6.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Udanin w m.
Jarosław położone jest na działce 223/2 obręb Jarosław w gminie Udanin w wyrobisku po
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eksploatacji kruszywa. Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy w Udaninie. Powierzchnia
działki, na której zlokalizowany jest obiekt wynosi 0,98 ha a powierzchnia kwatery 0,48 ha.
Składowisko otoczone jest gruntami ornymi. Nie posiada ono obiektów infrastruktury za
wyjątkiem ogrodzenia z bramą oraz systemu drenażu ze studzienką na odcieki. Składowisko
wyposażone jest w 3 piezometry. Eksploatowane było w latach 1998-2009. Nagromadzono
tutaj 44052 m3 odpadów. W 2010 roku wydano decyzje na rekultywację obiektu. Obszar, na
którym położone jest składowisko położony jest na północny zachód od Cichej Wody, około
3,5 km od jej koryta i odwadniany jest przez lewe dopływy Odry: Bystrzycę, Cichą Wodę i
Średzką Wodę. Do ważniejszych rzek tego obszaru należą Strzegomka - lewy dopływ
Bystrzycy, Karczycki Potok Niesłusz, Bober i inne. Najbliższy ciek wodny przepływa w
odległości około 520 m na południe od składowiska. Poziom wody gruntowej w obrębie
składowiska znajduje się na rzędnej ok. 154 m npm, ze słabo zaznaczającym się spływem w
kierunku północnym.
6.3. Ocena wyników badań
Wody

pobrane

z

piezometrów,

zlokalizowanych

wokół

składowiska

odpadów

m. Jarosław zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości (klasa IV) i złej jakości (klasa
V). Wody piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód na składowisko
zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V) ze względu na stężenie azotanów (414 mg/l).
Pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach klas I i II. Także wody piezometru P3,
położonego przy ogrodzeniu poza obiektem, na kierunku spływu wód zaklasyfikowano do
wód złej jakości. Zadecydowała o tym przewodność elektrolityczna, stężenie OWO oraz jonu
amonowego i azotanów (167 mg/l). W poprzednich badaniach w piezometrach P1 i P3
stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV)
W piezometrze P2, położonym także na kierunku spływu wód, stwierdzono występowanie
wód niezadowalającej

jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednich badaniach, ze

względu na wartości przewodności elektrolitycznej oraz stężenie ogólnego węgla
organicznego, jonu amonowego oraz manganu.
Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby.

7. SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ (gm. Wąsosz, pow.
górowski)
7.1. Charakterystyka obiektu
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej ze składowiskiem odpadów zlokalizowany jest w
powiecie górowskim, gminie Wąsosz, w obrębie Rudna Wielka, na działkach nr: 131/2,
131/3, 132d/3, 132/1, 133, 134/1, 134/2, 228/2 o łącznej powierzchni 10,32 ha. Najbliższe
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zabudowania mieszkalne położone są w odległości: 600 m na południowy-zachód - wieś
Rudna Mała, 700 m na zachód - wieś Rudna Wielka, 1000 m na południowy-wschód - wieś
Wiewierz. Zakład zajmuje wyrobisko powstałe wskutek nieuporządkowanej eksploatacji
kruszywa, położone po północnej stronie drogi krajowej nr 39 Rawicz-Góra. Wyrobisko miało
głębokość dochodzącą do 4 m poniżej otaczającego terenu. Właścicielem i użytkownikiem
obiektu jest Chemeko System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedziba we Wrocławiu.
Użytkownik posiada pozwolenie zintegrowane na działalność w zakresie transportu
unieszkodliwiania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatacja
składowiska prowadzona jest zgodnie z Instrukcją eksploatacji składowiska, zatwierdzoną
decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Eksploatację obiektu rozpoczęto w
styczniu 2005 roku. Składowisko obejmuje następujące obiekty:
- kwatera nr I (zrekultywowana), kwatera nr II (eksploatowana),

obiekty zaplecza

administracyjno – socjalnego oraz techniczne w tym wagę samochodową, brodzik
dezynfekcyjny,

zbiornik

na

wody

odciekowe,

przepompownię

odcieków,

brodzik

dezynfekcyjny, sprzęt składowiskowy, pas zieleni, ogrodzenie z bramą wjazdową, studnie
odgazowujące, pochodnię, hydrogeologiczne otwory obserwacyjne P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5,
Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 25000,0 m2. Na składowisku nagromadzono na
koniec 2010 roku 423000,0 m3 odpadów. Obiekt otoczony jest polami uprawnymi i lasem.
Kierunek przepływu wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego jest zgodny
z nachyleniem terenu w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.
7.2. Ocena wyników badań
Próby wód podziemnych pobrano z piezometrów P1, P2 i P4, rozmieszczonych wokół
składowiska. Analizowane wody podziemne charakteryzowały się zróżnicowana jakością od
wód o bardzo dobrej jakości w piezometrze P4, położonym na kierunku spływu wód, do wód
niezadowalającej jakości (klasa IV) w piezometrach P1 i P2. O klasyfikacji wód
w piezometrze P1, położonym przy wjeździe na składowisko, na kierunku napływu wód,
zadecydował odczyn, stężenie ogólnego węgla organicznego w klasie IV i stężenie jonu
amonowego w klasie V. W poprzednio przeprowadzonych badaniach wody tego piezometru
zaliczono do klasy III. W przypadku piezometru P2, położonego na kierunku spływu wód ze
składowiska o klasyfikacji do wód niezadowalającej jakości (klasa IV) zadecydowały stężenie
jonu amonowego i OWO w klasie V. Poprzednio wykazano tu występowanie wód
zadowalającej jakości (klasa III). Wody piezometru P4, położonego na kierunku spływu wód
z obiektu, zaliczono do wód bardzo dobrej jakości (klasa I) mimo stężenia miedzi i wartości
przewodności elektrolitycznej w klasie II.
Stan chemiczny wód piezometrów P1 i P2 uznać można za słaby, a P 4 za dobry.
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8. PKN ORLEN S.A. TERMINAL PALIW WE WROCŁAWIU
8.1. Charakterystyka obiektu
Terminal Paliw zlokalizowany jest we wschodniej części miasta Wrocławia przy ulicy
Swojczyckiej 44. Obiekt położony jest na działkach oznaczonych w operacie ewidencji
gruntów miasta Wrocławia w obrębie Swojczyce AM-20 nr 1, AM-19 nr 8/23 i nr 8/24, AM 26
nr 5/4, nr 5/6 i nr 5/7. Powyższe działki stanowiące własność Skarbu Państwa są w
wieczystym użytkowaniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku ul. Chemików
7. Terminal składa się z dwóch obszarowych części tj. część północna, na której znajduje
się zasadnicza część Terminalu, przeznaczona do magazynowania paliw i czynności
dystrybucyjnych. Po południowej stronie ul. Swojczyckiej zlokalizowana jest zakładowa
oczyszczalnia ścieków
Od strony południowej Terminal graniczy z terenami Kanału Żeglownego rzeki Odry, od
wschodu z linią kolejową relacji Wrocław – Jelcz – Opole, a od południowego – zachodu z
terenami Stawu Swojczyckiego. Tereny sąsiadujące z Terminalem są zagospodarowane
przemysłowo i usługowo (w tym także stacja paliw i stacja PKP Wrocław Swojczyce).
Terminal Paliw zajmuje powierzchnię około 6,67 ha, a teren oczyszczalni 1,1 ha.
Teren należący do Terminala jest ogrodzony i zabezpieczony. Terminal Paliw we
Wrocławiu przeznaczony jest do przyjęcia, magazynowania i wydawania następujących
paliw płynnych: benzyny, oleje napędowe, olej napędowy grzewczy, dodatki do paliw,
bioestry, bioetanol.
Magazynowanie produktów naftowych, bioestrów oraz bioetanolu odbywa się w zbiornikach
naziemnych z dachami stałymi.
Dostawy paliw realizowane są cysternami kolejowymi oraz rurociągiem dalekosiężnym.
Dostawy bioestrów i bioetanolu realizowane są cysternami kolejowymi lub autocysternami
Dodatki do paliw dostarczane są autocysternami lub transportem ciężarowym w szczelnych
pojemnikach. Dodatki do benzyn i olejów napędowych magazynowane są w zbiorniku
podziemnym 6-komorowym. Zbiorniki benzynowe włączone są w sieć wahadła gazowego i
instalację odzysku oparów (OPB).
Zbiorniki z olejem napędowym i olejem napędowym grzewczym nie są włączone w instalację
OPB. Zautomatyzowany terminal autocysternowy wyposażony jest w 3 stanowiska nalewu
górnego i 9 stanowisk nalewu dolnego.
Podstawową działalnością Terminala jest obrót paliwami poprzez przyjęcie ich w relacji
cysterny kolejowe – zbiorniki, rurociąg dalekosiężny DN 250 – zbiorniki i wydanie dla
odbiorców w relacji zbiorniki - autocysterny.
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Instalacja przesyłu paliw złożona jest z pompowni technologicznych i

