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I. WPROWADZENIE
W 2012 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 oraz 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 19 obiektów w 60 punktach pomiarowych. 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. Jaszyce (gm. Trzebnica, powiat trzebnicki) - (3),
2. Składowisko odpadów w m. Wąwolnica (gm. Strzelin, pow. strzeliński) - (3),
3. Składowisko odpadów w m. Strzegomiany (gm. Sobótka, pow. wrocławski) – (2),
4. Tereny wodonośne m. Wrocławia (gm. Siechnice, pow. wrocławski) - (5),
5.

Składowisko odpadów Centrozłom Wrocław S.A. w m. Godzikowice (gm. Oława,
pow. oławski) - (3),

6. Składowisko odpadów w m. Wronów (gm. Niechlów, pow. górowski) – (3),
7. Składowisko odpadów w m. Stróża (gm. Mietków, pow. wrocławski) – (2),
8. Składowisko odpadów Z.S. JELCZ w Jelczu-Laskowicach (m. Jelcz-Laskowice, pow.
oławski) – (3),
9. Składowisko odpadów w m. Brzeście (gm. Żórawina, pow. wrocławski) – (3),
10. Składowisko odpadów w Międzybórzu (gm. Międzybórz, pow. oleśnicki) – (3),
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11. Teren Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, KOGENERACJA S.A., ul. Łowiecka
Wrocław (m. Wrocław) – (6),
12. Składowisko odpadów w Radwanicach (gm. Radwanice, pow. polkowicki) – (3),
13. Składowisko odpadów w Prochowicach (gm. Prochowice, pow. legnicki) – (3),
14. Składowisko odpadów w Legnicy (m. Legnica) – (3),
15. Składowisko odpadów w Wałbrzychu, ul. Beethovena (m. Wałbrzych) – (3),
16. Składowisko odpadów w m. Lubomierz (gm. Lubomierz, pow. lwówecki – (3),
17. Składowisko odpadów w m. Lubawce (gm. Lubawka, pow. kamiennogórski) – (3),
18. Otoczenie Zakładów Chemicznych Wizów S.A. w Łące k/Bolesławca
(gm.Bolesławiec, pow. bolesławiecki) – (3),
19. Otoczenie zakładu LUVENA S.A. Oddział Ubocze k/ Gryfowa Śl. (gm. Gryfów Śl.,
pow.lwówecki) – (3).
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
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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
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 2012 r. w rejonie
wrocławskim
Nazwa obiektu

Składowisko
odpadów w m.
Jaszyce

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

∇ 21,00

N 51.325260
E17.113590

piezometr
P2

∇ 11,40

N 51.326000
E17.110660

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
P3

∇ 17,10

N 51.325500
E17.111970

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

∇ 12,30

N 50.730460
E 17.016030

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

∇ 8,00

N 50.738600
E 17.010880

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

∇ 1,40

N 50.740940
E 17.019720

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
P1
19.06.12

Składowisko
odpadów w m.
Wąwolnica

Uwagi

piezometr
P1
14.08.12
piezometr
P5

piezometr
P7
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Nazwa obiektu

Składowisko
odpadów w m.
Strzegomiany

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezometr 08.08.12
P2

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

0

∇ 5,05

piezometr
P3

Składowisko
odpadów
Centrozłom
Wrocław S.A. w
m. Godzikowice

piezometr 01.06.12
P 16

N 50.89491
0
E16.76925

0

∇ 1,95

Tereny
wodonośne m.
Wrocławia

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

∇ 1,30

N 50.89314
0
E16.77001

N 51.042840
E 17.151480

Uwagi

piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr w
pobliżu
składowiska EC
Czechnica i
budowanej
obwodnicy
piezometr w
pobliżu
składowiska EC
Czechnica

piezometr
P 15

∇ 1,10

N 51.042630
E 17.148290

piezometr
30.05.12
P5

∇ 2,45

N 51.044080
E 17.134010

piezometr
P8

∇ 2,65

piezometr
P 23

∇ 1,95

N 51.041670
E 17.132330

piezometr
P2

∇ 1,90

N 50.921500
E17.317740

piezometr 27.06.12
P3

∇ 0,80

N 50.920630
E17.318470

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

∇ 1,80

N 50.919540
E17.315110

piezometr na
kierunku napływu
wód na teren
obiektu

piezometr
P4

N 51.044150
E 17.137890

piezometr przy
hałdzie Huty
Siechnice
piezometr przy
hałdzie Huty
Siechnice
piezometr przy
hałdzie Huty
Siechnice
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

∇ 4,50

piezometr
P1

Składowisko
odpadów w m.
Wronów

Składowisko
odpadów w m.
Stróża

Składowisko
odpadów
Z.S. JELCZ w
JelczuLaskowicach

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu
N 51.744360
E16.436070

piezometr
04.07.12
P2

∇ 6,10

N 51.746150
E16.435950

piezometr
P3

∇ 4,20

N 51.744260
E16.435450

piezometr
P1

∇ 5,50

N 51.007160
E16. 658250

∇ 8,30

N 51.007930
E16. 667270

piezometr 23.04.12
P1

∇ 4,20

N 51.029480
E17.299790

piezometr
P5

∇ 4,00

N 51.03137
0
E17.30018

piezometr
P6

∇ 4,10

N 51.03074
0
E 17.29988

05.09.12
piezometr
P3

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

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm
∇ 6,90

piezometr
P 1A
Składowisko
odpadów w m.
Brzeście

12.06.12
piezometr
P1

∇ 0,70

∇ 2,70
15.06.11

∇ 2,10

piezometr
P4

Teren Zespołu
Elektrociepłowni
Wrocławskich,
KOGENERACJA
S.A., ul.
Łowiecka
Wrocław

∇ 7,00

∇ 3,90

piezometr
P1

piezometr
P2

0

N 50.92078
0
E 17.01070

piezometr
P3

Składowisko
odpadów w
Międzybórzu

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

∇ 5,90

piezometr
P29

0

N 50.92175
0
E 17.00873

0

N 50.92238
0
E 17.00977

N 51.404850
E 17.659980

N 51.405050
E 17.660680

∇ 5,50

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

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód ze
składowiska

N 51.405040
E 17.663520

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

N 51.122070
E 17.024100

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód, za
zbiornikiem
magazynowym
mazutu

N 51.122440
E 17.023870

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód, przy terenie
gospodarki
mazutowej, przy
stacji
rozładowczej

27.09.12

piezometr
P27

Uwagi
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Nazwa obiektu

Teren Zespołu
Elektrociepłowni
Wrocławskich,
KOGENERACJA
S.A., ul.
Łowiecka
Wrocław

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

∇ 5,50

piezometr
P21

∇ 5,50

piezometr
P17

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

N 51.123160
E 17.022600

N 51.123770
E 17.022130

Uwagi

piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód, za
transformatorem
bloku III, przy
zbiornikach z
olejem
piezometr
zlokalizowany
na kierunku
spływu wód, za
transformatorem
bloku I

27.09.12

piezometr
P12

piezometr
P8

∇ 6,40

∇ 5,50

N 51.124330
E 17.021620

N 51.124790
E 17.021860

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód, przy
zbiorniku ługu
sodowego, za
magazynem
kwasu i ługu

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód za
oczyszczalnią
ścieków
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Tabela 2. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2012 r. w rejonie
legnickim
Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

∇ 2,7

piezometr

piezometr

23.04.12

∇ 1,8

∇ 1,6

piezometr

∇ 9,5

P1

P2

piezometr
P3

N

51.559860

E 15.927070

P3

piezometr

N

51.559510

E15.926620

P2

piezometr

Składowisko
odpadów
komunalnych
w Prochowicach

N 51.561640
E 15.926570

P1

Składowisko
odpadów
w Radwanicach

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

07.08.12
∇ 0,9

∇ 2,1

N

51.265580

E 16.354050

N 51.265750
E 16.356320

N 51.265320
E16.357330

Uwagi

piezometr
zlokalizowany
na kierunku
napływu wód
na składowisko
piezometry
zlokalizowane
na kierunku
spływu
wód ze
składowiska
piezometry
zlokalizowane
na kierunku
spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowany
na kierunku
napływu wód na
teren
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

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

∇ 3,83

piezometr

N 51.241500
E 16.183190

P1
Składowisko
odpadów
komunalnych
w Legnicy

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

24.04.12
piezometr

∇ 6,69

N 51.239090
E 16.188820

P2

∇ 2,95

piezometr
P3

N 51.237080
E 16.187330

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

Tabela 3. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2012 r. w rejonie
wałbrzyskim
Nazwa obiektu Nazwa otworu

