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I. WPROWADZENIE 

W 2018 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. 

Badaniami objęto eksploatowane, a także nie eksploatowane składowiska odpadów, gdzie do 

rekultywacji wykorzystano osady ściekowe oraz inne obiekty np. wykorzystujące substancje 

niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla jakości wód podziemnych.  

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

obiektów, gdzie prowadzono już badania, określenie kierunków zachodzących zmian. 

Badaniami objęto 10 obiektów w 35 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) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Dodatkowo oznaczono 

także związki azotu, chlorki, siarczany oraz wskaźniki specyficzne przy wybranych obiektach 

odzwierciedlające charakter presji np. żelazo, mangan, wapń, sód, bar, magnez.  

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

pomiarowo kontrolnych. 

1. Składowisko odpadów w Brzezinkach-Dębinie (pow. oławski, gm. Jelcz- 

Laskowice) – (3), 

2. Składowisko odpadów w Wołowie (pow. wołowski, m. Wołów) – (4), 

3. Składowisko odpadów w Nowej Rudzie (pow. kłodzki, gm. Nowa Ruda) – (3), 

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

5. Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych EXALO Drilling we 

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

6. Składowisko odpadów paleniskowych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 

Kogeneracja S.A.(pow. wrocławski, gm. Długołęka) – (4), 

7. Składowisko odpadów w m. Cieszyce (pow. wrocławski, gm. Kobierzyce) – (3), 

8. Składowisko odpadów w m. Wichrów (pow. średzki, gm. Kostomłoty) - (1), 

9. Teren zakładu FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., ul. Avicenny we Wrocławiu – 

(3) 

10. Składowisko odpadów w Sycowie (pow. oleśnicki, gm. Syców) – (3). 
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Pobór próbek wód podziemnych z piezometrów przeprowadzono za pomocą zanurzeniowych 

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

objętości wody.  

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 jakościowych (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. W niniejszych badaniach 

określono stan jakościowy wód podziemnych wokół kontrolowanych obiektów.  

II. PUNKTY POMIAROWE 

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych objętych 

badaniami. Oceny wyników badań dokonano za pomocą programu komputerowego 

„Regionalny monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego” opracowanego przez 

PIG Kielce. 

Przy każdym z badanych obiektów przedstawiono jego krótką charakterystykę oraz ocenę 

wyników badań. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne zostały rozpoznane przy poborze 

prób na podstawie materiałów dostępnych u poszczególnych zarządców obiektów. 

Na mapkach zaznaczono rozmieszczenie piezometrów.  
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Tabela 1. Podstawowe dane punktów poboru wód podziemnych badanych w ramach monitoringu wód podziemnych na 
obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2018 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 

Składowisko 
odpadów w 
Brzezinkach-
Dębinie (pow. 
oławski, gm. Jelcz-
Laskowice) 

piezometr 
P3 

 

23.05.18 

 

 1,60 N 51.076490 

E 17.365450 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

piezometr 
P4 

 

1,60 N 51.076930 

E 17.365450 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 

z terenu obiektu 

piezometr 
P2 

 0,70 N 51.076180 

E 17.368960 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód 

na teren obiektu 

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

 

piezometr 
P1 

 

13.06.18 

 

 

 1,85 N 51.349380  

E 16.659740 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu  

piezometr 
P12 

 1,00 N 51.350240  

E 16.661960 

piezometr na kierunku 
spływu wód z terenu 
obiektu 

 

piezometr 
P0 

 7,70 N 51.348110  

E 16.661650 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na teren obiektu 

piezometr 
P10 

 4,00 N 51.349080  

E 16.659740 

piezometr 

na kierunku spływu wód 
z terenu obiektu 

Składowisko 
odpadów w  Nowej 
Rudzie (pow. 
kłodzki, gm. Nowa 
Ruda) 

piezometr 
P1 

27.06.18 

 

 2,00 N 50.570460  

E 16.527030 

piezometr na kierunku 
napływu wód na 
składowisko 

piezometr 
P2 

 0,90 N 50.580790  

E 16.529540 

piezometr na kierunku 
spływu wód ze 
składowiska 

piezometr 
P3 

 1,00 N 50.571680  

E 16.529860 

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) 

09.05.18 
 

 5,00 
 
 

N 51,045150 

E 17,136440 

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

piezometr 
P 15 

 1,60 
 

N 51,042640 

E 17,148290 

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

piezometr 
P 5 

3,30 N 51,044080 

E 17,134010 

piezometr przy hałdzie 
Huty Siechnice, na 
kierunku spływu wód 

piezometr 
P 11 profil 

VIII 
 

 1,40 
 
 

N 51,042510 

E 17,145630 

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

piezometr 
P 23 (P3) 

 

 3,20 
 

N 51,041530 

E 17,132500 

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

piezometr 
P 9 (10) 

 

 4,30 
 

N 51,045320 

E 17,138320 

piezometr na kierunku 
spływu wód, w pobliżu 
stawów infiltracyjnych 

 

piezometr 
P11 profil 

VII 

 5,60  N 51,050590 

E 17,133180 

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

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

piezometr 
P3 

27.06.18 
 

 2,10 
 

N 51.744320 
E 16.439070 

 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na teren obiektów 

piezometr 
P4 

 6,10 
 

N 51.745530 
E 16.435360 

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

piezometr 
P1 

 1,95 
 

N 51.744510 
E 16.432910 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr 
P2 

