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I. WPROWADZENIE 

W 2017 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, 

tereny przy ujęciach wód lub sąsiadujące z miejscami nielegalnego składowania odpadów.  

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

przypadku obiektów, gdzie prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących 

zmian. Badaniami objęto 19 obiektów w 65 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, siarczany, chlorki, potas, fosforany, żelazo, mangan, wapń, 

wodorowęglany, BTX, pestycydy, tetrachloroetylen i trichloroetylen. 

Obiekty objęte badaniami wymieniono poniżej. W nawiasach podano liczbę badanych punktów 

pomiarowo kontrolnych. 

1. Teren w pobliżu nielegalnego składowiska odpadów – obręb Uskorz Mały- 

Piotroniowice (pow.wołowski, gm. Wołów) – (3) 

2. Składowisko odpadów w m. Podgaj (pow. strzeliński, gm. Kondratowice) – (4), 

3. Składowisko odpadów w m. Dunkowa (pow. milicki, gm. Milicz) – (2), 

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

5. Składowisko odpadów w m. Jarosław (pow. średzki, gm. Udanin) – (2), 

6. Studnie na terenie ROD Cicha Dolina i Spokojna Dolina (m. Wrocław) – (4), 

7. Składowisko odpadów w m. Glinka (pow. górowski, gm. Góra) – (3), 

8. Składowisko odpadów w m. Guzowice (pow. milicki, gm. Cieszków) – (3), 

9. Oczyszczalna ścieków w Brzeźnie (pow. trzebnicki, gm. Prusice) – (4), 

10. Teren oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej (pow.trzebnicki,gm.Zawonia)-(3),  
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11. Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych EXCALO Drilling we 

Wronowie (pow. górowski, gm. Niechlów) – (4) 

12. Teren Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach (pow. milicki, gm.  

Krośnice) – (5) 

13. Teren Agro Duda w m. Miodary (pow. oleśnicki, gm. Dobroszyce) – (4) 

14. Składowisko odpadów w Przystroniu (pow. dzierżoniowski, gm.Łagiewniki) - (3), 

15. Składowisko odpadów w Bogomicach (pow.głogowski, gm. Kotla) – (3), 

16. Składowisko odpadów w Grabiku (pow. polkowicki, gm. Gaworzyce) – (2), 

17. Składowisko odpadów w Lubawce (pow. kamiennogórski, gm.Lubawka) – (3) 

18. Składowisko odpadów w Bogatyni (pow.zgorzelecki, gm. Bogatynia) – (3), 

19. Składowisko odpadów w Świętoszowie (pow.bolesławiecki, gm.Osiecznica)-(3). 

Pobór próbek wód podziemnych z piezometrów przeprowadzono za pomocą zanurzeniowych 

pomp wirowych „GIGANT” i „WHALE” po przepompowaniu otworu i usunięciu dwukrotnej 

objętości wody, a w przypadku prób na zawartość substancji ropopochodnych za pomocą 

specjalistycznych próbników. 

Oceny jakości wód podziemnych wokół badanych obiektów dokonano w oparciu 

o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2016. 

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. 

 

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. 
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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 2017 r. – składowiska odpadów i inne obiekty 
 

Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głęboko
ść 

zwiercia
dła 

wody 

 w m 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu lub 

obiektu 

Uwagi 

Teren w pobliżu 
nielegalnego 
składowiska 
odpadów obręb 
Uskorz Mały – 
Piotroniowice 
(pow. wołowski, 
gm. Wołów) 

Piezometr Q,   
nr KP/B, 
obręb 
Lipnica,dz.34 
na terenie 
posesji przy 
stawie 

12.07.17 
 

 3,05 N 51.31319
0
 

E 16.67627
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

Piezometr Tr, 
nr P10 KP/A                                
obręb Lipnica                                                                                         

 

>30 N 51.31431
0
 

E 16.67259
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

Piezometr Q, 
nr P10 KP/B                        
obręb Lipnica                                  

 1,60 N 51.31431
0
 

E 16.67259
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

Składowisko 
odpadów w m. 
Podgaj 
(pow. strzeliński, 
gm. 

Kondratowice.) 

Piezometr P3 
 

23.08.17 
 
 

 8,00 N 50.81123
0
 E 

16.91514
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu  

Piezometr P4  6,50 N 50.81121
0
 E 

16.91374
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

 

piezometr P2   5,95 N 50.81187
0
                                    

E 16.91405
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr P1  5,60 N 50.81220
0
                                    

E 16.91592
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 

Składowisko 
odpadów w m. 
Dunkowej (pow. 
milicki, gm. 
Milicz) 

piezometr P1 13.06.17 
 

 6,20 N 51.53994
0
                                    

E 17.18258
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód ze 
składowiska, w pobliżu 
wjazdu na teren obiektu 

piezometr P2  6,60 N 51.54094
0
                                    

E 17.18339
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód ze 
składowiska 
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głęboko
ść 

zwiercia
dła 

wody 

 w m 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu lub 

obiektu 

Uwagi 

Tereny 
wodonośne m. 
Wrocławia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piezometr 
PH (P7) 

13.06.17 
 

 5,00 
 
 

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 

3,10 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 
hałdą 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 (0) 

 

 4,30 
 

N 51,04532
0 

E 17,13832
0 

piezometr na kierunku 
spływu wód, w pobliżu 
stawów infiltracyjnych 

 

piezometr 
P11 profil VII 

 5,40  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. 
Jarosław(pow. 
średzki, gm. 
Udanin) 

piezometr P3 
 

17.08.17 
 

 5,00 N 51.08142
0
                                    

E 16.53174
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 
 

piezometr P2  5,50 N 51.08194
0
 

E 16.53206
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 
 

Studnie na 
terenie ROD 
Cicha Dolina i 
Spokojna Dolina 
(pow. 
wrocławski, gm. 
Wrocław) 

ROD 
Spokojna 
Dolina, 
działka G 26     

31.05.17 
 

brak 
danych -
pompa 

N 51.14795
0
 

E 16.90394
0
 

na kierunku spływu wód 
z obiektu 

ROD 
Spokojna 
Dolina, 
działka D 23 

brak 
danych -
pompa 

N 51.14942
0
 

E 16.90368
0
 

na kierunku spływu wód 
z obiektu 

ROD Cicha 
Dolina, 
Al.Cytrynowa 
66     

brak 
danych -
pompa 

N 51.15030
0
 

E 16.90040
0
 

na kierunku spływu wód 
z obiektu 

ROD Cicha 
Dolina, 
Al.Hiacynto-
wa 19     

brak 
danych -
pompa 

N 51.14872
0
 

E 16.89989
0
 

na kierunku spływu wód 
z obiektu 
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głęboko
ść 

zwiercia
dła 

wody 

 w m 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu lub 

obiektu 

Uwagi 

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

piezometr P3 27.09.17 
 
 
 
 
 

 4,00 N 51.71814
0
                                 

E 16.52763
0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 

piezometr P1  7,30 
 

N 51.72342
0
                                 

E 16.52948
0
 

piezometr 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu. 

piezometr P2 
 

 3,20 N 51.72369
0
                               

E 16.52760
0
 

piezometr 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

Składowisko 
odpadów w m. 
Guzowice (pow. 
milicki, gm. 
Cieszków) 

piezometr P3 7.06.17  4,90 
 

 N 51.613070 

E 17.329480 

piezometr 
zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 
 

piezometr P2  2,40 
 

N 51.614030 

E 17.329920 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu wód z 
obiektu, w pobliżu  
zbiornika na odcieki 

piezometr P1  6,20 
 N 51.613590 

E 17.331260 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu wód z 
obiektu 

Teren 
oczyszczalni 
ścieków 
Brzeźnie (pow. 
trzebnicki, gm. 
Prusice) 

piezometr P1 14.09.17  0,40 
 

N 51.36588 
E 16.87638 

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

piezometr P2  1,90 
 
 

N 51.36679 
E 16.87661 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
we wschodniej części 
oczyszczalni               

piezometr P3   0,90 
 

N 51.36728 
E 16.87514 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
w zachodniej części 
oczyszczalni  

piezometr P7   0,60 
 

N 51.36774 
E 16.87375 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
na zachód od 
oczyszczalni 

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

piezometr P1 28.06.17 
 

 3,05 
 

N 51,32999
0 

E 17,15919
0
 

piezometr na kierunku 
napływu wód na teren 
obiektu 

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 
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głęboko
ść 

zwiercia
dła 

wody 

 w m 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu lub 

obiektu 

Uwagi 

Obiekt 
Unieszkodliwia-
nia Odpadów 
Wydobywczych 
EXCALO Drilling 
we Wronowie  
(pow. górowski, 
gm. Niechlów) 

piezometr P3 05.07.17 
 

 2,10 
 

N 51.74432
0
                                     

E 16.43907
0
 

 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na teren obiektów 

piezometr P4  6,00 
 

N 51.74553
0
                                 

E 16.43536
0
 

piezometr na terenie 
OUOW, od strony 
napływu wód ze 
składowiska gminy 
Niechlów 

piezometr P1  1,85 
 

N 51.74451
0
                                     

E 16.43291
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr P2  4,65 
 

N 51.74667
0
                                     

E 16.43270
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

Teren 
Podziemnego 
Magazynu Gazu 
w 
Wierzchowicach 
(pow.milicki, gm. 
Krośnice) 

piezometr 
P3 

 

20.09.17 
 

 3,80 
 

N 51.47478
0
                  

E 17.30394
0
 

piezometr w południowo 
- zachodniej części 
Magazynu, na kierunku  
napływu wód 

piezometr 
P2 

 2,90 
 

N 51.47575
0
                  

E 17.30401
0
 

piezometr w północno - 
zachodniej części 
magazynu, na kierunku  
napływu wód 

piezometr 
P7 

 12,20 
 

N 51.47622
0
                  

E 17.30983
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu,  
w północno wschodniej 
części magazynu   

piezometr 
P6 

 3,35 
 

N 51.47415
0
                  

E 17.30956
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
na wschód od 
Magazynu 

piezometr 
P5 

 

 2,40 
  

N 51.473120                  
E 17.309220 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
na poł-wsch. od 
Magazynu 

Teren Agro Duda 
w m. Miodary 
(pow.oleśnicki, 
gm.Dobroszyce) 

piezometr 
P1 

 