rurociągów.

Pompownie technologiczne usytuowane są w różnych częściach Terminala. Pompownia
rozładunkowa kolejowa usytuowana jest w pobliżu frontu kolejowego, wyposażona jest w 6
pomp o wydajności po 300 m3/h, po jednej na każdy z produktów i dwie rezerwowe.
Pompownia załadunkowa autocystern znajduje się w środkowej części Terminalu między
zbiornikiem nr 21 a terminalem autocystern. Wyposażona jest w 8 pomp do załadunku paliw.
Obecnie trwa modernizacja Terminalu.
8.2. Ocena wyników badań
Próbki wód pobrano z 4 piezometrów, zlokalizowanych na terenie terminalu. W piezometrze
P6, zlokalizowanym na kierunku spływu wód, za polem zbiornikowym, stwierdzono
występowanie wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w poprzednich badaniach.
Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego, OWO oraz stężenie substancji
ropopochodnych i WWA. W pozostałych piezometrach położonych na kierunku spływu wód
stwierdzono występowanie następujący klas wód:
- piezometr P14 i P18 – klasa IV (wody niezadowalającej jakości). O takiej klasyfikacji
zadecydowało stężenie OWO i substancji ropopochodnych.
W poprzednio przeprowadzonych w 2003 roku badaniach, wykazano występowanie wód
niezadowalającej jakości (klasa IV) w piezometrze P17, a w piezometrze P18 klasę III.
- piezometr P14 – klasa V (wody złej jakości). O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie
substancji ropopochodnych.
Stan chemiczny wód pobranych z piezometrów na terenie Terminalu uznać można za słaby.

9. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. GLINKA (gm. Góra, pow. górowski)
9.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko położone jest przy drodze Góra – Leszno, na północ od miejscowości
Glinka. Zlokalizowano je w wyrobisku po piaskowni. Obiekt otoczony jest polami uprawnymi i
lasem.

Składowisko

funkcjonowało

w

latach

1992-2006.

W

latach

2008-2009

przeprowadzono jego rekultywację. Powierzchnia obiektu wynosi 2,1 ha, a pojemność 83 tys
m3. Na koniec 2006 roku nagromadzono tu 86,7 tys. Mg odpadów. Wypełnienie składowiska
wyniosło 100%. Obiekt jest ogrodzony, posiada bramę wjazdową i drogę dojazdową z płyt
betonowych.
Spływ wód podziemnych w obrębie składowiska odbywa się w kierunku na wschód od
obiektu czyli w kierunku Rowu Śląskiego.
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9.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrane z piezometru, P3 położonego z dala od
składowiska na kierunku napływu wód w kierunku obiektu zaklasyfikowano do wód
niezadowalającej jakości (klasa IV), ze względu na stężenie azotanów (59,8 mg/l).
W wodach piezometru P1, zlokalizowanego na kierunku spływu wód na terenie
składowiska stwierdzono także występowanie wód klasy IV, tak jak w badaniach
prowadzonych w 2004 roku. Zadecydowało o tym tak jak w poprzednim piezometrze
stężenie azotanów (79,7 mg/l).
Wody piezometru P2, położonego na polu na kierunku spływu wód z obiektu
zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie azotynów.
Stężenie azotanów było wyższe niż piezometrze P3 i P1 i wynosiło 82,4 mg/l.
Stan chemiczny wód pobranych z piezometrów wokół składowiska w m. Glinka uznać można
za słaby.

10. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. SULĘCIN (gm. Siechnice, pow.
wrocławski)
10.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie
zlokalizowane jest w obrębie wsi Sulęcin, około 300 m na południe od drogi gminnej Sulimów
– Zębice, w gminie Siechnice na działkach nr 17 i 112/1.
Najbliższe zabudowania położone są w odległości:
- 500 m na południowy - zachód - Szostakowice,
- 600 m na wschód - Sulęcin,
- 800 m na północny - zachód - Sulimów,
- 1100 m na południe - Bratowice,
- 1100 m na północny - wschód - Zębice.
Pierwotnie teren obiektu stanowiły nieużytki, część których zajmowało wyrobisko
po nieczynnej kopalni piasku, w którym nielegalnie składowano odpady komunalne, głównie
gruz. Powierzchnia obiektu to 14 300,0 m2, a ilość nagromadzonych na koniec 2010 roku
odpadów wynosi 72195,0 m3. Obiekt funkcjonował w latach 2000 -2010.
W otoczeniu obiektu znajdują się pola użytkowane rolniczo. Najbliższa zabudowa
mieszkalna zlokalizowana jest kierunku południowo-zachodnim – wieś Szostakowice oraz
w kierunku wschodnim – wieś Sulęcin. W skład Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów
Komunalnych w Sulęcinie wchodziło składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne

