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I. WPROWADZENIE 

W 2016 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 eksploatowane a także nie eksploatowane składowiska odpadów oraz inne 

obiekty, jak np. tereny oczyszczalni ścieków, obiekty stanowiące źródło poważnych awarii 

(bazy paliw), ujęcia wód w pobliżu miejsc nielegalnego składowania odpadów czy tereny 

wokół zlikwidowanych mogilników. 

Celem monitoringu było określenie wpływu obiektu na środowisko wodne, lub w 

przypadku obiektów, gdzie prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących 

zmian. Badaniami objęto 20 obiektów w 64 punktach pomiarowych. Pobór próbek wód 

odbywał się raz w roku z piezometrów rozmieszczonych wokół badanych 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 organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, 

Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Dodatkowo 

oznaczono także związki azotu oraz wskaźniki specyficzne przy wybranych obiektach np. 

substancje ropopochodne, benzo(a)piren, siarczany, chlorki, potas, fosforany, żelazo, 

mangan, wodorowęglany, BTX, pestycydy, tetrachloroetylen, trichloroetylen, fenole. 

Obiekty objęte badaniami wymieniono poniżej. W nawiasach podano liczbę badanych 

punktów pomiarowo kontrolnych. 

1. Studnie ujęcia wody w m. Łososiowice (pow. wołowski, gm. Wołów) - (4), 

2. Składowisko odpadów w m. Golędzinów (pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śl.) – (4), 

3. Składowisko odpadów w m. Mienice (pow. trzebnicki, gm. Wisznia Mała) – (3), 

4. Tereny wodonośne m. Wrocławia (pow. wrocławski, gm. Siechnice) - (7), 

5. Składowisko odpadów w m. Bierutów (pow. oleśnicki, gm. Bierutów )  - (3), 

6. Studnie gospodarskie w m. Gęsiniec (pow. strzeliński, gm. Strzelin) – (5), 

7. Składowisko odpadów w m. Wołów (pow. wołowski, gm. Wołów) – (4), 

8. Pola Irygacyjne Wrocławia (m. Wrocław) – (5), 

9. Teren oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej (pow. trzebnicki, gm. Zawonia) – 

(3), 

10. Składowisko odpadów we Wronowie (pow. górowski, gm. Niechlów) (3), 

11. Składowisko odpadów w Polanicy Zdroju (pow. kłodzki, m. Polanica Zdrój) – (3), 
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12. Składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej (pow. kłodzki, gm. Bystrzyca 

Kłodzka) (2), 

13. Składowisko odpadów w m. Grochowice (pow. głogowski, gm. Kotla) - (3), 

14. Składowisko odpadów w m. Białołęka (pow. głogowski, gm. Pęcław) - (3), 

15. Składowisko odpadów w m. Niemstów (pow. lubiński, gm. Lubin) - (3), 

16. Baza Paliw PKN Orlen w Bolesławcu (pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) – (2), 

17. Stacja Paliw Statoil w Trzebieniu (pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) – (2), 

18. Stacja Paliw Statoil w Leśnej (pow. lubański, gm. Leśna) – (2), 

19. Stacja Paliw Orlen w Cieplicach (pow. jeleniogórski, gm. Jelenia Góra.) – (2), 

20. Stacja Paliw Statoil w Lwówku Śl. (pow. lwówecki, gm. Lwówek Śl.) – (1). 

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 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 85) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 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 tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych 

objętych badaniami. Oceny wyników badań dokonano za pomocą 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 2016 r. – składowiska odpadów i inne obiekty 
 

Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 

 w m 

Współrzędn
e 

geograficzn
e 

punktu lub 
obiektu 

Uwagi 

Studnie ujęcia 
wody w m. 
Łososiowice 
(pow. wołowski, 
gm. Wołów) 

Studnia nr 2 14.09.16 
 

 4,9 
 

N 51,30545
0
 

E 16,67484
0
 

studnia zlokalizowana 
na kierunku spływu wód  

Studnia nr 5  12,2 N 51,30482
0
 

E 16,68368
0
 

studnia zlokalizowana 
na kierunku spływu wód 

Studnia nr 
3z1 

 8,8 
 

N 51,30805
0
 

E 16,67512
0
 

studnia zlokalizowana 
na kierunku spływu wód 

Studnia nr 
4z1 

 6  N 51,30776
0
 

E 16,67150
0
 

studnia zlokalizowana 
na kierunku spływu wód 

Składowisko 
odpadów w m. 
Golędzinów 
(pow. trzebnicki, 

gm. Oborniki Śl.) 

Piezometr P1 
 

08.06.16 
 
 

 1,20 N 51,25942
0 

E 16,92259
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu, za 
zbiornikiem na odcieki 

Piezometr P2  0,80 N 51,25900
0 

E 16,92377
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

 

piezometr P3   0,60 N 51,25941
0 

E 16,92433
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr P5  0,60 N 51,25103
0 

E 16,92455
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 

Składowisko 
odpadów w m. 
Mienice (pow. 
trzebnicki, gm. 
Wisznia Mała) 

piezometr P3 07.09.16 
 

 18,95 N 51,26106
0
 

E 16,99132
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód ze 
składowiska 

piezometr P2  3,40 N 51,26107
0
 

E 16,99208
0
 

piezometr na kierunku 
napływu wód na 
składowisko 

piezometr P1  20,90 N 51,26222
0
 

E 16,99159
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód ze 
składowiska 
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 

 w m 

Współrzędn
e 

geograficzn
e 

punktu lub 
obiektu 

Uwagi 

Tereny 
wodonośne m. 
Wrocławia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piezometr 
PH (P7) 

11.05.16 
 

 4,70 
 
 

N 51,04515
0 

E 17,13644
0 

piezometr przy hałdzie 
Huty Siechnice, na 
kierunku spływu wód w 
kierunku stawów 
infiltracyjnych 

piezometr 
P 15 

 1,50 
 

N 51,04264
0 

E 17,14829
0 

piezometr w pobliżu 
składowiska EC 
Czechnica, na terenach 
wodonośnych w strefie 
bezpośredniej ujęć 

piezometr 
P 5 

 2,80 N 51,04408
0 

E 17,13401
0 

piezometr przy hałdzie 
Huty Siechnice, na 
kierunku spływu wód 

piezometr 
P 11 profil 

VIII 
 

 1,20 
 
 

N 51,04251
0 

E 17,14563
0 

piezometr pomiędzy 
składowiskiem EC a 
hałda Huty Siechnice, 
na kierunku spływu wód 

piezometr 
P 23 (P3) 

 

 2,40 
 

N 51,04153
0 

E 17,13250
0 

piezometr przy hałdzie 
Huty Siechnice, na 
terenie zakładu „Local 
Recycling” Center Sp. z 
o.o. 

piezometr 
P 9 

 

 4,00 
 

N 51,04532
0 

E 17,13832
0 

piezometr na kierunku 
spływu wód, w pobliżu 
stawów infiltracyjnych 

 

piezometr 
P11 profil VII 

 5,00  N 51,05059
0 

E 17,13318
0 

piezometr na kierunku 
spływu wód, w pobliżu 
stawów infiltracyjnych, w 
dalszej odległości od 
hałdy 

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

piezometr P4 
 

15.06.16 
 

 2,70 N 51,13327
0 

E 17,54898
0
 

piezometr na kierunku 
napływu wód na teren 
obiektu 

piezometr P1  1,10 N 51,13198
0 

E 17,55053
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr P3 24.08.16 
 

 1,90 N 51,13151
0 

E 17,54827
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 
 

Studnie 
gospodarskie w 
m. Gęsiniec 
(pow. strzeliński, 
gm. Strzelin) 

Studnia 
Gęsiniec 

ul. Gajowa 
28 

06.07.16 
 

 5,60 N 50,75586
0 

E 17,08379
0
 

 

Studnia 
Gęsiniec 

ul. Gajowa 
38 

 8,00 N 50,75393
0 

E 17,08447
0
 

 

Studnia 
Gęsiniec 

ul. Gajowa 
34 

 7,70 N 50,75495
0 

E 17,08412
0
 

 

Studnia 
Gościęcice 

122 

 6,80 N 50,75482
0 

E 17,08464
0
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 

 w m 

Współrzędn
e 

geograficzn
e 

punktu lub 
obiektu 

Uwagi 

Studnia 
Gęsiniec 

ul. Jaśmin-
owa 16 

 3,00 N 50,75766
0 

E 17,08200
0
 

 

Składowisko 
odpadów w m. 
Wołów (pow. 
wołowski, gm. 
Wołów) 

piezometr P1 20.07.16 
 
 
 
 
 

 1,85 N 51,34938
0 

E 16,65974
0 

piezometr 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

piezometr 
P10 

 4,15 
 

N 51,34908
0 

E 16,65974
0
 

piezometr 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu. 

piezometr P0 
 

 7,85 N 51,34811
0 

E 16,66165
0
 

piezometr 
na kierunku napływu 
wód na teren obiektu 

piezometr 
P12 

 

 1,00  N 
51,35024

0 

E 16,66196
0
 

piezometr 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

Pola Irygacyjne 
Wrocławia (m. 
Wrocław) 

piezometr 
P15 

29.06.16 
 
 
 

 2,60 
 

N 51,16305
0
 

E 16,97307
0
 

piezometr zlokalizowany 
na terenie osadnika IV  

piezometr 
P18 

 2,30 
 

N 51,17237
0
 

E 16,98637
0
 

piezometr zlokalizowany 
na terenie osadnika III  

piezometr 
P30 

 2,00 
 

N 51,18524
0
 

E 16,96471
0
 

piezometr zlokalizowany 
na terenie osadnika IX  

piezometr 
P36 

 2,00 
 

N 51,18792
0
 

E 16,94850
0
 

piezometr zlokalizowany 
na terenie osadnika VII  

piezometr 
P43 

 2,00 
 

N 51,20222
0
 

E 16,95196
0
 

piezometr zlokalizowany 
na terenie osadnika X  

Teren 
oczyszczalni 
ścieków w 
Suchej Wielkiej 
(pow. trzebnicki, 
gm. Zawonia) 

piezometr P1 27.07.16  3,05 
 

N 51,32999
0 

E 17,15919
0
 

piezometr na kierunku 
napływu wód na teren 
obiektu, przy drodze 
dojazdowej 
i osadniku 

piezometr P2  2,65 
 
 

N 51,33117
0 

E 17,15881
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
 w centrum oczyszczalni  

piezometr P3   3,00 
 

N 51,33102
0 

E 17,15970
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

Składowisko 
odpadów we 
Wronowie (pow. 
górowski, gm. 
Niechlów) 

piezometr P1 31.09.16  4,30 N 51,74436
0
 

E 16,43607
0
 

piezometr na kierunku 
napływu wód na teren 
obiektu 

piezometr P3  4,35 N 51,74426
0
 

E 16,43545
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr P2  10,40 N 51,74613
0
 

E 16,43600
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 

 w m 

Współrzędn
e 

geograficzn
e 

punktu lub 
obiektu 

Uwagi 

Składowisko 
odpadów w 
Polanicy Zdroju 
(pow. kłodzki, m. 
Polanica Zdrój) 

piezometr 
P4 

 