 4,35 
 

N 51.746670 

E 16.432700 
piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

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

piezometr 
P12 

04.07.18 
 

 2,50 N 51.170510 
E 17.233360 

piezometr zlokalizowany 
przy budynku PGE -
spływ 

piezometr 
P8 

 1,85 
 

N 51.173090 
E 17.244940 

piezometr zlokalizowany 
w lesie na polanie -
napływ 

piezometr 
P17 

 

 2,80 N 51.171200 
 E 17.236780 

piezometr zlokalizowany 
w lesie po zachodniej 
stronie obiektu -spływ 

piezometr 
P13 

 

 2,05 N 51.173660  
E 17.234500 

piezometr zlokalizowany 
na terenie obiektu -
splyw 
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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. 
Cieszyce 
(pow.wrocławski 
gm. Kobierzyce) 

piezometr 
P4 

19.09.18  18,00 
  N 50.931550 

E 16.903510 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu wód z 
obiektu 

piezometr 
P2 

 6,45 
  N 50.932400 

E 16.904040 

piezometr 
zlokalizowany na 
kierunku spływu wód 
z obiektu 

piezometr 
P1 

 9,10 
 

 N 50.932690 
E 16.905430 

piezometr 
zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na składowisko 
 

Składowisko 
odpadów w m.  
Wichrów 
(pow.średzki gm. 
Kostomłoty) 

piezometr 
P1 

22.08.18  7,40 
 

N 51.032130 
E 16.583850 

piezometr na kierunku 
napływu wód na teren 
obiektu, przy cmentarzu 
 

Teren zakładu FAM 
Cynkowanie 
Ogniowe, ul. 
Avicenny we 
Wrocławiu 

piezometr 
P6 

08.08.18 
 

 2,50 
 

N 51,092770 

E 16,950110 
piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
przy parkingu 

piezometr 
P5 

 1,15 
 
 

N 51,092700 

E 16,950690 
piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
przy wyjeździe z zakładu 
produkcyjnego  

piezometr 
P3 

 1,00 
 

N 51,092710 

E 16,951750 
piezometr na kierunku 
napływu wód na teren 
obiektu 
 

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

piezometr 
P2 

20.06.18 
 

 2,45 
 

N 51.301880                                     
E 17.759610 

 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu, 
przy wjeździe 

piezometr 
P3 

 9,55 
 

N 51.301460                                 
E 17.759230 

piezometr na kierunku 
spływu wód z obiektu 

piezometr 
P1 

 8,40 
 

N 51.301120                                     
E 17.762500 

piezometr zlokalizowany 
na kierunku napływu 
wód na teren obiektu 
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III. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

1. TEREN W SKŁADOWISKO ODPADÓW W BRZEZINKACH-DĘBINIE (pow. oławski, gm. 
Jelcz-Laskowice) 

1.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Brzezinki-Dębina położone 

jest się przy drodze lokalnej Jelcz - Laskowice - Ligota Mała, po jej wschodniej stronie, na 

północny - wschód od Jelcza - Laskowic, w odległości ok. 4 km od centrum miasta, na działce 

nr 2/5 obręb Dębina. Bezpośrednim otoczeniem działki składowiska są: 

- od wschodu: łąki na glebach V klasy bonitacyjnej dalej duży kompleks leśny, borów 

namysłowskich;  

- od południa: bezpośrednio tereny rolnicze, zadrzewienia wzdłuż rzeki Graniczna,  

- w odległości 3 km północne zabudowania miasta Jelcz -Laskowice;  

- od zachodu: bezpośrednio asfaltowa droga lokalna Jelcz -Laskowice - Ligota Mała (dalej do 

Oleśnicy), za nią grunty rolne;  

- od północy: zadrzewienia wzdłuż doliny rzeki Granicznej, w kierunku północno -zachodnim 

najbliższe zabudowania zagrodowe wiejskie w odległości ok. 1000 m.  

Składowisko użytkowane było od 1995 roku. Eksploatację obiektu prowadził Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Jelczu - Laskowicach, a właścicielem obiektu jest Gmina 

Jelcz - Laskowice. W 2009 roku zaprzestano przyjmowania odpadów. Powierzchnia 

wykorzystana obiektu wynosi 1,62 ha, a jego pojemność 45114,4 Mg.  

Na składowisku do końca 2008 roku nagromadzono 49917 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.  

Składowisko posiada ekranizację podłoża (folia) i drenaż. Obiekt ogrodzony jest siatką. 

Posiada budynek socjalny. Rekultywację obiektu przeprowadzono na podstawie decyzji 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr Z/16/2010 DM-S.V.7665-122/10 i zakończono  

w październiku 2013 roku. 

Spływ wód odbywa się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim w stronę rzeki 

Granicznej. 

1.2. Ocena wyników badań 

Próbki wód podziemnych pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu.  

Analizowane wody podziemne charakteryzowały się zróżnicowanym stanem chemicznym  

w klasach III do V. 

W przypadku piezometru P2, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu, 

  

o klasyfikacji do wód zadowalającej jakości (klasa III) zadecydowało stężenie OWO i jonu 

amonowego. Wskaźniki te osiągnęły wartości klasy IV.  
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Wody piezometru P3, położonego na kierunku spływu wód z obiektu osiągnęły wartości klasy 

V - wody złej jakości. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie WWA. 