Data
poboru

Składowisko
piezometr P4
odpadów
w Wałbrzychu,
przy ul.
Beethovena
piezometr P1

Głębokość
zalegania
zwierciadła
wody
∇wm
∇ 0,5

o

N 50,75936
o
E 16,25928

o

∇ 2,5

N 50,76058
o
E 16,25664

∇ 3,0

N 50,76051
o
E 16,25660

17. 09.12

piezometr P5

Współrzędne
geograficzne
punktu

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
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Tabela 4. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2012 r. w rejonie
jeleniogórskim
Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu
0

piezometr
P1

Składowisko
odpadów w m.
Lubomierz

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

∇ 2,10

N 51.00350
0
E15.51850

∇ 1,90

N 51,00386
0
E 15.52056

∇ 3,40

N 51.00147
0
E 15.51944

∇ 3,70

N 50,71519
0
E15.99864

∇ 1,80

N 50,79833
0
E 15.98608

piezometr
P6

∇ 0,50

N 50,71483
0
E 15.98794

piezometr
P9

∇ 3,70

N 51.29817
0
E15.57036

piezometr
P2

9.05.12

0

0

piezometr
P 3b

piezometr
P1

Składowisko
odpadów w
Lubawce

Otoczenie
Zakładów
Chemicznych
Wizów S.A. w
Łące
k/Bolesławca

piezometr
P4

25.04.12

∇ 7,90

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

0

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu

0

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu
piezometr
zlokalizowany n
kierunku spływu
wód z obiektu

0

0

0

piezometr
9.08.12
P22

N 51.29528
0
E 15.57094

piezometr
P29

N 51.29378
0
E 15.57336

∇ 8,10

Uwagi

0

piezometry
zlokalizowane na
kierunku spływu
wód z obiektu
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezometr
P1
Otoczenie
zakładu LUVENA
piezometr
S.A. Oddział
P2
14.08.12
Ubocze k/
Gryfowa Śl.
piezometr
P3

Głębokość
zwierciadła wody
∇wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

Uwagi

0

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu

0

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu

0

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu

∇ 2,90

N 51,03758
0
E15.43019

∇ 2,40

N 51,03958
0
E 15.43014

∇ 0,90

N 51,03922
0
E 15.42756
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

1. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. JASZYCE
1.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Trzebnica
położone jest ok. 0,6 km na południowy wschód od wsi Jaszyce, obok drogi z Jaszyc do
Cerkwicy. Zlokalizowane jest na działce nr 78/3 o pow. 0,31 ha oraz na działce 78/4 o pow.
0,9 ha, na terenie wyrobiska po byłej żwirowni. Teren składowiska otoczony jest gruntami
rolnymi klasy III - V. Składowisko funkcjonowało w latach 1988-2007 i obecnie jest
zrekultywowane.

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 4,77 ha. Na składowisku

zdeponowano 52315,3 Mg odpadów. Od roku 2006 składowisko jest wyposażone w system
monitoringu wód podziemnych składający się z 3 piezometrów P1, P2 i P3. Kierunek spływu
wód podziemnych w rejonie obiektu następuje na zachód z odchyleniem na południe.
Dno składowiska nie posiada uszczelnienia. Brak jest także systemu drenażu i zbierania
odcieków, nie ma instalacji odgazowującej. Właścicielem obiektu jest Gmina Trzebnica.
1.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów rozmieszczonych w rejonie
składowiska. W piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód na składowisko,
stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji
zadecydowało stężenie azotanów (86,4 mg/l). Podobną klasę jakości wód stwierdzono w
piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód z obiektu. O takiej klasyfikacji
zadecydowało stężenie azotanów (84,6 mg/l) i jonu amonowego. Wartości ogólnego węgla
organicznego osiągnęły granice klasy V.
Wody piezometru P3, położonego na kierunku spływu wód zaklasyfikowano do wód klasy V
(wody złej jakości). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (194 mg/l). Pozostałe badane
wskaźniki w analizowanych piezometrach oscylowały w klasach I i II. Stan chemiczny wód,
badanych w rejonie składowiska w m. Jaszyce uznać można za słaby.

2. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. WĄWOLNICA
2.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Strzelin
w Wąwolnicy, zlokalizowane jest w wyeksploatowanej piaskowni-żwirowni w odległości ok.
600 m na północny - zachód od skrajnych zabudowań wsi Wąwolnica i w odległości ok. 1.5
km od wsi Szczodrowice, przy drodze asfaltowej z Wąwolnicy do Gołostowic. Oddalone jest
ono około 9 km od Strzelina. Składowisko eksploatowane było w latach 1992-2009.
Otoczone jest gruntami ornymi. Około 500 m na północ od składowiska istnieje dolina
lokalnych cieków i rozlewisk. Teren składowiska położony jest w granicach

dwóch
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wododziałów rzeki Oławy i Małej Ślęży. Spływ wód odbywa się w kierunku północnym i
częściowo

południowym. W

odległości

1200

m

w

kierunku

północno-wschodnim

zlokalizowane jest ujęcie wody dla wsi Szczodrowice (nie eksploatowane). Ujęcie dla
Wąwolnicy (także nie eksploatowane) jest oddalone 800 m

w kierunku południowo

wschodnim od składowiska.
Powierzchnia obiektu wynosiła 5 ha, a pojemność całkowita 642230 m3. Nagromadzenie
odpadów wynosiło 519939,2 m3. Składowisko składało się z 3 kwater, z których dwie były
eksploatowane.
Składowisko nie posiada ekranizacji podłoża. Obiekt jest ogrodzony ze wszystkich
stron siatką drucianą i obsadzony krzewami. Po 2009 roku na terenie obiektu powstał punkt
przeładunku odpadów. Eksploatacją obiektu zajmuje się Centrum Usług Komunalnych i
Technicznych w Strzelinie. Obecnie rozpoczęto rekultywację obiektu w zakresie I etapu –
prace związane z kształtowaniem bryły składowiska.
2.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów (P1, P5, P7), rozmieszczonych
wokół składowiska. Charakteryzowały się one zróżnicowaną jakością – od wód

bardzo

dobrej jakości do wód niezadowalającej jakości. O zaklasyfikowaniu wód piezometru P1,
położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu, do wód zadowalającej jakości (klasa
III) zadecydowały azotany (26 mg/l). W piezometrze tym nastąpiła poprawa jakości wód w
stosunku do 2007 roku z wód klasy IV do III.
Wody piezometru P7, położonych na kierunku spływu wód ze składowiska w dalszej
odległości od niego, charakteryzowały się bardzo dobrą jakością (klasa I), podobnie jak
podczas badań w 2007 roku. W piezometrze P5, położonym na kierunku spływu, ale bliżej
składowiska, wykazano występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). W przypadku
piezometru P5 o takiej klasyfikacji zadecydowały azotany (stężenie 97 mg/l). W piezometrze
tym nastąpiła poprawa jakości wód w stosunku do 2007 roku z wód klasy V do IV.
Stan chemiczny wód badanych piezometrach P1 i P7 uznać można za dobry, a piezometrze
P5 za słaby.

3. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. STRZEGOMIANY
3.1. Charakterystyka obiektu
Teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzegomianach
położony jest w obrębie Masywu Ślęży. Składowisko funkcjonowało w latach 1986-2009.
Obiekt posiada uszczelnienie z roztworu lateksu. Pod względem administracyjnym obiekt
położony jest

na terenie gminy Sobótka, powiat wrocławski ziemski - działka nr 375/2

(obręb Strzegomiany). Powierzchnia składowiska wynosi 12715 m2 , a pojemność kwatery
20300 Mg. Na składowisku nagromadzono 22261,5 Mg odpadów. Na działce nr 375/1 (obręb

17

Strzegomiany) zlokalizowane jest zaplecze do selektywnej zbiórki odpadów, stacja
przeładunku odpadów, punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów. Obiekt wyposażony jest
w wagę i budynek zaplecza-socjalnego. Dojazd do składowiska odbywa się drogą m 463/1,
wykonaną z płyt betonowych. Eksploatację obiektu prowadzi Zakład Usług Komunalnych
„HADLUX” sp. z o. o z siedzibą w Sobótce. Grunty otaczające opisywany obiekt to grunty
rolne klasy IV i V oraz pastwiska klasy VI. Od strony południowo-zachodniej teren
składowiska graniczy z fermą drobiu. Składowisko posiada decyzje nr 292/2011 Starosty
Powiatu Wrocławskiego z dnia 20.06.2011 r., określającą techniczny sposób zamknięcia
składowiska. W 2012 roku na składowisku trwały prace przygotowawcze: (prace geodezyjne
i przemieszczanie mas odpadowych) oraz

rekultywacja techniczna etap I -

wykonanie

warstwy wyrównawczej. Generalny spływ wód podziemnych następuje w kierunku
północnym.
3.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów, zlokalizowanych na kierunku spływu
wód z obiektu.
Badane wody zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III) .
Zadecydowały o tym następujące wskaźniki:
P2- azotany (29,1 mg/l).
P3 – azotany (32,8 mg/l) i azotyny.
Stężenie OWO i wartość odczynu osiągnęły w badanych piezometrach granice klasy IV.
W piezometrze P3 także przewodność elektrolityczna wł. zaklasyfikowana została do klasy
IV. W poprzednich pomiarach, przeprowadzonych w 2006 roku wody podziemne w
analizowanych piezometrach zaklasyfikowano również do klasy III.
Stan chemiczny badanych wód uznać można za dobry.