21.06.16 
 

 1,50 
 

N 50,41706
0
 

E 16,51799
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód w stronę 
składowiska  

piezometr 
P5 

 

 2,50 
 

N 50,41802
0
 

E 16,51920
0
 

 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód w stronę 
składowiska 

piezometr 
P3 

 

 1,30 
 

N 50,41634
0
 

E 16,52006
0
 

 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

Składowisko 
odpadów w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej (pow. 
kłodzki, gm. 
Bystrzyca 
Kłodzka) 

piezometr 
P1 

 

27.09.16  1,00 
 N 50.28693

0
 

E 16.63019
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na  
składowisko 

piezometr 
P3 

 1,00 
 

N 50.28470
0
 

E 16.63253
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

Składowisko 
odpadów w m. 
Grochowice 
(pow. głogowski, 
gm. Kotla) 

piezometr 
P1 

26.04.16  5,00 
 

N  
51.78825

0
 

E  
16.02065

0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 

piezometr 
P2 

 4,95 
 

N  
51.78778

0
 

E 16.02018
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  

piezometr 
P3 

 4,80 
 

N  
51.78729

0
 

E 16.02086
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  

Składowisko 
odpadów w m. 
Białołęka (pow. 
głogowski, gm. 
Pęcław) 

piezometr  
P1 

25.04.16 

 2,80 
 

N  
51.65024

0 

E 16.20253
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  

piezometr 
P2 

 

 2,67 

N  
51.65072

0 

E 16.20037
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód 

piezometr 
P3 

 

 

 2,41 

N  
51.64991

0 

E  
16.20116

0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód 

Składowisko 
odpadów w m. 
Niemstów (pow. 
lubiński, gm. 
Lubin) 
 

piezometr 
P1 

 

 
28.09.16 

 1,92 
 

 

N  
51.36435

0 

E  
16.33598

0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód 

piezometr 
P2 

 1,85 
 

N  
51.36451

0 

E 16.33320
0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  

piezometr 
P3 

 0,95 
 

N  
51.36484

0 

E  
16.33302

0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 

 w m 

Współrzędn
e 

geograficzn
e 

punktu lub 
obiektu 

Uwagi 

Baza Paliw PKN 
Orlen w 
Bolesławcu 
(pow. 
bolesławiecki, 
gm. Bolesławiec) 

piezometr 
P 1 

 

27.06.16   2,70 
 

N 51,27305
0
 

E 15,57167
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

piezometr 
P 2 

 

 2,50 
 

N 51,27389
0
 

E 15,57167
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

Stacja Paliw 
Orlen w 
Trzebieniu (pow. 
bolesławiecki, 
gm. Bolesławiec) 

piezometr P1 27.06.16 ∇ 2,60 N 51,39500
0
 

E 15,60194
0
 

piezometr na spływie  
wód  
z terenu obiektu 

piezometr P2 ∇ 12,20 N 51,39526
0
 

E 15,60196
0
 

piezometr na spływie  
wód z terenu obiektu 

Stacja Paliw 
Statoil w Leśnej 
(pow. lubański, 
gm. Leśna) 
 

piezometr P1 8.09.16 ∇ 3,70 N 51,02932
0
 

E 15,26345
0
 

piezometr na napływie 
wody na teren obiektu 

piezometr P2 ∇ 3,60 N 51,02962
0
 

E 15,26307
0
 

piezometr na odpływie 
wody z terenu obiektu 

Stacja Paliw 
Orlen w 
Cieplicach (pow. 
jeleniogórski, 
gm. Jelenia 
Góra) 

piezometr P1 8.09.16 ∇ 1,90 N 51,86111
0
 

E15,65639
0
 

piezometr na odpływie 
wody z terenu obiektu 

piezometr P2 ∇ 2,70 N 50.86167
0
 

E 15,65722
0
 

piezometr na odpływie 
wody z terenu obiektu 

Stacja Paliw 
Statoil w 
Lwówku Śl (pow. 
lwówecki, gm. 
Lwówek Śl.) 

piezometr P1  

27.06.16 

 

∇ 5,00 

N 51,58083
0
 

E 15,60194
0
 

piezometr na przepływie 
wody przez teren 
obiektu 
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

1. STUDNIE UJĘCIA WODY w m. ŁOSOSIOWICE (pow. wołowski, gm. Wołów) 

1.1. Charakterystyka obiektu 

Na działkach 166/3 obręb Piotroniowice oraz 133/1 obręb Uskorz Mały w gminie 

Wołów zlokalizowane jest złoże „PIOTRONIOWICE IV”. Przedmiotowe działki znajdują się w 

pobliżu drogi Wołów – Brzeg Dolny. W otoczeniu działek znajdują się grunty rolne i leśne. 

Na ww. działkach prowadzone jest „dzikie”, intensywne wydobycie kruszywa 

naturalnego w postaci różnoziarnistego piasku z domieszką żwirów i przewarstwieniami 

gliniastymi. Eksploatacja kruszywa ma postać nieregularnych rozrzuconych wykopów, od 

niewielkich zagłębień terenowych do znacznych rozmiarów wyrobisk o wysokości skarp nawet 

ponad 10 m. Wykopy i wyrobiska są zasypywane różnego rodzaju odpadami, w tym 

niebezpiecznymi. Działalność ta odbywa się w różnych miejscach działek i na różnych 

poziomach. Stwierdzono, że prowadzone jest równolegle wydobycie kruszywa i zasypywanie 

miejsc po wydobyciu odpadami. Odpady deponowane są nieselektywnie przy skarpach i 

spychane w dół. Warstwy odpadów są pokrywane warstwami ziemi. Stosowane odpady to 

pochodzące z budowy i rozbiórek, w tym między innymi: ziemia, gleba i kamienie pochodzące 

z wykopów, gruz ceglany i betonowy, w tym nie pokruszone elementy wielkogabarytowe 

(płyty, słupy), elementy ceramiki budowlanej, folie, tworzywa sztuczne, kawałki asfaltu, drewno 

budowlane, opakowania po farbach, zmieszane odpady z budowy i remontów oraz inne 

odpady z utrzymania zieleni, w tym gałęzie, liście i trawa, a także inne odpady, np. opony. 

Deponowanie odbywa się w sposób nielegalny bez pozwolenia na przetwarzanie odpadów.  

Gromadzone w wyrobiskach odpady to także odpady niebezpieczne, np. 

zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi ziemia i gleba, eternit zawierający azbest, 

zużyty perlit. Wymagania techniczne dla składowania odpadów w wyrobiskach złoża 

„PIOTRONIOWICE IV” nie są spełnione. Miejsce składowania nie jest uszczelnione, brak 

drenażu odcieków, brak piezometrów oraz innych niezbędnych elementów wyposażenia 

składowiska odpadów, co uniemożliwia kontrolowanie środowiska gruntowo-wodnego i 

wykrycie nieprawidłowości. W odległości ok. 800 m znajduje się studnia głębinowa 

eksploatowana przez PCC ROKITA S.A. Jest to jedna ze studni wchodzących w skład ujęcia 

wody pitnej dla miasta Brzeg Dolny w Łososiowicach. Deponowanie powyższych odpadów na 

niezabezpieczonym terenie może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko, a w 

szczególności na wody podziemne. Z powodu braku informacji o źródłach pochodzenia 

opadów WIOŚ we Wrocławiu wykonał analizę identyfikacyjną próbek odpadów pobranych z 

odwiertów oraz z próbki powierzchniowej. W wyniku analizy ustalono, że w pobranych 

próbkach znajdują się (na poziomie prawdopodobieństwa ponad 85%) m.in. naftalen lub jego 
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pochodne, fenol, antracen, pochodne benzenu i furanu, piren, fluoranten. Żadna  

z przebadanych próbek nie spełnia kryteriów dopuszczenia do składowania na składowisku 

odpadów obojętnych. Ze względu na przekroczony wskaźnik - rozpuszczony węgiel 

organiczny (DOC) - odpady te nie mogą być składowane na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych (odpowiednio wyposażonych i zabezpieczonych). 

Ujęcie wód podziemnych w m. Łososiowice położone jest na północ od składowiska 

odpadów. Z punktu widzenia wpływu składowiska na ujęcie wód najistotniejsze znaczenie 

mają utwory czwartorzędu i trzeciorzędu, bowiem ujęcie obejmuje swym zasięgiem te 

struktury wodonośne. Ujęcie wód podziemnych w m. Łososiowice narażone jest na skażenie 

zanieczyszczeniami, deponowanymi na składowisku odpadów, zlokalizowanym w rejonie 

wyrobisk złoża „Piotroniowice IV”. 

1.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 4 studni, rozmieszczonych w obrębie ujęcia wody 

w m. Łososiowice. W próbach wody badano wskaźniki podstawowe (odczyn, przewodność el., 

metale ciężkie, związki azotu, chlorki, siarczany) oraz wskaźniki specyficzne: 

tetrachloroetylen, trichloroetylen, fenole, sumę pestycydów (DDT,HCH, Atrazyna), BTX 

(benzen, toluen, ksylen). 

W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie wód klasy I (wody 

bardzo dobrej jakości). Jedynie stężenie siarczanów w studni nr 2 i 4z1 osiągnęło granice 

klasy II.  

Stan chemiczny wód studni, rozmieszczonych w obrębie ujęcia wody w m. Łososiowice 

uznać można za dobry. 
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2. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. GOLĘDZINÓW (pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śl.) 

2.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Golędzinowie 

zlokalizowane jest na działce nr 1/27. Właścicielem obiektu jest Gmina Oborniki Śląskie.  

Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu drogi Wrocław–Oborniki Śl. Cały teren wyznaczają: 

od wschodu droga wojewódzka nr 342 Wrocław-Strupina i grunty użytkowane rolniczo, od 

północy droga dojazdowa do składowiska, od zachodu przedłużenie drogi dojazdowej, 

zaplecze, od południa rów melioracyjny odprowadzający wody gruntowe i deszczowe 

w kierunku zachodnim. Teren składowiska ze wszystkich stron otaczają grunty rolne bądź 

nieużytki, od południa dodatkowo tereny leśne. Najbliższa zabudowa wsi Golędzinów znajduje 

się w odległości ok. 500 m w kierunku północnym od składowiska. Składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie funkcjonowało od 1999 roku. Na mocy 

decyzji Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 29.10.2010 r. znak OŚ-7605/ZI/2/09/10 

zaprzestano przyjmowania odpadów do składowania w dniu 31.12.2009 r.  

Powierzchnia składowiska w Golędzinowie wynosi ok. 1,5 ha, a pojemność wynosi 

75 000 m3. Na składowisku zdeponowano łącznie 39247,8 Mg odpadów. Składowisko 

wyposażone jest w 4 piezometry, zbiornik odcieków, bierny system odgazowania składający 

się z kominów odgazowujących, zbudowanych z opon. Odpady składowane były 

nadpoziomowo. 