W wodach piezometru P4, położonego na kierunku spływu wód z obiektu stwierdzono 

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

siarczanów oraz stężenie jonu amonowego i OWO w klasie V. 

W poprzednich badaniach, przeprowadzonych w 2015 roku w wodach analizowanych 

piezometrów stwierdzono występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). 

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów, rozmieszczonych  

w obrębie składowiska odpadów w m. Brzezinki-Dębina, uznać można za dobry w 

piezometrze P2, położonym na kierunku napływu wód oraz za słaby w piezometrach P3 i P4 , 

położonych na kierunku spływu wód.  
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2. SKŁADOWISKO ODPADÓW W WOŁOWIE (pow. wołowski, m. Wołów) 

2.1. Charakterystyka obiektu 

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

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

38/1 AM 2 oraz 38/2 AM 2 - obręb Wołów. Składowisko złożone jest z 2 kwater. I kwatera jest 

zrekultywowana, a na II były składowane odpady do marca 2017 roku. Kwatera I zajmuje 

obszar 1,05 ha i została wykonana jako obiekt podpoziomowy. Kwatera posiada 

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

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

Zniwelowana wierzchowina odpadów została przykryta i uszczelniona warstwą żwiru 

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

która została przykryta warstwą podglebia i warstwą gleby urodzajnej. Na kwaterze znajdują 

się kominy odgazowujące - 20 szt. Kwatera nr II to obiekt podpoziomowy. Trwają obecnie 

prace przygotowawcze, związane z jej rekultywacją. Uszczelnienie kwatery stanowi naturalna 

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

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

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

Eksploatacje obiektu prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie. Obiekt 

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

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

drzewami iglastymi.  

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 5,56 ha, powierzchnia II kwatery 1,46 ha. Obiekt jest 

ogrodzony i wyposażony w zbiornik na odcieki, przepompownię odcieków, system drenażu 

odcieków, brodzik, studzienki odgazowujące złoże, tablicę informacyjną, zaplecze socjalne 

i magazynowe, wagę samochodową. Na zrekultywowanej kwaterze nr I funkcjonuje Gminy 

Punkt Przeładunkowy Odpadów. Wody podziemne w rejonie obiektu przepływają na północ  

i północny zachód. Na składowisku nagromadzono 171004,43 m3 odpadów. 

2.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 4 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu.  

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

stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I), podobnie jak w 2016 roku. 

W piezometrze P1, położonym na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie wód 

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

przeprowadzonych w 2016 roku. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie jonu amonowego 

w klasie V. Pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach klas I i II. 

Wody piezometru P10, położonego także na kierunku spływu wód zaklasyfikowano do wód 

złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie WWA. W poprzednich badaniach w 2016 

roku stwierdzono tu występowanie wód nie zadowalającej jakości (klasa IV). 
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W piezometrze P12, zlokalizowanym na pół – zach. od obiektu stwierdzono występowanie 

wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w 2016 roku. Zadecydowało o tym, stężenie OWO, 

jonu amonowego i azotanów (149 mg/l).  

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

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

napływu wód . 
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3. SKŁADOWISKO ODPADÓW W NOWEJ RUDZIE (pow. kłodzki, gm. Nowa ruda) 

3.1. Charakterystyka obiektu  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowej Rudzie zlokalizowane jest 

w obrębie administracyjnym miasta Nowa Ruda, na zachód od ul. Niepodległości, tj. drogi nr. 

381 łączącej Kłodzko-Wałbrzych (biegnącej w kierunku Słupca), w odległości około 2,0 km od 

zwartej zabudowy miejskiej. Administracyjnie zajmuje działki: 560 ;566/1; 568/8; 569; 570; 580 

- obręb Nowa Ruda Nr 5. 

Zarządzającym składowiskiem jest spółka miejska Noworudzkie Usługi Komunalne. 

Składowisko zostało otwarte w 1960 roku i przyjmowało odpady do dnia 31.12.2009 r. 

Lokalizacja składowiska nie jest korzystna. Składowanie odpadów odbywało się w małym, 

płytkim zagłębieniu i polegało na podnoszeniu wierzchowinowej partii składowiska do 

wymaganej wysokości projektowej. W ten sposób składowisko przemieszczało się w głąb 

doliny, stromymi, często usuwającymi się skarpami o znacznej i stale rosnącej wysokości 

względnej. Taki sposób składowania powodował też niekorzystne rozsypywanie się 

zrzucanych odpadów u podnóża skarp oraz zanieczyszczenie pobliskich cieków 

powierzchniowych. 

Po jego zamknięciu, od 2010 roku przeprowadzana rekultywacja zgodnie z decyzją wojewody 

dolnośląskiego. Końcowy etap rekultywacji miał zostać zakończony do końca 2012 roku. 

Termin ten decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego został przedłużony do końca 

2019 roku. 

Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 10,2 ha, z czego powierzchnia wykorzystana - 3,5 

ha. Planowana pojemność to 780000 Mg, wykorzystana - ok. 432500 Mg. Na dobę 

przyjmowano powyżej 10 - 20 Mg odpadów. Składowisko jest uszczelnione piaskiem i gliną. 