w

Sulęcinie

wraz

z infrastrukturą

oraz

linia

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

26

Teren ZRiUOK w Sulęcinie wyposażono m.in. w następujące urządzenia: budynek
administracyjno-socjalny, elektroniczną wagę samochodową, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik
bezodpływowy na ścieki bytowo-gospodarcze wraz z instalacją kanalizacyjną, pas zieleni
izolacyjnej, ogrodzenie terenu, drogi i place manewrowe, kompaktor, kompostownię
odpadów, wiatę sortowania i magazynowania frakcji surowcowych do odzysku, zbiornik
odcieków. Składowisko jest nadpoziomowe, otoczone wałami ziemnymi wysokości 6 m nad
poziomem terenu. Kwatera nr 1 wyposażona jest w drenaż wód gruntowych, dwuwarstwowe
uszczelnienie niecki składowiska (mata bentonitowa grubości 6 mm i geomembrana PEHD
grubości 2 mm), drenaż odcieków, studnie odgazowujące.
W rejonie ZUiROK przeważają utwory trudno przepuszczalne i ze względu na to wody
podziemne nie tworzą jednolitego zwierciadła, lecz występują na różnych głębokościach,
często tworząc zawieszone soczewki. Wyróżnić można dwa poziomy wodonośne
czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,5 m ppt, a
wahania jej zwierciadła są ściśle zależne od warunków atmosferycznych. Wody przepływają
od piezometru P3 w kierunku piezometrów P1 i P2. Teren składowiska położony jest w
zlewni rzeki Oławy, która w dolnym biegu przepływa przez tereny wodonośne Wrocławia.
10.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, położonych w rejonie
składowiska. Analizowane próbki wód podziemnych, charakteryzowały się zróżnicowaną
jakością od wód dobrej jakości (klasa II) w piezometrze P2 do wód złej jakości (klasa V), w
piezometrach P1 i P3.
Wody piezometru P3, położonego na kierunku napływu wód zaliczono do wód złej
jakości ze względu na wartości przewodności elektrolitycznej i stężenie azotanów (105 mg/l).
Także w wodach piezometru P1, położonego na kierunku spływu wód stwierdzono
występowanie wód złej jakości. Zadecydowały o tym także azotany (102 mg/l).
W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód obiektu stwierdzono
występowanie wód dobrej jakości. Zadecydowała o tym przewodność elektrolityczna,
stężenie OWO, azotynów i miedzi. W poprzednich badaniach w 2008 roku wykazano taką
samą jakość wód w piezometrze P2 i P3. Natomiast w piezometrze P1 występowały
poprzednio wody klasy III.
Stan chemiczny wód piezometru P2 uznać można za dobry, a P1 i P3 za słaby.

11. SKŁADOWISKO ODPADÓW „MAŚLICE” WE WROCŁAWIU
11.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów „Maślice” położone jest w całości na holoceńskiej terasie
zalewowej rzeki Odry, na lewym jej brzegu. Pomimo, że składowisko założone zostało w
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wyrobisku popiaskowym tworzy ono krajobrazową hałdę. W sąsiedztwie składowiska
przebiega wał przeciwpowodziowy.
Składowisko „Maślice" od początku lat 90 - tych stanowiło jedyne miejsce składowania
odpadów komunalnych z miasta Wrocławia.
Część stara składowiska eksploatowana była w latach 1966-93. Część nową wykonano w
1994.
Eksploatację składowiska zakończono w 2000 roku. Kubatura zgromadzonych odpadów
wynosi 2,4 mln m3. Do chwili zamknięcia składowisko to było jednym z trzech największych
w Polsce (powierzchnia 11,6 ha, wysokość bryły 45 m). W roku 2008 roku zakończono
rekultywację składowiska. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto - w ramach projektu
„Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I” - przy pomocy finansowej z Unii
Europejskiej. Zasadniczym celem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych „Maślice”
była poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego - zatrzymanie
przenikania zanieczyszczeń do wód gruntowych i do rzeki Odry oraz wyeliminowanie emisji
gazu składowiskowego do powietrza.
Odpływ wód podziemnych odbywa się w kierunku rzeki Odry, która wykazuje w tym obszarze
charakter drenujący.
11.2. Ocena wyników badań
W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie zróżnicowanych klas jakości
wód, od III do IV. Wody piezometru P12, zlokalizowanego na kierunku napływu wód na
składowisko, zaliczono do klasy III (wody zadowalającej jakości), podobnie jak poprzednich
badaniach w 2009 roku. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie OWO w klasie IV.
Wody piezometru P11, położonego na kierunku spływu wód z obiektu zaliczono do wód
niezadowalającej

jakości

(klasa

IV).

O

klasyfikacji

zadecydowała

przewodność

elektrolityczna, OWO, stężenie jonów amonowych. Wskaźniki te zaklasyfikowano do klasy V.
W poprzednich badaniach stwierdzono tu występowanie wód złej jakości (klasa V)
W wodach piezometru P9, położonego także na kierunku spływu wód obiektu, stwierdzono
występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednich
badaniach. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie OWO i jonów amonowych. Stan
chemiczny wód piezometru P12 uznać można za dobry, a P11 i P9 za słaby.

12. SKŁADOWISKO ODPADÓW W ŚCINAWIE (gm. Ścinawa, pow. lubiński )
12.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów komunalnych położone jest na działkach o numerach 188/4;
192; 193; 195; 196/5; 197 w południowej części miasta Ścinawa. Składowisko funkcjonowało
od

1997

roku.

Z

powodu

wyczerpania

pojemności

eksploatacyjnej

zarządzający
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składowiskiem zaprzestał jego eksploatacji w sierpniu 2009 r.. Pierwotnie było to wyrobisko
po eksploatacji gliny. W roku 2000 przeprowadzono modernizację składowiska: wybudowano
nową kwaterę z podwójnym uszczelnieniem, systemem drenażu wód poduszczelnieniowych
i odcieków, kominami odgazowującymi oraz zrekultywowano starą część obiektu.
Powierzchnia całkowita działki, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów wynosi 3,8
ha, powierzchnia wykorzystana - 1,1 ha. Na składowisku nagromadzono 53557,0 m3
odpadów. Właścicielem składowiska jest Miasto i Gmina Ścinawa, a zarządzającym tym
obiektem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Składowisko nie ma

decyzji

zezwalającej na zamknięcie obiektu .
Tereny bezpośrednio przylegające do składowiska od strony południowej i
wschodniej wykorzystywane są rolniczo. Na terenie obiektu i wokół granic nasadzono zieleń
izolacyjną i ochronną. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 200 m na
północny zachód od składowiska. W odległości 650 m na wschód od obiektu przepływa
rzeka Odra. Spływ wód podziemnych następuje w kierunku północnym z niewielkim
odchyleniem na zachód. Dno kwatery osiąga rzędne od 95,6 m n.p.m. w części zachodniej
do 94,9 m n.p.m. w części wschodniej.
12.2. Ocena wyników badań
Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 3 piezometrów