20.06.17  4,05 
 N 51.28773

0
 

E 17.40585
0
 

piezometr zlokalizowany 
przed zbiornikiem na 
gnojowicę  
 

piezometr 
P4 

 

 3,70 
 

N 51.28837
0
 

E 17.40728
0
 

piezometr zlokalizowany 
za zbiornikiem na 
gnojowicę, w pobliżu 
wjazdu na teren fermy  
 

piezometr 
P2 

 

 3,45 
 

N 51.28876
0
 

E 17.40693
0
 

piezometr zlokalizowany 
za zbiornikiem na 
gnojowicę  
 

Studnia 1z  3 - 4 
 

N 51.28661
0
 

E 17.40748
0
 

pobór wody z hydroforni 
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Nazwa obiektu 
Nazwa 
otworu 

Data 
poboru 

Głęboko
ść 

zwiercia
dła 

wody 

 w m 

Współrzędne 
geograficzne 
punktu lub 

obiektu 

Uwagi 

Składowisko 
odpadów w 
Przystroniu(pow. 
dzierżoniowski, 
gm. Łagiewniki) 

piezometr 
P5 

27.06.17  1,10 
 

N 50.76200
0
 

E16.83129
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 

piezometr 
P3 

 2,00 
 

N 50.76072
0
 

E16.82950
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  

piezometr 
P2 

 2,10 
 

N 50.76199
0
 

E16.83026
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 

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

piezometr  
P1 

29.05.17 

 8,10 
 

N 51.69922
0 

E 16.01988
0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 

piezometr 
P2 

 

 7,20 

N 51.69905
0 

E16.02058
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 

piezometr 
P3 

 

 

 7,10 

N 51.69815
0 

E 15.02104
0
 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód 

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

piezometr 
P1 

 

 
30.05.17 

 1,60 
 

 

N 51.63559
0 

E 15.91069
0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód 

piezometr 
P3 

 4,10 
 

N 51.63394
0 

E 16.91003
0 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód  

Składowisko 
odpadów w 
Lubawce 
(pow.kamienno-
górski, gm. 
Lubawka) 

piezometr P1 
(P-4) 

24.07.17 ∇ 3,50 N 50.71305
0
 

E15.98583
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

piezometr P2 
(P-6) 

 
 

∇ 1,60 N 50.71472
0
 

E 15.98777
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

piezometr P3  

(P-7) 

∇ 1,60 N 50.71527
0
 

E 15.98694
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

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

piezometr P1 21.06.17 ∇ 6,80 N 50.92169
0
 

E 14.95363
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

piezometr P2 ∇ 2,20 N 50.92263
0
 

E 14.95316
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

piezometr P3 ∇ 6,60 N 50.92372
0
 

E 14.95408
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
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 
Świetoszowie 
(pow.bolesławie-
cki, gm. 
Osiecznica) 

piezometr P1 21.06.17 ∇ 5,40 N 50.51502
0
 

E 15.39152
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

piezometr P2 ∇ 2,40 N 50.51366
0
 

E 15.39455
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

studnia P3 brak pomiaru 

(studnia 

obudowana) 

N 51.51166
0
 

E 15.39238
0
 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

1. TEREN W POBLIŻU NIELEGALNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW - OBRĘB USKORZ 
MAŁY- PIOTRONIOWICE (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 pochodne, fenol, antracen, 
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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). 

Na północ od składowiska odpadów znajduje się ujęcie wód podziemnych w m. 

Łososiowice. 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”. W związku z tym zainstalowano piezometry do badania 

jakości wód podziemnych pomiędzy składowiskiem odpadów, a ujęciem wód. 

1.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, pomiędzy składowiskiem odpadów, a 

ujęciem wód w m. Łososiowice. W próbach wody badano wskaźniki podstawowe (odczyn, 

przewodność elektrolityczna, metale ciężkie, związki azotu, chlorki, siarczany) oraz wskaźniki 

specyficzne: tetrachloroetylen, trichloroetylen, sumę pestycydów (m.in. DDT, HCH, Endryna. 

Izodryna), BTX (benzen, etylobenzen , toluen, styren ksylen). 

W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie wód klasy I (wody bardzo 

dobrej jakości). W granicach wartości określonych dla klasy I oscylowały też wymienione 

powyżej wskaźniki specyficzne. Jedynie stężenie siarczanów i wartości przewodności 

elektrolitycznej osiągnęły granice klasy II w piezometrze KP/B, posadowionym na terenie 

działki 34.  

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów, rozmieszczonych 

położonych w obrębie Lipnica, pomiędzy składowiskiem odpadów, a ujęciem wód w m. 

Łososiowice w uznać można za dobry. 

 



15 

 

 

 



16 

 

2. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. PODGAJ (pow. strzeliński, gm. Kondratowice) 

2.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko dla gminy Kondratowice w m. Podgaj zlokalizowane jest w nieczynnym 

wyrobisku po eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie Podgaj , dz. 18/3 AM2. 

Włascicielem obiektu jest gmina Kondratowice. Obiekt czynny był w latach 2001-2009. 

Położony on jest w odległości około 1,5 km od zabudowań wsi Podgaj, Pożarzyce, 

Białobrzezie i Karczyn. Gmina Kondratowice leży w zachodniej części powiatu 

strzelińskiego. Składowisko położone jest na zachodnim zboczu lokalnego wzniesienia  

o wysokości 186,8 m npm. Wschodnia krawędź wyrobiska odległa jest od szczytu 

wzniesienia o około 75 m. Powierzchnia nachylona jest ku zachodowi, północnemu 

zachodowi i południowi. W odległości około 1700 m na zachód od terenu obiektu przepływa 

rzeka Ślęza, a w odległości około 1200 m na południowy wschód od niego - Mała Ślęza. 

Powierzchnia składowiska wynosi 2,7 ha, pojemność 6,6 tys Mg, a wypełnienie 60%. 

Nagromadzono tu około 2300 Mg odpadów. Składowisko posiada decyzje na rekultywację 

Nr GN 6018/R/20/09/1/10 z dnia 19.03.2010 roku. Zarząd nad rekultywacją obiektu w 2010 

roku przejęła firma Vivena – Natura Sp. z o.o. Firma ta uzyskała w dniu 07.06.2011 r. 

decyzję Starosty Powiatu Strzelińskiego (OS.6233.15.2011.DP.4), zezwalającą na 

prowadzenie odzysku odpadów na terenie składowiska odpadów w Podgaju, w ramach 

jego rekultywacji z wykorzystaniem m.in. ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych (190805). W 2017 roku rekultywację zakończono. Przepływ wód podziemnych 

odbywa się w kierunku południowo-zachodnim. 

2.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrane z czterech piezometrów, rozmieszczonych wokół składowiska 

w m. Podgaj zaliczono do wód złej jakości (klasa V), podobnie jak podczas badań 

przeprowadzonych przez WIOŚ w 2007 i 2014 roku. Wody piezometru P1, położonego na 

kierunku napływu wód na składowisko, zaliczono do wód złej jakości (klasa V) ze względu na 

stężenie jonu amonowego. Wody piezometrów P4, P3 i P2, położonych na kierunku spływu 

wód z terenu obiektu zaklasyfikowano do wód klasy V ze względu na: 

 piezometr P4 - wartości przewodności elektrolitycznej (9200 µS/cm), stężenie 

OWO, jonu amonowego, azotynów, azotanów (2129 mg/l), chlorków i siarczanów, 

 piezometr P3 - wartości przewodności elektrolitycznej (1110 µS/cm)), stężenie 

azotanów (225 mg/l).  

 piezometr P2 - wartości przewodności elektrolitycznej (4400 µS/cm), stężenie 

OWO, azotanów (1241 mg/l) i siarczanów. 

Stan chemiczny wód w piezometrach wokół składowiska w m. Podgaj uznać można za słaby. 
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3. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. DUNKOWA (pow. milicki, gm. Milicz) 

3.1. Charakterystyka obiektu  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dunkowa 

zlokalizowane jest na działce 252/4 obręb Dunkowa w północno-zachodniej części gminy 

Milicz. Obiekt oddalony jest w odległości 800 m na północ od zabudowań wsi Węgrzynów, 

1200 m na wschód od wsi Dunkowa oraz 2400 m na południowy-wschód od wsi Piotrkosice. 

Dojazd do składowiska poprowadzony jest drogą o nawierzchni żwirowej, prowadzącą od 

drogi gminnej Sułów - Piotrkosice w kierunku wschodnim. Obiekt zlokalizowany jest w 

wyrobisku po eksploatacji kruszywa. Składowisko otoczone jest polami ornymi. Właścicielem 

obiektu jest Gmina Milicz. Składowisko eksploatowane było w latach 1996-2003. Powierzchni 

wykorzystana obiektu wynosiła 0,22 ha, a całkowita 1,90 ha. Na składowisku zdeponowano 

1838 Mg odpadów. Dno składowiska (kwatera I) jest uszczelnione folią PEHD o grubości 2 

mm, a na skarpach położona jest mata bentonitowa. Obiekt posiada drenaż odcieków, zbiornik 

na odcieki oraz sieć trzech piezometrów. Rekultywacje obiektu zakończono w 2011 roku. 

Kierunek odpływu wód podziemnych określono jako zachodni. Teren obiektu zlokalizowany 

jest w granicach GZWP 303 Pradolina Barycz-Głogów.  

3.2. Ocena wyników badań 

Poboru prób wód podziemnych dokonano z dwóch piezometrów (P1 i P2), położonych na 

kierunku spływu wód z obiektu. Nie pobrano wód z piezometru P3, położonego na kierunku 

napływu wód na teren obiektu, ze względu na uszkodzenie otworu.  

W wodach podziemnych badanych wokół składowiska w m. Dunkowa stwierdzono 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). W piezometrze P1, zlokalizowanym na 

kierunku spływu wód, przy wjeździe na teren obiektu o takiej klasyfikacji decydowało stężenie 

jonu amonowego w klasie V. Pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach klasy I i II.  

W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód z obiektu, w północno-zachodniej 

części obiektu o klasyfikacji do klasy IV zadecydowało stężenie azotanów (72,6 mg/l). Stan 

chemiczny wód badanych wokół analizowanego składowiska uznać można za słaby.  
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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 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.  

