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I. WPROWADZENIE
W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
kontynuował

badania

jakości

wód

podziemnych,

na

zagrożonych

obszarach

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. teren zakładów i baz paliw ,
stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych.
Celem monitoringu było określenie wpływu obiektu na środowisko wodne lub w przypadku
obiektów, gdzie prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących zmian.
Badaniami objęto 17 obiektów w 56 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 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk
odpadów (Dz.U.2013.523) i obejmował oznaczenie takich wskaźników jak: odczyn,
przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel org. (OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Dodatkowo oznaczono także związki azotu oraz wskaźniki specyficzne przy wybranych
obiektach np. substancje ropopochodne, siarczany, chlorki, żelazo, mangan.
Obiekty objęte badaniami wymieniono poniżej. W nawiasach podano liczbę badanych ppk.
1. Składowisko odpadów „Maślice” (m. Wrocław) - (3),
2. Składowisko odpadów w m. Dankowice (gm. Jordanów Śl., pow. wrocławski) - (3),
3. Składowisko odpadów w m. Starym Wiązowie (gm. Wiązów, pow. strzeliński) – (3),
4. Tereny wodonośne m. Wrocławia (gm. Siechnice, pow. wrocławski) - (5),
5.

Składowisko odpadów w m. Bielawa (gm. Długołęka, pow. wrocławski) - (3),

6. Składowisko odpadów MPWiK S.A. Wrocław w Piecowicach (gm. Długołęka, pow.
wrocławski) – (3),
7. Składowisko odpadów w m. Wojczyce (gm. Środa Śl, pow. średzki) – (3),
8. Teren FAM Grupa Kapitałowa S.A. Zakład we Wrocławiu., ul. Avicenny – (3),
9. KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny
Most” (gm. Rudna, pow. lubiński; gm. Polkowice, pow. polkowicki) – (4),
10. KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin, Zbiornik Odpadów Poflotacyjnych
„Gilów” (gm. Polkowice, pow. polkowicki; gm. Lubin, pow. lubiński) – (4),
11. KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Polkowice Sieroszowice, Składowisko
przemysłowe w rejonie szybu SG w Jakubowie (gm. Radwanice, pow. polkowicki) – (3),
12. Składowisko odpadów w Jaroszowie (Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.)
(gm. Strzegom, pow. świdnicki) – (3),
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13. Teren PKP Węgliniec (gm. Węgliniec, pow. zgorzelecki) – (4),
14. Stacja Paliw BP Eltur –Trans w Bogatyni (gm. Bogatynia, pow. zgorzelecki) – (2),
15. Baza paliw PKN ORLEN Bolesławiec (gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki) – (2),
16. Składowisko odpadów Ścięgny – Kostrzyca (gm. Podgórzyn, Mysłakowice, pow.
jeleniogórski) – (4),
17. Składowisko odpadów w Stojanowie k/Pieńska (gm. Pieńsk, pow. zgorzelecki) – (4).
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.
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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 2013 r. w rejonie
wrocławskim
Nazwa obiektu

Składowisko
odpadów
„Maślice”
(m. Wrocław)

Składowisko
odpadów w m.
Dankowice (gm.
Jordanów Śl.,
pow.
wrocławski)

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezometr
P12

Głębokość
zwierciadła wody
wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

Uwagi

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

 1,00

N 51,17099
E 16,92509

piezometr
P11

 2,00

N 51,17513
E 16,92646

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
P9

 3,70

N 51,17550
E 16,92884

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
P1

 1,20

N 50,84691
E 16,87736

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

 1,30

N 50,84627
E 16,87815

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

N 50,84581
E 16,87777

piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód na
składowisko

10.07.13

25.07.13
piezometr
P2

piezometr
P3

 5,20
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Nazwa obiektu

Składowisko w
odpadów w
Starym
Wiązowie (gm.
Wiązów, pow.
strzeliński)

Nazwa
otworu

Data
poboru

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

piezometr 28.08.13
P1

 2,50

N 50,79790
E17,22134

piezometr
P2

 1,50

N 50,79812
E17,21920

 1,30

piezometr
P3

Tereny
wodonośne m.
Wrocławia

Głębokość
zwierciadła wody
wm

 1,10

piezometr
P 16

N 50,79879
E17,22048

N 51,04284
E 17,15148

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

 1,30

N 51,04263
E 17,14829

piezometr
P5

 2,40

N 51,04408
E 17,13401

piezometr
P8

 2,30

piezometr
P 23

 1,70

N 51,04167
E 17,13233

piezometr
P1

 1,70

N 51,15554
E 17,23782

 1,40

N 51,15466
E 17,23757

piezometr na
kierunku spływu
wód z obiektu

 2,10

N 51,15566
E 17,24015

piezometr na
kierunku napływu
wód na teren
obiektu

piezometr
P 15
19.06.13

Składowisko
odpadów w m.
Bielawa (gm.
Długołęka, pow.
wrocławski)

Uwagi

piezometr
P2

piezometr
P3

12.09.13

N 51,04415
E 17,13789

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

N 51,13528
E 17,21899

10,40

N 51,13491
E 17,21880

 9,60

N 51,13503
E 17,21927

piezometr
P1

 4,65

N 51,13261
E16, 68229

piezometr 21.08.13
P2

 4,20

N 51,13233
E16,67576

piezometr
P6

 0,90

N 51,13765
E16, 67499

piezometr 04.09.13
P6

 2,40

N 51,09275
E16,95035

piezometr
P5

 1,80

N 51,09270
E16,95065

piezometr
P3

 0,90

N 51,09265
E16,95180

Składowisko
odpadów MPWiK
S.A.Wrocław w
piezometr 18.07.13
Piecowicach
P15
(gm. Długołęka,
pow.
wrocławski)
piezometr
P16

Teren
FAM Grupa
Kapitałowa S.A.,
Zakład we
Wrocławiu, ul.
Avicenny

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

 10,20

piezometr
P14

Składowisko
odpadów w m.
Wojczyce (gm.
Środa Śl, pow.
średzki)

Głębokość
zwierciadła wody
wm

Uwagi

piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska, przy
drodze na teren
obiektu
piezometr na
kierunku napływu
wód na
składowisko na
polu uprawnym
piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska w
lesie
piezometr
na kierunku
napływu wód na
składowisko
piezometr
na kierunku
spływu wód ze
składowiska
piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr na
kierunku spływu
wód przy wjeździe
na teren obiektu
piezometr
na kierunku
spływu wód na
poł-zach.od hali
piezometr
zlokalizowany na
kierunku napływu
wód, na wschód
od hali
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Tabela 2. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód
podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2013 r. w rejonie
legnickim
Głębokość
Współrzędne
zalegania
Nazwa
Data
geograficzne
Nazwa obiektu
Uwagi
zwierciadła
o
otworu
poboru
punktu lub
wody
obiektu
wm

KGHM Polska
Miedź S.A. Obiekt
Unieszkodliwiania
Odpadów
Wydobywczych
„Żelazny Most”
(gm. Rudna, pow.
lubiński; gm.
Polkowice, pow.
polkowicki)

KGHM Polska
Miedź S.A.
Zakłady Górnicze
Lubin, Zbiornik
Odpadów
Poflotacyjnych
„Gilów” (gm.
Polkowice, pow.
polkowicki; gm.
Lubin, pow.
lubiński)

piezometr
PO401AE

∇ 2,80

N 51,50442
E 16,25056

piezometr
PO64 E

∇ 2,30

N 51,50132
E 16,24600

18.06.2013 r.

piezometr
P16 AW

∇ 1,22

N 51,51887
E 16,16910

piezometr
P 203 AW

∇ 3,44

N 51,53189
E 16,18180

piezometr
P2

∇ 9,70

N 51,46725
E 16,11790

piezometr
P4

∇ 8,10

N 51,46589
E 16,11080

piezometr
P14

∇ 2,2

N 51,44196
E 16,12991

piezometr
P43

∇ 8,1

N 51,43800
E 16,15454

23.09.2013 r.

piezometry
zlokalizowane są
na kierunku spływu
wód ze
składowiska

piezometry
zlokalizowane na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
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Nazwa obiektu

KGHM Polska
Miedź S.A.
Zakłady Górnicze
Polkowice
Sieroszowice,
Składowisko
przemysłowe w
rejonie szybu SG
w Jakubowie (gm.
Radwanice, pow.
polkowicki)

Nazwa
otworu

Data
poboru

Głębokość
zalegania
zwierciadła wody
wm
 8,70

piezometr
P1

piezometr
P2

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

N 51,60314
E 15,99925

 3,0
N 51,60019
E 15,99863

17.06.2013 r.