4. TERENY WODONOŚNE M. WROCŁAW
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
znajdują 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
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pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz benzo(a)piren. Na koniec 2011 roku
3

nagromadzono 276 226,0 m odpadów.

na składowisku

W 2012 roku w pobliżu terenów wodonośnych

prowadzono nadal prace związane z budową Wschodniej Obwodnicy 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:
- piezometr P16 – wody bardzo dobrej jakości (klasa I).
W stosunku do poprzedniego roku nastąpiła poprawa jakości wód w tym piezometrze z wód
klasy III do I.
W pozostałych piezometrach stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości
(klasa IV). O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki.
-piezometr P5 i P8 - stężenie manganu i żelaza w klasie V. Wartości odczynu w piezometrze
P5 osiągnęły granice klasy IV.
- piezometr P15 - stężenie jonu amonowego (26,7 mg/l) – klasa IV oraz mangan w klasie V.
W 2011 w piezometrach P15, P5 i P8 stwierdzono także występowanie wód klasy IV.
- piezometr P23 - stężenie jonu amonowego w klasie IV (1,79 mg/l) oraz manganu w klasie
V. W piezometrze tym nastąpiło pogorszenie jakości wód w stosunku do poprzedniego roku
z klasy II do IV.
Stan chemiczny wód piezometrów P15, P5, P8, P23 uznać można za słaby, a P 16 za dobry.

5.SKŁADOWISKO

ODPADÓW

CENTROZŁOM

WROCŁAW

S.A.

W M. GODZIKOWICE
5.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów CENTROZŁOM Wrocław SA, Oddział Oława zlokalizowane jest
na terenie zakładu w odległości około 2,5 - 2,8 km od centrum miasta Oława, w kierunku
południowo-wschodnim poza jego granicami administracyjnymi. Położone jest na działce
własnościowej nr 493/8 obręb Godzikowice.
Od

strony

północnej,

zachodniej

i

południowo-zachodniej

graniczy

ono

z urządzeniami, infrastrukturą techniczną i obiektami magazynowo-składowymi „WTÓRMET"
Sp.z o.o w Oławie, od strony północno-wschodniej znajduje się linia kolejowa PKP Wrocław Opole, natomiast od południa i wschodu grunty użytkowane rolniczo. W dalszej odległości
około 600 - 800 m w kierunku południowym, wzdłuż szosy Wrocław - Opole znajduje się
rozproszona zabudowa mieszkalno - gospodarska wsi Godzikowice.
Obiekt funkcjonujące od 1994 roku i złożony jest z II kwater. Składowisko posiada staw na
odcieki, drenaż, studnię zbiorczą, ogrodzenie. Dno składowiska wyłożone jest Bentomatem.
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Powierzchnia obiektu 2,5 ha, a pojemność wynosi 87,4 tys m3. Składowisko wypełnione jest
w 99%, nagromadzenie odpadów na koniec 2011 roku to 86 528 m3 .
Eksploatacja składowiska polega na prowadzeniu i obsłudze składowiska polegającej na:
- unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ich składowanie,
- prowadzenie odzysku odpadów poprzez wykorzystanie ich na warstwy izolacyjne oraz do
budowy wewnętrznych obwałowań pomiędzy sekcjami składowiska (proces R14),
- wytwarzaniu odpadów, poprzez ich wydobywanie z kwater składowiska.
Na składowisku zdeponowane są odpady o kodach:
19 10 04 - Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,
19 10 06 - Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,
19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne).
Teren obiektu pochylony jest w kierunku północno-wschodnim ku dolinie rzeki Odry.
5.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych w pobliżu składowiska –
P2, P3, P4. Badane wody to wody niezadowalającej jakości (klasa IV). W piezometrze P4,
położonym na kierunku napływu wód na składowisko o klasyfikacji wód decydowała wysoka
przewodność elektrolityczna wł. (4370 µS/cm), stężenie OWO, jonu amonowego (37,4 mg/l)
i manganu w klasie V. Podobną jakość wód wykazano w tym piezometrze podczas badań
w 2007 roku. O zaklasyfikowaniu wód piezometrów P2 i P3, położonych na kierunku spływu
wód, do klasy IV zadecydowało OWO i stężenie manganu w klasie V, a w przypadku
piezometru P3 także stężenie jonu amonowego w klasie IV. Wody piezometru P2 w
poprzednich badaniach w 2007 roku zaklasyfikowano do klasy III, co wskazuje na
pogorszenie jakości wód tego piezometru w 2012 roku.
Stan chemiczny badanych wód w 2012 roku uznać można za słaby.

6. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. WRONÓW
6.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie położone
jest na działce nr 270 obręb Wronów, gmina Niechlów, powiat górowski. Powierzchnia
składowiska wynosi ok. 1,15 ha, a pojemność 37100 m3. Na koniec 2011r nagromadzono tu
10941,03 Mg odpadów. Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy w Niechlowie.
Składowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu w wyrobisku po eksploatacji żwiru.
Bezpośrednie otoczenie składowiska tworzą gleby orne. W odległości 250 m na zachód od
obiektu znajduje się niewielki kompleks leśny. Od strony wschodniej przebiega
gruntowa łącząca wieś Wronów z Sicinami.

droga

Najbliższe zabudowania wsi Wronów,

zlokalizowane są na północ od składowiska w odległości około 1000 m.

Bezpośrednio

z obiektem od strony zachodniej graniczy składowisko odpadów po wiertniczych, którego
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zarządzającym jest przedsiębiorstwo Poszukiwania Naftowe „DIAMENT" Sp. z o.o.
z Zielonej Góry. Składowisko zostało zaprojektowane i wykonane w 1994 roku. W miejscu
tym odpady były składowane od czasów sprzed II wojny światowej, gmina jednie
sformalizowała stan faktyczny. Obiekt składa się z jednej kwatery z dnem zagłębionym od
0,2 m do 3,2 m w warstwie gruntów słabo przepuszczalnych i skarpami uszczelnionymi gliną
od strony północnej, zachodniej i południowej. Kwatera została wyposażona w drenaż
odcieków z odprowadzeniem do studzienki betonowej. Od strony zachodniej i północnej
wykonano obwałowania o wysokości 0,3 - 3,5 m. Teren obiektu jest ogrodzony.
Infrastrukturę składowiska stanowią plac betonowy, barak socjalno-administracyjny oraz
barak warsztatowy. Składowisko funkcjonuje do uzyskania zgody na zamknięcie. Wokół
składowiska rozmieszczone są trzy piezometry P1, P2 i P3. Zwierciadło wody w rejonie
składowiska obniża się w kierunku północnym, północno zachodnim i północno-wschodnim.
Uzyskane kierunki spływu wód podziemnych wskazują na przebieg wzdłuż wschodniej
granicy składowiska lokalnego wododziału powodującego spływ wód zarówno w kierunku
północno zachodnim jak i północno wschodnim. Na terenie składowiska spływ wód odbywa
się w kierunku północnym z odchyleniem na zachód - w kierunku otworów P2 i P3.
6.3. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu.
W przypadku piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód na teren składowiska
stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowały o tym
stężenia azotanów (91,7 mg/l).

W poprzednich badaniach w 2007 roku wody tego

piezometru zaliczono do klasy V. W piezometrach P2 i P3, położonych na kierunku spływu
wód z obiektu, stwierdzono występowanie wód o zróżnicowanych klasach jakości. Wody
piezometru P2 zaklasyfikowano do klasy IV ze względu na wartości przewodności
elektrolitycznej wł. (8320 µS/cm). Poprzednio w 2007 roku występowały tu wody dobrej
jakości (klasa II). W piezometrze P3 stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości
(klasa I). W poprzednich badaniach występowała tu klasa III jakości wód podziemnych.
Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby w piezometrze P1 i P2 i za dobry
piezometrze P3.

7. SKŁADOWISKO ODPADÓW W STRÓŻY
7.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne dla

gminy Mietków,

zlokalizowane jest w starym, nieczynnym wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybranym
kruszywie (piasku) na działkach 267/2 (obręb Stróża) oraz 148/3 (obręb Wawrzeńczyce).
Funkcjonowało ono w latach 1999 - 2009. Składowisko położone jest około 1 200 m na
zachód od miejscowości Stróża. Do obiektu prowadzą drogi polne od strony wsi
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Wawrzeńczyce i Stróża.

Obiekt otaczają grunty orne. Powierzchnia całkowita

wynosi

1,21 ha, pojemność 17331 Mg. Nagromadzenie odpadów wynosi 12026 Mg. Dno zostało
uszczelnione folią PEHD o grubości 2,0 mm na dnie oraz bentomatą, którą uszczelniono
skarpy boczne. Składowisko posiada decyzję nr 218/2011 z dnia 16.05.2011 r., Starosty
Powiatu Wrocławskiego na zamknięcie składowiska i określenie sposobu rekultywacji oraz
decyzję nr 112/2012 na odzysk odpadów poza instalacjami w procesie R14.
Teren wokół składowiska generalnie obniża się ku północnemu wschodowi i wschodowi, tj.
w kierunku miejscowości Stróża. W odległości 1100 m od obiektu przepływa rzeka
Strzegomka, która jest lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy.
Odpływ wód podziemnych odbywa się ku północy i północnemu-wschodowi za
przyczyną drenującego charakteru rzek. Spływ wód czwartorzędowych w rejonie obiektu
jest zgodny z morfologią terenu, a więc ku wschodowi i północnemu - wschodowi.
7.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrane z dwóch piezometrów (P1, P3), rozmieszczonych wokół
składowiska w m. Stróża charakteryzowały się zróżnicowaną jakością. W piezometrze P1,
położonym na kierunku napływu wód na teren obiektu stwierdzono występowanie wód złej
jakości (klasa V), podobnie jak podczas badań w 2006 roku. Zadecydowało o tym stężenie
azotanów (147 mg/l). Wody piezometru P3, położonego na kierunku spływu wód zaliczono
do wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie cynku w klasie III i
OWO w klasie IV. Poprzednio w 2006 roku wody tego piezometru zaklasyfikowano do klasy
V. Stan chemiczny wód piezometru P1 uznać można za słaby, a P 3 za dobry.