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 2016 roku. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 

 piezometr P15 – stężenia chlorków w klasie IV oraz jonu amonowego, 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 także występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa 
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IV). Zadecydowało o tym stężenie żelaza w klasie IV i manganu w klasie V. W 2016 roku w 

piezometrze tym wykazano 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 bardzo dobrej jakości (klasa I).  

Wody piezometru P11_VII, położonego w pobliżu stawów infiltracyjnych, w dalszej 

odległości od hałdy, zaklasyfikowano do wód dobrej jakości (klasa II) ze względu na stężenie 

azotanów (20,7 mg/l) i siarczanów.  

W 2016 roku wody piezometrów P9 i P11_VII zaklasyfikowano do klasy III. 

Wody piezometru PH, zlokalizowanego przy hałdzie Huty Siechnice, na kierunku spływu 

wód w kierunku stawów infiltracyjnych, zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości 

(klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (56 mg/l). W poprzednim roku stwierdzono 

tu występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III).  

Wody piezometru P11_VIII, położonego pomiędzy składowiskiem EC a hałdą Huty 

Siechnice, na kierunku spływu wód, zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III) 

ze względu na stężenie żelaza w klasie III i jonu amonowego w klasie IV. W 2016 roku w 

wodach tego piezometru stwierdzono występowanie wód dobrej jakości (klasa II). 

Stan chemiczny wód piezometrów P15, P5, P23, PH uznać można za słaby, a 

piezometrów P9, P11_VII, P11_VIII za dobry. 
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5. SKŁADOWISKO ODPADÓW w m. JAROSŁAW (pow.średzki, gm. Udanin) 

5.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w m. Jarosław 

położone jest na działce 223/2 obręb Jarosław w gminie Udanin w wyrobisku po eksploatacji 

kruszywa. Właścicielem obiektu jest Gmina Udanin. Najbliższa zwarta zabudowa 

zlokalizowana jest w odległości około 1 km na południe od obiektu. W odległości około 1,5 m 

na północny wschód od kwatery składowiska płynie potok Średzka Woda oraz w odległości 

2,2 km na zachód potok Cicha Woda.  

Powierzchnia działki, na której jest ono zlokalizowane wynosi 0,98 ha a powierzchnia kwatery 

0,6 ha. Składowisko otoczone jest gruntami ornymi. Obiekt funkcjonował w latach 1998-2009. 

Kwatera składowiska posiada uszczelnienie w postaci gliny o miąższości: dno - 0,5 m; ściany 

boczne - 0.3 m: Brak uszczelnienia materiałem ilastym oraz uszczelnienia syntetycznego. 

Odpady zdeponowane w kwaterze to głównie: zmieszane odpady komunalne z zawartością 

frakcji biodegradowalnej, odpady z rolnictwa, odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków. 

Składowisko wyposażone jest w 3 piezometry i studzienki odgazowujące. W 2017 roku 

zakończono jego rekultywację. Lokalnie przepływ wód podziemnych czwartorzędowego piętra 

wodonośnego odbywa się w kierunku północno wschodnim z dalszą zmianą kierunku 

przepływu w kierunku północno zachodnim, zgodnie ze spadkiem terenu oraz kierunkami 

przepływu wód podziemnych i powierzchniowych. 

5.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P3 i P3, zlokalizowanych na kierunku 

spływu wód z obiektu. Piezometr P1, położony na kierunku napływu wód był uszkodzony. 

Próbki wód podziemnych, pobrane w rejonie składowiska odpadów  

w m. Jarosław to wody niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej klasyfikacji decydowały 

następujące wskaźniki: 

- piezometr P3 – stężenie OWO, azotanów (96 mg/l), chlorków w klasie IV oraz jonu 

amonowego i siarczanów w klasie V. Podczas poprzednich badań WIOŚ w 2011 roku 

stwierdzono tutaj występowanie wód klasy V.  

- piezometr P2 - stężenie chlorków oraz siarczanów w klasie IV oraz OWO, jonu amonowego  

i wartości przewodności elektrolitycznej (3900 µS/cm) w klasie V. Podczas poprzednich badań 

WIOŚ w 2011 roku stwierdzono tutaj także występowanie wód klasy IV.  

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów zlokalizowanych na 

kierunku spływu wód ze składowiska w m. Jarosław (P3 i P2) uznać można za słaby.  



25 

 

 



26 

 

 

6. STUDNIE NA TERENIE ROD Cicha Dolina i Spokojna Dolina (m. Wrocław) 

6.1. Charakterystyka obiektu 

ROD Cicha Dolina i Spokojna Dolina położone są we Wrocławiu na osiedlu Stabłowice, 

pomiędzy ulicami Starogajową, a Wojanowską. Przez ROD przepływa strumień Steblówka, 

prawobrzeżny dopływ Bystrzycy.  

W latach 2014 -2015 Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu realizował inwestycję polegają na 

„Przebudowie rowu B-9 ze zbiornikiem retencyjnym we Wrocławiu – Stabłowicach – etap 1”. 

Zadanie obejmowało przebudowę rowu otwartego, zarurowanie oraz budowę zbiornika 

retencyjnego na rowie B-9. Rów ten jest głównym odbiornikiem wód opadowych, gruntowych i 

powodziowych z osiedla Stabłowice Nowe, Stabłowice Stare, części osiedla Złotniki, części 

terenów planowanego rozwoju osiedla Gajowa I i Gajowa II. Zarząd Zieleni Miejskiej poprzez 

budowę zbiornika retencyjnego między ul. Starogajową, a osiedlem Stare Stabłowice chciał 

zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Stabłowic, którzy do tej pory byli podtapiani przy 

silniejszych opadach oraz zmienić sposób, w jaki spływa z tych terenów woda deszczowa. Do 

WIOŚ Wrocław od 2016 roku napływały wnioski o interwencje, dotyczące zanieczyszczenia 

(rdzawego zabarwienia) starorzecza rzeki Bystrzycy oraz pogorszenia się jakości wód 

podziemnych na terenie działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Cicha Dolina” przy ul. 

Starogajowej we Wrocławiu. 

W ramach czynności kontrolnych w celu ustalenia przyczyn zanieczyszczenia w trakcie 

wizji pobrano do analiz próbę wody ze starorzecza rzeki Bystrzycy oraz próbę wody z terenu 

ogródków działkowych R.O.D „Cicha Dolina”. 

Na podstawie wyników analizy wody pobranej ze starorzecza rzeki Bystrzycy stwierdzono  

niski odczyn wody, wysokie zasolenie (wysoka wartość chlorków i siarczanów), a także duże 

stężenie żelaza, które może być przyczyną zabarwienia analizowanej wody na kolor rudawy. 

Ponadto wyniki badań wykazały znaczną zawartość glinu w wodzie na poziomie 17 mg/l 

(wartość graniczna dla wód klasy I i II wynosi poniżej 0,4 mg/l). Analiza chromatograficzna nie 

wykazała obecności związków organicznych. 

W wynikach badań pobranej wody zaskórnej z terenu ogródków działkowych stwierdzono 

lekko kwaśny odczyn (pH = 5,7), przewodność elektrolityczną właściwą równą 3020 µS/cm 

oraz znaczne stężenie siarczanów 2450 mg/l, co świadczy o wysokim zasoleniu badanej 

wody. Pobrana próba wody gruntowej to woda o słabym stanie chemicznym. O takiej 

klasyfikacji zdecydowała przewodność elektrolityczna, stężenie manganu, żelaza, potasu  

i siarczanów oraz odczyn w V klasie. Analiza chromatograficzna nie wykazała obecności 

związków organicznych.  

Z badań podłoża gruntowego wykonywanych w 2010 r. na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej 

we Wrocławiu wynika, że wzdłuż cieku Steblówka na odcinku między ul. Piechowicką, a 

starorzeczem rzeki Bystrzycy w warstwie przypowierzchniowej występują utwory organiczne 
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tj.: gleby z domieszką torfu oraz gliniaste i pylaste namuły organiczne. Tego rodzaju podłoże 

może charakteryzować się m.in. niskim odczynem, a także wysoką zawartością żelaza. Na 

skarpach zbiornika retencyjnego oraz na skarpach rowu B-9, za zbiornikiem stwierdzono 

bardzo silnie zakwaszone podłoże oraz bardzo duże zasolenie gruntu. Właściwości gleby na 

tym terenie uniemożliwiają wegetacje roślin. 

Badania prowadzone w ramach WPMŚ w 2017 roku stanowiły poszerzenie badań na 

analizowanym terenie.  

6.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrane z 4 studni, zlokalizowanych na terenie ROD Cicha Dolina i 

Spokojna Dolina. Stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V). O takiej klasyfikacji 

decydowały: 

 ROD Spokojna Dolina, działka D23 – stężenie glinu (4 mg/l), siarczanów (570 mg/l) i 

żelaza (110 mg/l), 

 ROD Spokojna Dolina, działka G26 - stężenie glinu (2,3 mg/l), manganu, 

siarczanów (2450 mg/l) i żelaza (600 mg/l), wartości przewodności elektrolitycznej 

(3160 µS/cm). 

 ROD Cicha Dolina, Al. Cytrynowa 66 - stężenie glinu (9,3 mg/l), żelaza (160 mg/l) 

i siarczanów (966 mg/l), 

 ROD Cicha Dolina, Al. Hiacyntowa 19 (najbliżej zbiornika) - stężenie glinu (20 mg/l), 

żelaza (1300 mg/l) i siarczanów (3900 mg/l), manganu, jonu amonowego, wartości 

przewodności elektrolitycznej (3880 µS/cm). 

Odczyn wody w analizowanych próbach wahał się od pH 4,1- 5,2 i osiągnął granice klasy IV.  

Stan chemiczny wód podziemnych 4 analizowanych studniach, zlokalizowanych na terenie 

ROD Sielska i Cicha Dolina uznać można za słaby.  