 2,70

piezometr
P3

N 51,60028
E 15,99921

Uwagi

piezometry
zlokalizowane na
kierunku napływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowane na
kierunku spływu
wód ze
składowiska
piezometr
zlokalizowane 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 2013 r. w rejonie
wałbrzyskim
Nazwa obiektu

Składowisko
odpadów w
Jaroszowie
(Ekologiczne
Centrum
Utylizacji) (gm.
Strzegom, pow.
świdnicki)

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezomet
r
P1

21.05.1
3

piezomet
r
P2

studnia
nr 25/I w
Rusku
(ujęcie
wody
"Laski")

Głębokość
zwierciadła wody
wm

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

Uwagi

 15,5

N 50,99983
E 16,46214

piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska

2,50

N 51,00777
E 16,44869

piezometr na
kierunku spływu
wód ze
składowiska

 16,30

N 50,99968
E 16,47095

studnia
zlokalizowana 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 2013 r. w rejonie
jeleniogórskim
Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
poboru

piezometr
P1
Teren PKP
Węgliniec (gm.
Węgliniec,
pow.
zgorzelecki)

Stacja Paliw
BP „Eltur –
Trans” w
Bogatyni (gm.
Bogatynia,
pow.
zgorzelecki)

piezometr
P2

Głębokość
zalegania
zwierciadła
wody
wm
 0,90

17.09.13

Współrzędne
geograficzne
punktu

N 51,28938
E 15,23678

 1,70

N 51,28806
E 15,23692

piezometr
P3

 1,60

N 51,28811
E 15,23742

piezometr
P4

 1,20

N 51,28786
E 15,23736

piezometr
P1

 1,20

N 50,94539
E14,92086

 - 1,10

N 50,94547
E14,92047

Uwagi

piezometr
zlokalizowany obok
nieczynnego
magazynu paliw, na
kierunku spływu wód

piezometr
zlokalizowany przy
remediacyjnej,
kontenerowej
oczyszczalni ścieków
(przy nieczynnym
punkcie napełniania
lokomotyw paliwem),
na kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany przy
remediacyjnej,
kontenerowej
oczyszczalni ścieków
(przy nieczynnym
punkcie napełniania
lokomotyw paliwem),
na kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany przy
remediacyjnej
kontenerowej
oczyszczalni ścieków
(przy nieczynnym
punkcie napełniania
lokomotyw paliwem),
na kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany za
parkingiem stacji
paliw, na kierunku
spływu wód

27.06.13

piezometr
P–2

piezometr
zlokalizowany za
parkingiem stacji
paliw po prawej
stronie, na kierunku
spływu wód
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Nazwa obiektu

Nazwa
otworu

Data
pobor
u

Baza paliw PKN
ORLEN
Bolesławiec
(Bolesławiec,
pow.
bolesławiecki)

piezometr
P1

19.06.
13

Składowisko
odpadów
Stojanowie
k/Pieńska
(gm. Pieńsk,
pow.
zgorzelecki)

Współrzędne
geograficzne
punktu lub
obiektu

 2,40

N 51,27444
E15,57139

 2,15

N 51,27347
E15,57138

 2,00

N 50,80315
E15,78763

piezometr
P2

 1,50

N 50,80821
E 15,78875

piezometr
P3

 0,30

N 50,80725
E15,78992

piezometr
P4

 0,80

N 50,80721
E 15,78867

piezometr
P2
Składowisko
odpadów
Ścięgny –
Kostrzyca (gm.
Podgórzyn,
Mysłakowice,
pow.
jeleniogórski)

Głębokość
zwierciadła wody
wm

piezometr
P1

piezometr
P1

piezometr
P2

17.06.
13

16.09.
13

 2,60

N 51,25862
E15,06936

 2,40

N 51,25862
E 15,06936

piezometr
P3

 3,40

N 51,25806
E 15,07164

piezometr
P4

 1,60

N 51,26195
E 15,07067

Uwagi

piezometr
zlokalizowany za
zbiornikiem nr 35
od strony
zachodniej na
kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany
przed zbiornikiem
nr 35, na kierunku
spływu wód
piezometr
zlokalizowany
przed
składowiskiem na
kierunku spływu
wód z obiektu

piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu
piezometr
zlokalizowany na
kierunku spływu
wód z obiektu
piezometr
zlokalizowany przy
zbiorniku odcieków
niebieski, na
kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany przy
zbiorniku odcieków
na kierunku spływu
wód

piezometr
zlokalizowany na
południe od
składowiska, na
kierunku spływu
wód
piezometr
zlokalizowany w
lesie, na kierunku
spływu wód
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

1. SKŁADOWISKO ODPADÓW „MAŚLICE” (m. Wrocław)
1.1. 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 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, polegającą m.in. na uformowaniu całej bryły składowiska,
przykryciu

wierzchowiny

mineralną

warstwą

wyrównująco-odgazowującą,

wykonaniu

instalacji do unieszkodliwiania gazu wysypiskowego oraz 30 studzienek odgazowujących.
W ramach prac wyremontowano też zbiornik na odcieki. Inwestycja została zrealizowana
przez Gminę Wrocław- w ramach projektu „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu” 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.
1.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów rozmieszczonych w rejonie
składowiska.
W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie zróżnicowanych klas jakości
wód, od I do IV. Wody piezometru P12, zlokalizowanego na kierunku napływu wód na
składowisko, zaliczono do wód bardzo dobrej jakości (klasa I). W poprzednio prowadzonych
tu badaniach w 2009 roku stwierdzono występowanie wód klasy III.
Wody piezometru P11, położonego na kierunku spływu wód z obiektu zaliczono do wód
niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w 2009 roku. O klasyfikacji zadecydowała
przewodność elektrolityczna, OWO, stężenie jonów amonowych zaklasyfikowane do klasy V
oraz stężenie miedzi i azotynów w klasie IV.
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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 w klasie V.
Stan chemiczny wód piezometru P12 uznać można za dobry, a P11 i P9 za słaby.

2. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. DANKOWICE (gm. Jordanów Śl., pow.
wrocławski)
2.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Dankowicach zlokalizowane
jest na działkach o nr ewidencyjnych 247/1, 247/2, 247/3, 247/4 obręb Dankowice.
Właścicielem obiektu jest Gmina Jordanów Śl. Składowisko otoczone jest gruntami ornymi.
W odległości ok. 750 m na zachód od składowiska przepływa rzeka Ślęza, zaś
w odległości ok. 300 m w kierunku północno-zachodnim niewielki ciek bez nazwy będący
dopływem Ślęzy. Spływ wód podziemnych górnego poziomu czwartorzędu odbywa się
w kierunku północnym i północno –zachodnim, zgodnie z nachyleniem terenu.
Składowisko położone jest na wschodnim zboczu wzgórza Gronik na wysokości ok. 170 m
npm. Powstało ono w 1994 roku w wyrobisku poeksploatacyjnym piasku o powierzchni
2,83 ha. Powierzchnia całej kwatery składowania wynosi 1,5 ha, resztę stanowią drogi
dojazdowe i plac manewrowy.
Na składowisku brak jest podstawowego wyposażenia zgodnego z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549 z 2003 r.). m.in. systemu
drenażu wód odciekowych, zbiornika odcieków, uszczelnienia dna kwatery. Składowisko nie
posiada zaplecza socjalnego, a do obiektu nie są doprowadzone żadne media. Składowisko
wyposażone jest w:
 sieć piezometrów – jeden na dopływie (P-3) i dwa na odpływie (P-1 i P-2),
 dwie studnie odgazowujące odgazowania biernego o głębokości 550 m każda,
 sieć reperów P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6.
Składowiskiem nie jest eksploatowane począwszy od 1 stycznia 2008 r. Kwatera
składowania wypełniona jest w 75%. Na składowisku odpadów zdeponowane zostały
niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), pochodzące głównie z gospodarstw
domowych gminy Jordanów Śląski.
Zgodnie z danymi z 2008 r. na składowisku odpadów unieszkodliwiono łącznie 3322 Mg
odpadów. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach
posiada decyzję z dnia 15.12.2011 roku Starosta Powiatu Wrocławskiego nr 565/2011
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zezwalającą na zamknięcie składowiska oraz „Dokumentacją określającą techniczny sposób
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Dankowice gmina Jordanów Śląski” opracowanej przez GEOTRADE Sp. z o. o. z Wrocławia.
Do chwili obecnej nie podjęto rekultywacji obiektu.
2.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów (P1, P2, P3), rozmieszczonych
wokół składowiska. Charakteryzowały się one zróżnicowaną jakością – od wód bardzo
dobrej jakości (klasa I) do wód złej jakości (klasa V). Wody piezometru P3, położonego na
kierunku napływu wód na składowisko, zaliczono do wód niezadowalającej jakości (klasa IV)
ze względu na stężenie azotanów (98,3 mg/l). Wody piezometru P1, położonego na kierunku
spływu wód z terenu obiektu zaklasyfikowano do wód klasy I. Jedynie przewodność
elektrolityczna osiągnęła tu granice klasy II. W piezometrze P2, położonym na kierunku
spływu wód, wykazano występowanie wód złej jakości (klasa V). Zadecydowały o tym
azotany (483 mg/l) i przewodność elektrolityczna.
Stan chemiczny wód w piezometrze P1 uznać można za dobry, a piezometrze P2 i P3 za
słaby.

3. SKŁADOWISKO ODPADÓW W STARYM WIĄZOWIE (gm. Wiązów, pow.
strzeliński)
3.1. Charakterystyka obiektu
Teren składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Starym Wiązowie
zlokalizowany jest w centrum gminy Wiązów, w odległości ok. 1,5 km na południowy wschód od miasta Wiązów na terenie obrębu Stary Wiązów, działka 378/3 AM2. Najbliższe
zabudowania znajdują się w odległości 700 m na północny - wschód. Są to zabudowania wsi
Janowo.
W pobliżu składowiska przebiega droga Wiązów–Janowo. Obiekt otoczony jest
gruntami ornymi. Właścicielem obiektu jest Gmina Wiązów. Obiekt funkcjonował w latach
2000-2011.

Powierzchnia

składowiska

wynosi

2,1

ha,

a pojemność

63500

m3.