8. SKŁADOWISKO ODPADÓW Z.S. JELCZ W JELCZU-LASKOWICACH
8.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów poprodukcyjnych Zakładów Samochodowych „Jelcz” S.A. w
upadłości w Jelczu – Laskowicach, położone jest na działce 13/1 w obrębie Jelcz, na zachód
od terenu Zakładów, a na wschód od wsi Łęg i na południe od Miłoszyc. Obiekt otoczony jest
gruntami ornymi.
Składowisko o powierzchni 5,5 ha i pojemności 11,5 tys Mg, eksploatowane jest od 1991
roku. Na składowisku znajdują się 3 kwatery, z których dwie to: 2(8) i 1(9). W kwaterze 2(8)
zdeponowane są odpady poprodukcyjne z Z.S. Jelcz. Są to wióry i trociny z obróbki drewna,
odpady ze stosowania tworzyw sztucznych, utwardzone farby i lakiery, odpady utwardzone
z usuwania farb i lakierów z kabin lakierniczych, papiery i folia zanieczyszczone
utwardzonymi farbami, odpadowe tonery, zestalone kleje szkliwa, opakowania z papieru i
tektury, opakowania tworzyw sztucznych, sorbenty, czyściwo, materiały filtracyjne, szkło i
tworzywa sztuczne z rozbiórek, odpadowa papa, kable i przewody z rozbiórek, odpady
z pielęgnacji terenów zielonych-do rekultywacji.

22

W kwaterze 1(9) składowane są odpady poprodukcyjne PZ Cussons Polska S.A.
Są to odpady powstające przy produkcji proszków do prania. Składowisko Z.CH. Jelcz jest
częściowo zrekultywowane. Nagromadzenie odpadów na składowisku to 7600 m3, a stopień
wypełnienia 66%.
Cały teren obiektu jest ogrodzony.

Dno składowiska jest uszczelnione i wyłożone

2 warstwami foli PCV. Jest ono zdrenowane. Obiekt wyposażony jest w 2 zbiorniki na
odcieki.

Obecnie

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Dolnośląskiego

prowadzi

postępowanie w celu zamknięcia składowiska.
Naturalny spływ tych wód podziemnych winien być w kierunku północnym i południowym,
ale lej depresyjny, jaki spowodowało ujęcie Z..S. Jelcz zmienił ten spływ na kierunek
wschodni .
8.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych wokół składowiska P1,
P5 i P6. W wodach piezometru P5, położonego na kierunku napływu wód na składowisko,
stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o stężenie azotynów
(30 mg/l). Pozostałe wskaźniki utrzymywały się w granicach klasy I z wyjątkiem substancji
powierzchniowo-czynnych anionowych w klasie III.
W wodach piezometru P6, położonego także na kierunku napływu wód, stwierdzono
występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), tak jak w podczas badań w 2002
roku. Zadecydował o tym jon amonowy w granicach klasy V. Stężenia manganu, wapnia,
żelaza i substancji powierzchniowo-czynnych anionowych mieściły się granicach klasy III, a
pozostałe badane wskaźniki w klasie I i II.
W wodach piezometru P1, położonego na kierunku spływu wód, stwierdzono
występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w 2002 roku.
Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego (51,9 mg/l), manganu i żelaza w klasie V.
Pozostałe badane wskaźniki oscylowały granicach klas I i II,

a

substancje

powierzchniowoczynne w klasie III.
Stan chemiczny wód pobranych z piezometrów uznać można za słaby.

9. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. BRZEŚCIE
9.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Żórawina
zlokalizowane jest w południowej części gminy Żórawina przy drodze Oława – Środa Śląska,
pomiędzy miejscowościami Węgry, Marcinkowice, Brzeście. Składowisko położone jest w
zlewni rzeki Ślęzy. Przepływa ona w odległości około 1300 m od składowiska, a w odległości
kilkuset metrów od niego zlokalizowany jest rów z odpływem w kierunku rzeki Ślęzy.
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Składowisko

eksploatowane

było

od

1996

roku.

Powstało

ono

w

wyrobisku

poeksploatacyjnym kruszywa budowlanego. Zgromadzono tutaj odpady z terenu gminy
Żórawina. Powierzchnia składowiska wynosi 20350 m2, a jego pojemność 58 tys. m3.
Nagromadzonych jest tutaj 33 tys. Mg odpadów. Składowisko graniczy z polami uprawnymi.
Posiada ono ekranizację podłoża. Teren obiektu ogrodzony jest siatką. Od 2007 roku obiekt
nie jest już eksploatowany. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, który jest
zarządcą obiektu posiada decyzję na odzysk odpadów poza instalacjami w procesie R14
i wykorzystuje je do ukształtowania czaszy składowiska z zachowaniem odpowiednich
spadków. Obecnie trwają prace związane ze zmianą sposobu i harmonogramu rekultywacji
składowiska. GZGK w Żórawinie posiada decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego
nr 17/2009 z dnia 18.11.2009 roku na zamknięcie i rekultywację składowiska.
Spadek hydrauliczny zwierciadła wody gruntowej określono w kierunku

południowo -

zachodnim ku dolinie rzeki Ślęzy.
9.2. Ocena wyników badań
Wokół składowiska rozmieszczone są trzy piezometry. W piezometrze P3,
zlokalizowanym, na kierunku napływu wód w stronę obiektu, stwierdzono występowanie wód
klasy IV (wody niezadowalającej jakości) ze względu na wartości przewodności (7340
µS/cm), stężenia OWO (162 mg/l) i jonu amonowego (124 mg/l). W piezometrach P1 i P1A,
położonych na kierunku spływu

wód

ze

składowiska,

stwierdzono występowanie

zróżnicowanej jakości wód. Wody piezometru P1, zaliczono do wód zadowalającej jakości
(klasa III) ze względu na stężenia jonu amonowego. W poprzednich badaniach w 2007 roku
wody piezometru P1 i P3 zaliczono do klasy V.
Wody piezometru P1A zaklasyfikowano do klasy I, a w poprzednich badaniach w
2007 roku do klasy III.
Stan chemiczny wód pobranych z piezometrów położonych na kierunku spływu wód
(P1 i P1A) uznać można za dobry, a piezometrze P3 za słaby.

10. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. MIĘDZYBÓRZ
10.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gmin Międzybórz
zlokalizowane jest na działce nr 122 na północno-wschodnim skraju miasta, w odległości ok.
500 m od zwartej zabudowy mieszkalnej. Zostało usytuowane w wyeksploatowanym
wyrobisku kruszywa naturalnego. Powierzchnia obiektu to 7000 m2, pojemność 30000 m3

.

Nagromadzono tu 28300 m3 odpadów. Obecnie składowisko jest wypełnione w 94%. Teren
obiektu usytuowany jest na północnym skraju Wału Trzebnickiego. Izolacja podłoża
podpoziomowego składowiska za pomocą folii polietylenowej o grubości 2,00 mm zapewnia
odpowiednią szczelność dna. System drenażu odprowadza powstałe odcieki do betonowego
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zbiornika skąd odwożone są one na oczyszczalnię. Eksploatację obiektu prowadzi Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Międzyborzu.
Teren na którym deponowane są odpady jest ogrodzony od strony zachodniej płytami
betonowymi, gdzie znajduje się brama wjazdowa. Część południową i północną otaczają
wysokie zadarnione skarpy, na koronie których posadzono wiele gatunków krzewów
stanowiących ekran izolacyjny składowiska. Wschodnią część kwatery otacza naturalne
zadrzewienie utworzone z drzew wysokich. Teren składowiska usytuowany jest na obszarze
chronionego krajobrazu o nazwie „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolańska”.
Teren składowiska położony jest w dorzeczu rzeki Młyńska Woda będącej lewym
dopływem Baryczy. W kierunku zachodnim od składowiska, w odległości 60 i 200 m
przepływają z południa na północ dwa cieki melioracyjne, stale prowadzące wodę. Wody
gruntowe na obszarze składowiska występują w piaszczysto - żwirowych utworach wodnolodowcowych. Występowanie wód podziemnych stwierdzono na głębokości 1,93-3,30 m
p.p.t. Zwierciadło ma charakter swobodny. Spadek hydrauliczny na kierunku przepływu wód,
na obszarze pomiędzy piezometrem P4 otworem P2 wynosi około 0,035. Jedynie w rejonie
piezometru P1 oddalonego ok. 40 m od zachodniej granicy składowiska, gdzie warstwa
wodonośna występuje poniżej warstwy mułków rzecznych, zwierciadło wykazuje charakter
naporowy.
10.2. Ocena wyników badań
Wody

podziemne,

pobrane

z

trzech

piezometrów,

rozmieszczonych

wokół

składowiska w m. Międzybórz charakteryzowały się zróżnicowaną jakością. Wody
piezometru P4, położonego na kierunku napływu wód na składowisko charakteryzowały się
niezadowalającą jakością (klasa IV). Zadecydował o tym odczyn w klasie IV i stężenie
ogólnego węgla organicznego (klasa V). Wody piezometru P1, położonego na kierunku
spływu wód ze składowiska charakteryzowały się zadawalającą

jakością (klasa III).