Nie posiada instalacji do zbierania odcieków, wody opadowe są odprowadzane przez rów 

opaskowy. Od strony ulicy Niepodległości znajduje się ogrodzenie zaopatrzone w bramę 

wjazdową. Teren jest monitorowany. Na granicy terenu składowiska jest pas zieleni ochronnej. 

3.2. Ocena wyników badań 

Poboru prób wód podziemnych dokonano z trzech piezometrów -  P1 położonego na 

kierunku napływu wód na teren obiektu oraz piezometrów P2 i P3, położonych na kierunku 

spływu wód z obiektu.  

W piezometrze P1 stwierdzono występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). 

O takiej klasyfikacji decydowało stężenie jonu amonowego w klasie IV. Pozostałe wskaźniki 

oscylowały w granicach klasy I i II.  Podobną jakość wód stwierdzono tu w 2003 roku. 

W piezometrze P2, położonym na kierunku spływu wód z obiektu, stwierdzono 

występowanie wód dobrej jakości (klasa II), podobnie jak w 2003 roku. O takiej klasyfikacji 
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zadecydowały wartości przewodności elektrolitycznej (1160 µS/cm) w klasie II i stężenie 

chlorków klasie III. 

W piezometrze P3, położonym na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie wód 

zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydował o tym odczyn w klasie IV. W 2003 roku 

w piezometrze tym stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I). 

 Stan chemiczny wód podziemnych, badanych wokół analizowanego składowiska uznać 

można za dobry.  
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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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https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr_sze%C5%9Bcienny
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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 2017 roku. O klasyfikacji decydowały następujące wskaźniki: 

• piezometr P15 – stężenia chlorków i żelaza w klasie IV oraz jonu amonowego, 

manganu w klasie V, 

• piezometr P5 – jon amonowy w klasie IV oraz mangan i żelazo w klasie V. 

W wodach piezometru P23(P3), zlokalizowanego w pobliżu hałdy Huty Siechnice na 

terenie zakładu jej przerobu, stwierdzono także występowanie wód niezadowalającej jakości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksploatacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
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(klasa IV), podobnie jak w poprzednim roku. Zadecydowało o tym stężenie manganu w klasie 

V.  

W wodach piezometru P9(10), położonego na kierunku spływu wód w pobliżu stawów 

infiltracyjnych stwierdzono występowanie wód dobrej jakości (klasa II). Zadecydowało o tym 

stężenie azotanów (21,9 mg/l), miedzi i siarczanów. W poprzednim roku stwierdzono tu 

występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I).  

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

odległości od hałdy, zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III) ze względu na 

stężenie azotanów (30,8 mg/l). W poprzednim roku stwierdzono tu występowanie wód dobrej 

jakości (klasa II). 

Wody piezometru PH(P7), zlokalizowanego przy hałdzie Huty Siechnice, na kierunku 

spływu wód w kierunku stawów infiltracyjnych, zaklasyfikowano do wód niezadowalającej 

jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednim roku. Zadecydowało o tym stężenie azotanów  

(77 mg/l).  

Wody piezometru P11_VIII, położonego pomiędzy składowiskiem EC, a hałdą Huty 

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

podobnie jak w poprzednim roku ze względu na stężenie żelaza w klasie III oraz jonu 

amonowego i chlorków w klasie IV.  

Stan chemiczny wód piezometrów P15, P5, P23(P3), PH(P7) uznać można za słaby, a 

piezometrów P9(10), P11_VII, P11_VIII za dobry. 
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5. OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH EXALO 
DRILLING WE WRONOWIE (pow. górowski, gm. Niechlów) 

5.1. 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.  

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. Trwa rekultywacja kwater 2 i 5, a dla kwatery 6 zatwierdzono 

projekt rekultywacji.  

• kwatera nr 3  – jest eksploatowana.  

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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5.2. Ocena wyników badań 

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

W badanych wodach podziemnych stwierdzono występowanie wód klas III i IV. Wody 

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

S.A. i na składowisko gminy Niechlów, zaliczono do wód niezadowalającej jakości (klasa IV). 

Zadecydowało o tym stężenie azotanów (61 mg/l), podobnie jak w poprzednich badaniach. 

W 2017 roku w wodach tego piezometru stwierdzono występowanie wód złej jakości (klasa V).  

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

odpadów wydobywczych, zaliczono do wód zadowalającej jakości (klasa III). O klasyfikacji 

zadecydowało stężenie jonu amonowego i azotynów w klasie III oraz chlorków i wapnia 

w klasie IV. W 2017 w tym piezometrze stwierdzono występowanie wód niezadowalającej 

jakości (klasa IV).  

Także wody piezometrów P1 i P2, położonych na kierunku spływu wód z obiektu 

zaklasyfikowano do wód zadowalającej jakości (klasa III).  W przypadku piezometru P2  

o  klasyfikacji zadecydowało stężenie  azotanów (49 mg/l), a w przypadku  piezometru P1 

stężenie  wapnia w klasie III oraz chlorków i sodu w klasie IV. 

W 2017 roku  wodach piezometru P1 i P2 stwierdzono występowanie wód niezadowalającej 

jakości (klasa IV). 

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

wód.  