Nagromadzono tutaj około 15 tys. Mg odpadów.
Teren składowiska jest ogrodzony i posiada bramę wjazdową. Składowisko posiada
uszczelnienie geowłókniną, drenaż i zbiornik na odcieki, brodzik, wagę, zaplecze socjalne,
energię elektryczną oraz system monitoringu zanieczyszczenia wód podziemnych
(3 piezometry).Obiekt nie posiada instalacji odgazowującej za wyjątkiem jednej rury
perforowanej usytuowanej w centralnej części składowiska.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Wiązowie
posiada decyzję z dnia 1.08.2012 roku Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 34/2012
zezwalającą na zamknięcie składowiska oraz określającą m.in. techniczny sposób
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zamknięcia składowiska jak i harmonogram rekultywacji.
Pod względem hydrograficznym opisywany teren leży na obszarze zlewni rzeki
Oławy. Spływ wód następuje w kierunku północno-zachodnim ku piezometrom P2 i P3.
3.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu.
Analizowane wody podziemne charakteryzowały się one zróżnicowaną jakością od wód
zadawalającej jakości (klasa III) do wód złej jakości (klasa V).
W przypadku piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu
o klasyfikacji do wód złej jakości (klasa V) zadecydowało stężenie azotanów (135 mg/l).
W poprzednich badaniach w 2008 r. wody tego piezometru zaliczono do klasy II.
Wody piezometru P2, położonego na kierunku spływu wód z obiektu zaklasyfikowano do
wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego i
OWO w klasie V. W badaniach przeprowadzonych w 2008 roku wody tego piezometru
zaliczono do wód klasy I. Wody piezometru P3, położonego na kierunku spływu wód z
obiektu zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa III), jak w poprzednich badaniach.
Zadecydowało o tym stężenie ołowiu w klasie III i odczyn w klasie IV.
Stan chemiczny badanych wód uznać można za dobry w piezometrze P3, a za słaby w
piezometrach P1 i P2.

4. TERENY WODONOŚNE M. WROCŁAW (gm. Siechnice, pow.wrocławski)
4.1. Charakterystyka obiektu
Tereny wodonośne Wrocławia to 1026 hektarów łąk i stawów na południowym wschodzie
miasta. Położone są one 6 kilometrów od centrum, w obrębie samego Wrocławia, jak i gminy
Siechnice. Obszar ten już pod koniec XIX wieku został przeznaczony do uzdatniania wody.
Jego wykorzystywanie do tych celów możliwe było dzięki pokryciu terenu siecią rowów,
kanałów i stawów infiltracyjnych oraz pompowni wody. Pierwsze studnie poborowe i rurociągi
powstały tu w latach 1902-1904. Wtedy też do użytku została oddana pompownia Świątniki.
Tak samo jak na początku XX wieku, tak i obecnie na tereny wodonośne wodę z rzeki Oławy
pompuje pompownia Czechnica. Trafia ona do liczącej 21 kilometrów sieci rowów i kanałów
nawadniających. Dopiero te rozprowadzają ją do 63 stawów infiltracyjnych o łącznej
powierzchni niemal 60 hektarów. Ilość dostarczanej wody do poszczególnych zbiorników
regulowana jest różnego rodzaju zastawkami. Od ich sprawnej pracy uzależniona jest
efektywność procesu infiltracji, który polega na nabraniu przez wodę powierzchniową
lepszych właściwości wody podziemnej. Odpowiada za to wiele procesów biologicznych,
chemicznych i fizycznych zachodzących podczas kilkutygodniowego przebywania wody w
gruncie. Z kolei woda poddana procesowi infiltracji pobierana jest z całego obszaru terenów
wodonośnych. Wykorzystywana jest do tego sieć 558 studni poborowych, które dostarczają
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ją rurociągami do trzech pompowni: Radwanice, Świątniki i Bierdzany. Charakterystycznymi
punktami na trasie przepływu polepszonej już wody są historyczne wieże odpowietrzające.
Zadaniem tych kilkumetrowej wysokości i doskonale komponujących się z otoczeniem
ciekawą architekturą budynków jest utrzymanie próżni w rurociągach lewarowych, tak by
woda bez przeszkód trafiała do Zakładu Uzdatniania Wody Na Grobli a z niego do mieszkań
wrocławian.
Tereny wodonośne to nie tylko miejsce ujmowania wody. To także zielone płuca stolicy
Dolnego Śląska i naturalny polder zalewowy na czas powodzi. Źródłem zanieczyszczenia
środowiska

w

rejonie

terenów

wodonośnych

pozostaje

nadal

zorganizowana

i

niezorganizowana emisja pyłów i gazów z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
„Kogeneracja” S.A. – Elektrociepłownia Czechnica, wywiewanie pyłów oraz ługowanie
wieloskładnikowych zanieczyszczeń ze składowiska popiołów Elektrociepłowni i hałdy
żelazochromu Huty Siechnice, która jest obecnie przerabiana przez firmę „Local Recycling”
Center Sp. z o.o. Elektrociepłownia Czechnica emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2,
CO oraz benzo(a)piren. Obecnie w pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia
Obwodnica Wrocławia.
4.2. Ocena wyników badań
Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód podziemnych z 5 piezometrów,
zlokalizowanych na terenach wodonośnych w pobliżu składowiska EC Czechnica i hałdy
Huty Siechnice. W badanych piezometrach stwierdzono następującą jakość wód:
- piezometr P16 – wody niezadowalającej jakości (klasa IV)- O klasyfikacji zadecydował
mangan w klasie V. W poprzednim 2012 roku wody tego piezometru zaklasyfikowano do
klasy I. Pozostałe badane wskaźniki osiągnęły granice klasy I i II (przewodność
elektrolityczna).
W piezometrach P15, P5 i P8 stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości
(klasa IV), podobnie jak w poprzednim roku. O klasyfikacji decydowały następujące
wskaźniki:
- piezometr P15 - stężenie jonu amonowego oraz manganu w klasie V,
- piezometr P5 - stężenie manganu i żelaza w klasie V,
- piezometr P8 - odczyn i OWO w klasie IV oraz stężenie jonu amonowego, żelaza
i manganu w klasie V. W wodach piezometru P23, zlokalizowanego w pobliżu hałdy Huty
Siechnice na terenie zakładu jej przerobu, stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej
jakości (klasa I). Jedynie OWO i przewodność elektrolityczna osiągnęła granice klasy II. W
piezometrze tym nastąpiła poprawa jakości wód, gdyż w poprzednim roku wykazano tu
występowanie wód klasy IV.
Stan chemiczny wód piezometrów P16, P15, P5, P8 uznać można za słaby, a P 23 za dobry.
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5.SKŁADOWISKO
wrocławski)

ODPADÓW

W

M.

BIELAWA

(gm.

Długołęka,

pow.

5.1. Charakterystyka obiektu
Obszar składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bielawa
położony jest w odległości około 600 m od najbliższych zabudowań miejscowości Bielawa
po stronie północno-wschodniej, 1400 m od najbliższych zabudowań miejscowości Kamień
po stronie północno-zachodniej i około 1800 m od zabudowań miejscowości Piecowice po
stronie południowo-wschodniej. Do składowiska doprowadzona jest droga utwardzona
płytami betonowymi od drogi powiatowej nr 154.
W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska po stronie zachodniej znajduje się
składowisko odpadów przemysłowych firmy PPG Deco Polska. Od strony północnej,
wschodniej i południowej składowisko graniczy z gruntami rolnymi.
Teren składowiska położony jest w zlewni rzeki Widawy. Po południowo-zachodniej
stronie składowiska zlokalizowany jest rów melioracyjny, dopływający do rzeki Topór,
znajdującej się w odległości około 800 m na północ od składowiska. Spływ wód
podziemnych z rejonu kwatery odbywa się w kierunku południowo-zachodnim, zgodnie z
morfologią terenu.
Powierzchnia składowiska wynosi 2,4 ha, a pojemność 30 tys. m3. Obiekt
funkcjonował w latach 2001-2010. Na składowisku nagromadzono około 22 tys. Mg
odpadów. Właścicielem obiektu jest Gmina Długołęka.
Składowisko złożone było z jednej kwatery. Dno kwatery zostało uszczelnione matą
bentofix, na których jest ułożona folia PEHD o grubości 2,0 mm. Dodatkowo na całej
uszczelnionej powierzchni zastosowano geowłókninę. Do odbioru odcieków powstających na
skutek infiltracji wód deszczowych wykonany jest drenaż z rur PEHD odprowadzający
odcieki do pompowni, gdzie samoczynnie włączające się pompy przepompowują je do
zbiornika odcieków o pojemności 1992 m3.
W celu odprowadzenia gazów procesowych powstających w złożu odpadów wybudowano
2 studnie odgazowujące. Obiekt posiada zaplecze socjalno-techniczne: kontener socjalnowagowy, wagę samochodową, budynek garażowy, brodzik dezynfekcyjny.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bielawie posiada
decyzję z dnia 25.05.2011 roku Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 25/2011
zezwalającą na zamknięcie składowiska oraz określającą m.in. techniczny sposób
zamknięcia składowiska jak i harmonogram rekultywacji. Rekultywację rozpoczęto.
5.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych w pobliżu składowiska.
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Charakteryzowały się one zróżnicowaną jakością. W piezometrze P3, położonym na
kierunku napływu wód w kierunku obiektu wykazano występowanie wód dobrej jakości (klasa
II). Zadecydowały o tym azotany (17,4 mg/l), azotyny i jon amonowy.
W piezometrze P2, zlokalizowanym na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie wód
zadawalającej jakości (klasa III). Zadecydowały o tym azotany (46,9 mg/l) w klasie III i OWO
w klasie IV. Wody piezometru P1, położonego także na kierunku spływu wód zaliczono do
wód niezadawalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (57,5 mg/l).
Stan chemiczny wód w piezometrach P2 i P3 uznać można dobry, a w piezometrze P1 za
słaby.

