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zak³adach, jak równie¿ osób zatrudnionych w urzêdach
wydaj¹cych pozwolenia wodno-prawne. Jednym z
g³ównych wniosków prezentowanej pracy jest zalecenie
zweryfikowania lub wydania po raz pierwszy pozwoleñ
wodno-prawnych. Do wyj¹tków w tym zakresie nale¿¹
zak³ady przemys³u spo¿ywczego, elektrownie i elektrociep³ownie, kopalnie zrzucaj¹ce wody do³owe posiadaj¹ce
uporz¹dkowane sprawy formalno-prawne.
Zalecono przygotowanie i zrealizowanie szerokiego
programu badawczego w zakresie oceny stopnia zagro¿e-

nia substancjami niebezpiecznymi wód powierzchniowych
i wód podziemnych z nimi zwi¹zanych, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê do spo¿ycia.
Stwierdzono, ¿e Minister Œrodowiska w wymaganym
zakresie realizuje plan implementacyjny Dyrektywy
76/464/EWG, przy czym na podstawie przeprowadzonej
analizy formalno-prawnej, zalecono wprowadzenie nowelizacji zapisów wydanych rozporz¹dzeñ dotycz¹cych substancji niebezpiecznych.
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Degradacja powierzchni ziemi na terenach poprzemys³owych, zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, stanowi wa¿ne uwarunkowanie zagospodarowania
przestrzennego doliny Odry. Procesy degradacji mog¹
dotyczyæ przekszta³ceñ chemicznych i mechanicznych gleby i gruntów oraz obiektów tworz¹cych pokrycie
powierzchni np. roœlinnoœci, wody, obiektów budowlanych
i infrastruktury technicznej. St¹d na terenach poprzemys³owych stwierdza siê przekroczenie standardów jakoœci gleby i ziemi, okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. w sprawie standarTab. 1. Zanieczyszczenie gruntów na terenie poprzemys³owym
w rejonie Wroc³awia
Zawartoœæ zanieczyszczenia w gruncie
[mg/kg sm]
Zanieczyszczenie

G³êbokoœæ [m p.p.t.]
0,3

0,3–2,0

Naftalen

(d) –0,1

(d)

Fenantren

(d) –2,8

(d)

Antracen

(d) –5,6

(d)

Fluoranten

(d) –55,5

(d) –1,1

Chrysen

(d) –29,5

(d) –0,7

Benzo(a)antracen

(d) –26,5

(d) –0,4

Benzo(a)piren

(d) –14,5

(d) –1,1

Benzo(ghi)perylen

(d) –6,0

(d) –0,8

As

<1–21,1

(d) –2,5

Cd

0,09–12,6

0,09–85,1

Cr

2,25–104,61

2,23–14,5

Cu

6,10–6950

2,44–1906

Hg

0,0095–1,1484

0,0015–0,2228

Ni

9,71–407,21

9,12–22,6

Pb

18,7–2253

4,10–1251

Zn

174,5–4920

12,02–8580

(d) na granicy wykrywalnoœci, sm — sucha masa
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dów jakoœci gleby oraz standardów ziemi (Dz. U. Nr 165,
poz. 1359) i/lub niekorzystnie zmienione ukszta³towanie
terenu. Ze wzglêdu na zagro¿enie dla zdrowia ludzi i œrodowiska oraz nisk¹ wartoœæ u¿ytkow¹ lub przyrodnicz¹
wymagaj¹ one rekultywacji w celu nadania lub przywrócenia im wartoœci u¿ytkowych, czy te¿ przyrodniczych.
Obecnie w ustawodawstwie polskim kryterium zanieczyszczenia gruntów decyduje w znacznym stopniu o identyfikacji i zakresie dzia³añ rewitalizacyjnych terenów
poprzemys³owych.
Badania jakoœci gruntów na terenie poprzemys³owym
o powierzchni ok. 20 ha przeprowadzono w rejonie
Wroc³awia. Dzia³alnoœæ przemys³owa na tym terenie
zosta³a zakoñczona ok. 1996 r. Do chwili obecnej teren nie
jest zrewitalizowany. Zasadniczymi Ÿród³ami zanieczyszczenia œrodowiska gruntowego na tym terenie by³y odlewnie ¿eliwa i metali kolorowych, malarnie, stacja paliw
p³ynnych, kot³ownia. Badania jakoœci gruntów przeprowadzono do g³êb. 2,0 m po szeœciu latach od zakoñczenia
dzia³alnoœci przemys³owej. Próbki gruntów do analiz chemicznych pobierano z g³êb. 0,3 m i 2,0 m. Jakoœæ gruntów
analizowano w zakresie zawartoœci metali ciê¿kich As, Cr,
Zn, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg i wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych. Wyniki analiz chemicznych gruntów przedstawiono w tab. 1. Analizy chemiczne wykaza³y,
¿e zanieczyszczenie gruntów jest zwi¹zane z okreœlonymi
Ÿród³ami zanieczyszczeñ, rodzajem zanieczyszczenia i
g³êbokoœci¹ pobrania gruntów. Przekroczenie dopuszczalnych standardów jakoœci gruntów na tym przemys³owym
terenie dotyczy³o Cd, Cu, Pb, Zn. Wielopierœcieniowe
wêglowodory aromatyczne nie wykazywa³y przekroczenia
norm dla terenów przemys³owych. Zanieczyszczenie gruntów by³o ograniczone do stosunkowo niewielkich fragmentów terenu i dotyczy³o przede wszystkim warstwy
przypowierzchniowej do g³êbokoœci ok. 1,0 m. Wyj¹tek
stanowi³ rejon odlewni metali nie¿elaznych, gdzie w strefie
podci¹gania kapilarnego obserwowano kilkudziesiêciokrotne przekroczenie dopuszczalnych standardów jakoœci gruntów dla Zn, Cu i Pb. Zagospodarowanie terenu dla potrzeb
zabudowy mieszkalnej lub rekreacji bêdzie wymaga³o kompleksowej rekultywacji ca³ego terenu. Przekroczenie
dopuszczalnych standardów jakoœci gruntów na tym terenie
poprzemys³owym dotyczy nie tylko metali ciê¿kich, ale
równie¿ zanieczyszczeñ wêglowodorowych.
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