P2, P6 i P7,

zlokalizowanych wokół składowiska.
W piezometrze P2, położonym na kierunku napływu wód na składowisko, wody
zakwalifikowano do wód dobrej jakości (klasa II) ze względu na wartości przewodności
elektrolitycznej. Stężenia pozostałych badanych wskaźników nie przekraczały wartości
granicznych określonych dla klasy I - wody bardzo dobrej jakości. W porównaniu do badań
prowadzonych w 2006 roku nastąpiło polepszenie jakości wód w piezometrze P2 z klasy V
do klasy II.
Wody z piezometrów P6 i P7, położonych na kierunku spływu wód ze składowiska ze
względu

na

wysokie

stężenie

azotanów

zakwalifikowano

do

wód

zadowalającej

i niezadowalającej jakości. W piezometrze P6 stężenie azotanów wyniosło 29 mg/l
i odpowiadało klasie III, natomiast w piezometrze P7 zawartość azotanów wyniosła 87 mg/l,
co odpowiada klasie IV. Stężenia pozostałych badanych parametrów w obu piezometrach
mieściły się w klasie I (z wyjątkiem przewodności elektrolitycznej w piezometrze P6 co
odpowiadało klasie II). W porównaniu do badań w roku 2006 w piezometrze P7 nastąpiło
pogorszenie jakości wód z klasy III do klasy IV, natomiast w piezometrze P6 stan jakości
wód pozostał na tym samym poziomie (III klasa).
Stan chemiczny wód

w piezometrach P2 i P6 można uznać za dobry, a w

piezometrze P7 za słaby.
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13. SKŁADOWISKO ODPADÓW W GRZYBIANACH (gm. Kunice, pow. legnicki)
13.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie wsi Grzybiany na działkach nr 258 i 145
znajdujących się przy drodze prowadzącej z Grzybian do Rui. Eksploatowane było od roku
1989 i powstało na terenie wyrobiska po kopalni gliny. Powierzchnia całkowita działki, na
której zlokalizowane jest składowisko odpadów wynosi 3,65 ha, powierzchnia wykorzystana 1,1 ha. Pojemność planowana składowiska wynosiła 23,54 tys. Mg, a pojemność
wykorzystana – 10,75 tys. Mg.
Składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów z dniem 31 grudnia 2005 r. z powodu
niespełnienia wymogów technicznych. Właścicielem i zarządzajacym składowiskiem do dnia
27 czerwca 2011 r. był Urząd Gminy w Kunicach. Na podstawie aktu notarialnego Firma
EKOPARTNER Lubin Sp. z o.o. nabyła od gminy Kunice dnia 28 czerwca 2011 r. działkę nr
258, która stanowi część zamkniętego składowiska odpadów. Po przeniesieniu tytułu
prawnego do obiektu na ww. firmę, Starosta Legnicki ustalił decyzją z dnia 08 września 2011
r. warunki prowadzenia rekultywacji tego obiektu. Składowisko położone jest w pobliżu
wododziału zlewni potoków Niecka II i Smuga. Potok Smuga znajduje się w odległości ok.
600 m na południe od składowiska odpadów i stanowi dopływ jeziora Koskowickiego.
Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 1 km w kierunku południowo wschodnim we wsi Grzybiany. Pas zieleni ogranicza się do szczątkowych topoli na koronie
wału. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowo-zachodnim
13.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów - P1, P2 i P3 zlokalizowanych wokół
składowiska.
Ocena jakości wód podziemnych wykazała, że w piezometrze P3, położonym na
kierunku dopływu wód na składowisko wody, podobnie jak w roku 2006, wykazano
występowanie wód złej jakości (klasa V). O takiej klasyfikacji zadecydowały stężenia
azotanów wynoszące 110 mg/l. Wartości pozostałych badanych wskaźników w tym punkcie
mieściły się w klasie I - wody bardzo dobrej jakości za wyjątkiem azotu amonowego w klasie
II oraz azotynów w klasie IV.
W próbkach wód pobranych z piezometrów P1 i P2, zlokalizowanych na kierunku spływu
wód ze składowiska, odnotowano również wysokie stężenia azotanów, kwalifikujące wody do
wód złej jakości (klasa V). I tak stężenia azotanów w piezometrze P1 wynosiły 190 mg/l, a w
piezometrze P2 -160 mg/l.
Pozostałe badane wskaźniki w obu ww. punktach odpowiadały klasie I z wyjątkiem wartości:
- przewodności elektrolitycznej w klasie II w piezometrze P1;
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- ogólnego węgla organicznego w klasie IV, przewodności elektrolitycznej i azotynów w
klasie II w piezometrze P2.
W porównaniu do badań w roku 2006 nastąpiło pogorszenie jakości wód w piezometrze P2
z klasy II do V i w piezometrze P1 - z klasy IV do klasy V.
Stan chemiczny we wszystkich badanych piezometrach P1, P2 i P3 można uznać za słaby.

14. SKŁADOWISKO ODPADÓW W GRABIKU (gm. Gaworzyce, pow. polkowicki)
14.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów położone jest w obrębie wsi Grabik, na działkach nr 45/2, 45/3,
46. Składowisko, zlokalizowane w wyrobisku po byłej żwirowni i eksploatowane było od
1987 r.. Powierzchnia całkowita działki, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów
wynosi 2,8 ha, powierzchnia wykorzystana - 1,0 ha. Pojemność planowana składowiska
wynosi 15,800 tys. Mg, pojemność wykorzystana – 5,521 tys. Mg. Składowisko zaprzestało
przyjmowana odpadów do składowania w kwietniu 2005 r. Zarządzający składowiskiem
Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach otrzymał zgodę na zamknięcie obiektu, a w
decyzji Starosty Polkowickiego określono warunki zamknięcia obiektu i harmonogram robót
związanych z jego rekultywacją.
W otoczeniu składowiska występują obszary użytkowane rolniczo tj. pola uprawne, łąki i
pastwiska. Obiekt zlokalizowany jest w odległości ok. 400 m na zachód od najbliższych
zabudowań wsi Grabik.
Kierunki spływu wód podziemnych są bardzo nieregularne z uwagi na występujące tutaj
garby osadów spoistych rozdzielające osady nawodnione w serie rynien piaszczysto żwirowych prowadzących wody czwartorzędowe. Przepływ wód podziemnych odbywa się w
kierunku południowo-zachodnim i południowo wschodnim.
Wokół składowiska odpadów znajduje się sieć monitoringu składająca się z 3 piezometrów .
14.2. Ocena wyników badań
Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 3 piezometrów (P1, P2 i P3), zlokalizowanych
wokół składowiska.
Badania jakości wód wykazały, że wody z piezometru P1, położonego na kierunku dopływu
wód na składowisko jak i piezometru P3, zlokalizowanego na kierunku spływu wód ze
składowiska to wody bardzo dobrej jakości (klasa I). W porównaniu do 2008 roku jakość
wód w piezometrze P1 uległa poprawie z klasy III do klasy I, natomiast w piezometrze P3
pozostała na tym samym poziomie odpowiadając klasie I.
Wody z piezometru P2 to wody niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji
zadecydowały stężenia azotanów (80 mg/l). Wartości pozostałych parametrów w tym
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punkcie odpowiadały klasie I. Podobną jakość wód (klasa IV) wykazano w wodach w tym
piezometrze w 2008 roku.
Stan chemiczny w piezometrach P1 i P3 uznać można za dobry, a w piezometrze P2 za
słaby.