6. SKŁADOWISKO ODPADÓW MPWIK S.A. WROCŁAW W PIECOWICACH
(gm. Długołęka, pow. wrocławski)
6.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o (MPWiK) we Wrocławiu, zlokalizowane jest w obrębie wsi Piecowice, położonej
w gminie Długołęka. Zostało ono usytuowane w wyrobisku po byłej piaskowni. Od strony
wschodniej,

północno-wschodniej

i

południowej

przylega

do

terenów

leśnych,

a z pozostałych stron otoczone jest gruntami ornymi. Obiekt położony jest w odległości 12
km na wschód od centrum Wrocławia, około 300 m na północ od drogi asfaltowej Wrocław Kiełczów - Oleśnica. Powierzchnia obiektu wynosi 1,38 ha. Obiekt został oddany do
eksploatacji w 1986 roku. Do 2003 roku właścicielem obiektu był POLAR S.A. W 2003 roku
obiekt został przekazany MPWiK. W 2006 roku nastąpiło zamknięcie składowiska.
Do 1993 roku na składowisku funkcjonowało także wylewisko o poj. 1800 m 3.
Pojemność obiektu wynosi 525000 m3. Podłoże składowiska wyłożone jest folią PCV
z tworzywa sztucznego. Odcieki ujmowane były za pomocą drenażu z kamionki perforowanej
i

odprowadzane

do

studzienek

ściekowych,

skąd

wywożone

były

samochodami

ascenizacyjnymi i dowożone do zakładowej oczyszczalni ścieków POLAR S.A. Cały teren
obiektu jest ogrodzony płotem z siatki drucianej i naturalną zielenią.
Od 1986 roku na składowisku deponowane były odpady z tworzyw sztucznych, osady
poneutralizacyjne (zawierają wodorotlenki Ni, Cr, Cu, Pb), popiół ze spalarni odpadów
przemysłowych (piec do wypalania zawieszek), odpady różne (drewno, opony, opakowania),
a do 1995 roku także odpady lakiernicze. Do rekultywacji składowiska używany był osad
pofermentacyjny

ustabilizowany

z

mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni

ścieków,

zlokalizowanej na terenie POLAR S.A. Od 2003 roku MPWiK wywoziło na składowisko
skratki, piasek z piaskowników, osady ściekowe, szlamy, osady z klarowania wody, zużyty
węgiel aktywny, glebę i ziemię, gruz. Odpady te posłużyły do rekultywacji składowiska.
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Główny spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowo-zachodnim tj. w
kierunku wsi Śliwice.
6.3. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych wokół składowiska
P14, P15 i P16. Badane wody to wody nie zadowalającej jakości (klasa IV) i wody złej
jakości (klasa V), podobnie jak w badaniach przeprowadzonych przez WIOŚ w 2007 roku.
W wodach piezometru P15, położonego na kierunku napływu wód na składowisko,
stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w 2007 roku.
Zadecydowało o stężenie azotanów (128 mg/l), cynku i kadmu.
W wodach piezometru P14, położonego na kierunku spływu wód, stwierdzono występowanie
wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w poprzednich badaniach. Zadecydowało o tym
stężenie azotanów (174 mg/l). Pozostałe badane wskaźniki oscylowały w granicach klas I i II.
W wodach piezometru P16, położonego także na kierunku spływu wód z obiektu,
stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym
stężenie OWO w granicach klasy V. W piezometrach P14 i P16 stężenia pozostałych
badanych wskaźników mieściły się w granicach klasy I i II, a podobne klasy jakości jak w
2013 stwierdzono też w 2007 roku. Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby.

7. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. WOJCZYCE (gm. Środa Śl, pow. średzki)
7.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojczycach
zlokalizowane zostało w miejscu nieczynnego wyrobiska żwiru. Położone jest ono pomiędzy
wsiami Wojczyce i Kryniczno w gminie Środa Śląska, w odległości ok. 6 km na południowy wschód od granic miasta. Najbliższe zabudowania gospodarczo - mieszkalne wsi Kryniczno
położone są w odległości ok. 250 m od granic składowiska, natomiast od wsi Wojczyce ok.
300 m. Składowisko otoczone jest przez grunty orne. Od strony wschodniej składowiska w
odległości ok. 50 m przebiega droga asfaltowa Kryniczno - Wojczyce, która w odległości ok.
3 km na północ od składowiska łączy się z drogą Wrocław - Środa Śląska.
W odległości 60 m na południe i 260 m na zachód od składowiska znajdują się drogi
gruntowe.
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 241/5 AM-3 obręb Kryniczno. Powierzchnia
składowiska to 4,77 ha. Właścicielem obiektu jest Gmina Środa Śląska. Składowisko
eksploatowane było w latach 1984-2009. Do 1992 roku w części składowiska funkcjonowało
wylewisko nieczystości płynnych. Obiekt wyposażono w ogrodzenie i bramę wjazdową,
tablicę informacyjną i brodzik dezynfekcyjny, zaplecze gospodarczo-socjalne: barak, bieżącą
wodę. Składowisko nie posiada systemu odgazowującego i systemu drenażu. Ilość odpadów
nagromadzonych do końca 2009 roku 76,55 tys. Mg. Składowisko odpadów innych niż
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niebezpieczne

i

obojętne

w

Wojczycach

posiada

decyzje

Starosty

Średzkiego

z dnia 1.07.2009 roku nr ŚiR7645/O/16/2009 zezwalającą na zamknięcie składowiska oraz
określającą m.in. techniczny sposób zamknięcia składowiska polegający na rekultywacji
technicznej i biologicznej. Składowisko zostało zrekultywowane.
Dopływ wód do składowiska odbywa się z kierunku południowego w kierunku północnym,
natomiast odpływ w kilku kierunkach (południowo-zachodnim, północno-zachodnim,
północnym i północno- wschodnim).
7.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów P1, P2 i P6.Piezometry P3 i P4, z
których pobierano próby w 2008 roku były uszkodzone Analizowane próbki wód
podziemnych, charakteryzowały się zróżnicowaną jakością od wód dobrej jakości (klasa II)
do wód złej jakości (klasa V).
W piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód, o zaklasyfikowaniu wód do wód
zadowalającej jakości (klasy III), podobnie jak w poprzednich badaniach WIOŚ w 2008 roku,
zadecydowało stężenie azotanów (33,0 mg/l). Pozostałe wskaźniki mieściły się w granicach
klasy I. W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód, przy sadzie, o klasyfikacji do
klasy V (wody złej jakości) zadecydowało także stężenie azotanów (131,0 mg/l). Pozostałe
wskaźniki mieściły się w granicach klasy I i II. O klasyfikacji wód w piezometrze P6,
położonym na kierunku spływu wód, w pobliżu lasu, decydowała przewodność elektrolityczna
i stężenie azotynów. Wody tego piezometru zaliczono do klasy II (wody dobrej jakości). Stan
chemiczny wód piezometrów P1 i P6 uznać można za dobry, a P2 za słaby.

8. TEREN FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A., ZAKŁAD WE WROCŁAWIU, UL. AVICENNY
8.1. Charakterystyka obiektu
Zakład cynkowania ogniowego FAM Grupa Kapitałowa S.A. zlokalizowany jest przy ul.
Avicenny 16 we Wrocławiu. Cynkownia znajduje się w południowo - zachodniej, peryferyjnej
części Wrocławia, w dzielnicy Wrocław - Fabryczna, zaś jego otoczenie stanowią: pawilon
handlowy, hurtownia, pracownicze ogrody działkowe pola uprawne i nieużytki, tereny
przemysłowe, torowisko PKP.
Podstawową działalnością jest wykonywanie usług z zakresu cynkowania elementów
stalowych w celu zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakład posiada instalację do nakładania
powłok metalicznych (cynkowanie zanurzeniowe) z wsadem 4 tony stali surowej na godzinę
wraz z

instalacją

do powierzchniowej

obróbki metali

z zastosowaniem

procesów

3

chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 282 m .
Proces technologiczny nie uległ zmianie i obejmuje:


formowanie wsadu
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chemiczne oczyszczenie powierzchni poprzez odtłuszczanie i wytrawianie w kwasie
solnym oraz płukanie



topnikowanie – nanoszenie na powierzchnię stali warstwy chlorku cynku i chlorku
amonu ułatwiającej przyleganie do stali czystego metalicznego cynku



cynkowanie zanurzeniowe w wannie z ciekłym cynkiem elektrolitycznym o zawartości
99,5% Zn i 0,05%

w temperaturze 450 – 4650C. Ciepło do przeponowego

ogrzewania wanny wytwarzane jest w piecu technologicznym PML LENGSFELD
o nominalnej mocy cieplnej 1,4MW opalanym gazem ziemnym GZ-50.


chłodzenie w wodzie i ewentualne poprawki (odtrawianie)



rozformowanie wsadu.