Do interpretacji wyników badań wykorzystano także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz.U. z 2017 r., poz.2294). Odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości glinu, 

żelaza, jonu amonowego i siarczanów we wszystkich pobranych próbkach. Stężenie jonów 

wodorowych (pH) było niższe niż wartość parametryczna (6,5-9,5), określona w powyższym 

rozporządzeniu.  
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7. SKŁADOWISKO ODPADÓW W m. GLINKA (pow. górowski, gm. Góra)  

7.1. Charakterystyka obiektu  

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

położone jest przy drodze Góra – Leszno, na północ od miejscowości Glinka. Zlokalizowano je 

w wyrobisku po piaskowni. Obiekt otoczony jest polami uprawnymi  

i lasem. Składowisko funkcjonowało w latach 1992-2006. W latach 2008-2009 

przeprowadzono jego rekultywację z wykorzystaniem osadów ściekowych, które 

magazynowano tymczasowo na przylegającym do składowiska polu. Powierzchnia obiektu 

wynosi 2,1 ha, a pojemność 83 tys m3. Na koniec 2006 roku nagromadzono tu 86,7 tys. Mg 

odpadów. Wypełnienie składowiska wyniosło 100%. Obiekt jest ogrodzony, posiada bramę 

wjazdową i drogę dojazdową z płyt betonowych.  

7.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów rozmieszczonych wokół obiektu. W przypadku 

piezometru P3, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu oraz piezometru P1, 

położonego na kierunku spływu wód, w granicach terenu składowiska stwierdzono 

występowanie wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (P3 -151 

mg/l, P1 -137 mg/l). Pozostałe wskaźniki osiągnęły granice klasy I i II. W poprzednich 

badaniach, przeprowadzonych przez WIOŚ Wrocław w 2011 roku, w wodach tych 

piezometrów stwierdzono występowanie wód klasy IV.  

W piezometrze P2, zlokalizowanym na kierunku spływu wód, na polu stwierdzono 

występowanie wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w 2011 roku. Zadecydowało o tym 

stężenie jonu amonowego i azotanów (280 mg/l).  

Stan chemiczny badanych wód uznać można za słaby.  
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8. SKŁADOWISKO ODPADÓW W m. GUZOWICE (pow. milicki, gm. Cieszków) 

8.1. Charakterystyka obiektu  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach zlokalizowane jest 

na działce nr 283/3 w byłym wyrobisku piaskowo-żwirowym, pomiędzy drogą wojewódzką 

Milicz-Cieszków, linią kolejową i lasem. Położone jest w odległości ok. 1,8 km na południowy - 

zachód od Cieszkowa oraz ok. 0,9 km na południowy - wschód od wsi Guzowice.  

Teren składowiska otoczony jest z trzech stron wałem ziemnym o wysokości ok. 2 m, za 

którym znajdują się grunty rolne oraz lasem od strony południowej. Cały obiekt posiada 

ogrodzenie i jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Obiekt użytkowany jest od 1989 r. Do 2016 r. eksploatowano kwaterę I. Kwatera II stanowiąca 

tzw. „rezerwę terenu”, przewidzianą do eksploatacji po wypełnieniu kwatery I nie została 

wybudowana i jest porośnięta drzewami. Kwatera I składowiska ma powierzchnię 6098 m2  

i objętość geometryczną 69500 m3. Skarpy składowiska uszczelnione są folią PCV o grubości 

2 mm, natomiast skarpa składowiska naturalną przegrodą filtracyjną (glina o miąższości  

1,5 m). Do pozostałych elementów infrastruktury składowiska należą: budynek socjalno – 

bytowy, budynek magazynowo – garażowy przeznaczony na magazynowanie 

wysegregowanych odpadów, punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, betonowe drogi 

wewnętrzne i place, 3 piezometry (1 na dopływie wód podziemnych i 2 na odpływie), 2 studnie 

odgazowujące wraz z 1 pochodnią do spalania gazu składowiskowego, drenaż odcieków wraz 

ze zbiornikiem o pojemności 14 m3, brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa. 

Składowisko jest już nieeksploatowane. Od dnia 1.01.2016 r. na składowisko nie są 

przyjmowane odpady. Odcieki ze składowiska są odprowadzane do zbiornika 

bezodpływowego. Wg stosownych decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Gmina 

mogła być zarządzającym obiektem, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Od 

października 2017r. zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne w Guzowicach jest firma Z.T.O.Ś.FOLEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy. 

Składowisko będzie rekultywowane. Badania wód podziemnych wykonane m.in. w 2016 roku, 

na zlecenie Gminy wykazały wysoką przewodność elektrolityczną (5180-9010 µS/cm) oraz 

wysoką zawartością ogólnego węgla organicznego (41,1 - 73,7 mg/l) w piezometrze P2, 

zlokalizowanym przy wjeździe na teren obiektu w pobliżu zbiornika na odcieki.   

W opinii WIOŚ przyczyną wysokich wartości parametrów jakości wód podziemnych w 

piezometrze P-2 może być zbyt rzadkie opróżnianie zbiornika na odcieki, co mogło prowadzić 

do ich przelewania i przedostawania się do wód podziemnych w sąsiedztwie piezometru P2.  

8.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów. W piezometrze P3, położonym na kierunku 

napływu wód w kierunku obiektu stwierdzono występowanie wód dobrej jakości (klasa II). 

Zadecydowało o tym stężenie azotanów (11,7 mg/l), manganu, żelaza, siarczanów, chlorków, 
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OWO (5,1 mg/l), wartości przewodności elektrolitycznej (1300 µS/cm). W wodach piezometru 

P1, zlokalizowanego na kierunku spływu wód z obiektu stwierdzono występowanie wód 

bardzo dobrej jakości (klasa I). Stężenia manganu, siarczanów i wartości przewodności 

elektrolitycznej utrzymywały się w klasie II. W wodach piezometru P3 i P1 podczas badań 

WIOŚ Wrocław w 2009 roku wykazano występowanie wód klasy II. 

W piezometrze P2, zlokalizowanym przy wjeździe na teren obiektu w pobliżu zbiornika na 

odcieki stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V). O takiej klasyfikacji 

zadecydowały wartości przewodności elektrolitycznej (4830 µS/cm), stężenie OWO (32 mg/l), 

azotanów (164 mg/l), jonu amonowego chlorków, potasu, siarczanów. W wodach tego 

piezometru podczas badań WIOŚ Wrocław w 2009 roku wykazano także występowanie wód 

klasy V - (wartość przewodności elektrolitycznej (1530 µS/cm), stężenie OWO (11,8 mg/l). 

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych w otoczeniu składowiska odpadów w m. 

Guzowice uznać można za słaby w piezometrze P2 oraz za dobry w piezometrach P1 i P3.  
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9. TEREN OCZYSZCZALNI GLEBOWO-ROŚLINNEJ W BRZEŹNIE (pow. trzebnicki, gm. 
Prusice) 

9.1. Charakterystyka obiektu 

Oczyszczalnia roślinno-glebowa w Brzeźnie (gm. Prusice) zlokalizowana jest w całości na 

działce 9/2. Otoczenie oczyszczalni stanowią tereny leśne oraz pola uprawne. Najbliższa 

zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości powyżej 400 m od oczyszczalni.  

Na oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki  

z miejscowości Brzeźno oraz ścieki dowożone z części gminy Prusice. Odbiornikiem ścieków 

odprowadzanych z oczyszczalni jest rów melioracyjny R-A w km 0+220, będący dopływem 

cieku Głowiak w zlewni rzeki Sąsiecznicy. Odpływ wód podziemnych następuje w kierunku 

północno-zachodnim. Proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni roślinno-glebowej w 

Brzeźnie odbywa się na poletkach obsadzonych przez topole. Biologiczny rozkład 

zanieczyszczeń zachodzi przy udziale organizmów glebowych. Dodatkowo przepływ ścieków 

w głąb gleby spełnia rolę filtracji. Zanim ścieki z kanalizacji sanitarnej m. Brzeźno trafią do 

oczyszczalni dopływają do dwóch osadników gnilnych, znajdujących się poza terenem 

oczyszczalni. W osadnikach tych następuje podczyszczenie ścieków, co powoduje, że ścieki 

dopływające na oczyszczalnię są częściowo pozbawione zanieczyszczeń stałych. Ścieki  

z osadnika nr 1 doprowadzane są do osadnika nr 2, a stamtąd dopływają do osadnika 

akumulacyjno-dozującego znajdującego się na oczyszczalni. 

Na oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: 

- osadnik akumulacyjno-dozujący o pojemności czynnej V=110m3 z lewarowym 

urządzeniem spustowym, 

- doprowadzalnik ścieków na kwatery (rów wyłożony betonowymi płytami), 

- wpusty ścieków surowych na kwatery (po 2 szt. na kwaterę), 

- kwatery do nawodnień – 21 szt. (o pow. 1150 m2 każda) oraz 2 kwatery 

doświadczalno-kontrolne (pow. 0,23 ha), 

- sieć drenarska zakończona zbieraczem głównym ze studzienkami połączeniowo-

kontrolnymi do odbioru ścieków oczyszczonych, 

- wylot z oczyszczalni do rowu R-A, 

- poletka ociekowe do przeróbki osadów i biomasy roślinnej (wyłożone płytami  

i uszczelnione folią PCV) – 8 szt.  

- piezometry (2 szt. na terenie oczyszczalni oraz 2 szt. poniżej i powyżej 

oczyszczalni). 

Ścieki z kanalizacji sanitarnej (przepompowywane z osadnika gnilnego nr 2 

zlokalizowanego na terenie Brzeźna) dopływają do zbiornika akumulacyjno-dozującego. Po 

osiągnięciu objętości 110 m3 za pomocą urządzenia lewarowego spływają do 

rozprowadzalnika, a stamtąd na odpowiednią kwaterę do nawodnień. Sterowanie dopływem 

ścieków na poszczególne kwatery odbywa się ręcznie poprzez otworzenie zastawek 
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ustawionych na doprowadzalnik głównym. Każda kwatera posiada dwa wpusty zamykane ww. 

zastawkami. Oczyszczone ścieki systemem drenarskim odprowadzane są do głównego 

zbieracza, na którym zlokalizowanych jest 5 studzienek rewizyjnych, a stamtąd wylotem 

trafiają do odbiornika - rowu R-A, będącego dopływem cieku Głowiak.  

Łączna powierzchnia oczyszczalni wynosi 2,645 ha. Na terenie oczyszczalni znajduje się 

poletko ociekowe, wyłożone płytami, uszczelnione folią oraz posiadające system 

odprowadzania odcieków do doprowadzalnika ścieków. Poletko przeznaczone jest do 

kompostowania osadów ściekowych (usuwanych ze zbiornika akumulacyjno-dozującego oraz 

z dwóch osadników gnilnych zlokalizowanych w m. Brzeźno poza terenem oczyszczalni) oraz 

biomasy roślinnej wykaszanej okresowo z powierzchni kwater do nawodnień. Wielkość 

oczyszczalni w Brzeźnie wyrażona wielkością RLM nie przekracza 2000. Średniodobowy 

dopływ ścieków w okresie poboru prób kształtował się na poziomie od 16,5 do 100 m3/d.  