Stan chemiczny wód podziemnych, pobranych z piezometrów na kierunku spływu wód 

(P1, P2 i P4) uznać można za dobry, a w piezometrze P3, położonym na kierunku napływu 

wód za słaby. 
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6. SKŁADOWISKO ODPADÓW PALENISKOWYCH ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI 
WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.( pow. wrocławski, gm. Długołęka) 

6.1. Charakterystyka obiektu 

Składowisko odpadów paleniskowych E.C. Wrocław zlokalizowane zostało  w gminie 

Długołęka, na północ od drogi polnej prowadzącej ze wsi Kamień do wsi Bielawa. Składowisko 

o powierzchni 52,5 ha i pojemności 6074 tys. Mg, od strony północnej, wschodniej i zachodniej 

otoczone jest lasami należącymi do Nadleśnictwa Kotowice. Od południa oddzielone jest ono 

od pól uprawnych pasem zieleni ochronnej o szerokości około 30 m. Najbliższe zabudowania 

mieszkalne znajdują się w miejscowości Kamień, w odległości około 1 km na południowy - 

zachód od składowiska. Jest to składowisko nadpoziomowe. Zostało ono  uruchomione 

w 1970 roku. Składowane były do końca 2000 roku następujące odpady: żużle (10 01 01), 

popioły (10 01 02), odpady z odsiarczania gazów (10 01 07), osady z dekarbonizacji wody 

(19 09 03). Nagromadzenie odpadów paleniskowych na składowisku wyniosło na koniec  

2010 r. 3279017 m3. 

Składowisko ma kształt trapezoidalny, dwupiętrowy, z nachyleniem skarp brzeżnych 

o stosunku 1:3 i półką między piętrami o szerokości 5 i 10 m. 

Wysokość składowiska osiąga 30 m, z czego na piętro I przypada 17 m, a na pozostałe 13 m 

na piętro II. 

Odpady są zraszane za pomocą instalacji zraszającej w celu ograniczenia pylenia. Od 2000 

roku odpady ze składowiska są odzyskiwane w kierunku „kruszywowym” i do produkcji 

mieszanek betonowych, stabilizacji i podbudów. Odzyskiwanie odpadów odbywa się 

w 2 instalacjach – węzłach betoniarskich. Zarządzającym obiektem jest  PGE Ekoserwis. 

Składowisko położone jest na obszarze Równiny Oleśnickiej w zlewni rzeki Widawy. 

W podłożu przedmiotowego terenu występują dwa poziomy wodonośne czwartorzędowy 

i trzeciorzędowy. 

Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych i roztopowych 

z powierzchni terenu. Spływ wód gruntowych jest nieregularny, uzależniony od morfologii 

terenu i układu warstw nieprzepuszczalnych. Pomiary zwierciadła wody gruntowej 

w piezometrach kontrolnych zlokalizowanych wokół składowiska wykazały, że spływ wód 

gruntowych odbywa się głównie w kierunku północno-zachodnim tj. w kierunku rowu 

melioracyjnego „F" i potoku Topór. Lokalnie występują odchylenia od tego kierunku. 

 

 

6.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 4 piezometrów wchodzących w skład sieci otworów 

obserwacyjnych składowiska – P8, P12, P13 i P17. Pobrane wody charakteryzowały się 

zróżnicowaną jakością od wód zadowalającej jakości (klasa III) do wód złej jakości (klasa V). 

W piezometrze P8, położonym na kierunku napływu wód na składowisko stwierdzono 
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występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III), podobnie jak we wcześniejszych 

badaniach, przeprowadzonych w 2011 roku. O takiej klasyfikacji decydowało stężenie jonu 

amonowego w klasie IV. Pozostałe wskaźniki osiągnęły granice klasy I i II. 

W piezometrze P13, położonym na kierunku spływu wód ze składowiska stwierdzono 

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

stężenie siarczanów w klasie V. Pozostałe wskaźniki osiągnęły granice klasy I i II. 

W badaniach przeprowadzonych w 2011 roku stwierdzono tu występowanie wód dobrej 

jakości (klasa II).  

Wody w pozostałych piezometrach, położonych na kierunku spływu wód zaklasyfikowano 

następująco: 

- piezometr P17  – wody niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednich 

badaniach. O takiej klasyfikacji zadecydowały wartości przewodności elektrolitycznej, stężenie 

chlorków i siarczanów w klasie V i stężenie OWO w klasie IV. 

- piezometr P12 - wody złej jakości, (klasa V), podobnie jak w poprzednich badaniach. 

Zadecydowało o tym stężenie WWA.   

Stan chemiczny wód piezometrów P12, P13  i P17  uznać można za słaby, a P 8 za dobry.  
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7. SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. CIESZYCE (pow. wrocławski, gm. Kobierzyce) 

7.1. Charakterystyka obiektu  

Składowisko odpadów dla gminy Kobierzyce w m. Cieszyce, zlokalizowane jest 

w jednym z wyrobisk po eksploatacji kruszywa (piaski, żwiry), położonych na płd.- wsch. od 

zabudowań wsi Cieszyce i na północ od Rolantowic, około 300 m na wschód od drogi krajowej 

nr 8, Wrocław - Kudowa Słone. Składowisko położone jest na działkach nr 74-76, 78/3, 79, 

81/1. Obiekt funkcjonował w latach 1992-2007. Jego powierzchnia całkowita wynosi 2 ha, 

a pojemność wykorzystana 20385 Mg. W 2010 roku zakończono rekultywację obiektu.  