Chemiczne czyszczenie powierzchni prowadzone jest w wannach, w których każda kąpiel
zawiera składniki kąpieli poprzedniej, co pozwala wyeliminować płukanie pomiędzy kolejnymi
etapami procesu. Odciągi z wanien chemicznej obróbki powierzchni przyłączone są do
zbiorczej wentylacji mechanicznej. Zanieczyszczenia znad wanny do cynkowania ogniowego
odprowadzane są do powietrza poprzez odciągi szczelinowe, układ wentylacji mechanicznej
z filtrem tkaninowym pulsacyjnym o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie do 5 mg/Nm3.
Integralną część instalacji stanowi reaktor do ciągłej regeneracji kąpieli topnikowej (usuwanie
niepożądanych jonów Fe2+ poprzez ich utlenianie H2O2, a następnie strącanie przy użyciu
NH4OH). W celu spełnienia wymagań BAT zainstalowano skruber na instalacji odciągającej
gazy odlotowe z nad wanien procesowych zapewniający stężenie chlorowodoru za
absorberem poniżej 10 mg/m3.
Źródłem emisji do powietrza są: wanna cynkowania ogniowego, wanny procesowe
chemicznej obróbki powierzchniowej, wentylacja ogólna hali, piec grzewczy wanny
cynkowniczej, lakiernia proszkowa, oczyszczarka pneumatyczna do śrutowania elementów
ocynkowanych.
Na terenie ogrodzonej działki Zakładu znajdują się obiekty kubaturowe (m.in.
zmodernizowana hala produkcyjna, kotłownia, magazyn cynku i materiałów chemicznych,
magazyn kwasu), place składowe oraz drogi i place manewrowe.
Do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych wprowadzane są: m.in.
amoniak, chlorowodór, pył PM10, cyna, ołów, cynk, nikiel, żelazo, miedź, kadm, CO, SO2,
NO2.
Kierunek przepływu wód podziemnych w rejonie Zakładu określono na NW. Teren badań jest
odwadniany jest w kierunku rzeki Ślęży poprzez jej lewy dopływ Ługowinę i uchodzącą do
niej Kasinę, a także związany z nimi system rowów melioracyjnych.
8.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów, zlokalizowanych na terenie obiektu.
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W piezometrze P3, położonym na kierunku napływu wód na teren obiektu i w piezometrze
P5, położonym na kierunku spływu wód z terenu obiektu, wykazano występowanie wód złej
jakości (klasa V), podobnie jak w poprzednich badaniach WIOŚ w 2009 roku. W przypadku
piezometru P3 o takiej klasyfikacji zadecydowały też podobne, jak w poprzednich badaniach
wskaźniki:

stężenie

jonów

amonowych,

chlorków,

cynku,

kadmu,

ołowiu,

OWO

i przewodność elektrolityczna. W piezometrze P5 o klasyfikacji decydowało stężenie jonów
amonowych, chlorków, cynku, kadmu, azotanów (130 mg/l) i OWO.
W piezometrze P6, położonym na kierunku spływu wód z terenu obiektu, stwierdzono
występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w 2009 roku. O takiej
klasyfikacji zadecydowała przewodność elektrolityczna i stężenie chlorków w klasie IV oraz
jonów amonowych w klasie V.
Stan chemiczny wód pobranych z piezometrów na terenie Zakładu uznać można za słaby.

9.

KGHM

POLSKA

MIEDŹ

S.A.

OBIEKT

UNIESZKODLIWIANIA

ODPADÓW

WYDOBYWCZYCH „ŻELAZNY MOST” (gm. Rudna, pow. lubiński; gm. Polkowice, pow.
polkowicki)
9.1. Charakterystyka obiektu
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” położony jest w
południowo-zachodniej części Polski pomiędzy Lubinem, a Głogowem. Administracyjnie
obiekt leży na obszarze dwóch powiatów województwa dolnośląskiego: lubińskiego i
polkowickiego, w obrębie gmin: Rudna, Grębocice i Polkowice. Zlokalizowany jest
w naturalnej dolinie między wzgórzami morenowymi w górnej partii zlewni rzeki Rudna.
Zarządzającym obiektem unieszkodliwiania jest KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład
Hydrotechniczny w Rudnej.
Budowę obiektu rozpoczęto w 1974 r., a jego eksploatacja i równoczesna rozbudowa trwała
od 12 lutego 1977 r. W swoim początkowym stadium składowisko było ograniczone
zaporami wschodnią i zachodnią, zamykającymi naturalną dolinę.
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” przeznaczony jest do
składowania odpadów flotacyjnych z Zakładów Wzbogacania Rudy rejony: Polkowice, Lubin i
Rudna. Jest obecnie jedynym miejscem deponowania odpadu z flotacji dla wszystkich
kopalń. Ze względu na swe rozmiary, składowisko „Żelazny Most” jest jednym z
największych tego typu obiektów na świecie. Łączna długość zapór otaczających
składowisko ze wszystkich stron wynosi ponad 14,3 km, powierzchnia całkowita składowiska
to 1410 ha, maksymalna wysokość zapór ograniczających 55 m.
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W 2012 r. w obiekcie zdeponowano łącznie 28,40 mln Mg odpadów. Do nadbudowy
obiektu wykorzystuje się odpady z ZWR rejon Lubin i rejon Rudna. Odpady wykorzystuje się
gospodarczo - także do uszczelnienia czaszy obiektu.
Obok podstawowej funkcji, jaką jest utylizacja odpadów, akwen utworzony w
centralnej części składowiska „Żelazny Most” pełni jednocześnie funkcję osadnika
klarującego wody nadosadowe użytkowane w obiegu flotacji, a ze względu na dużą
pojemność również zbiornika retencyjno - dozujacego nadmiar wody kopalnianotechnologicznej w obiegu. Od 1978 r., metodą hydrotechniczną (okresowo), nadmiar wody
odprowadzany jest do Odry. Obiekt ma zaprojektowane systemy wpływające na
bezpieczeństwo: drenaże, układy do szybkiego i awaryjnego odwadniania akwenu, nasypy
dociążające, studnie odciążające obniżające występujące lokalnie wysokie ciśnienie wody w
gruntach podłoża.
Wokół Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” na
bieżąco prowadzone są obserwacje i badania monitorujące wód powierzchniowych i
podziemnych. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północnym, północno
wschodnim i zachodnim.
9.2. Ocena wyników badań
Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 4 piezometrów (P16AW, P203AW,
PO401AE, PO64E) zlokalizowanych wokół obiektu. Wszystkie monitorowane piezometry
położone są na kierunku spływu wód ze składowiska.
Ocena

jakości

wód

podziemnych

wykazała,

że

wody

piezometru

P16AW

zakwalifikowano do wód zadawalającej jakości (III klasa). O takiej klasyfikacji zadecydowały
stężenia chlorków w klasie IV. Wartości pozostałych badanych wskaźników w tym punkcie
mieściły się w klasie I i II.
W porównaniu do badań prowadzonych w roku 2007 nastąpiła poprawa jakości wód
w tym piezometrze, odnotowano spadek wartości siarczanów, przewodności elektrolitycznej i
chlorków.
Jakość wód w piezometrach PO401AE, PO64E i P203AW była zróżnicowana. Wody
piezometru PO64E zakwalifikowano do wód bardzo dobrej jakości (klasa I), pomimo iż
stężenia chlorków i siarczanów odpowiadały granicom klasy II. Bardzo dobrą jakością
(klasa I) charakteryzowały się wody piezometru P203AW, pomimo stężeń siarczanów w
granicach klasy II.
Wody piezometru PO401AE zaklasyfikowano do wód dobrej jakości (klasa II), o czym
zadecydowało stężenie azotanów (12 mg/l). Także stężenie siarczanów osiągnęło granice
klasy II.
Stan chemiczny wód w analizowanych piezometrach uznać można za dobry.
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10. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZAKŁADY GÓRNICZE LUBIN, ZBIORNIK ODPADÓW
POFLOTACYJNYCH „GILÓW” (gm. Polkowice, pow. polkowicki; gm. Lubin, pow.
lubiński
10.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów poflotacyjnych „Gilów” zlokalizowane jest na obszarze
powiatów

lubińskiego

i

polkowickiego.

Jest

wyłączonym

z

eksploatacji

obiektem

przyjmującym odpady z flotacji rud miedzi wydobywanych z kopalń LGOM w latach 1968 –
1980 o powierzchni 600 ha. Składowisko podlega pod KGHM Polska Miedź S.A. Oddział
Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. W zbiorniku „Gilów” deponowano odpady poflotacyjne,
powstałe w procesie przeróbki rudy miedzi pochodzącej z ZG Lubin, ZG Polkowice, a także
w niewielkiej ilości z ZG Rudna. Na składowisku zdeponowano 92 mln Mg odpadów skały
płonnej oraz odpadów przeróbczych (z flotacji rud miedzi). Zbiornik „Gilów” jest pierwszym
zrekultywowanym zbiornikiem odpadów poflotacyjnych i zasolonych wód kopalnianych.
Powierzchnie nieczynnych składowisk odpadów flotacyjnych są trudne do rekultywacji i
zagospodarowania ze względu na własności fizyczne i chemiczne odpadów. Podstawowym
utrudnieniem

jest

brak

substancji

organicznej,

wysokie

zasolenie

podłoża

oraz

zróżnicowane, niekorzystne dla roślin, stosunki powietrzno-wodne w warstwie odpadów.
Przeprowadzona została tu tzw. stabilizacja biologiczna, skutecznie zabezpieczająca
powierzchnię obiektu przed erozją eoliczną i wodną. Do wytworzenia warstwy organicznej,
umożliwiającej wprowadzenie roślinności, stosowano z powodzeniem odpady i nadkład z
pobliskiej piaskowni „Obora”, po czym w latach 1981-1986 na powierzchnie obiektu
wprowadzono roślinność o charakterze stabilizującym. Pozostawiono tu około 200 ha lustra
wody, otoczonej trzcinami, stanowiące miejsce bytowania ptaków wodnych i zwierząt.
Wokół obiektu znajduje się sieć monitoringu składająca się z piezometrów do badania
jego wpływu na chemizm wód podziemnych.
10.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezometrów (P2, P4, PO14 i PO43), wchodzących w
skład sieci obserwacyjnej wokół składowiska „Gilów”, zlokalizowanych wzdłuż drogi E65 na
kierunku spływu wód podziemnych ze składowiska. Przepływ wód podziemnych odbywa się
w kierunku południowym.
Ocena jakości wód podziemnych wykazała, że wody piezometru PO14 to wody bardzo
dobrej jakości (klasa I). Jedynie stężenie siarczanów mieściło się w granicach klasy II, a
wartości pozostałych badanych wskaźników w tym punkcie mieściły się w klasie I.
Wody z piezometru P2 zakwalifikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III).
Zadecydowało o tym stężenia chlorków w klasie IV. Wartości pozostałych badanych
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wskaźników w tym punkcie mieściły się w klasie I za wyjątkiem wartości przewodności
elektrolitycznej odpowiadającej klasie II.
W próbkach wód pobranych z piezometrów P4 i PO43 odnotowano wysokie stężenia
chlorków, w granicach klasy V. Stężenia pozostałych badanych wskaźników w wodach ww.
piezometrów odpowiadały klasie I za wyjątkiem przewodności elektrolitycznej w piezometrze
P4 w klasie IV i w piezometrze PO43 w klasie V. Stężenie siarczanów w piezometrze PO43
osiągnęło granice klasy V. Jednak ze względu na to iż wymienione wskaźniki nie są
oznaczone w obowiązującym załączniku do rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych symbolem „H", wody piezometrów P4 i PO43 zaliczono do
wód niezadowalającej jakości (klasa IV).
Stan chemiczny w piezometrach P2 i PO14 uznać można za dobry, w piezometrach
P4 i PO43 można uznać za słaby.