Kwatery składowiska, nr 2 i 3 są uszczelnione folią z tworzywa sztucznego (kwatera nr 

2 – folia PCV o grubości 2 mm, natomiast kwatera nr 3 – folia PEHD o grubości 2 mm.).  

Składowisko posiada decyzję nr DOW-S-V.7241.94.2015.JS z dnia 30.11.2015 r. 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego, określającą harmonogram rekultywacji obiektu do 

2018 roku. 

W obrębie składowiska gromadzone były odpady przewidziane do wykorzystywania 

w procesie rekultywacji tj. ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805). 

Magazynowano je na działkach nr 2/1 i 2/3, obręb Golędzinów, przylegających do 

składowiska, na mocy Decyzji Starosty Trzebnickiego z dnia 20 sierpnia 2012 r., znak: 

OŚRiL.6233.20.2012. W maju 2016 r. ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 

967,42 Mg zostały przekazane do przetworzenia R3. Aktualnie posiadaczem odpadów jest 

Vivena-Natura Sp. z o.o. z/s ul. Wrocławska 68, 59-230 Prochowice. Miejsce przeznaczenia 

odpadów: Podgaj dz. nr 18/3, 57-150 Psary, gm. Kondratowice.  

Kwatera nr 2 nie jest eksploatowana i jest częściowo zrekultywowana. W związku z 

Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 marca 

2015 r., znak: WI.7060.12.2014.AMG, W/L.dz.634/2015 uporządkowano teren składowiska 
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odpadów, a czaszę i skarpy kwatery nr 3 uformowano oraz zabezpieczono przed erozją 

wodną i wietrzną.  

W skład odnowionej sieci piezometrów wchodzą obecnie 4 otwory. Powierzchnia 

terenu, na której zlokalizowane jest składowisko, charakteryzuje się lekkim pofałdowaniem i 

zapada się w kierunku SW, tj. do doliny rzeki Odry. Przepływ wód podziemnych 

przypowierzchniowego poziomu czwartorzędowego odbywa się w kierunku SSW, zgodnie z 

nachyleniem terenu. 

2.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu. 

Wody nowego piezometru P5, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu, 

zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydował odczyn w 

klasie IV. Wody piezometru P1, położonego na kierunku spływu wód z terenu obiektu, za 

zbiornikiem na odcieki, zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie 

jak w 2014 roku. Zadecydowały o tym wartości przewodności elektrolitycznej oraz stężenie 

OWO, chlorków i siarczanów. Wskaźniki te osiągnęły wartości klasy V. 

Wody piezometrów P2 i P3, położonych na kierunku spływu wód z obiektu 

zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w 2014 roku. Zadecydowało o tym 

stężenie OWO, azotanów (P2 - 103 mg/l i P3 - 101 mg/l) i siarczanów, a w przypadku 

piezometru P3 także wartości przewodności elektrolitycznej. 

Analizowane wody w piezometrach P1, P2 i P3 charakteryzowały się słabym stanem 

chemicznym w klasach IV i V. Jedynie wody piezometru P5 charakteryzowały się dobrym 

stanem chemicznym. 

 

 



 

 

17 

 



 

 

18 

3. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. MIENICE (pow. trzebnicki, gm. Wisznia Mała) 

3.1. Charakterystyka obiektu  

Teren składowiska położony jest na działce oznaczonej nr 96/1 i 96/2 obręb Mienice, 

gm. Wisznia Mała. Obiekt znajduje się ok. 2,0 km na południe od miejscowości Mienice. 

Składowisko zlokalizowane zostało w nieczynnym wyrobisku piaskowni, którego dno 

zagłębione jest ok. 4,0–8,0 m w stosunku do otaczającego terenu. Właścicielem obiektu jest 

Gmina Wisznia Mała, a zarządzającym Spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. 

Obiekt eksploatowany był od 2006 roku, a w 2012 roku zaprzestano składowania odpadów. 

Wynika to w decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, gdzie określono harmonogram 

prac związanych z zamknięciem składowiska i z jego rekultywacją.  

Zakończenie rekultywacji określono na 30.VI.2018 roku (decyzja Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego DOW-S-V.7241.117.2015.AK z dnia 27.11.2015 r.). Obecnie na 

składowisku gromadzone są odpady przeznaczone do rekultywacji (decyzja Starosty 

Trzebnickiego OŚRiL 6233.28.2014 z dnia 05.11.2014 r.). 

Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 4,9 ha. Nagromadzenie odpadów to 5,3 

tys. Mg. Kwatera składowiska uszczelniona jest za pomocą bentomaty. Składowisko posiada 

budynek socjalny, zbiornik na odcieki, studnie odgazowujące i system drenażu. Na terenie 

obiektu funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Przepływ wód podziemnych odbywa 

się w kierunku południowo–zachodnim w stronę potoku bez nazwy, przepływającego 

pomiędzy wyrobiskiem, a pobliskim lasem. 

3.2. Ocena wyników badań 

W wodach podziemnych badanych wokół analizowanego składowiska stwierdzono 

występowanie wód zróżnicowanej jakości w klasach I, III i IV. W piezometrze P2, 

zlokalizowanym na kierunku napływu wód na składowisko, stwierdzono występowanie wód 

bardzo dobrej jakości (klasa I), podobnie jak podczas badań w 2008 roku. W piezometrze P1, 

położonym na kierunku spływu wód z obiektu, przy zbiorniku na odcieki wykazano 

występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydowało 

stężenie azotynów. Podczas badań WIOŚ w 2008 roku wody tego piezometru 

zaklasyfikowano do klasy II. W piezometrze P3, położonym także na kierunku spływu wód 

z obiektu, bliżej bramy wjazdowej, stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości 

(klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (65,5 mg/l). Podczas poprzednich badań 

WIOŚ w 2008 roku stwierdzono tu występowanie wód zadowalającej jakości w klasie III, także 

ze względu na stężenie azotanów. Stan chemiczny wód badanych wokół analizowanego 

składowiska uznać można za dobry w piezometrach P1 i P2 i za słaby w piezometrze P3.  
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4. TERENY WODONOŚNE m. WROCŁAW (pow. wrocławski, gm. Siechnice) 

4.1. Charakterystyka obiektu 

Tereny wodonośne Wrocławia, znajdujące się w zarządzie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka S.A. we Wrocławiu, wykorzystywane są do 

poboru wody dla potrzeb produkcji i dostaw wody wodociągowej do miejskiej sieci 

wodociągowej. Obszary te położone są częściowo w południowo-wschodnim krańcu 

Wrocławia, około 6 km od centrum, w rejonie osiedli: Świątniki, Bierdzany i Nowy Dom, a 

częściowo w gminie Siechnice, pomiędzy miejscowościami: Radwanice, Trestno, Blizanowice, 

Mokry Dwór i miastem Siechnice. Na północ od terenów wodonośnych przepływa rzeka Odra, 

same tereny leżą w dolinie rzeki Oława, a na południe od nich przepływa niewielka rzeka 

Zielona. Obszary te stanowią równocześnie część polderu przeciwpowodziowego Odry. Na 

obszarze tym wybudowano odpowiednią infrastrukturę techniczną, między innymi: kanały i 

stawy infiltracyjne, studnie, rurociągi, przepompownie, obwałowania, drogi, jazy i śluzy oraz 

inne niezbędne elementy infrastruktury. Mimo znacznej ingerencji człowieka i ciągłej, 

wieloletniej eksploatacji tych obszarów, stanowią one cenny ekosystem z unikalnym 

środowiskiem przyrodniczym, między innymi także dzięki ochronie tych obszarów i 

przestrzeganiu niezbędnych wymogów dotyczących jakości oraz czystości wody.  

Powierzchnia terenów wodonośnych wynosi 1026 ha. Na ich obszarze lokalizowane są 

ujęcia wody powierzchniowej i infiltracyjnej. Stanowią one źródło surowca do produkcji wody 

wodociągowej dla Wrocławia. Zasilanie wodami z rzeki Oławy realizowane jest dzięki 

pompowni Czechnica. Z niej woda ta rozprowadzana jest do 63 stawów infiltracyjnych siecią 

kanałów i rowów. Regulację przepływu realizuje się za pomocą systemu zastawek i jazów 

zastawkowych. Wprowadzona do gruntu za pomocą stawów infiltracyjnych woda ujmowana 

jest następnie poprzez 558 studni poborowych, skąd rurociągami przesyłana jest do trzech 

pompowni: Radwanice, Bierdzany i Świątniki. Rurociągi te pracują jako lewary dzięki 

systemowi wież odpowietrzających. Za pomocą systemu wyżej wymienionych przepompowni 

woda dostarczana jest do zakładów uzdatniania wody: 

 Zakład Uzdatniania „Na Grobli", 

 Zakład Uzdatniania „Mokry Dwór". 

Wody podziemne obejmują podziemny zbiornik wodny GZWP 320 w rejonie 

występowania czwartorzędowego poziomu wodonośnego, o średnim stopniu zagrożenia 

antropogenicznego wód. Głębokość zalegania stropu wynosi do 30 m, zasoby potencjalnie 

szacowane są na poziomie wysokim, powyżej 70 m3/h (szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 

250 tysięcy m3/dobę). Jego powierzchnia wynosi 500 km2, typ porowy, średnia głębokość ujęć 

to 12 m. 
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Wydajność ujęcia wody wynosi: 

 Qmaxd = 250 tys. m3/d – w okresie napełniania stawów infiltracyjnych i normalnej 

eksploatacji, 

 Qśrd = 160 tys. m3/d. 

Tereny wodonośne oceniane są jako szczególnie cenne środowisko przyrodnicze, 

stanowiące część dużego klina przyrodniczego, wchodzącego głęboko w obszar miasta 

w ramach korytarza ekologicznego doliny Odry. Są one naturalną kontynuacją nadodrzańskich 

lasów i łąk ciągnących się w kierunku Wrocławia od Kotowic i Siechnic. Omawiany teren 

wchodzi w skład Grądów Odrzańskich, będących jedną ze 118 ostoi ptaków w Polsce, 

wyznaczonej w oparciu o kryteria międzynarodowe. Chronione są w ramach programu 

Obszary Natura 2000 – Grądy w Dolinie Odry, PLH020017 (Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk). Ekosystem terenów wodonośnych oparty jest na podmokłym środowisku, tworzonym 

przez zbiorniki wodne, takie jak rozlewiska i stawy, oraz cieki wodne: rzeki (Oława, Zielona, 

Odra), ramiona boczne, kanały, rowy; duże obszary stanową łąki, w tym łąki zmiennowilgotne. 

Występują tu także zadrzewienia pozostałe po łęgach wierzbowo-topolowych oraz nowe 

zadrzewienia wkraczające na łąki od strony miejscowości Siechnice i Radwanice.  

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. Żużel pohutniczy z hałdy jest obecnie przerabiany przez 

firmę „Local Recycling” Center Sp. z o.o. na terenie Zakładu Przerobu Żużla w Siechnicach. 