Od wschodu graniczą z obiektem grunty uprawne. Od zachodu do wyrobisk przylega niewielki 

las i pola uprawne. Składowisko odpadów znajduje się na północnym stoku lokalnego 

wzniesienia. W odległości ok. 100 m na południe od rozpatrywanego składowiska użytkowana 

jest kopalnia piasku. Na płd – zach. od składowiska, w odległości ok. 300 m przepływa rzeka 

Sławka, lewobrzeżny dopływ Ślęzy. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy 

w Kobierzycach. W rejonie składowiska  zaznacza się przepływ wód gruntowych w kierunku 

północno-zachodnim, zgodny z ogólnym nachyleniem powierzchni terenu. Tworzące warstwę 

wodonośną piaski średnie należą do gruntów o średniej przepuszczalności.  

 

7.2. Ocena wyników badań 

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

piezometru P1, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu stwierdzono 

występowanie wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydowało o tym stężenie jonu 

amonowego i siarczanów w klasie IV. Pozostałe wskaźniki osiągnęły granice klasy I i II. 

Podczas badań prowadzonych w 2011 roku stwierdzono tu występowanie wód dobrej jakości 

(klasa II). 

W piezometrze P2 zlokalizowanym na kierunku spływu wód, stwierdzono występowanie 

wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (90 mg/l).  

Podczas badań prowadzonych w 2011 roku stwierdzono tu występowanie wód złej jakości 

(klasa V), także ze względu na stężenie azotanów. 

W piezometrze P4 zlokalizowanym na kierunku spływu wód, stwierdzono występowanie 

wód dobrej jakości (klasa II). Zadecydowało o tym stężenie azotanów (13,3 mg/l) oraz cynku. 

Stan chemiczny badanych wód uznać można za  dobry w piezometrach P1 i P4 oraz za 

słaby w piezometrze P2.  
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8. SKŁADOWISKO ODPADÓW W WICHRÓW (pow. średzki, gm. Kostomłoty) 

8.1. Charakterystyka obiektu  

Składowisko Odpadów dla gminy Kostomłoty funkcjonowało w latach 1984 - 2007 na 

działkach nr 198 i 151/2  w obrębie Wichrów, gmina Kostomłoty. Całkowita powierzchnia 

obiektu to 1,34 ha. Właścicielem obiektu jest gmina Kostomłoty. Teren składowiska położony 

jest na północnych zboczach niewielkiego wyniesienia na rzędnej około 170,0 m n.p.m.  

Najbliższe zabudowania zlokalizowane są w odległości 550 m na zachód. Są to budynki 

miejscowości Wichrów. Od zachodu opisywany teren graniczy z cmentarzem, od wschodu, 

północy i południa są to pola uprawne o klasach od Illb do V.  

Obiekt zlokalizowany jest w wyrobisku po eksploatacji piasku i miał charakter podpoziomowy. 

Omawiany obszar jest otoczony zielenią ochronną. Składowisko powstało dla deponowania 

gruzu i dlatego należy przypuszczać, że dno wyrobiska zostało wypełnione odpadami 

inertnymi. Następnie zaczęto tam gromadzić także odpady komunalne. Na składowisku 

nagromadzono 19835 Mg odpadów. W latach 2007-2009 przeprowadzono rekultywację 

obiektu.  

Składowisko nie posiada wymaganego uszczelnienia dna kwatery oraz drenażu odcieków.  

W system sieci monitoringowej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Wichrowie wchodzą 3 piezometry, monitorujące jakość wód podziemnych (P1, P2, P3). 

Wody podziemne przepływają w kierunku północno-wschodnim. 

 
8.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z jednego piezometru P1, zlokalizowanego na kierunku 

napływu wód w kierunku obiektu od strony cmentarza. Stwierdzono tu występowanie wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV) ze względu na stężenie azotanów (53 mg/l). Podczas 

badań przeprowadzonych w 2010 roku stwierdzono tu występowanie wód złej jakości 

(klasa V). 

W 2018 roku nie pobrano wód podziemnych z piezometrów P2 i P3, położonych na 

kierunku spływu wód ze względu na brak wody w piezometrach. 

Stan chemiczny wód  w piezometrze P1 uznać można za słaby.  
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9. TEREN ZAKŁADU FAM CYNKOWANIE OGNIOWE S.A., UL. AVICENNY WE 
WROCŁAWIU (m. Wrocław) 

9.1. Charakterystyka obiektu 

Zakład cynkowania ogniowego FAM S.A. zlokalizowany jest przy ul. Avicenny 16 we 

Wrocławiu. Cynkownia znajduje się w południowo - zachodniej, peryferyjnej części Wrocławia, 

w dzielnicy Wrocław - Fabryczna, zaś jego otoczenie stanowią: firma produkcyjna, 

pracownicze ogrody działkowe pola uprawne i nieużytki, tereny przemysłowe, torowisko PKP. 

Podstawową działalnością jest wykonywanie usług z zakresu cynkowania ogniowego 

elementów stalowych w celu zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakład posiada instalację do 

nakładania powłok metalicznych (cynkowanie zanurzeniowe) z wsadem 4 tony stali surowej na 

godzinę wraz z instalacją do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów 

chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 282 m3. 