Zadecydował o tym odczyn w klasie IV. Podobną jakość wód wykazano w piezometrze P4 i
P1 w 2006 roku.
Wody piezometru P2, położonego na kierunku spływu wód z obiektu zaklasyfikowano
do klasy IV. Zadecydowało o tym stężenie OWO i jonu amonowego w klasie V.
Stan chemiczny wód piezometru P1 uznać można za dobry, a P4 i P2 za słaby.
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11. TEREN ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA
S.A., UL. ŁOWIECKA, WROCŁAW
11.1. Charakterystyka obiektu
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - EC Wrocław zlokalizowana
jest w centrum Wrocławia. W skład zakładu wchodzą dwa odrębne tereny:
- teren główny - (EC Wrocław Główny) zlokalizowany przy Łowieckiej 24,
- teren nawęglania - (EC Wrocław Port Miejski ), zlokalizowany nad Kanałem Odry Różanka.
EC Wrocław jest przedsiębiorstwem energetycznym, zaliczanym do grupy elektrociepłowni
zawodowych. Głównym przedmiotem działalności zakładu jest: produkcja, przesyłanie
i dystrybucja ciepła na rynek lokalny, produkcja energii elektrycznej na rynek lokalny
i krajowy.
Lokalny monitoring piezometryczny zainstalowany został na terenie
Elektrociepłowni Wrocław przy ulicy Łowieckiej 24 we

głównym Zespołu

Wrocławiu i obejmuje 17

piezometrów. Otwory obserwacyjne rozmieszczone zostały przy obiektach stanowiących
potencjalne źródło zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych

takich, jak stacje

transformatorowe, zbiorniki kwasu solnego i ługu sodowego, pompownia i neutralizatory
ścieków, magazyn olejów i smarów, mazutownia,

zbiorniki mazutu i kanał wyładowczy

mazutu.
Teren główny Elektrociepłowni znajduje się w północnej części

centrum Wrocławia.

Zachodnią granicę terenu zakładu stanowi koryto Odry. Regionalnie jest to Pradolina Odry,
morfologicznie dolina Odry, jej taras zalewowy wyższy, wznoszący się 2,0-2,5 m nad średni
poziom wody w rzece. Powierzchnia terenu pierwotnie nachylona w kierunku koryta rzeki,
zmieniona została w trakcie zabudowy i niwelacji terenu. Teren zabudowany jest obiektami
przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi. Część terenu zajmują trawniki. Obecna
powierzchnia jest płaska, a rzędne wynoszą 115,0 -116,7 m npm. Swobodne zwierciadło
wody gruntowej nawiercono na głębokości 4,7- 6,3 m na rzędnej 110,0 -110,55 m npm. Przy
niewielkich różnicach w rzędnych zwierciadła wody trudno jest uchwycić wyraźny kierunek
przepływu wód można jednak stwierdzić iż zaznacza się przepływ wód gruntowych w
kierunku koryta Odry. Teren prac leży w obszarze najwyższej ochrony GZWP nr 320
Pradolina Odry.
Wody gruntowe mają bezpośrednie powiązanie z wodami w rzece ze względu na średnią
i dobrą przepuszczalność gruntów warstwy wodonośnej oraz bezpośrednie sąsiedztwo
koryta rzeki, a ich poziom może ulegać szybkim wahaniom w zależności od poziomu wody
w rzece.
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11.2. Ocena wyników badań
W badanych wodach podziemnych, pobranych z piezometrów zlokalizowanych na terenie
EC Wrocław stwierdzono występowanie wód klas II I III.
Występowanie wód dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w piezometrach P12, P17 i P27.
O klasyfikacji zadecydowały następujące wskaźniki:
P12 – przewodność elektrolityczna wł., azotyny, miedź, siarczany w klasie II i chlorki w klasie
III,
P17- OWO, azotyny, miedź i siarczany,
P27 - OWO, przewodność elektrolityczna wł., azotyny, substancje ropopochodne.
W wodach piezometrów P8, P 21, P29 wykazano występowanie wód zadowalającej jakości
(klasa III).
O klasyfikacji zadecydowały następujące wskaźniki:
P8 - azotyny,
P21 - azotany (33,6 mg/l),
P29 - azotany (42,1 mg/l), chlorki.
Stan chemiczny wód badanych na terenie EC Wrocław uznać można za dobry.

12. SKŁADOWISKO ODPADÓW W RADWANICACH
12.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Radwanice,
zlokalizowane jest w odległości 1,5 km na południe od Radwanic, 1,2 km na północ od
miejscowości Kłębanowice i 2 km na północny-wschód od miejscowości Buczyna.
Właścicielem i zarządzającym jest Urząd Gminy w Radwanicach. Zostało ono utworzone
w 1992 r. na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego. Powierzchnia kwatery wynosi 1,68 ha, a
powierzchnia całkowita 2,85 ha. Pojemność wynosi 17,962 m3. Składowisko odpadów
wypełnione zostało w 66,8 %. Nagromadzenie odpadów to 5 tys. Mg. W bezpośrednim
otoczeniu składowiska znajdują się obszary rolnicze. W

2004 roku zaprzestano

przyjmowania odpadów na składowisko i zgodnie z decyzją Starosty Polkowickiego zostało
zamknięte 01.01.2005 r. Prace rekultywacyjne na składowisku zakończono w 2011 r.,
wykonano

system

odgazowania,

uszczelnienia

czaszy

składowiska,

odwodnienia

powierzchniowego i liniowego oraz wykonano rekultywację biologiczną (wysianie traw i
nasadzenie roślinności).
Wody podziemne przepływają w kierunku południowo-zachodnim i południowym.
12.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów (P1, P2 i P3) zlokalizowanych wokół
składowiska odpadów w Radwanicach. Badania jakości wód podziemnych wykazały, że w
piezometrze P1 położonym na kierunku dopływu wód na składowisko jak i w piezometrze P3
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zlokalizowanym na kierunku spływu wód ze składowiska, wody odpowiadały klasie II - wody
dobrej jakości. O takiej klasyfikacji zadecydowały stężenia azotanów (24 mg/l i 15 mg/l) oraz
dodatkowo w piezometrze P3 wartości ogólnego węgla organicznego i przewodności
elektrycznej właściwej. Pozostałe badane wskaźniki w obu piezometrach mieściły się w
granicach klasy I.
Jakość wody pobranej w piezometrze P2 zlokalizowanym na kierunku spływu wód ze
składowiska ze względu na stężenia azotanów (27 mg/l) odpowiadała klasie III - wody
zadawalającej jakości. Pozostałe badane wskaźniki mieściły się w granicach klasy I i II.
Stan chemiczny wód w badanych piezometrach P1, P2 i P3 można uznać za dobry.
W porównaniu do badań prowadzonych w 2009 roku nastąpiło pogorszenie jakości wód
w piezometrze P2 z klasy II do III klasy, natomiast w piezometrach P1 i P3 jakość wód nie
uległa zmianie i pozostała na tym samym poziomie.

13. SKŁADOWISKO ODPADÓW W PROCHOWICACH
13.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone jest w obrębie miasta
Prochowice i zarządzane jest przez Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach. Eksploatację
składowiska rozpoczęto w roku 1991. Powierzchnia składowiska wynosi 2,5 ha, a
powierzchnia kwatery 1 ha. Obiekt otoczony jest od strony północnej, południowej
i wschodniej wałami o wysokości ok. 8,5 m.. Uszczelnienie kwatery stanowią grunty
naturalne – gliny i iły oraz na skarpach obwałowań uszczelnienie sztuczne z folii PCV
grubości 1 mm. Kwatera nie jest wyposażona w system drenażu odcieków i studnie
odgazowujące. Wzdłuż północno-zachodniej granicy przebiega droga gruntowa, a od
północnej teren złoża surowca ceramicznego „Prochowice”. Najbliższe zabudowania
zlokalizowane są w miejscowości Prochowice w odległości około 700 m w kierunku na
wschód od składowiska. Od południa i zachodu do składowiska przylegają obszary gruntów
rolnych i łąk, a od strony północno-zachodniej do obiektu przylega niewielki kompleks leśny.
Składowisko odpadów, którego pojemność wynosi 44.000 m3, wypełnione zostało w ponad
90 %. Ze względu na to, że obiekt nie spełniał wymagań przepisów prawnych dotyczących
składowisk odpadów z dniem 17 sierpnia 2006 r. Starosta Legnicki wydał decyzję dotyczącą
zamknięcia składowiska. Składowisko jest w trakcie zakończenia rekultywacji technicznej,
pozostała do wykonania rekultywacja biologiczna na całym obszarze składowiska. Przepływ
wód podziemnych odbywa się w kierunku wschodnim z odchyleniem na południe.
13.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów (P1, P2 i P3) zlokalizowanych
wokół składowiska.
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Badania jakości wód podziemnych wykazały, że wody w piezometrze P1 położonego
na kierunku dopływu wód na składowisko ze względu na wysokie stężenia azotanów
(81 mg/l) odpowiadały klasie IV (wody niezadowalającej jakości). Wartości pozostałych
badanych wskaźników mieściły się w klasie I z wyjątkiem przewodności elektrycznej
właściwej (752 µS/cm - klasa II).
Wody w piezometrach usytuowanych na kierunku spływu wód ze składowiska
zakwalifikowano do klasy IV - wody nie zadawalającej jakości w piezometrze P2 i klasy V wody złej jakości w piezometrze P3. O takiej klasyfikacji wód w obu punktach zadecydowały
wartości ogólnego węgla organicznego oraz dodatkowo w piezometrze P3 stężenia jonu
amonowego (7,5 mg/l). Wartości pozostałych badanych wskaźników w obu punktach
odpowiadały klasie I i II.
Stan chemiczny wód w badanych piezometrach P1, P2 i P3 można uznać za słaby.
Porównując jakość wód badanych w tych samych punktach w 2006 r. stwierdzić należy, że
nastąpiło pogorszenie jakości wody w piezometrze P2 z klasy III do klasy IV, a w
piezometrze P3 z klasy III do klasy V. W piezometrze P1 w porównaniu do wyników badań
z 2006 roku nie stwierdzono zmian i wody nadal odpowiadały klasie IV.