Zarządcą oczyszczalni jest Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.  

z siedzibą w Prusicach.   

9.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów, rozmieszczonych w otoczeniu obiektu.   

Wody piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód przy drodze dojazdowej do 

obiektu, przy osadniku zaliczono do wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O takiej 

klasyfikacji zadecydowało stężenie jonu amonowego i manganu w granicach klasy V oraz 

OWO w granicach klasy IV.  

Podczas poprzednich badań, wykonanych przez WIOŚ w 2015 roku w wodach tego 

piezometru stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V).  

W piezometrach P2 i P3, położonych na kierunku spływu wód z obiektu, na terenie 

oczyszczalni stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). 

W przypadku piezometru P2 o takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie jonu amonowego  

i chlorków w klasie V, a także stężenie OWO i wartości przewodności elektrolitycznej w klasie 

IV. W piezometrze P3 o klasyfikacji decydowało stężenie jonu amonowego i OWO w klasie V 

oraz chlorków i fosforanów w klasie IV.  

W wodach piezometru P7, położonego na kierunku spływu wód z obiektu, na zachód od 

oczyszczalni stwierdzono występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). O takiej 

klasyfikacji zadecydowało stężenie OWO w klasie IV. Pozostałe wskaźniki osiągnęły granice 

klasy I i II. 

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych w otoczeniu oczyszczalni roślinno-glebowej 

w Brzeźnie uznać można za słaby w piezometrach P1, P2 i P3 oraz za dobry w piezometrze 

P7.  
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10. TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEJ WIELKIEJ (pow. trzebnicki, gm. 
Zawonia) 

10.1. 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, a wskaźnik RLM 

oczyszczalni wyniósł 132. W 2016 roku średnioroczny odpływ ścieków kształtował się na 

poziomie 14063,69 m3, a wskaźnik RLM oczyszczalni wyniósł 155. 

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 

wtórne zanieczyszczenie i pogorszyć parametry oczyszczonych ścieków. Odpowiednio 
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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. 

10.2. 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 (45 mg/l). W poprzednim 

roku wykazano tu także występowanie wód klasy III. 

W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie 

wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego  

i manganu w klasie V oraz wodorowęglanów w klasie IV. W poprzednim roku stwierdzono tu 

występowanie wód złej jakości (klasa V). 

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 (36,8 mg/l) w klasie III i fosforanów w klasie IV. 

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. 
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11. OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH EXCALO DRILLING 
WE WRONOWIE (pow. górowski, gm. Niechlów)  

11.1. Charakterystyka obiektu  

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie EXALO DRILLING S.A. 

zlokalizowany jest w północnej części gminy Niechlów, pomiędzy miejscowościami Siciny  

i Wronów, na działce nr 264/1. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest  

w odległości ok. 1 km od składowiska. Od północy i od południa obiekt otaczają grunty rolne,  

a od zachodu kompleks leśny Nadleśnictwa Góra. Od wschodu obiekt graniczy ze 

zrekultywowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy 

Niechlów. Na terenie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych składowane były 

odpady o kodzie 01 05 08 – płuczki wiertnicze, zawierające chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 oraz 01 05 06. Obiekt funkcjonuje od 1996 roku, a jego poprzednim 

zarządcą była firma Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z o.o. w Zielonej Górze.  

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 4,2 ha. Obiekt jest ogrodzony i posiada dozór. Od 

końca 2015 roku na teren obiektu nie są przyjmowane odpady.  

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych składa się z 6 kwater : 

 kwatery nr 1 i 4 – zrekultywowane, 

 kwatery nr 2, 5 i 6 – uzyskano decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

na ich zamknięcie i zatwierdzono projekt rekultywacji. Termin rekultywacji został 

określony do 2020 roku. 

 kwatera nr 3  – wstrzymano czasowo przyjmowanie odpadów od końca 2015 roku.  

Łączna pojemność składowania urobku wiertniczego w sześciu kwaterach obiektu wynosi 

69590 m3 . 

Kwatery są uszczelnione na dnie i skarpach, folią PEHD o grubości 2 mm. Pod dnem kwater 

ułożony jest drenaż wód gruntowych z wylotem zabezpieczonym studnią betonową do rowu 

melioracyjnego. 

 Zgodnie z oceną ryzyka Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych, obiekt we 

Wronowie zalicza sią do pozostałych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

i występuje w formie stawu osadowego. 

Wody podziemne przepływają od piezometru P3, położonego na polu przy drodze 

dojazdowej do obiektu, w kierunku piezometrów P2 i P1, położonych na kierunku spływu wód 

z obiektu. Dodatkowo na terenie obiektu umieszczony jest piezometr kontrolny P4, 

monitorujący jakość wód na kierunku spływu, od strony sąsiadującego z analizowanym 

obiektem składowiska gm. Niechlów. 

Spływ wód podziemnych w rejonie obiektu przebiega zarówno w kierunku północno - 

zachodnim jak i północno - wschodnim.  
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11.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 4 piezometrów rozmieszczonych w rejonie obiektu. 

W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie wód klas IV I V. Wody 

piezometru P3, zlokalizowanego na kierunku napływu wód na składowisko EXALO DRILLING 

S.A. i na składowisko gminy Niechlów, zaliczono do wód złej jakości (klasa V). Zadecydowało 

o tym stężenie azotanów (145 mg/l). W 2015 roku, podczas poprzednich badań stwierdzono tu 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), także ze względu na stężenie 

azotanów.  

Wody piezometru P4, położonego pomiędzy składowiskiem gminy Niechlów, a składowiskiem 

odpadów wydobywczych, zaliczono do wód niezadowalającej jakości (klasa IV). O klasyfikacji 

zadecydowało stężenie chlorków i siarczanów w klasie IV oraz wapnia w klasie V.   

W poprzednim roku wody tego piezometru wykazały klasę III.  

W wodach piezometru P2, położonego na kierunku spływu wód z obiektu, stwierdzono 

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

stężenie azotanów (66,4 mg/l). W poprzednim roku wody tego piezometru zaklasyfikowano do 

klasy III, także ze względu na stężenie azotanów. 

Wody piezometru P1, położonego także na kierunku spływu wód z obiektu, zaklasyfikowano 

do wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak podczas badań w 2015 roku.  

O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie wapnia w klasie IV oraz chlorków i sodu w klasie 

V.   

Stężenie baru w wodach analizowanych piezometrów osiągnęło wartości dla I klasy jakości 

wód.  

Z badań, wykonanych w 2017 roku wynika iż stan chemiczny wód podziemnych, pobranych  

w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie uznać można za 

słaby. 
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12. TEREN PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU W WIERZCHOWICACH (pow. milicki, gm. 
Krośnice) 

12.1. Charakterystyka obiektu 

Podziemny Magazyn Gazu [PMG] Wierzchowice zlokalizowany jest na terenie województwa 

dolnośląskiego, w powiecie milickim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. PMG składa się  z 

Ośrodka Centralnego z Ośrodkiem Grupowym B, zlokalizowanych na działce 3/38 obręb 

Czarnogoździce oraz  Ośrodka Grupowego A, zlokalizowanego na działce 305/1 obręb 

Wierzchowice. W skład PGM wchodzi też Ośrodek Grupowy W, w przygotowaniu do likwidacji. 

Działka 3/38 obręb Czarnogoździce położona jest na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina 

Baryczy”. Sąsiedztwo PGM stanowią użytki rolne w tym sady i zadrzewienia śródpolne. 

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. 

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to największy w Polsce obiekt tego typu, 

wykorzystujący jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego.   

Głównym zadaniem PMG Wierzchowice jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu 

ziemnego ze złoża.  W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do 

wyeksploatowanego złoża Wierzchowice  na głębokości około 1250 m, a w zimowym 

odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle. 

PMG Wierzchowice został utworzony na bazie złoża gazu ziemnego Wierzchowice, odkrytego 

w 1972 roku. Zasoby geologiczne złoża zostały określone na 11,9 mld m3 gazu ziemnego 

zaazotowanego. Złoże Wierzchowice charakteryzowało się dużą zawartością azotu [N2] w 

gazie rodzimym, wynoszącą blisko 28%. Jego eksploatacja prowadzona była do 31.03.1995 

roku. Do tego czasu w latach 1972–1995 wydobyto 7,9 mld mn
3 gazu ziemnego, co stanowiło 

65,6% zasobów złoża. W tym samym czasie ciśnienie złożowe obniżyło się z 16,5 MPa do ok. 

5,52 MPa. Szczegółowa analiza złoża pod kątem przekształcenia go w podziemny magazyn 

gazu wykazała, że w celu uzyskania optymalnej pojemności czynnej magazynu należy 

zaniechać jego dalszej eksploatacji. Zadecydowano, że pozostawiony w złożu gaz zostanie 

wykorzystany do utworzenia poduszki gazowej (bufora), spełniającej rolę zabezpieczenia 

przyszłej pojemności czynnej PMG Wierzchowice, głównie przed niekorzystnym 

oddziaływaniem wód podścielających.  

W późniejszym czasie bufor został jeszcze uzupełniony gazem wysokometanowym. W 1995 

roku Kopalnia Gazu Ziemnego Wierzchowice została przekształcona w Podziemny Magazyn 

Gazu. PGNiG S.A. uzyskało koncesję 11/95 na bezzbiornikowe magazynowanie gazu 

ziemnego w górotworze w obrębie obszaru górniczego Wierzchowice. Strefę magazynową  

w PMG Wierzchowice stanowi górna seria wapienia podstawowego, której miąższość  

w centralnej i południowej części struktury waha się od 30 m do 50 m. W kierunku NE ulega 

ona wyklinowaniu. Objętość przestrzeni porowej w wymienionej serii umożliwia 

zmagazynowanie do 3,5 mld m3 gazu. Magazynowanie gazu odbywa się w 12 odwiertach 
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zlokalizowanych na dwóch klastrach oznaczonych jako A - 5 odwiertów, B - 7 odwiertów i 

odwierty Ośrodka „W" – w likwidacji. Pojemność czynna obiektu wynosi obecnie 1,2 mld m3. 