11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZAKŁADY GÓRNICZE „POLKOWICE
SIEROSZOWICE”, SKŁADOWISKO PRZEMYSŁOWE W REJONIE SZYBU SG
W JAKUBOWIE (gm. Radwanice, pow. polkowicki)
11.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko przemysłowe, hałda skały płonnej zlokalizowane jest w rejonie Szybu SG we
wsi Jakubów w gminie Radwanice. Zarządzającym składowiskiem odpadów jest KGHM
Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” w Kaźmierzowie.
Składowisko zostało zaprojektowane i wybudowane w latach siedemdziesiątych. Jest
składowiskiem zboczowym, dwupoziomowym o powierzchni 8,3 ha. Obiekt przeznaczony był
do składowania głównie odpadów skalnych z górnictwa miedzi. Skała płonna towarzysząca
rudzie miedzi, wytwarzana podczas eksploatacji górniczej, to w zasadzie, za wyjątkiem
rozdrobnienia, nie zmieniony, naturalny element litosfery, zbudowany głównie z piaskowców,
dolomitów, wapieni, anhydrytów, łupków, margli i żwirów. Od 2002 roku składowisko nie jest
eksploatowane i zostało przeznaczone do zamknięcia. Obiekt został poddany rekultywacji w
kierunku leśnym. Niekorzystne własności chemiczne i fizyczne skał budujących hałdę
uniemożliwiał jej rekultywację wyłącznie metodami biologicznymi, zastosowano więc
dwuetapową, techniczno-biologiczną metodę rekultywacji. Techniczna rekultywacja obiektu
polegała na uformowaniu skarp oraz nawiezieniu warstwą utworów glebowych o miąższości
około 80 cm.

Po zakończeniu etapu technicznego rekultywacji przystąpiono do

wprowadzenia na przygotowane obiekty roślinności czyli do rekultywacji biologicznej. Do
nasadzeń stosowano najwyższej jakości sadzonki drzew i krzewów. Bardzo istotnym
działaniem biologicznego etapu rekultywacji było zabezpieczenie sadzonek przed szkodami
ze strony zwierząt leśnych. Kolejne lata wymagały prac pielęgnacyjnych, polegających
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głównie na zasilaniu roślin nawozami, naprawie lub wymianie zabezpieczeń przed
zwierzyną,

wykaszaniu

rowów

melioracyjnych,

a

także

wykonywaniu

nasadzeń

uzupełniających w miejscach wypadów posadzonych roślin. Działania związane z
rekultywacją zostały zakończone w 2010 r.
Od strony północnej, w odległości około 110 m od zamkniętego składowiska skały
płonnej SG rozpoczęto w 2011 roku eksploatację nowego obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych w Jakubowie. Odpady składowane w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych stanowi urobek z głębienia szybu SW-4 i GG-1 oraz odpad skalny
z górnictwa miedzi oraz w znacznie mniejszych ilościach płuczki wiertnicze i inne odpady
wiertnicze.
Wokół obiektu znajdują się 3 otwory obserwacyjne do badania jego oddziaływania na
jakość wód podziemnych.
11.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów (P1, P2 i P3) zlokalizowanych
wokół składowiska. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowozachodnim.
Analizowane próbki wód podziemnych charakteryzowały się zróżnicowaną jakością
w klasach I do III. Wody w piezometrze P1, położonym na kierunku napływu wód na
składowisko, określającym tło hydrogeochemiczne, zakwalifikowano do wód zadawalającej
jakości (klasa III) ze względu na stężenie azotanów (26 mg/l). Wartości pozostałych
badanych wskaźników nie przekraczały wartości granicznych określonych dla klasy I.
W porównaniu do badań prowadzonych w 2008 roku nastąpiło pogorszenie jakości wód w
tym piezometrze z klasy I do klasy III.
W próbkach wód pobranych w piezometrach P2 i P3, położonych na kierunku spływu
wód ze składowiska, stwierdzono występowanie zróżnicowanych klas jakości wód. Wody
pobrane z piezometru P2 odpowiadały klasie I - wody bardzo dobrej jakości. Wartości
przewodności elektrolitycznej w tym piezometrze osiągnęły granice klasy II.
Wody pobrane z piezometru P3 odpowiadały wodom zadowalającej jakości (klasa III).
Zadecydowało o tym stężenie azotanów w klasie II (25 mg/l) oraz przewodności
elektrolitycznej w klasie IV.
Wartości pozostałych badanych wskaźników w obu piezometrach nie przekraczały wartości
klasy I. W porównaniu do badań prowadzonych w 2008 roku odnotowano niższe wartości
przewodności elektrolitycznej w piezometrach P2 i P3.
Stan chemiczny wód w badanych piezometrach uznać można za dobry.
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12. SKŁADOWISKO ODPADÓW W JAROSZOWIE (Ekologiczne Centrum Utylizacji
Sp. z o.o.) (gm. Strzegom, pow. świdnicki)
12.1. Charakterystyka obiektu
Składowisko odpadów w Jaroszowie, zarządzane i eksploatowane przez Ekologiczne
Centrum Utylizacji, Veolia, Sp. z o.o., położone jest na terenie gminy Strzegom, w powiecie
świdnickim, po północnej stronie trasy komunikacyjnej Strzegom-Wrocław. Obszar, na

którym zlokalizowane jest składowisko, znajduje się w zlewni rzeki Cichej Wody,
lewobrzeżnego dopływu Odry. Składowisko utworzone zostało w nieczynnym wyrobisku
„Halina”, z którego wcześniej wydobywano gliny. W pobliżu znajduje się zakład JARO S.A.
zajmujący się produkcją glin ogniotrwałych. Otoczenie składowiska stanowią głównie pola
uprawne, nieliczne tereny zadrzewione, wyrobiska, zwałowiska, rowy odwadniające
i osadniki. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w większej odległości, w Jaroszowie,
Rusku i Laskach. Teren obniża się w kierunku północno-wschodnim. Całkowita powierzchnia
składowiska wynosi 32 ha, z czego czynna powierzchnia eksploatacyjna stanowi 5,8 ha.
Ilość odpadów nagromadzonych na koniec 2011 r. wynosiła ok. 686355 m3. Roczna ilość
odpadów przyjęta na składowisko w 2012 r. wynosiła 89061 Mg. Składowisko posiada
Pozwolenie Zintegrowane (IPPC). Prowadzi się tu recykling, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów. Składowisko w Jaroszowie obsługuje teren Wrocławia, Żarowa, Kostomłotów,
Kątów Wrocławskich, Strzegomia i Brzegu Dolnego.
12.2. Ocena wyników badań
W rejonie składowiska zlokalizowane są dwa piezometry położone na terenie spływu wód ze
składowiska - P1 i P2. Piezometr P1 usytuowany jest pomiędzy składowiskiem, a studnią
wierconą w Rusku, będącą ujęciem wody pitnej, na kierunku spływu wód w jej kierunku.
Wodę z piezometru P1 zakwalifikowano do wód dobrej jakości (klasa II). O takiej
klasyfikacji zdecydowała zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) i miedzi oraz
przewodność elektrolityczna. Stężenia pozostałych badanych parametrów odpowiadały
w tym piezometrze I klasie. W porównaniu do 2010 r. obniżyła się tu zawartość
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (suma WWA), odpowiadających
wówczas w piezometrze P1 IV klasie. W 2013 r. stwierdzono, że zawartość WWA we
wszystkich badanych punktach nie przekraczała granicy oznaczalności i odpowiadała
I klasie. W piezometrze P2 również stwierdzono wody dobrej jakości (klasa II), o czym
zdecydowała zawartość miedzi i przewodność elektrolityczna. Poziom pozostałych badanych
parametrów nie przekraczał w tym piezometrze granic I klasy. Jakość wody w studni
wierconej w Rusku odpowiadała I klasie (wody bardzo dobrej jakości) pod względem
wszystkich badanych wskaźników.
Stan chemiczny badanych wód wokół składowiska w Jaroszowie uznać można za dobry.
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13. TEREN PKP WĘGLINIEC (gm. Węgliniec, pow. zgorzelecki)
13.1. Charakterystyka obiektu
Węgliniec to miasto w powiecie zgorzeleckim, położone na południowym skraju Borów
Dolnośląskich. Zarządcą PKP w Węglińcu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Oddział
Regionalny we Wrocławiu, a zarządcą terenu, na którym zlokalizowana jest Zamiejscowa
Grupa Magazynowa w Węglińcu jest PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu. Zlokalizowana jest tu stacja paliw. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw
brak jest zabudowy mieszkalnej.
Urządzenia i instalacje technologiczne stacji paliw na terenie Zamiejscowej Grupy
Magazynowej w Węglińcu można podzielić na następujące grupy:


urządzenia do przyjmowania paliw płynnych (oleju napędowego) – stanowisko
przyjęcia paliw z cystern kolejowych,



urządzenia do przeładunku paliw płynnych przy przyjmowaniu ich do zbiorników
magazynowych oraz przy wydawaniu tych produktów - pompownie przeładunkowe,



urządzenia magazynowania paliw płynnych – zbiorniki magazynowe wraz z
osprzętem;



urządzenia do wydawania paliw do zbiorników lokomotyw spalinowych.