Elektrociepłownia Czechnica emituje do atmosfery pyły, SO2, NO2, CO2, CO oraz 

benzo(a)piren. Obecnie w pobliżu terenów wodonośnych przebiega Wschodnia Obwodnica 

Wrocławia. W 2016 roku nie pobrano próbek wód z piezometrów P16 i P8 ze względu na ich 

niedostępność lub likwidację. Zamiennie do sieci WIOŚ włączono piezometr PH obok 

piezometru P8 i P11 w profilu VIII, pomiędzy składowiskiem EC Czechnica a hałdą Huty 

Siechnice.  

4.2. Ocena wyników badań 

Do analizy laboratoryjnej pobrano próbki wód podziemnych z 7 piezometrów, 

zlokalizowanych na terenach wodonośnych w pobliżu składowiska EC Czechnica i hałdy Huty 

Siechnice. Stwierdzono następującą jakość wód podziemnych: 

W piezometrach P15, P5 stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości 

(klasa IV), podobnie jak w 2015 roku. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 
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 piezometr P15 – odczyn, stężenia jonu amonowego i chlorków w klasie IV oraz 

manganu i żelaza w klasie V, 

 piezometr P5 – odczyn w klasie IV oraz mangan i żelazo 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), podobnie 

jak w 2015 roku.  

W wodach piezometru P9, położonego na kierunku spływu wód w pobliżu stawów 

infiltracyjnych stwierdzono występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało 

o tym stężenie jonu amonowego. Wody piezometru P11_VII, położonego w pobliżu stawów 

infiltracyjnych, w dalszej odległości od hałdy, także zaklasyfikowano do wód zadowalającej 

jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (41 mg/l). W 2015 roku wody 

piezometrów P9 i P11_VII zaklasyfikowano do klasy II. Także wody piezometru PH, 

zlokalizowanego przy hałdzie Huty Siechnice, na kierunku spływu wód w kierunku stawów 

infiltracyjnych, zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym 

stężenie azotanów (42 mg/l). Wody piezometru P11_VIII, położonego pomiędzy 

składowiskiem EC a hałdą Huty Siechnice, na kierunku spływu wód, zaklasyfikowano do wód 

dobrej jakości (klasa II). 

Stan chemiczny wód piezometrów P15 i P5 uznać można za słaby, a piezometrów P9, 

PH, P23, P11_VII, P11_VIII za dobry. 
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5. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. Bierutów (pow. oleśnicki, gm. Bierutów) 

5.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko w m. Bierutów zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym miasta Bierutów 

na działce nr 97/1, obręb Bierutów (AM 13), stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej 

w użytkowaniu Gminy Bierutów. Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Wodociągów, 

Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie, ul. Zielona 4a. Powierzchnia działki wynosi 

37 050 m2. Teren kwatery składowiska stanowi częściowo naturalne zagłębienie terenu, 

częściowo zespół niewielkich wyrobisk po eksploatacji piasku, żwiru i gliny, o powierzchni 

36 780 m2. Teren położony jest na północnym obrzeżu miasta u zbiegu ulicy Północnej 

i Żeromskiego. Bezpośrednio do składowiska przylegają: od południa kompleks ogródków 

działkowych, od wschodu grunty orne oraz łąka, od północy ulica Północna i dalej od zachodu 

grunty orne, zagospodarowane jako ogrody działkowe. Obiekt eksploatowany był od 1977 

roku. Na składowisku nagromadzono 52,2 tys. Mg odpadów. Składowisko posiada decyzję 

Starostwa Powiatowego w Oleśnicy nr SR.7643o/3/2009 na zamknięcie obiektu z dniem 31 

grudnia 2009 roku. Do końca 2015 roku przeprowadzono rekultywacje obiektu, wykorzystując 

m.in. osady ściekowe. Wzdłuż wschodniego i południowego obrzeża składowiska wykonany 

został rów opaskowy ułatwiający spływ odcieków i wód gruntowych do zbiornika odcieków. 

Teren składowiska jest ogrodzony. Dno składowiska nie posiada uszczelnienia syntetycznego 

ale naturalne, o grubości od 2,3 do 8,0 m, o współczynniku filtracji mniejszym niż 0,01 m/d.  

Odpływ wód podziemnych z rejonu składowiska odbywa się w kierunku południowo-

zachodnim i południowym, tj. w kierunku ogródków działkowych stanowiących bezpośrednie 

otoczenie obiektu.  

5.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów. Analizowane próbki wód 

podziemnych, pobrane w rejonie składowiska odpadów w Bierutowie wykazały zróżnicowane 

klasy jakości. Wody piezometru P4, zlokalizowanego na kierunku napływu wód w kierunku 

obiektu, zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). Stężenie jonu amonowego 

osiągnęło granice klasy IV. W 2014 roku w piezometru P4 zaliczono do wód złej jakości 

(klasa V).  

W piezometrze P1, położonym na kierunku spływu wód z obiektu stwierdzono 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w 2014 roku. 

Zadecydowało o tym stężenie siarczanów i OWO w klasie IV oraz stężenie jonu amonowego 

w klasie V.  

Wody piezometru P3, zlokalizowanego na kierunku spływu wód ze składowiska, po 

północno–wschodniej jego stronie zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V). 

Zadecydowało o tym stężenie OWO, jonu amonowego, azotynów, azotanów (639 mg/l) oraz 
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WWA. W badaniach WIOŚ prowadzonych wokół omawianego składowiska w 2004 roku także 

stwierdzono występowanie wód złej jakości w tym piezometrze.  

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów zlokalizowanych na 

kierunku spływu wód ze składowiska w Bierutowie (P1 i P3) uznać można za słaby, a 

piezometru P4, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu za dobry.  
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6. STUDNIE GOSPODARSKIE w m. GĘSINIEC (pow. strzeliński, gm. Strzelin) 

6.1. Charakterystyka obiektu 

W okolicy wsi Gęsiniec (gm. Strzelin, pow. strzeliński) zlokalizowany był mogilnik - 

działka 224, obręb Gościęcice 11. Infrastruktura mogilnika znajduje się na szczycie Koziej 

Góry. Góra ta położona jest pomiędzy wsiami Gęsiniec i Gościęcice. Właścicielem obiektu jest 

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie. Mogilnik zlokalizowany był w bunkrze wojskowym. Jest to 

konstrukcja ceglana, w większości przysypana nasypem ziemnym. W grudniu 2001 roku 

obiekt został zlikwidowany. Zgromadzone w nim przeterminowane środki ochrony roślin oraz 

opakowania zostały zutylizowane termicznie. Aktualnie wejście do bunkra jest zamurowane. W 

mogilniku składowano łącznie 37,140 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin. 

W pobliżu mogilnika zlokalizowany jest kamieniołom wypełniony wodą. Mogilnik 

otaczają tereny Lasów Państwowych oraz pola uprawne. Teren mogilnika znajduje się w 

odległości około 600 m od najbliższej zabudowy mieszkalnej.  

Podczas kartowania hydrogeologicznego nie stwierdzono występowania w pobliżu 

mogilnika źródeł jak też cieków powierzchniowych. W miejscowości Gęsiniec występują liczne 

studnie gospodarskie. Budowa geologiczna tego obszaru reprezentowana jest przez 

występujące w dolinach osady czwartorzędowe, wykształcone w postaci osadów rzecznych i 

glin deluwialnych. Podłoże stanową tu granity karbońskie. Warunki hydrogeologiczne obszaru 

badań nie należą do szczególnie korzystnych. Obszar ten nie leży w strefie GZWP, nie jest 

zatem szczególnie chroniony. Występują tu wody szczelinowe zasilające lokalne studnie 

gospodarskie. Zwierciadło wody kształtuje się tu na różnych głębokościach, a wody należą do 

systemu krążenia szczelinowego. Mogilnik ma kształt cylindryczny o średnicy około 5 m i 

głębokości prawdopodobnie 10 m.  

6.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 5 studni gospodarskich, rozmieszczonych w otoczeniu 

mogilnika we wsiach Gęsiniec i Gościęcice. W pobranych próbkach wód stwierdzono 

występowanie wód zróżnicowanej jakości w klasach III, IV i V. Najlepszą jakość wód 

wykazano w studni badanej w m. Gęsiniec, ul. Gajowa 34 – wody zadowalającej jakości 

(klasa III). Stężenie jonu amonowego osiągnęło granice klasy IV. W studniach 

zlokalizowanych w m. Gęsiniec, ul. Gajowa 28, ul. Jaśminowa 16 i w Gościęcicach 122 

stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym 

stężenie azotanów (7288 mg/l). W wodach studni, zlokalizowanej w m. Gęsiniec, ul. Gajowa 

38 stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V) ze względu na stężenie azotynów 

(3,19 mg/l). Stężenie pestycydów (DDT, α–HCH, β–HCH, γ–HCH, atrazyna) osiągało granice I 

klasy jakości.  
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Stan chemiczny wód podziemnych uznać można za dobry w studni zlokalizowanej w 

m. Gęsiniec, ul. Gajowa 34, a pozostałych 4 analizowanych studniach za słaby.  
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7. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. WOŁÓW (pow. wołowski, gm. Wołów)  

7.1. Charakterystyka obiektu  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Wołów 

położone jest przy ul. Rawickiej w Wołowie, przy drodze Wołów–Pełczyn, na działkach nr 38/1 

AM 2 oraz 38/2 AM 2 - obręb Wołów. Składowisko złożone jest z 2 kwater. Kwatera I jest 

zrekultywowana, a w II składowane są odpady.  

Kwatera nr I zajmuje obszar 1,05 ha i została wykonana jako obiekt podpoziomowy. 

Kwatera posiada dwuwarstwowe uszczelnienie w postaci maty bentonitowej (grubości 2 cm) i 

geomembrany PEHD (grubości 2 mm). Na uszczelnionym dnie kwatery ułożony został drenaż 

odcieków. Zniwelowana wierzchowina odpadów została przykryta i uszczelniona warstwą 

żwiru o grubości 0,2 m, geomembraną PEHD - grubość 2 mm. Następnie ułożono 

geowłókninę, która została przykryta warstwą podglebia i warstwą gleby urodzajnej. Na 

kwaterze znajdują się kominy odgazowujące - 20 szt.  

Kwatera nr II jest obiektem podpoziomowym. Uszczelnienie kwatery stanowi naturalna 

bariera geologiczna o miąższości 0,30 m oraz folia PEHD o grubości 2,0 mm z obustronną 

geowłókniną. Kwatera jest wyposażona w system drenażu odcieków z rur perforowanych oraz 

pełnych PE o średnicy 160 mm. Na kwaterze II wydzielone są 4 sektory - IIa, IIb, IIc i IId. 

Eksploatacje obiektu prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie. Obiekt 

czynny jest od 1998 roku. Składowisko zlokalizowane jest na terenie nieczynnej piaskowni - 

żwirowni. Wokół znajdują się tereny rolnicze a od strony południowej grunty leśne porośnięte 

drzewami iglastymi.  