14. SKŁADOWISKO ODPADÓW W LEGNICY
14.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko położone jest w północnej części miasta Legnicy, pomiędzy ulicami
Dobrzejowską od strony wschodniej i Rzeszotarską od strony zachodniej, bezpośrednio przy
granicy z gminą Miłkowice i Kunice. Odległość składowiska od centrum miasta wynosi 4 km i
około 800 m od najbliższych terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej. tj. osiedla Piątnica
(położonego w północnej części Legnicy), osiedla Pawice na południe od składowiska.
Zarządcą składowiska jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Legnicy. Składowisko zajmuje teren o powierzchni 30,3 ha, całkowita projektowana
pojemność wynosi 2 340 tys.m3. Obiekt powstał w latach sześćdziesiątych, jego eksploatację
rozpoczęto w 1977 r. od kwatery nr I. Kwatera ta zlokalizowana została w dawnym wyrobisku
po eksploatacji surowca ceramicznego i nie posiada uszczelnienia dna oraz skarp.
Wykonano jedynie rów opaskowy wokół kwatery. Składowanie odpadów w kwaterze nr I
zakończono w 1992 r., obecnie jest ona w fazie rekultywacji. Od 1991 r. zostały oddawane
do użytku kolejne kwatery. Obecnie eksploatowanych jest pięć kwater. Nowo eksploatowana
część składowiska ma uszczelnione dno i drenaż odcieków , które przed przepompowaniem
ich do oczyszczalni ścieków m. Legnica poddawane są napowietrzaniu i stabilizowaniu.
Procesy te przeprowadzane są w tzw. stawie odcieków. Na składowisku gromadzone są
odpady komunalne z terenu gmin: Legnica, Chojnów, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie i
Miłkowice. Przewiduje się jego funkcjonowanie do 2032 r. .
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Dla określenia wpływu składowiska odpadów w Legnicy na wody podziemne, wykonano
dwa otwory obserwacyjne P1 i P6 od strony napływu wód w rejon składowiska oraz otwory
P2, P3 i P4 od strony odpływu wód podziemnych ze składowiska.
14.2. Ocena wyników badań
Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 3 piezometrów zlokalizowanych wokół
składowiska (P1, P2 i P3). Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowo
zachodnim i wschodnim. Wody z piezometru P1, zlokalizowanego na kierunku dopływu wód
podziemnych na składowisko, ze względu na wysokie wartości jonu amonowego (54 mg/l)
zakwalifikowano do klasy V. Stężenia pozostałych badanych wskaźników w tym piezometrze
mieściły się w I bądź II klasie z wyjątkiem ogólnego węgla organicznego, którego wartości
odpowiadały klasie IV (15 mg/l).
Jakość wód pobranych z piezometrów położonych na kierunku spływu wód ze
składowiska odpowiadała klasie I w piezometrze P2 oraz klasie V w piezometrze P3. O złej
jakości wód w piezometrze P3 zadecydowały wysokie stężenia jonu amonowego (69 mg/l),
azotanów (280 mg/l), przewodności elektrycznej właściwej (5260 µS/cm) i ogólnego węgla
organicznego (120 mg/l). Pozostałe badane wskaźniki w wodach tego piezometru mieściły
się w granicach klasy I i II z wyjątkiem stężenia miedzi (0,0763 mg/l) odpowiadającej III
klasie.
Stan chemiczny wód uznać można za dobry w piezometrze P2 i za słaby w piezometrach
P1 i P3.
W porównaniu do badań prowadzonych w 2008 roku nastąpiła poprawa jakości wód w
piezometrze P2 z klasy II do I klasy natomiast w piezometrach P1 i P3 jakość wód nie uległa
zmianie.

15. SKŁADOWISKO ODPADÓW W WAŁBRZYCHU, UL. BEETHOVENA
15.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

zlokalizowane jest

w Wałbrzychu, w dzielnicy Sobięcin, na przedłużeniu ul. Beethovena. Składowisko to należy
do Gminy Wałbrzych. Eksploatację prowadzi Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.
Obsługiwany przez składowisko teren to Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Walim,
Głuszyca. Obiekt posiada uregulowany stan formalno-prawny i funkcjonuje od 2000 roku.
Teren

składowiska

geograficznie

należy

do

mezoregionu

Gór

Wałbrzyskich,

charakteryzującego się licznymi, zalesionymi wzgórzami. W związku z występowaniem
w tych okolicach skał karbońskich z pokładami węgla kamiennego, w rejonie tym
prowadzona była działalność górnicza. Teren ten, ze względu na wcześniejszą eksploatację
węgla, charakteryzuje się brakiem ciągłego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
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Składowisko położone jest na wysokości ok. 450-470 m n.p.m. Obszar składowiska znajduje
się w zlewni potoku Sobięcinka (dopływu rzeki Pełcznicy).
Otoczenie składowiska w większości stanowią obszary wykorzystywane przemysłowo
oraz tereny poprzemysłowe. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in. osadniki
odpadów z kopalni i koksowni, składowisko gruzu przemysłowego i hałda skały płonnej
z kopalni węgla kamiennego. Samo składowisko również wybudowane zostało na terenach
przeobrażonych w wyniku działalności przemysłowej różnych zakładów, w tym koksowni,
kopalni i fabryki kwasu siarkowego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w
odległości ok. 350 m od składowiska. Na składowisku nie była prowadzona eksploatacja w
okresie od 01.10.2004 r. do 31.05.2007 r. Po tym okresie składowisko cały czas jest
eksploatowane, a więc również w 2012 r.
Na składowisku znajdują się dwie kwatery: 1A i 1B, uszczelnione matą bentonitową
oraz warstwą geomembrany o grubości 2,0 mm. Kwatery posiadają uszczelnienie dna i ścian
(skarp wewnętrznych). Powierzchnia obiektu wynosi 86000 m2, a planowana pojemność
47300 m3. Ilość nagromadzonych na koniec 2010 r. odpadów wynosiła ok. 80066 Mg.
15.2. Ocena wyników badań
W rejonie składowiska znajduje się piezometr położony na kierunku napływu wód
(P4) oraz dwa piezometry położone na terenie spływu wód ze składowiska (P1 i P5).
Wodę z piezometru P4, położonego na kierunku napływu wód, zakwalifikowano do wód
V klasy (złej jakości), o czym zdecydowało stężenie ogólnego węgla organicznego (140
mg/l), jonu amonowego oraz suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(9,44 µg/l).
W

piezometrze

P1

stwierdzono

występowanie

wód

złej

jakości

(klasa

V).