Spust oleju napędowego z cystern kolejowych oraz tankowanie zbiorników lokomotyw
stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych awarii na terenie stacji paliw.
13.2. Ocena wyników badań
Monitoring wód podziemnych na terenie PKP Węgliniec obejmował 4 piezometry. Badane
wody zaklasyfikowano do IV i V klasy jakości. Wody piezometru P1 zaklasyfikowano do wód
niezadowalającej jakości (klasa IV) ze względu na przekroczenie ogólnego węgla
organicznego (OWO), jonu amonowego i substancji ropopochodnych. Wody pozostałych
piezometrów P2, P3 i P4 zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V). W piezometrach P2 i
P4 zadecydowały o tym substancje ropopochodne, B(a)P oraz OWO, a w piezometrze P3
tylko substancje ropopochodne
Stan chemiczny badanych wód określono jako słaby, podobnie jak w poprzednich badaniach
WIOŚ Wrocław, prowadzonych tu w 2008 roku, kiedy to w 3 piezometrach wykazano
występowanie wód klasy V.
Wysokie stężenie substancji ropopochodnych uniemożliwiło wykonanie analiz wskaźników
podstawowych w badanych wodach podziemnych.
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14. STACJA PALIW BP ELTUR –TRANS W BOGATYNI (gm. Bogatynia, pow.
zgorzelecki)
14.1. Charakterystyka obiektu
Teren stacji paliw płynnych położony jest w północnej części Bogatyni przy ulicy
Zgorzeleckiej i Młodych Energetyków. Od strony południowej i wschodniej teren stacji
sąsiaduje z tymi ulicami, natomiast od strony zachodniej z parkingiem samochodowym, a od
północy z niezabudowana działką budowlaną. Teren badań położony jest w obrębie niecki
Żytawskiej w sąsiedztwie Elektrowni „Turów” w Bogatyni.
Pierwszy i jedyny stwierdzony poziom wód podziemnych związany jest z utworami
sedymentacji rzecznej. Warstwa wodonośna zbudowana jest z pospółek i żwirów ze znaczną
domieszką frakcji kamienistej. Poziom ten charakteryzuje się małą miąższością warstwy
wodonośnej (średnio 3,0 m) i stosunkowo niskimi współczynnikami filtracji.
14.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P1 i P2, położonych na kierunku
spływu wód ze stacji paliw. Wody zaklasyfikowano do zadowalającej jakości (klasa III),
chociaż stężenie OWO odpowiadało granicom klasy IV. W piezometrach badanych wokół
stacji BP ELTUR–TRANS w Bogatyni stwierdzono dobry stan chemiczny wód podziemnych.

15. BAZA PALIW PKN ORLEN BOLESŁAWIEC (gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki)
15.1. Charakterystyka obiektu
Teren objęty badaniami położony jest w północnej części miasta Bolesławiec, przy drodze
Bolesławiec - Zielona Góra. ZGPN nr 10 położony jest po wschodniej stronie w/w drogi,
morfologicznie

jest

to

fragment

wysoczyzny

plejstoceńskiej,

łagodnie

opadającej

w kierunku zachodnim tj. w stronę doliny Bobu.
Pierwszy, do głębokości 14,0 m ppt., jedyny poziom wód podziemnych, występuje lokalnie
i związany jest z soczewkami piasków wodnolodowcowych. Woda o zwierciadle statycznym
występuje na głębokości od 2,9 m ppt. do 3,7 m ppt., co odpowiada rzędnym 189,86 do
190,03 m npm. w przypadku rejonu zbiorników naziemnych.
W miejscach występowania soczew piaszczystych zainstalowano piezometry obserwacyjne.
Morfologia terenu bazy magazynowej paliw i trudno przepuszczalne podłoże powodują
przewagę spływu nawierzchniowego wód opadowych nad infiltracją. Wody opadowe
odbierane są systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzane do łapacza zlokalizowanego
pomiędzy Zakładem, a ul. Kościuszki w Bolesławcu.

31

15.2. Ocena wyników badań
Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P1 i P2, położonych na kierunku spływu
wód z bazy paliw. Wody piezometru P1 zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości
(klasa III). Zadecydował o tym odczyn w klasie IV. Wody piezometru P2 odpowiadały dobrej
jakości (klasa II). Stan chemiczny wód badanych w rejonie Bazy Paliw PKN Orlen
w Bolesławcu uznać można za dobry.

16.SKŁADOWISKO

ODPADÓW

ŚCIĘGNY–KOSTRZYCA

(gm.

Podgórzyn,

Mysłakowice, pow. jeleniogórski)
16.1.Charakterystyka obiektu
Składowisko Odpadów Komunalnych w Ścięgnach – Kostrzycy eksploatowane jest przez
Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach z siedzibą w Bukowcu i przeznaczone
głównie do obsługi gmin należących do tego związku. Położone jest ono na granicy gmin
Mysłakowice i Podgórzyn, w rejonie gruntów wsi Ścięgny. Administratorem obiektu jest
Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich – Bukowiec.
Obiekt eksploatowany jest od 1975 roku. Pierwotnie teren obecnego składowiska odpadów
stanowiły nieużytki, na których nielegalnie składowano odpady. Obszar składowiska
położony jest w Sudetach Zachodnich, na granicy Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego
i nachylony jest w kierunku północnym. Teren Zakładu położony jest w zlewni Bobru,
pomiędzy dolinami Łomnicy i Jedlicy, będących jego dopływami. Od strony północnej teren
składowiska przylega do obszarów leśnych, od strony południowej i zachodniej graniczy z
gruntami ornymi i łąkami, od strony wschodniej do składowiska przylegają obiekty instalacji
mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów, a dalej kompleksy leśne. W skład obiektu
wchodzą, oprócz składowiska, instalacja mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów oraz
strefa przyjęcia, kontroli i ważenia odpadów. Obecnie na terenie Zakładu znajduje się stara
zrekultywowana bryła składowiska oraz eksploatowany jest jeden sektor składowania
odpadów, przylegający od strony południowo-zachodniej do istniejącej hałdy. W skład
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania wchodzą: sortownia odpadów z
selektywnej zbiórki, sito do rozdziału na frakcje odpadów zmieszanych, plac pod
kompostownię odpadów, wiata dojrzewania kompostu oraz boksy na wydzielone frakcje
odpadów.
Powierzchnia składowiska wraz z instalacją mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów
wynosi 21 ha, a pojemność wykorzystana 374419,8 Mg. Rocznie składowanych jest tu
15643,9 Mg odpadów. Przepływ wód podziemnych odbywa się zgodnie z nachyleniem
terenu, tj. w kierunku północnym.

32

16.2. Ocena wyników badań
Analizowane wody podziemne charakteryzowały się zróżnicowaną jakością: od wód bardzo
dobrej jakości (klasa I) do wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie ja w badaniach,
przeprowadzonych przez WIOŚ w 2008 roku. Wody piezometrów P1 i P2 zaliczono do wód
bardzo dobrej jakości (klasa I), a piezometru P4 do wód dobrej jakości (klasa II). Stwierdzono
tu dobry stan wód.
Przekroczenie dopuszczalnej wartości ogólnego węgla organicznego (w klasie V) w
piezometrze P3 obniżyły ogólną klasyfikację wód tego piezometru do klasy IV. Stwierdzono
tu słaby stan wód. W poprzednio przeprowadzonych badaniach wody piezometrów P2 , P3 i
P5 charakteryzowały się dobrym stanem chemicznym, a wody piezometru P4 zaliczono do
wód o słabym stanie chemicznym w klasie IV.

17. SKŁADOWISKO ODPADÓW W STOJANOWIE K/PIEŃSKA (gm. Pieńsk, pow.
zgorzelecki)
17.1.Charakterystyka obiektu
Teren składowiska znajduje się ok. 2,5 km od centrum Pieńska w kierunku północnowschodnim, wśród pól uprawnych i łąk, z dala od zabudowań gospodarskich i ujęć wody.
Składowisko eksploatowane jest od 1994 roku. Teren składowiska jest ogrodzony
i dozorowany. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Zajmuje ono powierzchnię 9,8 ha a kwatera do składowania odpadów 1,4 ha. Pojemność
wykorzystana wynosi 40248,1 Mg. Rocznie składowanych jest tu 7900 Mg odpadów.
Dno i skarpy kwatery roboczej uszczelnione są folią PHED o grubości 1,5 mm
zabezpieczoną obsypką piaskowo-żwirową. Niecka składowiska wyposażona jest w drenaż
odcieków z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego otwartego o pojemności 307 m3.
Odpady są zraszane odciekami a ich nadmiar wywożony jest na komunalną oczyszczalnię
ścieków. Składowisko eksploatuje Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku.
Zasadniczym kierunkiem spływu wód gruntowych jest kierunek północno-zachodni
w kierunku dolinki rzeki Bielawki.
17.2. Ocena wyników badań
Wody podziemne pobrano z 4 piezometrów, rozmieszczonych na kierunku spływu wód ze
składowiska.
Analizowane wody podziemne charakteryzowały się zróżnicowaną jakością: od wód
zadowalającej jakości (klasa III) do wód złej jakości (klasa V). Dobry stan chemiczny wód
wykazano w piezometrach nr P1 i P4, które zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa
III). Zadecydował o tym odczyn w klasie IV. Wody piezometru P2 zaliczono do wód złej
jakości (klasa V) ze względu na stężenie azotynów. W piezometrze P3 stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotynów i azotanów, które obniżyły ogólną
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klasyfikację wód do klasy IV. W piezometrach P2 i P3 stwierdzono słaby stan chemiczny
wód. W poprzednich badaniach, przeprowadzonych w 2009 roku wody podziemne pobrane
wokół omawianego składowiska wykazały dobry stan chemiczny w klasie III.