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 5,56 ha, powierzchnia eksploatowanej II 

kwatery 1,46 ha. Obiekt jest ogrodzony i wyposażony w zbiornik na odcieki, przepompownię 

odcieków, system drenażu odcieków, brodzik, studzienki odgazowujące złoże, tablicę 

informacyjną, zaplecze socjalne i magazynowe, wagę samochodową. Na zrekultywowanej 

kwaterze nr I funkcjonuje Gminy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na 

podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.01.2013 r. nr DOW-S-V-

7222.1.2013.AM ustalono rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w 

procesie D5 (składowanie na składowisku odpadów). Wody podziemne w rejonie obiektu 

przepływają na północ i północny zachód. Na składowisku nagromadzono 77324,51 Mg 

odpadów. 

7.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 4 piezometrów rozmieszczonych wokół obiektu. 

W przypadku piezometru P0, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu, 

stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I). W poprzednich badaniach w 

2010 stwierdzono tu występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydował o tym 
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odczyn oraz stężenie azotanów. W piezometrze P1, położonym na kierunku spływu wód, 

stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji 

zadecydowało stężenie OWO w klasie IV i jonu amonowego w klasie V. W badaniach, 

prowadzonych przez WIOŚ w 2010 roku wykazano tu występowanie wód bardzo dobrej 

jakości (klasa I). Wody piezometru P10, położonego także na kierunku spływu wód, 

zaklasyfikowano do klasy IV – wody niezadowalającej jakości. Zadecydowało o tym stężenie 

azotanów (55 mg/l). W 2010 roku wody tego piezometru zaklasyfikowano do klasy III. W 

piezometrze P12, zlokalizowanym na pn.–zach. od obiektu stwierdzono występowanie wód 

złej jakości (klasa V). Zadecydowały o tym wartości przewodności el. (3480 µS/cm), stężenie 

OWO, jonu amonowego i azotanów (458 mg/l).  

Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby w piezometrach, położonych na 

kierunku spływu wód (P10, P1 i P12) oraz za dobry w piezometrze P0, położonym na kierunku 

napływu wód. 
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8. POLA IRYGACYJNE WE WROCŁAWIU (m. Wrocław)  

8.1. Charakterystyka obiektu  

Pola Irygacyjne (Osobowickie) powstały w 1881 roku. Była to oczyszczalnia oparta o 

proces naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie. Pola były sukcesywnie rozbudowywane i 

ich powierzchnia wynosi obecnie 925,3 ha (od 01.01.2013 r). 

Ścieki z pompowni „Port Północ” przy ul. Kleczkowskiej tłoczone były poprzez 2 

rurociągi o średnicach 900 i 1000 mm i długości ok. 1500 m, pod dnem Odry do komory 

rozprężnej zlokalizowanej przy ul. Ćwiczebnej. Z komory rozprężnej ścieki na teren pól 

rozprowadzane były grawitacyjnie 3 nitkami kanału głównego (doprowadzalnika) „Osobowice”, 

„Świniary” i „Rędzin”. Kanały zasilały poszczególne osadniki na polach. 

Oczyszczone mechanicznie ścieki odpływały systemem rowów rozprowadzających na 

przypisane im kwatery zalewowe, gdzie podlegały filtracji i oczyszczaniu w gruncie. Odpływ 

oczyszczonych ścieków z całego systemu poprzez sieć drenarską, zbiorcze rowy oraz główne 

zbieracze, tj. Trzcianę i Mokrzycę, skierowany był do Odry. 

Obecnie Pola Osobowickie zostały wyłączone z eksploatacji jako oczyszczalnia 

ścieków. Od roku 2015 cały strumień ścieków z terenu aglomeracji Wrocławskiej trafia do 

Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Na terenie pól irygacyjnych istnieje obecnie 11 

osadników ziemnych, około 250 km rowów doprowadzających i odprowadzających ścieki oraz 

wody. Większość obszaru pól zajmuje roślinność trawiasta, pozostały obszar to drogi, 

osadniki ziemne, wały, tereny zadrzewione, nieużytki. Obszar pól irygacyjnych przecinają 

m.in. Autostradowa Obwodnica Wrocławia (rejon osiedla Rędzin), Obwodnica Śródmiejska – 

droga krajowa nr 5 (południowo-wschodni kraniec pól). Obszar pól oceniany jest jako cenny 

ekologicznie, a stopniowe zmniejszenie ilości ścieków tu oczyszczanych, przyczyniło się do 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Szczególne znaczenie pól irygacyjnych dla 

środowiska przyrodniczego dotyczy ptaków jako miejsce gniazdowania i przelotów. Gleby na 

obszarze pól irygacyjnych to mady rzeczne i gleby gruntowo-glejowe. Powierzchniowe 

warstwy tych gleb wzbogacone są w azot, fosfor i magnez, co można by interpretować jako 

cechę korzystną w warunkach intensywnego użytkowania łąkowego. Wody podziemne z 

terenu pól odpływają w kierunku Odry. 

8.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 5 piezometrów, wchodzących w skład sieci obserwacyjnej 

na Polach Irygacyjnych.  

Badane wody charakteryzowały się niezadowalającą jakością (klasa IV) – piezometry 

P 15, P36, P43 i złą jakością (klasa V) – piezometry P30, P18. Zadecydowały o tym 

następujące wskaźniki:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiechlinowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_przeciwpowodziowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadrzewienia_%C5%9Br%C3%B3dpolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieu%C5%BCytek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A8_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodnica_%C5%9Br%C3%B3dmiejska_Wroc%C5%82awia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_5_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udniowy_wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowania_l%C4%99gowe_ptak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dr%C3%B3wki_ptak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_gruntowo-glejowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnez
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 P15 (osadnik IV) – odczyn, azotany (83 mg/l), azotyny, fosforany,  

 P30 (osadnik IX) – przewodność el., jon amonowy, azotany (929 mg/l), mangan, 

siarczany, cynk, kadm,  

 P36 (osadnik VII) – żelazo w klasie IV i jon amonowy w klasie V,  

 P43 (osadnik X) – odczyn w klasie IV oraz jon amonowy, fosforany i żelazo w 

klasie V.  

 P18 (osadnik III) – azotany (186 mg/l). 

Podobną jakość wód (klasa IV) wykazano w piezometrach P36 i P43 podczas badań 

WIOŚ w 2010 roku. W piezometrze P15 nastąpiło pogorszenie jakości wód z klasy III do klasy 

IV, w piezometrach P18 i P30 z klasy IV do V. Stan chemiczny wód podziemnych w 

piezometrach rozmieszczonych na osadnikach Pól Irygacyjnych uznać można za słaby we 

wszystkich analizowanych otworach.  
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9. TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEJ WIELKIEJ (pow. trzebnicki, gm. 
Zawonia) 

9.1. Charakterystyka obiektu  

Oczyszczalnia ścieków w m. Sucha Wielka zlokalizowana jest na działce 86/1 o 

powierzchni 1,2511 ha. Otoczenie oczyszczalni stanowią od strony północnej, zachodniej 

i wschodniej użytki rolne. Najbliższa zabudowa mieszkalna w Suchej Wielkiej znajduje się 

w odległości około 100 m na południe od granic działki. 

Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na działce 87, obręb Sucha Wielka. 

Odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni jest ciek Zdrojna w km 4+600, będący 

dopływem cieku Głęboki Rów, leżącego w zlewni Baryczy. 

Wielkość oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej wyrażona RLM nie przekracza 2000. 

Dopływ ścieków na oczyszczalnię (ścieki dowożone) jest nierównomierny. W 2015 r. 

średnioroczny odpływ ścieków kształtował się na poziomie 9090,00 m3, RLM oczyszczalni 

wyniósł 132. 

Oczyszczalnia ścieków w m. Sucha Wielka jest oczyszczalnią mechaniczno-

biologiczną typu LEMNA. Technologia oczyszczania ścieków wg systemu LEMNA opiera się 

na usuwaniu zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w 

warunkach tlenowych i beztlenowych w stawach wypełnionych rzęsą drobną (z łac. Lemna 

minor). W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia i obiekty: punkt 

zlewczy fekaliów, komora rozprężna, automatyczna gęsta krata schodkowa, piaskownik 

poziomy dwukomorowy, staw nr 1 – napowietrzany, o powierzchni 0,23 ha, max głębokości 3 

m i objętości 4600 m3, reaktor nitryfikacyjny, staw nr 2 - doczyszczający z pakietami rzęsy 

drobnej, o powierzchni 0,3 ha, max głębokości 3 m i objętości 6375 m3, komora pomiarowa. 

W stawach, w których zastosowano metodę oczyszczania typu LEMNA, zasadnicze 

znaczenie dla skuteczności oczyszczania ma równomierne pokrycie rzęsą całej powierzchni 

stawu, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie w stawie 3 stref: tlenowej, anoksycznej 

i beztlenowej. Strefa tlenowa utrzymuje się przy powierzchni wody i powstaje dzięki produkcji 

tlenu przez rzęsę wodną. Na skutek rozkładu zanieczyszczeń organicznych w warunkach 

deficytu tlenu, w głębszych warstwach stawu tworzy się strefa beztlenowa, przechodząca 

w płytszych warstwach w strefę anoksyczną. Produkty rozkładu zanieczyszczeń zachodzące 

w strefie beztlenowej są utleniane w warunkach tlenowych panujących w górnej strefie stawu 

i wbudowywane w biomasę rzęsy. Zastosowanie rzęsy w tego typu stawach umożliwia 

dodatkowo usuwanie substancji biogennych (azotu i fosforu) ze ścieków. 

Właściwa eksploatacja stawu polega m.in. na utrzymywaniu odpowiedniej grubości 

warstwy rzęsy, co wymaga przeprowadzania okresowych zbiorów. Dopuszczenie do zbytniego 

przyrostu rzęsy skutkuje jej zamieraniem i opadaniem na dno stawu, co może powodować 
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wtórne zanieczyszczenie i pogorszyć parametry oczyszczonych ścieków. Odpowiednio 

utrzymany kożuch rzęsy drobnej stabilizuje termicznie proces biologiczny oraz dodatkowo 

wpływa na zmniejszenie uciążliwości zapachowej związanej z beztlenowych rozkładem 

zanieczyszczeń zachodzącym w głębszych warstwach stawu. Ponadto zwarty kożuch rzęsy 

ogranicza rozwój glonów, których obecność w odpływie prowadzi do pogorszenia się jego 

jakości.  

Na oczyszczalni w Suchej Wielkiej średni czas przetrzymania ścieków w stawie 

napowietrzanym wynosi 12,8 dni, natomiast w stawie doczyszczającym – 17,7 dni.  

Jedną z zalet oczyszczalni ścieków opartych na systemie LEMNA jest brak 

konieczności usuwania osadów. Osady zbierają się na dnie stawów. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w operacie wodnoprawnym opracowanym w 2012 r. osad nadmierny usuwany 

będzie po raz pierwszy po 20 latach eksploatacji oczyszczalni w Suchej Wielkiej. 

Biomasa rzęsy powinna być zbierana okresowo i może być wykorzystana jako 

komponent ziemi humusowej. W rejonie wsi Sucha Wielka odpływ wód podziemnych odbywa 

się generalnie ku północy tj. w stronę doliny Baryczy. Wzgórza Trzebnickie stanowią 

wododział wód czwartorzędowych. Na terenie oczyszczalni wykonano 3 piezometry 

obserwacyjne. 