15. SKŁADOWISKO
świdnicki)

ODPADÓW

W

ZAWISZOWIE

(gm.

pow.

Świdnica,

15.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko

należy

do

Przedsiębiorstwa

Utylizacji

Odpadów

Sp.

z

o.o.

w Zawiszowie. Obiekt zlokalizowany jest w Zawiszowie, na północ od miasta Świdnica,
w pobliżu drogi relacji Świdnica - Żarów. Po stronie wschodniej składowiska przepływa rzeka
Bystrzyca, a od południa i południowego wschodu składowisko graniczy bezpośrednio z
terenem oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Świdnicy. Pod względem
geomorfologicznym teren składowiska znajduje się w dolinie rzeki Bystrzycy i usytuowany
jest na zboczu doliny tej rzeki. Składowisko obsługuje miasto i gminę Świdnicę, gminę
Dobromierz oraz miasta: Wałbrzych, Dzierżoniów i Wrocław. Powierzchnia obiektu wynosi
90000 m2, a planowana pojemność 2068900 m3. Ilość nagromadzonych na koniec 2010 r.
odpadów wynosiła ok. 652784,9 m3. Lokalizacja składowiska jest niekorzystna, gdyż
znajdując się na pochyłej skarpie, może ono stanowić zagrożenie dla wód podziemnych i
powierzchniowych oraz być źródłem nadmiernej uciążliwości dla przepływającej w pobliżu
rzeki Bystrzycy.
15.2. Ocena wyników badań
W rejonie składowiska znajduje się jeden piezometr położony na kierunku napływu wód
(P1) oraz trzy piezometry położone na terenie spływu wód ze składowiska (P2, P3 i P4).
Wodę z piezometru P1, zakwalifikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III), o
czym zdecydowała zawartość azotynów.
W piezometrze P2 stwierdzono wody złej jakości (klasa V). O takiej klasyfikacji
zdecydowało stężenie azotanów (137 mg/l) oraz przewodność elektrolityczna. Zawartość
ogólnego węgla organicznego odpowiadała w tym piezometrze IV klasie.
Jakość wody w piezometrze P3 była niezadowalająca (klasa IV) o czym zdecydowała
głównie zawartość ogólnego węgla organicznego.
W piezometrze P4 stwierdzono wody złej jakości (klasa V), ze względu na stężenie jonu
amonowego, ogólnego węgla organicznego oraz przewodność elektrolityczną.
W piezometrze P1 wykazano dobry stan chemiczny, a w piezometrach P2, P3 i P4
słaby stan chemiczny wód podziemnych.
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16.SKŁADOWISKO ODPADÓW W SIEDLĘCINIE (gm. Jeżów Sudecki, pow.
jeleniogórski)
16.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów w Siedlęcinie zostało wybudowane na potrzeby miasta Jelenia
Góra i sąsiadujących gmin. Obiekt eksploatowany był od 1987 roku. Administratorem
składowiska było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jeleniej
Górze. Składowisko zlokalizowane jest poza wsią Siedlęcin na terenie wyrobiska po byłej
żwirowni i piaskowni, w odległości około 7 km na północny zachód od Jeleniej Góry. Wzdłuż
wschodniego skraju wyrobiska, w odległości 30 m od wjazdu na składowisko, przebiega linia
kolejowa. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 250 m na wschód od
składowiska. W odległości ok. 380 m znajduje się Jezioro Pilchowickie, do którego mają
ujście dwa potoki okalające od strony południowej i północnej teren składowiska. W 2007
roku składowisko zostało wyłączone z eksploatacji.
Powierzchnia składowiska wynosi 9,4 ha Nagromadzenie odpadów na koniec 2007 roku
wyniosło 1155,6 tys. Mg. Niecka składowiska, głębokości 1–4 m uszczelniona jest folią PCV
grubości 1 mm.
W warstwie obsypki piaskowo-żwirowej znajduje się drenaż odcieków. Część robocza
obiektu otoczona jest rowem opaskowym zbierającym wody opadowe z korony składowiska.
Odcieki z drenażu i wody z rowu opaskowego grawitacyjnie odprowadzane są do pięciu
stawów przepływowych o powierzchni 2476 m2 i pojemności 1700 m3, pełniących funkcję
zbiorników bezodpływowych.
Wody podziemne przepływają od piezometru P1 do piezometrów P2, P3 i P4.
16.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezometrów, rozmieszczonych wokół składowiska.
Wodę pobraną z piezometru P1, usytuowanego na kierunku napływu wód na składowisko
zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie chlorków i
siarczanów w klasie IV.
Wody pobrane z pozostałych piezometrów, zlokalizowanych na kierunku spływu wód ze
składowiska (P2, P3, P4), zaliczono do wód różnej jakości. Wody piezometru P3 zaliczono
do wód bardzo dobrej jakości (klasa I), a wody piezometru P4 do wód dobrej jakości (klasa
II). Wody piezometru P2 zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało
o tym stężenie OWO w klasie IV.
Stan chemiczny wód badanych wokół składowiska w Siedlęcinie można uznać za dobry.
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17. SKŁADOWISKO
zgorzelecki)

ODPADÓW

W

BOGATYNI

(gm.

Bogatynia,

pow.

17.1.Charakterystyka obiektu
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Bogatyni zlokalizowany jest w
północnej części miasta Bogatynia, na północny wschód od ulicy Zgorzeleckiej. Składowisko
zajmuje teren działki nr 3 o powierzchni 6,82 ha, będącej własnością Gminy Bogatynia.
Składowiskiem zarządza Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni. Jest
to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Powierzchnia kwatery do
składowania odpadów wynosi 2,5 ha. Składowisko funkcjonuje od 1998 roku.
W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu od strony południowej zlokalizowana jest Gminna
Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych. Od strony wschodniej znajduje się zrekultywowana
hałda zewnętrzna Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”, a od zachodniej wyrobisko kopalni.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m od składowiska
w kierunku południowym i ok. 2-3 km w kierunku północnym.
Kierunek spływu wód podziemnych jest skierowany na zachód.
Kwatera do składowania odpadów otoczona jest wałem i rowem opaskowym do zbierania
wód opadowych z zewnętrznych skarp obwałowania. Skarpy obwałowania i rowu
opaskowego obsiane są trawą. Dno i skarpy kwatery uszczelnione są folią PEHD. Folia
zabezpieczona

jest

dodatkowo

przed

uszkodzeniem

mechanicznym

geowłókniną.