Na terenie obiektu umieszczona jest sieć piezometrów. Na podstawie mapy hydrogeologicznej 

można zaobserwować wyraźny spływ wód w kierunku wschodnim.  

12.2. Ocena wyników badań 

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

Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice . Wody te charakteryzowały się zróżnicowaną 

jakością. W piezometrach położonych na kierunku napływu wód w kierunku obiektu wykazano 

następującą jakość wód: 

- piezometr P2 - wody zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie 

azotanów (25,7 mg/l), 

- piezometr P3 - wody bardzo dobrej jakości (klasa I). 

W piezometrach położonych na kierunku spływu wód z terenu obiektu wykazano następującą 

jakość wód:  

- piezometr P6 - wody bardzo dobrej jakości (klasa I). Wartości klasy II osiągnęły jedynie 

wartości przewodności elektrolitycznej i stężenie siarczanów, 

- piezometr P7 - wody dobrej jakości (klasa II). Zadecydowało o tym stężenie azotynów, 

siarczanów i wartości przewodności elektrolitycznej, 

- piezometr P5 - wody zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie 

azotanów (36,4 mg/l). 

Badane w wodach podziemnych analizowanego obiektu wskaźniki specyficzne takie jak 

stężenie WWA, substancji ropopochodnych i BTX osiągnęły wartości, określone dla klasy I. 

Stan chemiczny badanych wód uznać można za dobry we wszystkich piezometrach. 
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13. TEREN AGRO DUDA W m. MIODARY (pow oleśnicki, gm. Dobroszyce) 

13.1. Charakterystyka obiektu 

Ferma tuczu trzody chlewnej w Miodarach, zlokalizowana jest w gminie Dobroszyce, we 

wschodniej części miejscowości Miodary. Otoczenie fermy to tereny leśne i rolnicze. Ferma 

Miodary położona jest 300 m od drogi Oleśnica – Twardogóra. Zajmuje powierzchnię ok. 5,5 

ha. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 260 m w kierunku 

południowo-wschodnim. Ferma znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 322 Oleśnica – Nieciszów. W bezpośrednim sąsiedztwie fermy ok. 20 m 

znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego. Ferma położona 

jest ok. 100 m od potoku Boguszyckiego. Ferma trzody chlewnej w Miodarach jest obiektem 

przeznaczonym do chowu trzody chlewnej w cyklu otwartym o maksymalnej obsadzie 

wynoszącej 12 056 sztuk stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg (w sumie 1226 DJP).  

W 2015 r. wielkość obsady wynosiła 8537 szt. Produktem finalnym fermy są tuczniki w wadze 

ok. 110 kg. Sektor produkcyjny fermy składa się z 9 sztuk budynków inwentarskich. Zwierzęta 

utrzymywane są w systemie bezściołowym, na betonowej podłodze rusztowej. Ferma 

zaopatruje się w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych składającego się z 2 studni 

wierconych. Ferma jest wytwórcą nawozów naturalnych w postaci  gnojowicy. Gnojowica 

powstająca w wyniku produkcji jest w całości zagospodarowywana jako nawóz naturalny.  

W okresie od 01-01-2016 do 30-09-2016 roku powstało 17500 m3 gnojowicy. 

Gnojowica z poszczególnych budynków produkcyjnych spływa grawitacyjnie podziemnym 

rurociągiem do zbiornika przejściowego - przepompowni. Ze zbiornika przejściowego 

gnojowica przepompowywana jest do 27 zbiorników betonowych bezodpływowych  

o pojemności 400 m3 każdy, łączna pojemności 10800 m3. Zbiorniki na gnojowicę 

zlokalizowane są poza tzw. strefą czystą w północno - wschodniej części fermy. Zbiorniki 

posadowione są na gruncie, mają konstrukcję żelbetową o prostokątnym kształcie. Grubość 

ściany zbiornika wynosi 35 cm. Zbiorniki usytuowane są w dwóch rzędach oddzielonych drogą 

umożliwiającą swobodny dojazd ciągnikiem z beczkowozem, w pierwszym rzędzie znajduje 

się 15 zbiorników, w drugim 12.  

Na całkowitą pojemność magazynową gnojowicy składają się: 

• Zbiorniki naziemne 10 800 m3 

• Zbiornik podziemny przejściowy 60 m3 

• Podziemne kanały gnojowe 4 725,2 m3 (9 x 525 m³). 

Pojemność zbiorników pozwala na magazynowanie gnojowicy przez okres 6 miesięcy.  

Jednym z narzędzi umożliwiającym pełny monitoring szczelności instalacji technologicznej 

zbiorników są 3 otwory piezometryczne. Umożliwia ona monitorowanie jakości wód zarówno 

na kierunku przepływu wód od strony zbiorników (P1 i P4), jak również wód napływających na 

obszar fermy z okolicznych pól (P2).  
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13.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów, zlokalizowanych w pobliżu zbiorników na 

gnojowicę oraz ze studni 1z, wchodzącej w skład ujęcia wód podziemnych dla fermy. Wodę 

pobrano z hydroforni. 

Wody piezometru P2, zlokalizowanego na kierunku napływu wód na teren fermy od strony 

pól zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie 

azotanów (25,2 mg/l) w klasie III oraz odczyn w klasie IV. 

Wody piezometrów zlokalizowanych na kierunku spływu wód ze zbiorników 

charakteryzowały się zróżnicowaną jakością. W wodach piezometru P4 wykazano 

występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III) ze względu na stężenie azotanów (33,5 

mg/l) i miedzi 0,089 mg/l). Wody piezometru P1 zaklasyfikowano do wód złej jakości (klasa V) 

ze względu na stężenie azotanów (184 mg/l). Wody pobrane ze studni 1z zaklasyfikowano do 

wód bardzo dobrej jakości (klasa I). 

Stan chemiczny badanych wód uznać można za dobry w piezometrach P2, P4 i w studni 

1z, a w piezometrze P1 za słaby.  
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14. SKŁADOWISKO ODPADÓW W m. PRZYSTRONIE (pow. dzierżoniowski gm. 
Łagiewniki,) 

14.1. Charakterystyka obiektu 

Miejscowość Przystronie jest położona w południowej części gminy Łagiewniki, na północnym 

skraju Wzgórz Gumińskich, będących podjednostką Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 

Składowisko odpadów w Przystroniu jest położone przy drodze nr 8 pomiędzy Łagiewnikami, a 

Wilkociem, na wschód od wsi. Wieś położona jest nad potokiem Krzywula, który jest 

lewostronnym dopływem Ślęzy. Dookoła byłego składowiska znajdują się pola uprawne. 

Obiekt był eksploatowany od 1992 do końca 2015 roku. Obecnie jest w końcowej fazie 

rekultywacji, prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach, będących 

administratorem obiektu. Obiekt zajmuje powierzchnię całkowitą ok. 4,7 ha, odpady są 

zdeponowane na obszarze o powierzchni ok. 2,9 ha. Ogólna objętość zdeponowanych 

odpadów wynosi (wg stanu na dzień 8.08.2016 r.) ok. 30 392 m3, co stanowi wg szacunków 

10355 Mg. Odcieki ze składowiska są gromadzone w zbiorniku i wywożone do oczyszczalni 

ścieków. Wody podziemne przepływają z północnego wschodu na południowy zachód.  

14.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z trzech piezometrów: P2 i P5, zlokalizowanych w 

zachodnim rejonie składowiska, znajdujących się na dopływie wód podziemnych oraz P3, 

usytuowanego na południowym zachodzie od składowiska na kierunku odpływu wód z obiektu. 

W wodach piezometrów P2 i P5 wykazano występowanie wód niezadowalającej jakości 

(klasa IV). W przypadku piezometru P2 zadecydowało o tym stężenie azotanów (70,0 mg/l)  

w klasie IV i siarczanów (540 mg/l) w klasie V, a w przypadku piezometru P5 siarczanów  

w klasie V (560 mg/l). W wodach piezometru P3 wykazano występowanie wód dobrej jakości 

(klasa II). Zadecydowały o tym wartości przewodności elektrolitycznej, stężenia azotanów 

(16,0 mg/l), azotynów, siarczanów i chlorków.  

Stan chemiczny wód w badanych piezometrach P2 i P5 można uznać za słaby, a w 

piezometrze P3 za dobry. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Niemcza%C5%84sko-Strzeli%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywula
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15. SKŁADOWISKO ODPADÓW W BOGOMICACH (pow. głogowski, gm. Kotla) 

15.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów w Bogomicach położone jest na terenie powiatu głogowskiego, 

gmina Kotla, na działce numer 130, obręb Bogomice. Obiektem zarządza Gmina Kotla. 

Składowisko funkcjonowało od 1992 roku. Zostało ono utworzone w wyrobisku po eksploatacji 

piasku. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w miejscowości Zabiele  

w odległości ok. 1,3 km na północny-wschód od składowiska. Teren składowiska położony jest 

na obszarze równinnym. Od północy i wschodu składowisko graniczy z uprawami rolnymi  

i łąkami, od południa z obszarem zadrzewionym. Powierzchnia całkowita działki, na której 

zlokalizowane jest składowisko wynosi 0,76 ha, pojemność składowiska wynosi 22,1 tys. m3. 

Ilość odpadów o kodzie 20 03 01 zdeponowanych na składowisku na koniec 2007 

kształtowała się na poziomie 2 325,9 Mg (ilość odpadów od początku istnienia 

składowiska).Całkowita pojemność składowiska szacowana jest na 7600 m3, stopień 

wypełnienia wg karty składowiska, stan na 31 grudnia 2006 r. ok. 50 %. Dno oraz części 

kwatery uszczelnione zostały folią PCV o nieznanej grubości. Znacząca część podłoża 

składowiska posiada charakter przepuszczalny. Decyzją Starosty Głogowskiego znak: BO 

76443-15/05 z dnia 06.04.2005 r. wydana została zgoda na zamknięcie składowiska odpadów 

w Bogomicach. Określony został harmonogram działań związanych z rekultywacją: wykonanie 

warstwy wyrównującej, odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej i glebowej; wykonanie 

rekultywacji biologicznej i zagospodarowania terenu. Termin planowany był na lata 2014 - 

2015 r. Rekultywacja nie została zakończona. 

Składowisko posiada trzy piezometry, w których prowadzony jest od 2003 roku monitoring 

jakości wód podziemnych. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północnym i 

północno zachodnim.  