IV.PODSUMOWANIE
Monitoring

wód

podziemnych

na

obszarach

bezpośrednio

zagrożonych

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w 2013 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 2013 roku badaniami objęto 17
obiektów w 56 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 5
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 10 punktach (17,86%) występowały wody I klasy - bardzo dobrej jakości,
- w 7 punktach (12,6%) występowały wody II klasy - dobrej jakości,
- w 12 punktach (21,43%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,
- w 16 punktach (28,57%) występowały wody IV klasy - niezadowalającej jakości,
- w 11 punktach (19,64%) występowały wody V klasy – złej jakości.
Wyniki badań wskazują na niewielką przewagę wód dobrej jakości w klasach I, II i III (w 29
piezometrach co stanowiło 51,79 %) nad wodami słabej jakości w klasach IV i V (w 27 piezometrach
co stanowiło 48,21 %). Jest to zmiana tendencji jaką obserwowano w poprzednich latach na
terenach na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł
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zanieczyszczeń, gdzie przeważały zwykle wody słabej jakości. Jednak taka tendencja może być też
związana z wyborem do badań innych obiektów w poszczególnych latach.
O zaklasyfikowaniu wód do klasy IV i V wokół składowisk odpadów decydowały głównie
związki azotu, OWO, przewodność elektrolityczna, a także Cu, Zn, Cd, Fe i Mn, a na
terenach zakładów, będących potencjalnym źródłem poważnych awarii: substancje
ropopochodne, metale ciężkie, przewodność elektrolityczna, OWO, siarczany, chlorki.
Występowanie wód zanieczyszczonych związkami azotu, w których zawartość azotanów
wynosiła powyżej 50 mg NO3/l stwierdzono w otoczeniu składowisk w m. Dankowice,
w Starym Wiązowie, w Bielawie, Wojczycach, Stojanowie K/Pieńska.
W poniższej tabeli wskazano obiekty, gdzie stwierdzono słaby stan wód (klasa IV i V), oraz
wyszczególniono wskaźniki decydujące o zaklasyfikowaniu wód do klas IV lub V.
Tabela 5 . Wyszczególnienie obiektów, wokół których stwierdzono słaby stan wód (klasa IV i V) w 2013 roku na
obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami oraz wyszczególnienie wskaźników, które o tym
zadecydowały

Obiekt

Składowisko odpadów „Maślice”
(m. Wrocław)

Ilość
ppk

Ilość
ppk w
IV
klasie

Ilość
ppk w V
klasie

Wskaźniki
decydujące
o słabym
stanie wód
OWO*, PEW**, jon
amonowy, azotyny,
miedź

3

2

-

Składowisko odpadów w m. Dankowice
(gm. Jordanów, pow. wrocławski)

3

1

1

PEW, azotany,

Składowisko odpadów w Starym Wiązowie
(gm. Wiązów, pow. strzeliński)

3

1

1

OWO, jon
amonowy, azotany

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

5

4

-

odczyn, OWO, jon
amonowy, żelazo,
mangan,

Składowisko odpadów w Bielawie
(gm. Długołęka, pow. wrocławski)

3

1

-

azotany

Składowisko odpadów MPWiK w Piecowicach
(gm. Długołęka, pow. wrocławski)

3

1

2

OWO, azotany,
cynk, kadm

Składowisko odpadów w m. Wojczyce
(gm. Środa Śląska, pow. średzki)

3

-

1

azotany
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Ilość
ppk

Obiekt

Ilość
ppk w
IV
klasie

Ilość
ppk w V
klasie

Wskaźniki
decydujące
o słabym
stanie wód
OWO, PEW, jon
amonowy, chlorki,
azotany, cynk,
kadm, ołów

Teren Zakładu Cynkowania Ogniowego FAM Grupa
Kapitałowa S.A., ul. Avicenny we Wrocławiu

3

1

2

KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów
Wydobywczych „Żelazny Most”
(gm. Rudna, pow. lubiński; gm. Polkowice, pow. polkowicki)

4

-

-

KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin, Zbiornik
Odpadów Poflotacyjnych „Gilów”
(gm. Polkowice, pow. polkowicki; gm. Lubin, pow. lubiński)

4

2

-

KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Polkowice
Sieroszowice, Składowisko przemysłowe w rejonie szybu SG
w Jakubowie (gm. Radwanice, pow. polkowicki)

3

-

-

Składowisko odpadów w Jaroszowie***
(Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.)
(gm. Strzegom, pow. świdnicki)

3

-

-

OWO, jon
amonowy,
substancje
ropopochodne,
B(a)P

PEW, siarczany,
chlorki

Teren PKP Węgliniec
(gm. Węgliniec, pow. zgorzelecki)

4

1

3

Stacja Paliw BP Eltur –Trans w Bogatyni*** (gm. Bogatynia,
pow.zgorzelecki)

2

-

-

Baza paliw PKN ORLEN Bolesławiec***
(gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki)

2

-

-

Składowisko odpadów Ścięgny – Kostrzyca
(gm. Podgórzyn, Mysłakowice, pow. jeleniogórski)

4

1

-

OWO

Składowisko odpadów w Stojanowie k/Pieńska
(gm. Pieńsk, pow. zgorzelecki)

4

1

1

azotyny, azotany

*OWO – ogólny węgiel organiczny
**PEW – przewodność elektrolityczna
*** wokół obiektu nie występują wody w klasach IV i V

V. WNIOSKI
Przeprowadzone w 2013 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
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odpadów „Maślice” we Wrocławiu, składowisko MPWiK w m. Piecowice, teren PKP
Węgliniec, teren Zakładu Cynkowania Ogniowego FAM GK we Wrocławiu, ul. Avicenny,
teren wokół Zbiornika Odpadów Poflotacyjnych „Gilów”, teren wokół składowiska ŚcięgnyKostrzyca. Słaby stan wód wykazano także wokół obiektów badanych przez WIOŚ po raz
pierwszy

jak

składowisko

odpadów

w

Dankowicach.

Pogorszenie

jakości

wód

zaobserwowano wokół składowiska w Starym Wiązowie i w Stojanowie k/Pieńska. Dobry
stan wód wykazano w wodach podziemnych, pobranych wokół składowiska w Jaroszowie,
wokół „ Żelaznego Mostu”, wokół składowiska w rejonie szybu SG w Jakubowie, w rejonie
stacji paliw BP „Eltur- Trans w Bogatyni, i Bazy Paliw PKN Orlen w Bolesławcu.
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 2013 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, siarczany, chlorki 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 badania w wymienionym powyżej
rozporządzeniu, a decydują najczęściej o klasyfikacji.
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VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
- ARCADIS EKOKONREM, R. Kawiec, Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów
obserwacyjnych (piezometrów kontrolnych) wokół nieczynnego wyrobiska „Halina” w
Jaroszowie, Wrocław, grudzień 2000,
- Cuprum nr 4 (65) 2012 - Odpady wydobywcze z górnictwa miedzi w Polsce -bilans, stan
zagospodarowania i aspekty środowiskowe. KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Wrocław.
Izabela Kotarska,
- Dane z bazy „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław,
- Dokumentacja wynikowa geologiczno-inżynierska z uzupełniających głębokich otworów
wiertniczych wykonanych w latach 1995 – 1996 pod rozbudowę zapory składowiska „Żelazny
Most” do rzędnej +160,0 m npm i +200, o m n.p.m.” Wrocław, czerwiec 1997 r.,
- IME Consulting: Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Bielawie, Biestrzyków 2011,
- Informacje od Zarządców obiektów udzielane w trakcie poboru prób wód podziemnych,
- Materiały własne WIOŚ Wrocław (protokoły z kontroli obiektów, objętych badaniami w 2013
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 2007, 2008, 2009 roku,
- Ocena stanu zasobności wód czwartorzędowego piętra wodonośnego na terenie OG
„Lubin” i „Małomice” z uwzględnieniem strefy wód zdegradowanych na przedpolu zbiornika
„Gilów”. Wrocław, grudzień 1995,
- Opinia Hydrologiczna dotycząca określenia możliwości wystąpienia zmian jakości wód
podziemnych w wyniku migracji wód opadowych, ekstrahowanych przez popioły i żużle
paleniskowe z elektrociepłowni „Lubin” w rejonie składowania. Lokalizacja Gilów. Wrocław,
styczeń 1990 r.,
- Ocena Oddziaływania Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”
na środowisko w 2012 r., Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o.
Wrocław, kwiecień, 2013 r.,
- Projekt uzupełniających wierceń i sondowań podłoża przyszłych zapór zbiornika Żelazny
Most do rzędnej 160 i 210 m. Wrocław, grudzień 1990 r.,
- „Prognoza rozprzestrzeniania się wód infiltracyjnych ze zbiornika Żelazny Most przy
piętrzeniu do rzędnej 156 m n.p.m. oraz ochrony wód przed skażeniem”. Kraków, luty 1986
r.,
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- Sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
nadesłane do WIOŚ w ramach ustawowych obowiązków zarządców obiektów,
- SGS EKO - PROJEKT Sp. z o.o., K. Januszek, J. Dąbkowski, Monitoring składowiska
odpadów komunalnych w Jaroszowie, Raport za 2010 rok, Pszczyna, luty 2011,
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http://www.cuprum.wroc.pl/archiwum-2012-178.
http://www.kghm.pl/
http://www.hydroprojekt.com.pl/home.html
http://www.mpwik.wroclaw.pl/sub.php?405
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