Powierzchnia niecki przykryta jest warstwą filtracyjno-ochronną ze żwiru. Kwatera
wyposażona jest w sieć drenażową nadfoliową do zbierania odcieków i wód opadowych oraz
sieć odgazowującą składającą się z 4 studni zaopatrzonych w biofiltry. Odcieki
odprowadzane są do zbiornika o pojemności 151 m3 z możliwością recyrkulacji odcieków na
składowisko i odprowadzania na miejską oczyszczalnię ścieków w Bogatyni.
Infrastruktura składowiska to także droga dojazdową, drogi technologiczne i place wraz z
bramą; budynek socjalno - administracyjny; media, wagą; brodzik dezynfekcyjny; boksy na
surowce wtórne; wiata do demontażu i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych; myjnia
płytowa pojazdów; garaż na kompaktor i spycharkę; magazyn paliw; studzienka
wodomierzową; plac na odpady inertne; ogrodzenie; zieleń ochronna, kompostownia
odpadów biodegradowalnych zlokalizowana w południowo-zachodniej części składowiska o
wydajności 500 Mg/rok, instalacja do spalania gazu składowiskowego.
W końcu 2010 roku na składowisku nagromadzono 158667,6 m3 odpadów. Wypełnienie
wynosi 81%.
17.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych przy składowisku, na
kierunku napływu i spływu wód podziemnych z obiektu. Wodę pobraną z piezometru P3,
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zlokalizowanego na kierunku napływu wód na składowisko zaliczono do wód zadowalającej
jakości (klasa III). Zadecydował o tym obniżony odczyn w klasie IV.
Wody pobrane z piezometrów P1 i P2, zlokalizowanych na kierunku spływu wód ze
składowiska zaliczono do wód niezadowalającej jakości (klasa IV). W przypadku piezometru
P1 zadecydowało o tym stężenie azotanów (33,52 mg/l) w klasie III oraz wartości odczynu i
stężenie kadmu w klasie IV. Wody piezometru P2 zaklasyfikowano do klasy IV ze względu
na stężenie ogólnego węgla organicznego w klasie V. W poprzednio przeprowadzonych
badaniach w piezometrze P2 stwierdzono złą jakość wód (klasa V).
Stan chemiczny wód piezometru P3 uznać można za dobry, piezometrów P2 i P1 za słaby.

18. SKŁADOWISKO ODPADÓW W ŚWIĘTOSZOWIE (gm. Osiecznica, pow.
bolesławiecki)
18.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko położone jest w miejscowości Świętoszów - na częściach działek nr 481, 482,
484 - obręb Świętoszów. Właścicielem działek i składowiska jest gmina Osiecznica.
Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w
Osiecznicy. Przedmiotowy teren to obszar dawnego poligonu wojsk Armii Radzieckiej.
Składowisko otoczone jest terenami leśnymi, od południa przylega do niego droga leśna
gruntowa. Na zachód w odległości około 1 km przepływa południkowo rzeka Kwisa.
Najbliższe tereny zabudowane to:
- miejscowość Świętoszów położona 3,5 - 4,0 km na południe,
- miejscowość Łozy położona 2,7 - 3,0 km na południowy zachód,
- miejscowość Rudawica położona 1,5 -1,7 km na północ i północny zachód.
Na składowisku unieszkodliwiane są odpady z terenu gminy Osiecznica. Instalację stanowi
istniejące nadpoziomowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów przez składowanie wraz z infrastrukturą i
technologicznie powiązanymi obiektami.
Składowisko składa się z dwóch kwater o łącznej pojemności 187 000 Mg.
Kwatery otoczone są groblami - wałami wyniesionymi do rzędnych 132,00 - 134,00 m n.p.m.
(kwatera nr 1) i 130,50 m n.p.m. (kwatera nr 2). Dno i skarpy kwater uszczelnione są folią
PEHD o grubości 2 mm. Skarpy zewnętrzne obsiane są mieszanką traw. Odcieki ze
składowiska ujęte są systemem drenażowym i odprowadzane do zbiornika odcieków. Wody
opadowe z terenów utwardzonych składowiska odprowadzane są w sposób naturalny do
gruntu (nieujęte w zorganizowane systemy kanalizacyjne). W kwaterze nr 1 funkcjonuje 6
studni odgazowujących z biolfiltrami. W kwaterze nr 2 zlokalizowane są 4 studnie.
Składowisko ogrodzone jest siatką o wysokości 2,0 m rozpiętą na słupkach stalowych i
otoczone pasem zieleni izolacyjnej. Na składowisku nagromadzono do końca 2010 roku
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98 725,9 m3 odpadów. Wody podziemne przepływają od piezometru P-C do piezometrów
P-A i P-B.
18.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, w tym z dwóch (P-A i P-B), rozmieszczonych na
kierunku spływu wód z analizowanego składowiska. Wszystkie próbki pobranych wód
podziemnych zaliczono do klasy III (wody zadowalającej jakości). Zadecydował o tym odczyn
w klasie IV. Stan chemiczny badanych wód można uznać za dobry.