9.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych na terenie 

oczyszczalni. Stwierdzono występowanie wód zróżnicowanej jakości.  

Wody piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód zaklasyfikowano do wód  

zadowalającej jakości (klasa III) ze względu na stężenie azotanów (49 mg/l). W poprzednim 

roku wykazano tu występowanie wód dobrej jakości (klasa II), a stężenie azotanów wynosiło 

15,4 mg/l. W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie 

wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (155 mg/l). W poprzednim 

roku stwierdzono tu występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). W piezometrze 

P3, położonym także na kierunku spływu wód z obiektu stwierdzono występowanie wód 

zadowalającej jakości (klasa III), podobnie jak w poprzednim roku. O takiej klasyfikacji 

zadecydowało stężenie azotanów (26,4 mg/l). 

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów P1 i P3 wokół 

oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej wokół uznać można za dobry, a z piezometru P2 za 

słaby. 



 

 

36 

 

 

 

 

 



 

 

37 

10. SKŁADOWISKO ODPADÓW WE WRONOWIE (pow. górowski, gm. Niechlów)  

10.1. 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 2015 roku nagromadzono tu 15612,11 

Mg odpadów. Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy w Niechlowie, a zarządzającym Zakład 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie. 

Składowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu w wyrobisku po eksploatacji 

żwiru. W bezpośrednim otoczeniu składowiska występują grunty orne. W odległości 250 m na 

zachód od obiektu znajduje się niewielki kompleks leśny. Od strony wschodniej przebiega  

droga gruntowa łącząca wieś Wronów z Sicinami. Najbliższe zabudowania wsi Wronów 

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

z obiektem od strony zachodniej graniczy obiekt unieszkodliwiania odpadów wiertniczych 

Exalo Drilling S.A. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie 

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. W 2012 roku zaprzestano przyjmowania odpadów. 

Przeprowadzono częściowo rekultywację techniczną obiektu, wykonując warstwę 

wyrównawczą na podstawie decyzji Starosty Górowskiego nr BD.6237.3.2012 z dnia 

16.11.2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie 

posiada decyzje Starosty Górowskiego z dnia 22.03.2016 roku nr BD.6233.0.2.2016 na 

prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Zakończenie rekultywacji przewidziano do 

31.12.2017 roku.  

Infrastrukturę składowiska stanowią plac betonowy, barak socjalno-administracyjny 

oraz barak warsztatowy. 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. 
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10.2. 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), podobnie jak podczas 

badań w 2012 roku. Zadecydowało o tym stężenie azotanów (83,8 mg/l). W piezometrach P2 

i P3, położonych na kierunku spływu wód z obiektu, stwierdzono także występowanie wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody piezometru P2 zaklasyfikowano do klasy IV ze 

względu na stężenie potasu w klasie V. Chlorki i azotany osiągnęły granicę klasy III. 

Poprzednio, w 2012 roku, w wodach tego piezometru stwierdzono także występowanie wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV). W piezometrze P3 stwierdzono występowanie wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV) ze względu na stężenie chlorków w klasie V. Wartości 

przewodności el. osiągnęły wartości klasy IV. W poprzednich badaniach w 2012 roku w 

wodach tego piezometru występowały wody bardzo dobrej jakości (klasa I).  

Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby.  
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11. SKŁADOWISKO ODPADÓW W POLANICY ZDROJU (pow. kłodzki, m. Polanica Zdrój) 

11.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów komunalnych w Polanicy Zdroju było eksploatowane od 1945 

roku do końca 2009 roku. Polanica Zdrój jest położona w makroregionie Sudety Środkowe, w 

Górach Stołowych. Składowisko jest zlokalizowane na działkach 94/16 obręb Nowy Zdrój, gm. 

Polanica oraz 367 obręb Wolany, gm. Szczytna. Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 

07.12.2007 r. wydał zgodę na zamknięcie obiektu, po czym nastąpiła jego rekultywacja. Obiekt 

zajmuje powierzchnię ok. 1,7 ha. Ogólna ilość zdeponowanych odpadów wynosi ok. 55 000 

Mg. Około 200 m na południe od składowiska przebiega koryto Bystrzycy Dusznickiej. 

Składowisko nie ma żadnej instalacji, która zbierałaby wody opadowe. 

Administratorem składowiska jest obecnie Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z 

o.o. we Wrocławiu. W rejonie składowiska zlokalizowane są cztery piezometry. Próbki wód 

podziemnych pobrano z trzech piezometrów: P4 oraz P5, zlokalizowanych w północnym 

rejonie składowiska, znajdujących się na dopływie wód podziemnych, i P6, usytuowanego na 

kierunku odpływu wód z obiektu. Wody podziemne przepływają z północnego zachodu na 

południowy wschód.  

11.2. Ocena wyników badań 

Wody piezometru P5, zlokalizowanego na kierunku napływu zaklasyfikowano do wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie OWO i jonu amonowego w 

klasie V. Wody piezometru P4, zlokalizowanego także na kierunku napływu, zaklasyfikowano 

do wód dobrej jakości (klasa II). Zadecydowało o tym stężenie OWO i azotanów (13 mg/l). W 

wodach piezometru P6, zlokalizowanego na odpływie wód z obiektu, stwierdzono 

występowanie wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie OWO, jonu 

amonowego, siarczanów i chlorków. Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby w 

piezometrach P5 i P6 i za dobry w piezometrze P4. 
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12. SKŁADOWISKO ODPADÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ (pow. kłodzki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka) 

12.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej było eksploatowane w latach 1963-2008. 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego decyzją Z/2/2008 z dnia 30.05.2008 r. wydał zgodę 

na zamknięcie obiektu. Obecnie jest całkowicie zrekultywowane. Obiekt jest oddalony ok. 50 

m na zachód od najbliższej zabudowy mieszkalnej we wsi Bystrzyca-Kolonia, a położony jest 

na terenie działek 221, 222 i 224 w obrębie Stara Bystrzyca. Składowisko zajmuje 

powierzchnię ok. 4,64 ha, z czego 2,8 ha zostało wykorzystane do składowania odpadów. 

Ogólna ilość zdeponowanych odpadów wynosi ok. 450 000 Mg. Składowisko otoczone jest 

gruntami rolnymi: łąkami, pastwiskami i gruntami ornymi. Około 650 m na południowy wschód 

od składowiska przebiega koryto Nysy Kłodzkiej. Najbliższy ciek przepływa ok. 150 m na 

północ od składowiska. System rowów opaskowych odprowadza wody opadowe do Nysy 

Kłodzkiej na południe od składowiska. Teren jest tutaj częściowo podmokły. 

Administratorem składowiska jest obecnie Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z 

o.o. we Wrocławiu. W rejonie składowiska zlokalizowane są trzy piezometry: P1 na północ od 

składowiska, na dopływie wód podziemnych, oraz P-2 i P-3 usytuowane na kierunku odpływu 

wód z obiektu. 

12.2. Ocena wyników badań 

Wody piezometru P1, zlokalizowanego na kierunku napływu wód zaklasyfikowano do 

wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie OWO w klasie IV. 

Pozostałe badane wskaźniki oscylowały w klasie I i II. Wody piezometru P3, zlokalizowanego 

na kierunku odpływu wód zaklasyfikowano do wód dobrej jakości (klasa II) ze względu na 

wartości przewodności el., stężenie OWO, siarczanów i jonu amonowego. Nie pobrano próby 

z piezometru P2, ze względu na bagnisty teren. Stan chemiczny badanych wód uznać można 

za dobry. 
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13. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. GROCHOWICE (pow. głogowski, gm. Kotla) 

13.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grochowicach położone 

jest na terenie powiatu głogowskiego, gmina Kotla, na działce numer 293/4, obręb 

Grochowice. Teren składowiska to obszar równinny, lekko pochylony w kierunku południowo-

zachodnim. Zarządzającym składowiskiem jest Gmina Kotla. Najbliższa zabudowa mieszkalna 

zlokalizowana jest w miejscowości Grochowice w odległości ok. 700 m od składowiska. Od 

północy, wschodu i częściowo od południa składowisko otaczają grunty rolne, od zachodu 

teren jest zadrzewiony.  

Składowisko funkcjonowało od 1989 roku. Zostało ono utworzone w wyrobisku po 

eksploatacji piasku. Składowane były tu odpady inne niż niebezpieczne i obojętne z 

gospodarstw wiejskich z miejscowości Grochowice. Dojazd do składowiska odbywał się drogą 

częściowo utwardzoną nr 528. Składowisko nie posiada drenażu odcieków. Kwatera 

składowiskowa została uszczelniona podwójną warstwą folii PCV położonej na 50 cm 

warstwie piasku. Uszczelnienie rozłożono na dnie kwatery oraz na obwałowaniach.  

Powierzchnia całkowita działki, na której zlokalizowane jest składowisko, wynosi 0,36 

ha, powierzchnia wykorzystana 0,2 ha. Pojemność planowana składowiska wynosi 1920 Mg. 

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych zdeponowanych na składowisku na koniec 2007 r. 

wyniosła 844,6 Mg. Stopień wypełnienia kwatery szacuje się na ok. 50%.  

W lipcu 2004 roku wstrzymano eksploatację składowiska. Wydana została zgoda 

Starosty Głogowskiego (decyzja znak BO 76443-15/05 z dnia 05.04.2005 r.) na zamknięcie 

składowiska odpadów w Grochowicach. Obecnie trwa rekultywacja obiektu. 

Składowisko posiada sieć monitoringu wód podziemnych. Przepływ wód podziemnych 

odbywa się w kierunku południowo zachodnim.  

13.2. Ocena wyników badań 

Do badań pobrano próbki wód podziemnych z trzech piezometrów zlokalizowanych 

wokół składowiska w Grochowicach tj. z piezometru P1, położonego na kierunku dopływu wód 

na składowisko oraz piezometrów P2 i P3 położonych na kierunku spływu wód z obiektu. 

Wody piezometrów P1 i P2 zaklasyfikowano do wód bardzo dobrej jakości ( klasa I). 