15.2. Ocena wyników badań 

Do badań pobrano próbki wód podziemnych z trzech piezometrów zlokalizowanych wokół 

składowiska w Bogomicach. Wody z badanych piezometrów charakteryzowały się 

zróżnicowaną jakością od wód bardzo dobrej jakości (klasa I) do wód zadawalającej jakości 

(klasa III). W piezometrze P3, zlokalizowanym na kierunku napływu wód na składowisko 

wykazano występowanie wód w klasie I. Jedynie stężenie siarczanów osiągnęło granice klasy 

II. W piezometrach P1 i P2, zlokalizowanych na kierunku spływu wód ze składowiska 

stwierdzono występowanie wód zadawalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym 

stężenie siarczanów w klasie IV. Stan chemiczny wód w badanych piezometrach P1, P2 i P3 

można uznać za dobry. 
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16. SKŁADOWISKO ODPADÓW W GRABIKU (pow. polkowicki, gm. Gaworzyce) 

16.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów położone jest na terenie powiatu polkowickiego, gmina Gaworzyce, 

w obrębie wsi Grabik, na działkach nr 45/2, 45/3, 46. Kwatera składowiska została 

zlokalizowana w wyrobisku poeksploatacyjnym po byłej żwirowni Składowisko zostało oddane 

do eksploatacji w 1990 r. Powierzchnia całkowita działki, na której zlokalizowane jest 

składowisko odpadów wynosi 2,8 ha. Pojemność całkowita wynosi 79 tys. m3, stopień 

zapełnienia 25%. Obiekt posiada dno uszczelnione folią polietylenową gr. 0,3 mm, 

przysypanej 0,4 m warstwą gruntu, ogrodzenie z siatki stalowej, bramę. W otoczeniu 

składowiska występują obszary użytkowane rolniczo tj. pola uprawne, łąki i pastwiska. Obiekt 

zlokalizowany jest w odległości ok. 400 m na zachód od najbliższych zabudowań wsi Grabik.  

W 2005 r. zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko. Zarządzający 

składowiskiem Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach otrzymał zgodę na zamknięcie 

obiektu, a w decyzji Starosty Polkowickiego Nr 302/05 z dnia 24.X.2005 r. określono warunki 

zamknięcia obiektu. Określony został harmonogram działań związanych z rekultywacją 

składowiska w latach 2008-2009. Decyzją Starosty Polkowickiego zmieniono harmonogram i 

przedłużono rekultywację składowiska odpadów w Grabiku do końca 2012 r. Obecnie trwają 

prace rekultywacyjne.  

Wokół składowiska odpadów znajduje się sieć monitoringu. Przepływ wód podziemnych 

odbywa się w kierunku południowym z odchyleniem na zachód. 

16.2. Ocena wyników badań. 

Do badań pobrano próbki wód podziemnych z 2 piezometrów (P1 i P3), zlokalizowanych 

wokół składowiska. Badania jakości wód wykazały, że wody z obu piezometrów tj.: P1 

położonego na kierunku dopływu wód na składowisko jak i P3 położonego na kierunku spływu 

wód ze składowiska to wody dobrej jakości (klasa II). W piezometrze P1 zadecydowało o tym 

stężenie siarczanów, azotynów i OWO, a w piezometrze P3 stężenia azotanów (11 mg/l)   

i azotynów. Stan chemiczny w piezometrach P1 i P3 uznać można za dobry. 
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17. SKŁADOWISKO ODPADÓW W LUBAWCE (pow. kamiennogórski, gm. Lubawka) 

17.1. Charakterystyka obiektu 

      W ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce działają instalacje: instalacja 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych oraz składowisko odpadów. Instalacja zlokalizowana jest przy 

ul. Zielonej 30, w Lubawce (powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie), na działkach 

geodezyjnych oznaczonych numerami: 120, 122, 125 i 126 obręb Lubawka 1 oraz nr 152 

obręb Bukówka. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce 

obsługuje teren miasta i gminy Lubawka oraz teren miasta i gminy Kamienna Góra.  Obiekt 

usytuowany jest około 2 km na północny zachód od miasta Lubawki w wyrobisku 

poeksploatacyjnym gliny. W rejonie składowiska występują użytki oraz nieużytki rolne  

z lokalnymi wyrobiskami poeksploatacyjnymi kruszyw. 

W odległości około 400 m przepływa rzeka Bóbr. Składowisko jest zlokalizowane poza 

zabudową mieszkalną. Obiekt funkcjonuje od 1950 roku.  

Jest eksploatowane przez gminną jednostkę organizacyjną w Lubawce Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. Na składowisku nagromadzono do końca 2016 

roku 38289,19 MG odpadów. Składowane odpady w decydującej mierze stanowią odpady 

komunalne poddane procesom frakcjonowania, segregacji oraz stabilizacji tlenowej. 

Generalnie kierunek spływu dla rejonu obiektu określono jako północny, a więc spływ wód 

podziemnych od składowiska odbywa się w stronę, gdzie nie występuje zabudowa i brak jest 

ujęć wód podziemnych. Badanie składu wód podziemnych odbywa się w piezometrach: P-1 

(dopływ) i P-4, P-6, P-7 (odpływ). 

 

17.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów P4, P6 i P7, położonych na odpływie wód 

z terenu składowiska. Stwierdzono występowanie wód niezadawalającej jakości (klasa IV) we 

wszystkich badanych piezometrach. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 

- piezometr P1 - stężenie OWO i niski odczyn (pH=6,2) w klasie IV oraz stężenie jonu 

amonowego w klasie V, 

- piezometr P2 - stężenie jonu amonowego w klasie V, 

- piezometr P3 - stężenie OWO w klasie IV i jonu amonowego w klasie V. 

Stan chemiczny badanych wód należy uznać za słaby.  
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18. SKŁADOWISKO ODPADÓW W BOGATYNI (pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia) 

18.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Bogatyni zlokalizowany jest w północnej 

części miasta Bogatynia, na północny wschód od ulicy Zgorzeleckiej. Składowisko wraz  

z infrastrukturą zlokalizowane jest na działkach: 372; 4/2; ½ AM8, obręb II oraz 5/1; 2/2; 2/6; 

2/8; 3/1; 3/6; 4/8 AM9 obręb II. Składowiskiem zarządza Gminne Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne. Na terenie zakładu zlokalizowane są dwie kwatery – nr 1 o pojemności 146 000 Mg 

i nr 2 o pojemności 300 000 Mg. Niecka nr I jest aktualnie eksploatowana. Niecka nr II będzie 

eksploatowana po zamknięciu kwatery nr I. Powierzchnia kwatery nr 1 wynosi 2,5 ha, kwatery 

nr II 2,2 ha. Składowisko funkcjonuje od 1998 roku.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu od strony południowej zlokalizowana jest Gminna 

Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych. Od strony wschodniej znajduje się zrekultywowana 

hałda zewnętrzna Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”, a od zachodniej wyrobisko kopalni.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m od składowiska  

w kierunku południowym i ok. 2-3 km w kierunku północnym. Kierunek spływu wód 

podziemnych jest skierowany na zachód.  

Kwatera do składowania odpadów otoczona jest wałem i rowem opaskowym do zbierania wód 

opadowych z zewnętrznych skarp obwałowania. Skarpy obwałowania i rowu opaskowego 

obsiane są trawą. Dno i skarpy kwatery uszczelnione są folią PEHD. Folia zabezpieczona jest 

dodatkowo przed uszkodzeniem mechanicznym geowłókniną.  

Powierzchnia niecki przykryta jest warstwą filtracyjno-ochronną ze żwiru. Kwatera 

wyposażona jest w sieć drenażową nadfoliową do zbierania odcieków i wód opadowych. Na 

kwaterze nr 1 znajdują się 4 studnie odgazowujące. Studnie te wykonano z perforowanych rur 

PEHD umieszczonych w żwirowym rdzeniu formowanym fragmentem rury stalowej o średnicy 

1 000 mm. W celu odgazowania kwatery II składowiska zaprojektowano 4 studnie 

odgazowujące, wykonane z perforowanych rur PVC o średnicy 160 mm, które zostaną 

podłączone do istniejącej instalacji działającej na istniejącej kwaterze nr 1. Odcieki 

odprowadzane są do zbiornika o pojemności czynnej 151 m3.  

Na terenie Zakładu w Bogatyni funkcjonują następujące instalacje, urządzenia i elementy: 

instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 

o zdolności przetwarzania 2000 Mg/rok; instalacja do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów o przepustowości 40 000 Mg/rok, droga dojazdową, drogi 

technologiczne i place wraz z bramą; budynek socjalno-administracyjny; media, wagą; brodzik 

dezynfekcyjny; boksy na surowce wtórne; wiata do demontażu i gromadzenia odpadów 

wielkogabarytowych; myjnia płytowa pojazdów; garaż na kompaktor  

i spycharkę; magazyn paliw; studzienka wodomierzową; plac na odpady inertne; ogrodzenie; 

zieleń ochronna, repery geodezyjne, 5 otworów piezometrycznych, system odgazowania wraz 
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z pochodnią do spalania gazu. Do końca roku 2016 na kwaterze nr I zdeponowano 

213 880,24 Mg odpadów m3 odpadów. Wypełnienie wynosi 81%.  

 

18.2. Ocena wyników badań. 

Próbki wód podziemnych pobrano z piezometrów P1, P2 i P3, zlokalizowanych na kierunku 

spływu wód z obiektu. Charakteryzowały się dobrą jakością (klasa II) w piezometrze P2 i 

zadawalającą jakością (klasa III) w pozostałych piezometrach. 

O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 

- piezometr P1 - niski odczyn (pH=6,0) w klasie IV, 

- piezometr P2 - stężenie jonu amonowego, chlorków, OWO oraz wartości przewodności 

elektrolitycznej,  

- piezometr P3 - stężenie siarczanów i wartości przewodności elektrolitycznej w klasie II oraz 

odczyn (pH=6,2) w klasie IV. 

Stan chemiczny badanych wód należy uznać za dobry. 
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19. SKŁADOWISKO ODPADÓW W ŚWIĘTOSZOWIE (pow. bolesławiecki, gm. 
Osiecznica) 

19.1.Charakterystyka obiektu  

Składowisko położone jest w miejscowości Świętoszów - na częściach działek nr 481, 482, 

484 - obręb Świętoszów. Właścicielem działek i składowiska jest gmina Osiecznica.  