19. SKŁADOWISKO ODPADÓW W CIECHANOWICACH (gm. Marciszów, pow.
kamiennogórski)
19.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Marciszów
zlokalizowane jest w Ciechanowicach [działki nr 390, 391], w odległości około 400 m na
północ od zabudowań tej miejscowości. Składowisko to zajmuje stare wyrobisko
o średniej głębokości ok. 2,0 m po eksploatacji żwiru. Do obiektu przylegają grunty orne oraz
łąki. Od strony północno -wschodniej, teren graniczy z wyrobiskiem nieczynnej żwirowni.
Teren składowiska położony jest na lokalnym wzniesieniu będącym fragmentem wysoczyzny
plejstoceńskiej. Ku zachodowi teren gwałtownie obniża się przechodząc w rozległą dolinę
rzeki Bóbr, która przepływa w odległości ok. 400 m od granicy składowiska. Ok 200 m
poniżej piasków i żwirów. Dojazd do składowiska odbywa się drogą lokalną, stanowiącą
odnogę drogi wojewódzkiej Marciszów - Kaczorów. Składowisko zostało oddane do
eksploatacji 1993 roku, w roku 2004 było rozbudowywane w pionie. Składowisko zostało
zaprojektowane jako obiekt składający się z 3 kwater składowych i 1 kwatery kompostownika. Na terenie obiektu wybudowana została 1 kwatera składowa o powierzchni
0,65 ha i pojemności 35 600 m3. Po rozbudowie obiektu w roku 2004 i-podwyższeniu wałów
chłonność kwatery zwiększyła się do 50000 m3 odpadów luzem. Kwatera składowa obiektu
jest uszczelniona [dno i skarpy] folią PCV o grubości 1,9 mm. Jest uzbrojona w drenaż
odcieków ułożony w dnie, a przechwytywane odcieki gromadzone są z żelbetowym zbiorniku
o pojemności czynnej wynoszącej 10,5 m3, skąd wywożone są do oczyszczalni ścieków
komunalnych. Znajdujący się na terenie składowiska kompostownik, którego powierzchnia
wynosi 0,21 ha , służył do kompostowania organicznych odpadów zielonych. Stanowi on
zagłębioną kwaterę, uszczelnioną folią o grubości 1,5 mm, o dnie dodatkowo wyłożonym
płytami chodnikowymi celem uniknięcia mechanicznych uszkodzeń folii. Do obiektów
infrastruktury towarzyszącej kwaterom składowym należą: brodzik dezynfekcyjny, barak
socjalno –gospodarczy, barak magazynowy, obudowane i zadaszone boksy do gromadzenia
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surowców wtórnych. Nagromadzenie odpadów na składowisku na koniec 2010 roku wyniosło
54293,3 m3.
19.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych na kierunku spływu wód z
obiektu. Wody piezometru P3 charakteryzowały się zadowalającą jakością (klasa III).
Zadecydowało o tym stężenie azotanów (42,65 mg/l).
Wody pobrane z piezometru P1 i P4 charakteryzowały się niezadowalającą jakością (klasa
IV). W przypadku piezometru P1 zadecydowało o tym stężenie OWO i wartości
przewodnictwa elektrolitycznego w klasie V, a w przypadku piezometru P4 stężenie
azotanów (25,55 mg/l) w klasie III, stężenie OWO i kadmu w klasie IV oraz stężenie jonu
amonowego w klasie V.

20. SKŁADOWISKO ODPADÓW BYŁYCH ZAKŁADÓW JELCHEM W JELENIEJ
GÓRZE (m. Jelenia Góra)
20.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex
-Celwiskoza", a następnie Z.Ch. „Jelchem" S.A. w Jeleniej Górze, znajduje się w południowej
części miasta Jeleniej Góry pomiędzy linią kolejową relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba,
a rzeką Kamienną. Na składowisko wywożono odpady produkcyjne, w skład których
wchodziła kwaśna taśma, kamień wapienny, skoagulowana wiskoza oraz gruz budowlany,
ziemia z wykopów, wióry drzewne ze stolami. Obiekt składa się z właściwego składowiska
odpadów stałych zwanego „częścią A" oraz pięć osadników szlamów pokaustycznych
oznaczonych jako B, C, I, II, III. Sąsiadujące ze składowiskiem „A", osadniki ziemne B i C z
czasem po wyczerpaniu pojemności składowej obiektu, zasypywane były stałymi odpadami
poprodukcyjnymi, ziemią z wykopów i gruzem. Składowisko było eksploatowane do końca
1990 roku, a następnie po likwidacji Zakładów Włókien Chemicznych „"Chemitex Celwiskoza" teren składowiska stał się własnością Z.Ch. „Jelchem" S.A. w Jeleniej Górze.
Pierwszy projekt techniczny rekultywacji opracowany został w roku 1992 przez Instytut
Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu i dotyczył części terenu powysypiskowego
obejmując składowisko „A" oraz osadniki o łącznej powierzchni 66 000 m2. Drugi projekt
rekultywacji opracowany przez „EKOCENTRUM" Wrocław w 1994 r. obejmował teren
osadnika III o powierzchni 38 500 m2. W 1999 r. Z.Ch. „Jelchem" S.A. w Jeleniej Górze
zwróciły się do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze o przedłużenie terminu zakończenia
rekultywacji ze względu na złą sytuację finansową firmy. Ponadto złożono „Aktualizację
dokumentacji technicznej rekultywowanego składowiska odpadów przemysłowych Z.Ch.
„Jelchem" S.A. w Jeleniej Górze" opracowaną przez „EKOCENTRUM" Wrocławski Ośrodek
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Usług Ekologicznych we Wrocławiu wraz z nowym harmonogramem finansowo-rzeczowym.
W 2002 roku została wydana decyzja przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra zatwierdzająca
nową dokumentację techniczną wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ostateczny
termin zakończenia prac rekultywacyjnych jest przewidziano na 2007 r.
20.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z dwóch piezometrów, rozmieszczonych przy składowisku. Wody
piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód zaliczono do wód bardzo dobrej
jakości (klasa I), a wody piezometru P2, położonego na kierunku spływu wód do wód dobrej
jakości (klasa II). Stan chemiczny tych wód można uznać za dobry.

IV.PODSUMOWANIE
Monitoring

wód

podziemnych

na

obszarach

bezpośrednio

zagrożonych

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w 2011 roku, obejmował kontrolę jakości wód podziemnych wokół obiektów
narażonych na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych
oraz wokół obiektów stanowiących potencjalne źródło zagrożenia środowiska.
Badania prowadzono w ujednolicony sposób, na terenie całego województwa
dolnośląskiego. Badaniami objęto głównie składowiska odpadów eksploatowane, a także
zrekultywowane oraz inne obiekty (np. bazy paliw i inne obiekty).
Badaniami objęto 20 obiektów w 66 ppk. Ocenę wyników badań przeprowadzono wg
Rozporządzenia 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: Określono jakość
badanych wód podziemnych w klasach jakości w poszczególnych punktach pomiarowych
oraz oceniono ich stan chemiczny. Do oceny wyników wykorzystano bazę „Regionalny
monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego”.
Wody podziemne badane wokół wytypowanych obiektów w województwie dolnośląskim ,
podobnie jak w poprzednich latach, charakteryzowały się zróżnicowaną jakością: od wód o
bardzo wysokiej jakości (klasa I) do wód złej jakości (klasa V).
Jakość wód w poszczególnych punktach pomiarowych kształtowała się następująco:
- w 5 punktach (7,6%) występowały wody I klasy - bardzo dobrej jakości,
- w 7 punktach (10,6%) występowały wody II klasy - dobrej jakości,
- w 15 punktach (22,7%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,
- w 23 punktach (34,9%) występowały wody IV klasy - niezadowalającej jakości,
- w 16 punktach (24,2 %) występowały wody V klasy – złej jakości.
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Wyniki badań wskazują na przewagę wód słabej jakości w klasach IV i V (w 39 piezometrach
co stanowiło 59,1 %) nad wodami dobrej jakości w klasach I, II i III (w 27 piezometrach co
stanowiło 40,9 %).
O zaklasyfikowaniu wód do klasy IV i V wokół składowisk odpadów decydowały głównie
związki azotu, OWO, przewodność elektrolityczna, a na terenach baz paliw i wokół
składowisk przemysłowych związki specyficzne jak np. substancje ropopochodne, WWA,
a także wybrane metale ciężkie. Występowanie wód w dobrym stanie chemicznym
(klasy I-III) stwierdzono w otoczeniu 4 obiektów. Wokół pozostałych obiektów występowały
wody o słabym stanie chemicznym.
Występowanie wód zanieczyszczonych związkami azotu, w których zawartość azotanów
wynosiła powyżej 50 mg NO3/l stwierdzono w otoczeniu składowisk w m. Rusko, Jarosław,
Glinka, Sulęcin, Ścinawa, Grzybiany, Grabik, Zawiszów.
W poniższej tabeli wskazano obiekty, gdzie stwierdzono słaby stan wód (klasa IV i V), oraz
wyszczególniono wskaźniki decydujące o klasyfikacji.
Tabela 5 . Wyszczególnienie wskaźników decydujących o zaklasyfikowaniu badanych wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami do klasy IV lub V
w 2011 roku (słaby stan wód)
Ilość
Ilość ppk
Ilość
ppk w
Wskaźniki decydujące
Obiekt
w IV
ppk
V
o klasyfikacji
klasie
klasie
Składowisko odpadów w Sycowie (m. Syców, pow.
oleśnicki)