Proces technologiczny obejmuje: 

• formowanie wsadu, 

• chemiczne oczyszczenie powierzchni poprzez odtłuszczanie i wytrawianie w kwasie 

solnym oraz płukanie, 

• topnikowanie – nanoszenie na powierzchnię stali warstwy chlorku cynku i chlorku 

amonu ułatwiającej przyleganie do stali czystego metalicznego cynku, 

• cynkowanie zanurzeniowe w wannie z ciekłym cynkiem elektrolitycznym o zawartości 

99,5% Zn w temperaturze 450 – 4650C. Ciepło do przeponowego ogrzewania wanny 

wytwarzane jest w piecu technologicznym PML LENGSFELD o nominalnej mocy 

cieplnej 1,4MW opalanym gazem ziemnym GZ-50, 

• chłodzenie w wodzie i ewentualne poprawki (odtrawianie), 

• rozformowanie wsadu. 

Źródłem emisji do powietrza są: wanna cynkowania ogniowego, wanny procesowe chemicznej 

obróbki powierzchniowej, wentylacja ogólna hali i piec grzewczy wanny cynkowniczej.  

Na terenie ogrodzonej działki Zakładu znajdują się obiekty kubaturowe (m.in. 

zmodernizowana hala produkcyjna, kotłownia, magazyn cynku i materiałów chemicznych, 

magazyn kwasu, hala magazynowa, wiata magazynowa), place składowe oraz drogi i place 

manewrowe. 

Do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych wprowadzane są: m.in. 

amoniak, chlorowodór, pył PM10, cyna, ołów, cynk, nikiel, żelazo, miedź, kadm, CO, SO2, 

NO2.  

Kierunek przepływu wód podziemnych w rejonie Zakładu określono na NW. Teren badań jest 

odwadniany jest w kierunku rzeki Ślęży poprzez jej lewy dopływ Ługowinę i uchodzącą do niej 

Kasinę, a także związany z nimi system rowów melioracyjnych.  
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9.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z trzech piezometrów, rozmieszczonych na terenie obiektu. 

W piezometrze P3, położonym na kierunku napływu wód na teren obiektu i w piezometrze P5, 

położonym na kierunku spływu wód z terenu obiektu, wykazano występowanie wód złej 

jakości (klasa V), podobnie jak w poprzednich badaniach, przeprowadzonych w 2009 i 2013 

roku. W przypadku piezometru P3 o takiej klasyfikacji zadecydowały takie wskaźniki jak: 

stężenie jonów amonowych (253 mg/l), chlorków (3980 mg/l), cynku, kadmu, manganu, żelaza 

i przewodność elektrolityczna (14710 µS/cm). W piezometrze P5 o klasyfikacji decydowało 

stężenie jonów amonowych (30,4 mg/l), azotanów (401 mg/l), chlorków (1490 mg/l), cynku 

oraz wartości przewodności elektrolitycznej (5130 µS/cm). 

W piezometrze P6, położonym na kierunku spływu wód z terenu obiektu, stwierdzono 

występowanie wód dobrej jakości (klasa II). O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie 

chlorków (63,9 mg/l), azotanów (20,4 mg/l), cynku, manganu, siarczanów. W poprzednich 

badaniach w 2009 i 2013 stwierdzono tu występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa 

IV). 

Stan chemiczny wód podziemnych pobranych z piezometrów na terenie Zakładu uznać można 

za dobry w piezometrze P6 oraz za słaby w piezometrach P3 i P5.  
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10. SKŁADOWISKO ODPADÓW W SYCOWIE (pow. oleśnicki, gm. Syców) 

10.1. Charakterystyka obiektu  

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

zlokalizowane jest na działce nr 16/1 i 16/2 AM19, położonej we wschodniej, peryferyjnej 

części Sycowa w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Obiekt przylega bezpośrednio do 

drogi w kierunku Kępna i graniczy także z polami uprawnymi i sadami. Do deponowania 

odpadów wykorzystane zostało wyeksploatowane wyrobisko piasku i żwiru. Składowisko 

funkcjonowało w latach 1997-2009. Składowano tu odpady z terenu miasta i gminy Syców. 

Były to głównie odpady komunalne zmieszane oraz odpady z instalacji gospodarki wodno-

ściekowej (osady ściekowe i skratki). 

Teren obiektu zajmuje powierzchnię 2.5 ha, powierzchnia wykorzystana wynosiła 0,87 ha. 

Rekultywację obiektu zakończono w 2015 roku. Na składowisku zdeponowano 53 500,0 m3 

odpadów. Dominującym kierunkiem przepływu wód podziemnych jest  północny zachód.  

10.2. Ocena wyników badań 

Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, wchodzących w skład sieci obserwacyjnej 

obiektu. Badane wody charakteryzowały się zróżnicowaną jakością. 

W piezometrze P1, położonym na  kierunku napływu wód w kierunku obiektu wykazano 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednich 

badaniach prowadzonych w 2011 roku. Zadecydowało o tym stężenie jonu amonowego 

w klasie V. Pozostałe, badane w tym piezometrze wskaźniki zaliczono do klasy I. 

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

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydował o tym odczyn i stężenie 

siarczanów w klasie IV oraz stężenie chlorków i wartości przewodności elektrolitycznej  

(11020 μS/cm) w klasie V. W 2011 roku w tym piezometrze wykazano występowanie wód złej 

jakości (klasa V). 