Zarządzającym składowiskiem od dnia 27.11.2015 jest SG Synergia Sp. z o.o.,S.K.A. 

Przedmiotowy teren to obszar dawnego poligonu wojsk Armii Radzieckiej. Składowisko 

otoczone jest terenami leśnymi, od południa przylega do niego droga leśna gruntowa.  

Na zachód w odległości około 1 km przepływa południkowo rzeka Kwisa.  

Najbliższe tereny zabudowane to: - miejscowość Świętoszów położona 3,5 - 4,0 km na 

południe, miejscowość Łozy, położona 2,7 - 3,0 km na południowy zachód, miejscowość 

Rudawica, położona 1,5 -1,7 km na północ i północny zachód.  

Na składowisku unieszkodliwiane są odpady z terenu gminy Osiecznica. Instalację stanowi 

istniejące nadpoziomowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów przez składowanie wraz z infrastrukturą i 

technologicznie powiązanymi obiektami. Składowisko składa się z dwóch kwater  

o łącznej pojemności 187 000 Mg.  

Kwatery otoczone są groblami (wałami), wyniesionymi do rzędnych 132,00 - 134,00 m n.p.m. 

(kwatera nr 1) i 130,50 m n.p.m. (kwatera nr 2). Dno i skarpy kwater uszczelnione są folią 

PEHD o grubości 2 mm. Skarpy zewnętrzne obsiane są mieszanką traw. Odcieki ze 

składowiska ujęte są systemem drenażowym i odprowadzane do zbiornika odcieków. Wody 

opadowe z terenów utwardzonych składowiska odprowadzane są w sposób naturalny do 

gruntu (nieujęte w zorganizowane systemy kanalizacyjne). Zgodnie z instrukcją prowadzenia 

składowiska odpadów składowisko odpadów wyposażone jest w 10 studni gazowych 

połączonych wspólną instalacją do odprowadzania gazu składowiskowego – 6 studni (S1-S6) 

na kwaterze nr 1 oraz 4 studnie (S7-S10) na kwaterze nr 2. 

Składowisko ogrodzone jest siatką o wysokości 2,0 m rozpiętą na słupkach stalowych  

i otoczone pasem zieleni izolacyjnej. Na składowisku nagromadzono do dnia 22.01.2015 roku 

85089,1 Mg odpadów. Wody podziemne przepływają od piezometru P-C (P3) do piezometrów 

P-A (P1) i P-B (P2).  

19.2. Ocena wyników badań. 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów P1 i P3, położonych na kierunku spływu 

wód z obiektu i z piezometru P2, położonego na kierunku napływu wód na teren składowiska. 

Badane wody podziemne zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III). 

Zadecydował o tym odczyn w klasie IV (pH=5,6-6,3) we wszystkich piezometrach. Pozostałe 
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wskaźniki oscylowały w granicach klas I i II. Stan chemiczny wód z piezometrów, 

rozmieszczonych wokół składowiska w Świętoszowie uznać można za dobry.   
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IV. PODSUMOWANIE  

Monitoring wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w 2017 roku, obejmował kontrolę jakości wód podziemnych wokół 19 obiektów, 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz będących bezpośrednim źródłem 

oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. Badania prowadzono w 65 

punktach pomiarowych. 

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 2017 roku na obszarach 

bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami wykazano występowania wód w dobrym 

stanie chemicznym (klasy I - III) wokół 6 obiektów: 

 Teren w pobliżu nielegalnego składowiska odpadów – obręb Uskorz Mały- 

Piotroniowice (pow.wołowski, gm. Wołów), 

 Teren Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach (pow. milicki, gm. Krośnice) –

Składowisko odpadów w Bogomicach (pow.głogowski, gm. Kotla), 

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

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

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

Wskaźniki, które decydowały o klasyfikacji przy poszczególnych obiektach wymieniono w 

tabeli nr 2.  

Jakość wód w poszczególnych punktach pomiarowych kształtowała się następująco:  

 w 9 punktach (13,85%) występowały wody I klasy  - bardzo dobrej jakości,  

 w 7 punktach (10,77%) występowały wody II klasy  - dobrej jakości, 

 w 15 punktach (23,07%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,  

 w 20 punktach (30,77%) występowały wody IV klasy -  niezadowalającej 

jakości,  

 w 14 punktach (21,54%) występowały wody V klasy – złej jakości.  

Wyniki badań wskazują na przewagę wód słabej jakości w klasach IV i V (w 34 

piezometrach, co stanowi 52,31%) nad wodami dobrej jakości w klasach I, II i III (w 31 
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piezometrach, co stanowiło 47,69%). Jest to podobna tendencja jak  

w poprzednich latach na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, gdzie przeważały wody słabej jakości w klasach IV i V. 

W każdym roku badane były inne obiekty. Jedynie w 2016 roku odnotowano przewagę wód 

dobrej jakości nad wodami słabej jakości. W 2017 roku o zaklasyfikowaniu wód do klasy IV i V 

wokół składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne decydowały głównie związki 

azotu, odczyn, OWO, przewodność elektrolityczna, chlorki, siarczany. W studniach na terenie 

ogrodów działkowych we Wrocławiu i wokół oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej  

o klasyfikacji decydowały m.in. stężenia jonu amonowego, siarczanów, manganu. Na terenie 

fermy trzody chlewnej w m. Miodary o klasyfikacji decydowały azotany.  

Występowanie wód, w których zawartość azotanów wynosiła powyżej 50 mg NO3/l, 

stwierdzono w otoczeniu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w m.Podgaj, Dunkowa, Jarosław, Glinka, Guzowice, Przystronie, na terenach wodonośnych 

Wrocławia, wokół Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie, a także 

na terenie fermy trzody chlewnej w m. Miodary. 

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 2017 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 w klasie 

IV lub V 

1. 

Teren w pobliżu nielegalnego składowiska odpadów 
obręb  Uskorz Mały – Piotroniowice 
(pow. wołowski, gm. Wołów) 

3 - -  

2. 
Składowisko odpadów w m. Podgaj 
(pow. strzeliński, gm. Kondratowice) 

4 - 4 
OWO*, PEW**, jon 
amonowy, azotyny, azotany, 
chlorki, siarczany,. 

3. 
Składowisko odpadów w Dunkowej (pow. milicki, gm. 
Milicz) 

2 2 - jon amonowy, azotany, 

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

7 4  - 
mangan, żelazo, odczyn, jon 
amonowy, azotany, chlorki   

5. 
Składowisko odpadów w m. Jarosław 
(pow. średzki, gm. Udanin) 

2 2 - 
OWO*, PEW**, jon 
amonowy,  azotany, chlorki, 
siarczany,. 

6. 

Studnie na terenie ROD Cicha Dolina i Spokojna 
Dolina 
(m. Wrocław) 

4 - 4 
PEW**, glin, siarczany, 
mangan, żelazo, jon 
amonowy 

7. 
Składowisko odpadów w m. Glinka 
(pow. górowski, gm. Góra) 

3 - 3 jon amonowy, azotany,  
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L.p. Lokalizacja 
Ilość 
ppk 

Ilość 
ppk w 
klasie 

IV 

Ilość 
ppk w 
klasie 

V 

Wskaźniki decydujące 
o klasyfikacji w klasie 

IV lub V 

8.  
Składowisko odpadów w m. Guzowice 
(pow. milicki, gm. Cieszków) 

3 - 1 
OWO*, PEW**, jon 
amonowy, azotany, chlorki, 
siarczany, potas 

9. 
Oczyszczalnia ścieków w Brzeźnie  
(pow. trzebnicki, gm. Prusice)  

4 3 - 
OWO*, PEW**, jon 
amonowy, mangan, chlorki, 
fosforany  

10. 
Oczyszczalnia ścieków w Suchej Wielkiej  
(pow. trzebnicki, gm. Zawonia) 

3 1 -  
jon amonowy, mangan, 
wodorowęglany 

11. 

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 
EXCALO Drilling we Wronowie  
(pow. górowski, gm. Niechlów) 

4 3 1 
azotany, chlorki, sód, wapń, 
siarczany  

12. 
Teren Podziemnego Magazynu Gazu w 
Wierzchowicach (pow.milicki, gm. Krośnice) 

5 - - . 

13. 
Teren Agro Duda w m. Miodary (pow.oleśnicki, 
gm.Dobroszyce) 

4 - 1 azotany 

14. 
Składowisko odpadów w Przystroniu  
(pow. dzierżoniowski, gm. Łagiewniki) 

3 2 - siarczany, azotany 

15. 
Składowisko odpadów w Bogomicach 
(pow. głogowski, gm. Kotla) 

3 - -  

16. 
Składowisko odpadów w Grabiku 

(pow. polkowicki, gm. Gaworzyce) 
2 - -  

17. 
Składowisko odpadów w Lubawce 

(pow.kamiennogórski, gm. Lubawka ) 
3 3 - jon amonowy, OWO, odczyn 

18. 
Składowisko odpadów w Bogatyni 

(pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia) 
3 - -  

19. 
Składowisko odpadów w Świetoszowie 

(pow.bolesławiecki, gm. Osiecznica) 
3 - -  

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

Przeprowadzone w 2017 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 m. 

Podgaj, Glinka, Jarosław oraz na terenach wodonośnych Wrocławia, wokół oczyszczalni 

ścieków w Suchej Wlk. i w Brzeźnie. Pogorszenie jakości wód wystąpiło wokół składowiska 

odpadów w m. Glinka, wokół Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we 

Wronowie, na terenach wodonośnych Wrocławia.  

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

2018 r. 21 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 

one także zidentyfikować zanieczyszczenia występujące wokół obiektów, które samodzielnie 

nie prowadzą badań. W wielu przypadkach 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. 2013.523) 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 2017 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, 

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

w 2017 roku, 

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

2017 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- 2016, 

- Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla powiatu głogowskiego. Aktualizacja na lata 

2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Wrocław, 2008 r.,  

- Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 

2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. Wrocław 2009, 

- Sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne, nadesłane do WIOŚ w ramach ustawowych obowiązków zarządców 

obiektów,  

- warstwy mapowe Open Street Map, 

- warstwy mapowe - Mapa Hydrograficznego Podziału Polski w skali 1:10000 

 

Strony www: 

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