3

1

1

przewodność, jon amonowy, kadm

Zrekultywowane składowisko odpadów Z.Ch. „Złotniki”
(m. Wrocław)

3

1

2

OWO, przewodność, jon
amonowy, miedź, mangan, kadm,
glin, WWA, siarczany

Tereny wodonośne m. Wrocławia (gm. Siechnice,
pow.wrocławski)

5

3

-

mangan, żelazo,
jon amonowy

Składowisko odpadów paleniskowych Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich, Kogeneracja S.A. w m.
Kamień (gm. Długołęka, pow. wrocławski)

5

2

1

przewodność, OWO, WWA

Składowisko odpadów w m. Jarosław (gm. Udanin,
pow.średzki)

3

1

2

OWO, przewodność, azotany, jon
amonowy, mangan

Składowisko odpadów w Rudnej Wielkiej (gm. Wąsosz,
pow. górowski)

3

2

-

jon amonowy, OWO
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Ilość
ppk

Ilość ppk
w IV
klasie

Ilość
ppk w
V
klasie

Wskaźniki decydujące
o klasyfikacji

4

2

2

substancje ropopochodne, WWA,
OWO, jon amonowy

Składowisko odpadów w m. Glinka (gm. Góra, pow.
górowski)

3

2

1

azotany, azotyny

Składowisko odpadów w m. Sulęcin (gm. Siechnice,
pow. wrocławski)

3

_

2

przewodność, azotany

Składowisko odpadów „Maślice” we Wrocławiu
(m. Wrocław)

3

2

-

przewodność, OWO, jon amonowy

Składowisko odpadów w Ścinawie (gm. Ścinawa, pow.
lubiński )

3

1

-

azotany

Składowisko odpadów w Grzybianach (gm. Kunice,
pow. legnicki)

3

-

3

azotany

Składowisko odpadów w Grabiku (gm. Gaworzyce,
pow. polkowicki)

3

1

-

azotany

Składowisko odpadów w Zawiszowie (gm. Świdnica,
pow. świdnicki)

4

1

2

przewodność, OWO, jon
amonowy, azotany

Składowisko odpadów w Bogatyni (gm. Bogatynia, pow.
zgorzelecki)

3

2

-

Składowisko odpadów w Ciechanowicach (gm.
Marciszów, pow. kamiennogórski)

3

2

Obiekt

PKN ORLEN S.A. Baza Magazynowa nr 111, Wrocław
(m. Wrocław)

odczyn, OWO, Cd

przewodność, OWO, jon amonowy,
azotany, Cd
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V. WNIOSKI
Przeprowadzone w 2011 roku badania wód podziemnych na terenie województwa
dolnośląskiego, wokół obiektów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń
komunalnych i przemysłowych oraz wokół obiektów stanowiących potencjalne źródło
zagrożenia

środowiska,

potwierdziły

występowanie

obszarów,

gdzie

stwierdzono

zanieczyszczenie wód podziemnych. Analiza wyników wskazała na utrzymujący się słaby
stan wód podziemnych m.in. wokół takich obiektów jak składowisko odpadów Z.Ch. „Złotniki”
we Wrocławiu, składowisko odpadów paleniskowych E.C. Wrocław w m. Kamień, składowisk
odpadów w m. Jarosław, Glinka, Sulęcin, Grzybiany, Grabik, Bogatynia, na terenach
wodonośnych m. Wrocławia.
W obecnej chwili obowiązek monitorowania składowisk odpadów spoczywa na zarządcy
obiektu (art. 59, ust.7 Ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z
2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Monitoring składowisk odpadów jest elementem
monitoringu lokalnego, którego głównym zadaniem jest rozpoznanie i śledzenie wpływu
stwierdzonych lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych w celu
przeciwdziałania ujemnym skutkom ich zanieczyszczeń.
Składowiska odpadów nawet wiele lat po zakończeniu eksploatacji obiektów i wykonaniu
rekultywacji terenu, stanowią potencjalne źródło zagrożenia dla wód podziemnych, dlatego
też powinien być prowadzony tam stały monitoring wód podziemnych.
Badania, prowadzone przez WIOŚ są wykorzystywane w działalności kontrolnej w celu
potwierdzenia prawidłowości badań wykonywanych przez inne jednostki. Pozwalają one
także zidentyfikować zanieczyszczenia występujące wokół obiektów, które samodzielnie nie
prowadzą badań np. rejon hałdy zlikwidowanej Huty Siechnice na terenach wodonośnych
Wrocławia.
Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r., Nr 220,
poz.1858) nakłada na zarządców obiektów obowiązek oznaczenia w wodach takich
wskaźników jak: odczyn, przewodność, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali
ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA). Z badań WIOŚ przeprowadzonych w 2011 roku, podobnie jak w
poprzednich latach wynika, iż o obniżeniu klasyfikacji wód w danym punkcie pomiarowym
często nie decydują powyżej wymienione wskaźniki, ale wskaźniki dodatkowe takie jak np.
związki azotu, żelazo, mangan, siarczany. Dlatego zakres badań podany w obowiązującym
rozporządzeniu w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów powinien być rozszerzony o te wskaźniki. Dotyczy to
zwłaszcza związków azotu, które nie zostały ujęte jako obowiązkowe do badana w
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wymienionym powyżej rozporządzeniu, a decydują najczęściej o klasyfikacji wód terenów
wokół składowisk odpadów.
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Zawiszowie, Wrocław, 2000 r.
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