W piezometrze P3 wykazano występowanie wód dobrej jakości (klasa II). Zadecydowało o tym 

stężenie azotynów (0,042 mg/l). Stan chemiczny wód w badanych piezometrach P1, P2 i P3 

można uznać za dobry. 
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14. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. BIAŁOŁĘKA (pow. głogowski, gm. Pęcław) 

14.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Białołęce położone jest na terenie powiatu głogowskiego, 

w gminie Pęcław, na działce numer 181, obręb Białołęka. Składowisko usytuowane jest na 

północno-wschodnim stoku Wzgórz Dalkowskich. Obiekt funkcjonował od 1989 r. 

w wyeksploatowanym wyrobisku żwiru i piasku. Zarządzającym składowiskiem jest Gmina 

Pęcław. Wokół obiektu rozciągają się pola uprawne i łąki. Najbliższe budynki mieszkalne 

oddalone są o około 0,5 km od składowiska w kierunku południowo-wschodnim. Powierzchnia 

całkowita działki, na której zlokalizowane jest składowisko wynosi 1,05 ha, a wykorzystana 

wynosi 0,5 ha. Planowana pojemność składowiska wynosi 16800 Mg. Ilość odpadów 

komunalnych zdeponowanych na składowisku na koniec 2006 r. wyniosła 8000 Mg. Stopień 

wypełnienia kwatery szacuje się na ok. 48%. Składowisko w Białołęce było przeznaczone na 

deponowanie odpadów z gospodarstw domowych gminy Pęcław. Kwatera o powierzchni 

0,8496 ha nie posiada uszczelnienia. Rejestracja przyjmowanych odpadów odbywała się na 

podstawie pomiaru objętościowego ze względu na brak wagi samochodowej. Z dniem 

30.04.2004 r. zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Białołęce. Decyzją 

Starosty Głogowskiego z dnia 22.08.2007 r., znak OŚ 76443-59/07 wydana została zgoda na 

zamknięcie składowiska. Obecnie trwa rekultywacja obiektu. Składowisko posiada sieć 

monitoringu wód podziemnych. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północno-

wschodnim. 

14.2. Ocena wyników badań. 

Próbki wód podziemnych pobrano z trzech piezometrów rozmieszczonych wokół 

składowiska tj. z piezometrów P2 i P3, położonych na kierunku dopływu wód na składowisko 

oraz z piezometru P1, położonego na kierunku spływu wód ze składowiska.  

Ocena jakości wód podziemnych w piezometrach wykazała, że charakteryzowały się 

one zróżnicowaną jakością tj. od wód odpowiadających klasie III - wód zadawalającej jakości 

do wód klasy V - wód złej jakości. Wody pobrane z piezometru P1 położonego na kierunku 

spływu wód podziemnych ze składowiska, wykazały występowanie wód złej jakości (klasa V) 

ze względu na wysokie stężenia azotanów (100 mg/l). Wartości pozostałych badanych 

parametrów w piezometrze P1 nie przekraczały granic dla klasy I. Wody pobrane z 

piezometrów P2 i P3, położonych na kierunku napływu wód podziemnych na składowisko 

zaliczono do wód zadawalającej jakości (klasa III), o czym zadecydował w obu piezometrach 

odczyn, odpowiadający klasie IV. Stężenia azotanów w obu piezometrach osiągnęły granice 

klasy II i wynosiły 15 mg/l (P2) i 19 mg/l (P3). Wartości pozostałych badanych parametrów, 

z wyjątkiem azotynów w piezometrze P3 nie przekraczały granic dla I.  
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Stan chemiczny wód w piezometrach P2 i P3 uznać można za dobry, a wód w 

piezometrze P1 za słaby. 
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15. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. NIEMSTÓW (pow. lubiński, gm. Lubin) 

15.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Niemstowie położone jest w południowo-wschodniej części 

gminy Lubin, na działce nr 673/3, obręb Niemstów. Składowisko było eksploatowane w latach 

1991-2005. Zarządzającym obiektem jest Gmina Lubin. Obiekt zlokalizowany jest w odległości 

ok. 400 m od najbliższych zabudowań we wsi Niemstów. Od strony południowej składowisko 

sąsiaduje z lasem a od pozostałych stron z gruntami ornymi. Powierzchnia całkowita działki, 

na której zlokalizowane jest składowisko wynosi 2,5 ha, planowana pojemność składowiska 

wynosi 5460 Mg. Ilość odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku na koniec 

2005 r. wyniosła 3568 Mg. Stopień wypełnienia kwatery szacuje się na ok. 65%. Obiekt nie 

posiada uszczelnienia ani drenażu zbierającego wody odciekowe. Składowisko jest 

uszczelnione naturalną warstwą gliny i iłu o grubości 1,5 m. Wokół składowiska został 

wykonany drenaż opaskowy, odprowadzający zebrane wody do rowu przydrożnego na północ 

od obiektu. W trakcie eksploatacji nie stosowano przesypywania odpadów materiałem 

izolacyjnym oraz ich zagęszczania. Ze składowiska korzystali jedynie okoliczni mieszkańcy, a 

ilość deponowanych odpadów była nieznaczna. W 2006 roku dla składowiska uzyskano zgodę 

na zamknięcie składowiska wydaną przez Starostę Lubińskiego. Prace rekultywacyjne 

wykonane zostały w terminie od 30.10.2007 r. do 28.08.2008 r. Na składowisku zainstalowano 

3 piezometry. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku zachodnim.  

15.2. Ocena wyników badań. 

Próbki wód podziemnych pobrano do badań z trzech piezometrów rozmieszczonych 

wokół składowiska w Niemstowie. Wody z piezometru P1, położonego na kierunku napływu 

wód podziemnych na składowisko zakwalifikowano do wód bardzo dobrej jakości (klasa I). 

Jedynie wartości przewodności elektrolitycznej osiągnęły tu granice klasy II. 

W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód ze składowiska, wykazano 

występowanie wód zadawalającej jakości (klasa III). O takiej klasyfikacji zadecydowały 

wartości ogólnego węgla organicznego, odpowiadające klasie IV. Wartości pozostałych 

badanych parametrów w piezometrze P2 nie przekraczały granic dla I.  

Wody z piezometru P3 położonego na kierunku spływu wód podziemnych ze 

składowiska zaklasyfikowano do wód bardzo dobrej jakości (klasa I).  

Stan chemiczny wód w badanych piezometrach P1, P2 i P3, zlokalizowanych wokół 

składowiska w Niemstowie uznać można za dobry. 
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16. BAZA PALIW PKN ORLEN W BOLESŁAWCU (pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

16.1. Charakterystyka obiektu 

Teren objęty badaniami położony jest w północnej części miasta Bolesławiec, przy 

drodze Bolesławiec-Zielona Góra. Baza położona jest po wschodniej stronie ww. 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 od 189,86 do 190,03 m npm. 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. Przedmiotem działalności bazy paliw jest: 

 magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych (benzyny i olej 

napędowy), 

 przeładunek paliw płynnych z transportu kolejowego do zbiorników 

magazynowych za pomocą własnych urządzeń przeładunkowych, 

 spedycja paliw transportem autocysternowym i kolejowym. 

Paliwa dostarczane są do bazy transportem kolejowym. Dystrybucja paliw ze 

zbiorników magazynowych odbywa się cysternami samochodowymi, które napełniane są na 

stanowiskach nalewczych. Przetłaczanie paliw pomiędzy poszczególnymi obiektami bazy 

(zbiorniki magazynowe, nalewaki autocysternowe, front kolejowy) odbywa się za 

pośrednictwem łączącej je sieci podziemnych i naziemnych rurociągów technologicznych, przy 

użyciu pomp przeładunkowych i dystrybucyjnych umieszczonych w pompowni paliw. 

16.2. 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). Zadecydowały o tym azotany (27,43 mg/l) w klasie III. Wody piezometru P2 

zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V) z uwagi na stężenie benzo(a)pirenu. Stężenia 

OWO i WWA oscylowały w granicach klasy IV. 

Nie jest możliwe określenie pełnego wpływu Bazy na jakość wód podziemnych ze 

względu na niski poziom zwierciadła wody lub jej brak w pozostałych piezometrach. Stan 

chemiczny wód piezometru P1 uznać można za dobry, a wód piezometru P2 za słaby. 
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17. STACJA PALIW ORLEN W TRZEBIENIU (pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

17.1. Charakterystyka obiektu 

Teren stacji paliw płynnych położony jest w północnej części miejscowości Trzebień 

przy drodze Bolesławiec-Zielona Góra przy ulicy ul. Bolesławieckiej 56. Obiekt otoczony jest 

terenami leśnymi, a położony w obrębie Borów Dolnośląskich. Pierwszy stwierdzony poziom 

wód podziemnych związany jest z utworami polodowcowymi. Warstwa wodonośna 

zbudowana jest z piasków, pospółek i glin. Poziom ten charakteryzuje się dużą miąższością 

warstwy wodonośnej i małymi współczynnikami filtracji. Na stacji paliw prowadzi się obrót 

paliwami płynnymi, smarami i akcesoriami samochodowymi oraz produktami spożywczymi. 

17.2. Ocena wyników badań. 

Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P1 i P2, położonych przy 

zbiornikach paliw. Wodę z piezometru P1 zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości 

(klasa IV). Zadecydował o tym odczyn i azotany (67,76 mg/l). Woda pobrana z piezometru P2 

charakteryzowała się zadowalającą jakością (klasa III). Zadecydował o tym odczyn w klasie 

IV. Pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach klas I i II. Stan chemiczny wód piezometru P1 

uznać można za słaby, a P2 za dobry.  
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18. STACJA PALIW STATOIL W LEŚNEJ (pow. lubański, gm. Leśna) 

18.1.Charakterystyka obiektu  

Teren stacji paliw płynnych położony jest w Leśnej przy ulicy Baworowo 51A. Od strony 

południowej graniczy z firmą handlową SBS, wschodniej z ulicą Bawarowo, północnej 

z posesja prywatną, od strony zachodniej z terenami kolejowymi PKP. Teren badań położony 

jest w obrębie zalewowej doliny Kwisy. Pierwszy 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 i stosunkowo wysokimi współczynnikami filtracji. Na 

stacji paliw prowadzi się obrót paliwami płynnymi, smarami i akcesoriami samochodowymi 

oraz produktami spożywczymi. 

18.2. Ocena wyników badań. 

Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P1 i P2, położonych na kierunku 

spływu wód ze stacji paliw. Badane wody z piezometrów zaklasyfikowano do wód 

zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydował o tym odczyn w klasie IV. Pozostałe wskaźniki 

oscylowały w granicach klas I i II. Stan chemiczny wód piezometrów P1 i P2 uznać można za 

dobry.  
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19. STACJA PALIW ORLEN W CIEPLICACH (pow. jeleniogórski, gm. Jelenia Góra) 

19.1.Charakterystyka obiektu  

Teren stacji paliw płynnych położony jest w Cieplicach przy ul. Cieplickiej 106. Od 

strony zachodniej i południowej sąsiaduje z firmą Ultima. Teren badań położony jest w obrębie 

Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwszy poziom wód podziemnych związany jest z utworami 

polodowcowymi. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków, pospółek i glin. Poziom ten 

charakteryzuje się małą miąższością warstwy wodonośnej i małymi współczynnikami filtracji. 

Na stacji paliw prowadzi się obrót paliwami płynnymi, smarami i akcesoriami samochodowymi 

oraz produktami spożywczymi. 

19.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P1 i P2, położonych na odpływie 

wód ze stacji paliw. Wodę z piezometru P1 zaklasyfikowano do wód bardzo dobrej jakości 

(klasa I). Stężenia wszystkich wskaźników badanych osiągnęły granice klasy I z wyjątkiem 

chlorków, których stężenie osiągnęło granice klasy II. Wody piezometru P2 do zaliczono do 

wód dobrej jakości (klasa II) ze względu na stężenie azotanów (10,3 mg/l) oraz chlorków. Stan 

chemiczny wód piezometrów P1 i P2 uznać można za dobry.  
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20. STACJA PALIW STATOIL LWÓWEK ŚL. (pow. lwówecki, gm. Lwówek Śl.) 