Wody piezometru P3, położonego na kierunku spływu wód z obiektu charakteryzowały się 

zadowalającą jakością (klasa III), podobnie jak w badaniach w 2011 roku. O klasyfikacji 

zadecydowało stężenie chlorków w klasie III oraz odczyn w klasie IV. Pozostałe, badane 

w tym piezometrze wskaźniki zaliczono do klasy I i II. 

Stan chemiczny wód badanych piezometrach P1 i P2 uznać można za słaby, a piezometrze 

P3 za dobry. 
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PODSUMOWANIE  

Monitoring wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych 

zanieczyszczeniami, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w 2018 roku, obejmował kontrolę jakości wód podziemnych wokół 10 obiektów, 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz będących bezpośrednim źródłem 

oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. Badania prowadzono w 35 

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 2018 roku na obszarach 

bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami wykazano występowania wód w dobrym 

stanie chemicznym (klasy I - III) wokół jednego obiektu: składowisko odpadów w Nowej 

Rudzie (pow.kłodzki. gm.Nowa Ruda).  

Wskaźniki, które decydowały o klasyfikacji przy poszczególnych obiektach wymieniono w 

tabeli nr 2.  

 Jakość wód w poszczególnych punktach pomiarowych kształtowała się następująco:  

• w 1 punkcie (2,86%) występowały wody I klasy  - bardzo dobrej jakości,  

• w 4 punktach (11,43%) występowały wody II klasy  - dobrej jakości, 

• w 11 punktach (31,43%) występowały wody III klasy - zadowalającej jakości,  

• w 13 punktach (37,14%) występowały wody IV klasy -  niezadowalającej 

jakości,  

• w 6 punktach (17,14%) występowały wody V klasy - złej jakości.  

 Wyniki badań wskazują na przewagę wód słabej jakości w klasach IV i V (w 19 piezometrach, 

co stanowi 54,28 %) nad wodami dobrej jakości w klasach I, II i III (w 16 piezometrach, co 

stanowiło 45,72%). 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 2018 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 i WWA.  
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Występowanie wód, w których zawartość azotanów wynosiła powyżej 50 mg NO3/l, 

stwierdzono w otoczeniu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w m. Wołów, Wichrów, Cieszyce, na terenach wodonośnych Wrocławia, wokół Obiektu 

Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie, a także na terenie Zakładu FAM 

Cynkowanie Ogniowe S.A., ul. Avicenny we Wrocławiu. 

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 2018 r. ze wskazaniem ilości punktów i wskaźników decydujących o słabym 
stanie chemicznym wód ( klasa IV i V) oraz obiektów w klasach I-III 

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. 
Składowisko odpadów w Brzezinkach-Dębinie (pow. 
oławski, gm. Jelcz-Laskowice) 
 

3 1 1 
OWO*, jon amonowy, WWA, 
siarczany   

2. 
Składowisko odpadów w Wołowie (pow. wołowski, gm. 
Wołów) 

4 1 2 
OWO*, jon amonowy, , 
azotany, WWA    

3. 
Składowisko odpadów w m. Nowa Ruda (pow. kłodzki, 
gm. Nowa Ruda)*** 

3 - - klasa II i III 

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

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

5. 
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 
EXCALO Drilling we Wronowie  
(pow. górowski, gm. Niechlów) 

4 1 - azotany 

6. 
Składowisko odpadów paleniskowych Zespołu 
Elektrociepłowni Wrocławskich, Kogeneracja S.A. 
 w m. Kamień (pow. wrocławski, gm. Długołęka) 

4 2 1 
OWO, WWA, siarczany, 
chlorki,  PEW** 

7. 
Składowisko odpadów w m. Cieszyce (pow.  
wrocławski, gm. Kobierzyce) 

3 1 -  azotany  

8.  
Składowisko odpadów w Wichrowie (pow. średzki, gm. 
Kostomłoty) 

1 1   azotany 

9. 
Teren Zakładu FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., ul. 
Avicenny we Wrocławiu 

3  2 
jon amonowy, azotany,  
chlorki,  PEW**, cynk, kadm, 
żelazo, mangan  

10. 
Składowisko odpadów w Sycowie (m. Syców, pow. 
oleśnicki) 

3 2  
jon amonowy,  chlorki,  
siarczany, PEW**, odczyn  

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

Przeprowadzone w 2018 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, wszystkich obiektów, za wyjątkiem składowiska 

odpadów w m. Nowa Ruda. Pogorszenie jakości wód wystąpiło w pojedynczych piezometrach, 

usytuowanych wokół składowisk odpadów w m. Brzezinki-Dębina, w Wołowie, w Cieszycach 

na terenach wodonośnych Wrocławia (z klasy II do III), wokół składowiska odpadów 

paleniskowych ZE Wrocławskich w m. Kamień. Poprawa jakości wód wystąpiła wokół Obiektu 

Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych we Wronowie (4 piezometry), wokół składowiska 

odpadów w Sycowie (1 piezometr), w  Wichrowie (1 piezometr), w Cieszycach (1 piezometr), 

na terenie FAM S.A. Cynkowanie Ogniowe (1 piezometr). 

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 w ramach PMŚ przez Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska we Wrocławiu są wykorzystywane do oceny stanu środowiska w aspekcie 

oddziaływujących presji oraz w działalności kontrolnej WIOŚ 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 2018 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 
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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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V. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

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

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

w 2018 roku, 

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

w 2018 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- 2017, 

- 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 

 

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