O takiej klasyfikacji zdecydowała zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO), jonu
amonowego (54,2 mg/l) oraz przewodność elektrolityczna (3420 µS/cm)
W piezometrze P5 wykazano również występowanie wód złej jakości w klasie V,
o czym zdecydowała zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) i jonu amonowego,
natomiast przewodność elektrolityczna odpowiadała w tym przypadku IV klasie.
We wszystkich trzech piezometrach stwierdzono słaby stan chemiczny.
Na jakość wód podziemnych na omawianym terenie wpływ może mieć wiele czynników,
w tym, oprócz samego składowiska, również poprzemysłowy charakter terenu, na którym
składowisko zostało utworzone oraz zlokalizowane w sąsiedztwie obszary przemysłowe, na
których znajdują się np. hałdy po eksploatacji węgla kamiennego oraz osadniki odpadów
z kopalni i koksowni.
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16.SKŁADOWISKO ODPADÓW W LUBOMIERZU
16.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w
Lubomierzu zlokalizowane jest w odległości około 1,5 km na południe od centrum
Lubomierza, przy drodze prowadzącej do miejscowości Popielówek, na przedłużeniu ulicy
Sportowej w Lubomierzu. Administracyjnie teren ZUOK leży w granicach miasta Lubomierz,
w powiecie lwóweckim. Zakład zlokalizowany jest na działkach nr 186/1, 186/3, 186/4, 187
(obręb miasta Lubomierz) o łącznej powierzchni 10,77 ha, w tym około 1,5 ha stanowi
istniejąca kwatera składowania odpadów, pozostałą część stanowią nieużytkowane,
podmokłe łąki. Nagromadzenie odpadów na składowisku w końcu 2011 roku wynosiło 24062
m3. Stopień wypełnienia składowiska to 21%. Teren Zakładu jest pochylony w kierunku
północnym, W otoczeniu Zakładu dominują lasy, częściowo występują pola, łąki, nieużytki i
tereny zakrzewione. Od strony zachodniej, w odległości około 150 m od kwater, znajduje się
koryto rzeki Olszynki. Najbliższą zabudowę mieszkalną stanowią peryferyjne budynki jedno
i dwukondygnacyjne Lubomierza w odległości minimum 600 m od kwater w kierunku
północnym oraz pojedynczy budynek leśniczówki w odległości 400 m od kwater w kierunku
północno-zachodnim. Składowisko położone jest w zlewni rzeki Kwisy. Spływ wód
powierzchniowych na rozpatrywanym obszarze odbywa się w kierunku północnym.
16.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów (P1, P2, P3B) rozmieszczonych wokół
składowiska. We wszystkich piezometrach wykazano występowanie wód zadowalającej
jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie ołowiu w klasie III. Odczyn mieścił się w
granicach wartości określonych dla klasy IV. Stan chemiczny tych wód można uznać za
dobry.

17. SKŁADOWISKO ODPADÓW W LUBAWCE
17.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce obsługuje teren
miasta i gminy Lubawka oraz teren miasta i gminy Kamienna Góra.
Usytuowane zostało około 2

km na północny zachód od miasta Lubawki w wyrobisku

poeksploatacyjnym gliny. W rejonie składowiska występują

użytki oraz nieużytki rolne

z lokalnymi wyrobiskami poeksploatacyjnymi kruszyw. W odległości około 400m przepływa
rzeka Bóbr. Składowisko jest zlokalizowane poza zabudową mieszkalną. Obiekt funkcjonuje
od 1950 roku.
Składowisko zajmuje powierzchnię 22150 m2 i posiada pojemność 800000 m3. Jest
eksploatowane przez gminną jednostkę organizacyjną w Lubawce Przedsiębiorstwo
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Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. Na składowisku nagromadzono do końca
2011 roku 853254,4 m3 odpadów. Wypełnienie wynosi 107%.
Generalnie kierunek spływu dla rejonu obiektu określono jako północny, a więc spływ wód
podziemnych od składowiska odbywa się w stronę, gdzie nie występuje zabudowa i brak jest
ujęć wód podziemnych.
17.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z piezometrów P1, P4 i P6, zlokalizowanych na kierunku
spływu wód z obiektu. Charakteryzowały się one zróżnicowaną jakością od wód
zadowalającej jakości

(klasa III) w piezometrze P1 do wód złej jakości (klasa V) w

piezometrach P4 i P6.
O złej jakości wód w piezometrze P4 i P6 zadecydowało stężenie ołowiu (0,113 i 0,162
mg/l). O jakości wód piezometru P1 zadecydowało także stężenie ołowiu w klasie III.
Stężenie cynku i ogólnego węgla organicznego mieściło się w klasie IV.
Stan chemiczny wód piezometru P1 uznać można za dobry, piezometrów P4 i P6 za słaby.

18. OTOCZENIE
K/BOLESŁAWCA

ZAKŁADÓW

CHEMICZNYCH

WIZÓW

S.A.

W

ŁĄCE

18.1.Charakterystyka obiektu
Zakłady Chemiczne „Wizów” S.A. zlokalizowane są we wsi Łąka, w odległości około 4 km
na północ od miasta Bolesławiec. Firma została powołana do życia w 1948 jako producent
kwasu siarkowego. O lokalizacji zadecydowały pobliskie pokłady gipsu i anhydrytu oraz
możliwość wykorzystania uzbrojonego terenu. Produkcję kwasu siarkowego uruchomiono w
1951 r. W latach 1969 -1979 uruchomiono instalacje produkcji kwasu fosforowego, a
następnie soli fosforowych. Do lat 80. XX w. Wizów był jedynym producentem
trójpolifosforanów sodowych, wykorzystywanych do produkcji detergentów.
W granicach Zakładów, w północnej ich części zlokalizowana jest hałda fosfogipsów,
produktu ubocznego produkcji kwasu fosforowego. W południowo - wschodniej części
Zakładów znajdują się trzy ziemne stawy osadowe. Na zachód od terenu Zakładów
przepływa rzeka Bóbr - odległość jej koryta od zachodniej krawędzi hałdy wynosi około 500
m; a od zachodniego obwałowania stawów osadowych około 1300 m.
W kwietniu 1990 roku zaprzestano produkować kwas siarkowy i zlikwidowano wydział
produkcji kwasu siarkowego, ze względu na wyeksploatowanie urządzeń technologicznych,
ekonomicznych oraz wymagań ochrony środowiska. W okresie swojej działalności zakład
emitował pyły, dwutlenek siarki, kwas siarkowy i fluor. Stopniowo ilość tych zanieczyszczeń
uległa redukcji. Zmniejszono także roczne ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych w
ściekach do rzeki Bóbr. W sierpniu 2006 dostarczająca energię do Wizowa firma Polish
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Energy Partners złożyła wniosek o upadłość zakładów ze względu na zaległości w
płatnościach. W 2006 roku sąd w Jeleniej Górze ogłosił upadłość Zakładów.
Na terenie zakładów rozmieszczono sieć piezometrów. Wody podziemne przepływają w
kierunku na zachód.
18.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, położonych poza jak i na terenie
zakładu.
W analizowanych piezometrach stwierdzono następującą jakość wód:
•

piezometr P9, położony na kierunku spływu wód – wody niezadowalającej jakości
(klasa IV). Wskaźnikami decydującymi o jakość wód były ogólny węgiel organiczny i
siarczany w klasie IV oraz odczyn w klasie V.

•

piezometr P22 i P29, położone na kierunku spływu wód - wody zadowalającej
jakości (klasa III). Zadecydował o tym odczyn oraz siarczany.

19. OTOCZENIE ZAKŁADU LUVENA S.A. ODDZIAŁ UBOCZE K/ GRYFOWA ŚL.
19.1.Charakterystyka obiektu
Fabryka Nawozów Fosforowych „Ubocz” zlokalizowana jest w miejscowości Ubocze koło
Gryfowa Śl. Zakład rozpoczął produkcję w końcu XIX w., produkując początkowo kwas
siarkowy, mączkę kostną i kleje. Wkrótce uruchomiono produkcję nawozów fosforowych. Od
strony zachodniej Fabryka graniczy z Wytwórnią Mas Bitumicznych, w kierunku północnym i
północno-zachodnim znajdują się łąki i pola uprawne, od strony południowej znajduje się
teren stacji PKP Gryfów Śląski. W kierunku południowo-wschodnim zlokalizowana jest niska
zabudowa wsi Ubocze. W odległości ok. 100 m na południe i południowy-zachód od granicy
obiektu znajdują się pojedyncze budynki mieszkalne 2 i 3 kondygnacyjne.
Fabryka Nawozów Fosforowych „UBOCZ była producentem superfosfatu, najbardziej
rozpowszechnionego nawozu fosforowego. Jako produkt uboczny wytwarzany był w Fabryce
kwas sześciofluorokrzemowy H2SiF6 . Superfosfat otrzymywano w zakładzie przez działanie
kwasu siarkowego na importowany fosforyt.
W przeszłości na terenie Fabryki prowadzono produkcję kwasu siarkowego metodą
wieżową. Surowcem w produkcji była siarka i kwas azotowy. Produkcja kwasu siarkowego
prowadzona była w Fabryce do kwietnia 1989 roku.
Obszar na którym zlokalizowana została Fabryka leży w zlewni rzeki Kwisy oraz Oldzy.
Wody podziemne przepływają na zachód. Na terenie Fabryki rozmieszczono sieć
piezometrów. Obecnie Fabryka Nawozów Fosforowych w Uboczu znajduje się w stanie
upadłości i przejęta została przez wiodącego na polskim rynku producenta nawozów
wieloskładnikowych LUVENA S.A. z Poznania.
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19.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, położonych na terenie zakładu.
W analizowanych piezometrach stwierdzono następującą jakość wód:
- piezometr P1, położony na kierunku napływu wód – wody złej jakości (klasa V).
Zadecydowało o tym stężenia fluorków,
- piezometr P2, położony na kierunku spływu wód – wody złej jakości (klasa V).
Zadecydowały o tym: przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel organiczny Zn, F, Cd, SO4,
- piezometr P3, piezometr położony na kierunku spływu wód – wody złej jakości (klasa V).
Zadecydowały o tym stężenia przewodności elektrolitycznej wł., Zn, F, SO4, NO3 .
Stan chemiczny wód analizowanych piezometrów uznać można za słaby.
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IV.PODSUMOWANIE
Monitoring

wód

podziemnych

na

obszarach

bezpośrednio

zagrożonych

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w 2012 roku, obejmował kontrolę jakości wód podziemnych wokół obiektów
stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz będących bezpośrednim źródłem
oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych.
Badaniami objęto składowiska odpadów wyłączone z eksploatacji, zrekultywowane
lub będące w trakcie rekultywacji, składowiska eksploatowane oraz inne obiekty (np.
zakłady, będące potencjalnym źródłem poważnych awarii). W 2012 roku badaniami objęto
19 obiektów w 60 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, pobrane do badań wokół wytypowanych obiektów, podobnie jak w
poprzednich latach, charakteryzowały się zróżnicowaną jakością: od wód o bardzo wysokiej
jakości (klasa I) do wód złej jakości (klasa V).
Występowanie wód w dobrym stanie chemicznym (klasy I - III) stwierdzono w otoczeniu 4
obiektów.