20.1.Charakterystyka obiektu 

Teren stacji paliw płynnych położony jest w północno zachodniej części Lwówka Śl. 

przy ulicy Rakowice Wielkie 1D. Od strony południowej i wschodniej teren stacji sąsiaduje 

z ulicami, natomiast od strony zachodniej z zakładem naprawy samochodów. Teren badań 

położony jest w obrębie zalewowej doliny Bobru. Pierwszy 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 i stosunkowo wysokimi 

współczynnikami filtracji. Na stacji paliw prowadzi się obrót paliwami płynnymi, smarami i 

akcesoriami samochodowymi oraz produktami spożywczymi. 

20.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z jednego piezometru P1, zlokalizowanego na stacji 

paliw w sąsiedztwie zbiorników paliwowych. Przepływ wody podziemnej następuje w kierunku 

północno–wschodnim. 

Wody piezometru P1 zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). 

Zadecydowało o tym stężenie benzo(a)pirenu w klasie III. Stężenia innych badanych 

wskaźników osiągnęły granice klasy I z wyjątkiem WWA i azotanów, których stężenia 

osiągnęły granice klasy II. Stan chemiczny wód uznać można za dobry.  

Nie jest możliwe określenie pełnego wpływu obiektu na jakość wód podziemnych ze 

względu na niski poziom zwierciadła wody lub jej brak w pozostałych piezometrach. 
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IV. PODSUMOWANIE  

Monitoring wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w 2016 roku, obejmował kontrolę jakości wód podziemnych wokół obiektów 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz będących bezpośrednim źródłem 

oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. 

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 dobrej 

jakości (klasa I) do wód złej jakości (klasa V).  

Podczas badań wód podziemnych, przeprowadzonych w 2016 roku na obszarach 

bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami wykazano występowania wód w dobrym 

stanie chemicznym (klasy I - III) wokół 7 obiektów: 

 studnie ujęcia wody w m. Łososiowice (pow. wołowski, gm. Wołów), 

 składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej (pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka), 

 składowisko odpadów w m. Grochowice (pow. głogowski, gm. Kotla), 

 składowisko odpadów w m. Niemstów (pow. lubiński, gm. Lubin), 

 stacja Paliw Statoil w Leśnej (pow. lubański, gm. Leśna), 

 stacja Paliw Orlen w Cieplicach (pow. jeleniogórski, gm. Jelenia Góra), 

 stacja Paliw Statoil w Lwówku Śl. (pow. lwówecki, gm. Lwówek Śl.). 

Wskaźniki, które decydowały o klasyfikacji przy poszczególnych obiektach wymieniono 

w tabeli nr 2.  

Jakość wód w poszczególnych punktach pomiarowych kształtowała się następująco:  

 w 12 punktach (18,75%) występowały wody I klasy  - bardzo dobrej jakości,  

 w 5 punktach (7,80%) występowały wody II klasy  - dobrej jakości, 

 w 18 punktach (28,13%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,  

 w 18 punktach (28,13%) występowały wody IV klasy -  niezadowalającej jakości,  

 w 11 punktach (17,19%) występowały wody V klasy – złej jakości.  

Wyniki badań wskazują na przewagę wód dobrej jakości w klasach I, II i III (w 35 

piezometrach, co stanowi 54,69%) nad wodami słabej jakości w klasach IV i V (w 29 

piezometrach, co stanowiło  45,31%). Jest to odwrotna tendencji niż w poprzednich latach na 

obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, gdzie przeważały zwykle wody słabej jakości. O zaklasyfikowaniu wód do 
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klasy IV i V wokół składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne decydowały 

głównie związki azotu, odczyn, OWO, przewodność elektrolityczna, chlorki, siarczany. W 

studniach gospodarskich w m. Gęsiniec i wokół oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej o 

klasyfikacji decydowały związki azotu. 

Na terenach baz paliw będących, potencjalnym źródłem poważnych awarii, o 

klasyfikacji do klasy IV lub V nie decydowały substancje ropopochodne, ale odczyn, azotany 

i benzo(a)piren. 

Występowanie wód zanieczyszczonych związkami azotu, w których zawartość 

azotanów wynosiła powyżej 50 mg NO3/l, stwierdzono w otoczeniu składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie, w Mienicach, w Bierutowie, w Wołowie, 

we Wronowie, w Białołęce, a także w studniach w m. Gęsiniec, wokół oczyszczalni ścieków w 

Suchej Wielkiej i na Polach Irygacyjnych m. Wrocławia. 

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 2. Obiekty objęte badaniami przez WIOŚ we Wrocławiu w ramach oceny jakości wód podziemnych na obszarach 
bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2016 r. ze wskazaniem ilości punktów i wskaźników decydujących o słabym 
stanie wód (klasa IV i V) 
 

L.p. Lokalizacja 
Ilość 
ppk 

Ilość 
ppk w 

klasie IV 

Ilość ppk 
w klasie 

V 

Wskaźniki decydujące 
o klasyfikacji 

1. 
Studnie ujęcia wody w m. Łososiowice 
(pow. wołowski, gm. Wołów)*** 

4 
 
- 

-  

2. 
Składowisko odpadów w m. Golędzinów 
(pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śl.) 

4 1 2 
OWO*, azotany,  siarczany, 
chlorki, PEW**. 

3. 
Składowisko odpadów w Mienicach 
(pow. trzebnicki, gm. Wisznia Mała) 

3 1 - azotany 

4. 
Tereny wodonośne m. Wrocławia 
(gm. Siechnice, pow. wrocławski) 

7 2  - 
mangan, żelazo, odczyn, 
chlorki, jon amonowy   

5. 
Składowisko odpadów w m. Bierutów 
(pow. oleśnicki, gm. Bierutów) 

3 1 1 
jon amonowy, azotyny, 
azotany, OWO, siarczany, 
WWA  

6. 
Studnie gospodarskie w m. Gęsiniec 
(pow. strzeliński, gm. Strzelin) 

5 3 1 azotany , azotyny 

7. 
Składowisko odpadów w m. Wołów 
(pow. wołowski, gm. Wołów) 

4 2 1 
OWO, jon amonowy, 
azotany, PEW 

8. Pola Irygacyjne Wrocławia (m. Wrocław) 5 3 2 

odczyn, azotany , azotyny, 
jon amonowy, fosforany, 
cynk, kadm, mangan, żelazo, 
siarczany, PEW 

9. 
Oczyszczalnia ścieków w Suchej Wielkiej  
(pow. trzebnicki, gm. Zawonia)  

3 - 1  azotany  

10. 
Składowisko odpadów we Wronowie  
(pow. górowski, gm. Niechlów) 

3 3 - potas, chlorki, azotany, PEW 

11. 
Składowisko odpadów w Polanicy Zdroju  
(pow. kłodzki, m. Polanica Zdrój) 

3 1 1 
siarczany, chlorki, jon 
amonowy, OWO, PEW. 

12. 
Składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej***  
(pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka) 

2 - -  

13. 
Składowisko odpadów w m. Grochowice*** 
(pow. głogowski, gm. Kotla) 

3 - -  



 

 

60 

L.p. Lokalizacja 
Ilość 
ppk 

Ilość 
ppk w 

klasie IV 

Ilość ppk 
w klasie 

V 

Wskaźniki decydujące 
o klasyfikacji 

14. 
Składowisko odpadów w m. Białołęka 
(pow. głogowski, gm. Pęcław) 

3  1 azotany 

15. 
Składowisko odpadów w m. Niemstów*** 
(pow. lubiński, gm. Lubin) 

3 - -  

16. 
Baza Paliw PKN Orlen w Bolesławcu 
(pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

2 - 1 B(a)P 

17. 
Stacja Paliw Orlen w Trzebieniu 
(pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

2 1 - odczyn, azotany 

18. 
Stacja Paliw Statoil w Leśnej*** 
(pow. lubański, gm. Leśna) 

2 - -  

19. 
Stacja Paliw Orlen w Cieplicach*** 
(pow. jeleniogórski, gm. Jelenia Góra.)  

2 - -  

20. 
Stacja Paliw Statoil w Lwówku Śl.*** 
(pow. lwówecki, gm. Lwówek Śl.)  

1 - -  

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

 
V. WNIOSKI  

Przeprowadzone w 2016 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 w poprzednich latach, takich obiektów, jak składowisko odpadów 

w Golędzinowie, w Bierutowie, w Wołowie, we Wronowie oraz na terenach wodonośnych 

Wrocławia, wokół oczyszczalni ścieków w Suchej Wlk., na Polach Irygacyjnych Wrocławia. 

Pogorszenie jakości wód wystąpiło wokół składowisko odpadów w Bierutowie, w Wołowie, we 

Wronowie i na Polach Irygacyjnych Wrocławia. 

Słaby stan wód wykazano także wokół obiektów badanych przez WIOŚ bardzo dawno 

- składowisko w Polanicy Zdroju. Dobry stanu wód podziemnych stwierdzono wokół 7 

obiektów.  

Zgodnie z art.124, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 

2016 r. poz.1987 z póżn.zm.) 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. Badania prowadzone przez WIOŚ są wykorzystywane w działalności kontrolnej 

w celu potwierdzenia prawidłowości badań wykonywanych przez inne jednostki. Pozwalają 
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one także zidentyfikować zanieczyszczenia występujące wokół obiektów, które samodzielnie 

nie prowadzą badań W wielu przypadków sieć piezometrów jest zbyt mała aby ocenić wpływ 

obiektu na środowisko. 

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz.523) nakłada na zarządców obiektów 

obowiązek oznaczenia w wodach podziemnych 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 2016 roku wynika, iż - podobnie jak w poprzednich latach - o obniżeniu 

klasyfikacji wód w danym punkcie pomiarowym często nie decydują powyżej wymienione 

parametry, 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 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 często o klasyfikacji.  
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VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

- Dane z bazy „Karta składowiska i karta spalarni” – WIOŚ Wrocław, 

- Dokumentacja określająca warunki zamknięcia składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w miejscowości Grochowice, proGEO sp. z o.o., Wrocław, grudzień 

2004 r., 

- Informacje od Zarządców obiektów, udzielane w trakcie poboru prób wód podziemnych 

w 2016 roku, 

- Materiały własne WIOŚ Wrocław (protokoły z kontroli obiektów, objętych badaniami w 2016 

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 latach 2007- 2015, 

- Sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

nadesłane do WIOŚ w ramach ustawowych obowiązków zarządców obiektów,  

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Głogowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2015. 

proGEO Sp. z o.o. Wrocław, sierpień 2008 r.,  

- Projekt prac geologicznych - składowiska odpadów komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej - 

proGEO, Wrocław 2004 r. 

 

Strony www 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tereny_wodono%C5%9Bne_Wroc%C5%82awia 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pola_irygacyjne_Wroc%C5%82awia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tereny_wodono%C5%9Bne_Wroc%C5%82awia