Wokół

pozostałych

występowały

wody

o

słabym

stanie

chemicznym.

Wskaźniki, które decydowały o klasyfikacji przy poszczególnych obiektach wymieniono
w tabeli nr 5.
Jakość wód w poszczególnych punktach pomiarowych kształtowała się następująco:
- w 5 punktach (8,3%) występowały wody I klasy - bardzo dobrej jakości,
- w 5 punktach (8,3%) występowały wody II klasy - dobrej jakości,
- w 16 punktach (26,7%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,
- w 20 punktach (33,3%) występowały wody IV klasy - niezadowalającej jakości,
- w 14 punktach (23,4%) występowały wody V klasy – złej jakości.
Wyniki badań wskazują na przewagę wód słabej jakości w klasach IV i V (w 34 piezometrach
co stanowiło 56,7 %) nad wodami dobrej jakości w klasach I, II i III (w 26 piezometrach co
stanowiło 43,3 %).
O zaklasyfikowaniu wód do klasy IV i V wokół składowisk odpadów decydowały głównie
związki azotu, OWO oraz Fe i Mn, a na terenach zakładów, będących potencjalnym źródłem
poważnych awarii: przewodność elektrolityczna wł. oraz metale ciężkie, OWO i siarczany.
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Występowanie wód zanieczyszczonych związkami azotu, w których zawartość azotanów
wynosiła powyżej 50 mg NO3/l stwierdzono w otoczeniu składowisk w m. Jaszyce, Stróża,
Wronów, Prochowice, Legnica.
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 2012 roku (słaby stan wód)
Ilość
ppk

Ilość ppk w
IV klasie

Ilość
ppk w
V klasie

Wskaźniki decydujące
o klasyfikacji

Składowisko odpadów w m.Jaszyce
(gm. Trzebnica, pow. trzebnicki)

3

2

1

jon amonowy, azotany, OWO

Składowisko odpadów w m.Wąwolnica
(gm. Strzelin, pow.strzeliński)

3

1

-

azotany

Składowisko odpadów w Strzegomianach
(gm. Sobótka, pow.wrocławski)*

2

-

-

-

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

5

4

-

mangan, żelazo, jon amonowy

Składowisko odpadów Centrozłom Wrocław S.A. w
m. Godzikowice
(gm. Oława, pow.oławski)

3

3

-

OWO, ePw, jon amonowy,
mangan

Składowisko odpadów w m. Wronów
(gm. Niechlow,pow. górowski)

3

2

-

ePw, azotany

Składowisko odpadów w m. Stróża
(gm. Mietków, pow.wrocławski)

2

-

1

azotany

Składowisko odpadów Z.S. „Jelcz” w JelczuLaskowicach
(m. Jelcz-Laskowice, pow.oławski)

3

2

1

jon amonowy, azotyny, mangan,
żelazo

Składowisko odpadów w m. Brzeście
(gm. Zórawina, pow.wrocławski)

3

1

-

OWO, ePw, jon amonowy

Obiekt
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Ilość
ppk

Ilość ppk w
IV klasie

Ilość
ppk w
V klasie

Wskaźniki decydujące
o klasyfikacji

Składowisko odpadów w m. Międzybórz
(gm. Międzybórz, pow.oleśnicki)

3

2

-

OWO, jon amonowy, odczyn

Teren Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
„Kogeneracja” S.A. we Wrocławiu, ul. Łowiecka
(m. Wrocław)*

6

-

-

Składowisko odpadów komunalnych
w Radwanicach (gm.Radwanice, pow.Polkowice)*

3

-

-

-

Składowisko odpadów komunalnych w Prochowicach
(gm.Prochowice, pow.Legnica)

3

2

1

OWO, azotany, jon amonowy

Składowisko odpadów komunalnych w Legnicy
(m.Legnica)

3

-

2

OWO, jon amonowy, azotany,
przewodność elektrolityczna

Składowisko odpadów w Wałbrzychu - ul.
Beethovena
(m. Wałbrzych, pow.wałbrzyski)

3

-

3

jon amonowy, ogólny węgiel
organiczny, przewodność el.
suma WWA

Składowisko odpadów w Lubomierzu (gm.Lubomierz,
pow.lwówecki)*

3

-

-

-

Składowisko odpadów w Lubawce
(gm. Lubawka, pow.kamiennogórski)

3

-

2

ołów

Otoczenie Zakładów Chemicznych „Wizów” S.A. w
Łące koło Bolesławca
(gm.Bolesławiec, pow.bolesławiecki)

3

1

-

odczyn, OWO, SO4,

Otoczenie zakładu „LUVENA S.A.” Oddział Ubocze
koło Gryfowa Śl.
(gm.Gryfów Śl., pow. lwówecki)

3

-

3

ePw, cynk, kadm, fluorki,
azotany, OWO, SO4

Obiekt

-

* wokół obiektu nie występują wody w klasach IV i V
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V. WNIOSKI
Przeprowadzone w 2012 roku badania wód podziemnych na terenie województwa
dolnośląskiego, wokół obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz
będących

bezpośrednim

źródłem

oddziaływania

zanieczyszczeń

komunalnych

i przemysłowych, wykazały występowanie obszarów, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie
wód podziemnych. Analiza wyników wskazała na utrzymujący się słaby stan wód
podziemnych wokół, badanych już poprzednich latach, takich obiektów jak składowisko
odpadów „Centrozłom Wrocław” w m. Godzikowice, składowisko Z.S. „Jelcz” w Jelczu Laskowicach,

na terenie zakładów „Luvena”, „Wizów”, wokół składowisk odpadów w m.

Wronów, Wąwolnica, Brzeście, Stróża, Międzybórz, Prochowice, Legnica, Lubawka oraz na
terenach wodonośnych m. Wrocławia.

Słaby stan wód wykazano także wokół obiektów

badanych przez WIOŚ po raz pierwszy jak zrekultywowane składowisko odpadów
w Jaszycach i składowisko przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Dobry stan wód wykazano w
wodach podziemnych, pobranych wokół składowisk w Strzegomianach, Radwanicach
i Lubomierzu oraz na terenie ZEW „Kogeneracja S.A. we Wrocławiu.
Zgodnie z art.124, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r.
poz.21) obowiązek monitorowania składowisk odpadów spoczywa na zarządcy obiektu.
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 2012 roku, podobnie jak
w poprzednich latach wynika, iż o obniżeniu klasyfikacji wód w danym punkcie pomiarowym
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często nie decydują powyżej wymienione wskaźniki, ale wskaźniki dodatkowe takie jak np.
związki

azotu,

siarczany

oraz

żelazo

i

mangan,

pochodzenia

naturalnego

lub

antropogenicznego. 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 wymienionym powyżej
rozporządzeniu, a decydują najczęściej o klasyfikacji wód terenów wokół składowisk
odpadów.

VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
- Dane z bazy „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław
- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne warunki hydrogeologiczne w rejonie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Prochowicach. Wrocław,
kwiecień 2005 r.
- Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne wykonania sieci monitoringu
lokalnego składowiska odpadów w miejscowości Radwanice, październik 2000 r.
- Informacje od Zarządców obiektów udzielane w trakcie poboru prób wód podziemnych
- GEOTEST- WROCŁAW : Dokumentacja hydrogeologiczna uproszczona dla monitoringu
piezometrycznego obiektów TEA-1, TKM-1 i TWCh-1 na terenie głównym ZEW
KOGENERACJA S.A. przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu, Wrocław 2001
- Materiały własne WIOŚ we Wrocławiu (protokoły z kontroli obiektów, objętych badaniami w
2012 roku)
- Materiały, w tym dokumentacje hydrogeologiczne z wykonania otworów obserwacyjnych
tworzących sieć monitoringu wód podziemnych wokół składowiska odpadów, wykorzystane
w

opracowaniach

WIOŚ

pt:

Ocena

jakości

wód

podziemnych

na

obszarach

uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w
województwie dolnośląskim w 2003, 2006, 2007 roku”
- Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego
przy

ul.

Beethovena

w

Wałbrzychu:

Zakłady

Pomiarowo-Badawcze

Energetyki

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska, 2011 rok
- Sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
nadesłane do WIOŚ w ramach ustawowych obowiązków zarządców obiektów
-WroTech PPD: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
Jaszycach, gmina Trzebnica, Wrocław 2008
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