WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY VRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W
TARNOWIE

Szczucin
MCdrzechów
BolesŽaw
GrCboszów
Radgoszcz

Olesno

D>browa
Tarnowska

TARNÓW

1999

Informacja o stanie Wrodowiska

1.

powiatu d>browskiego w 1998 roku

2

Stan czystoWci powietrza atmosferycznego.

Pomiary stCceM zanieczyszczeM podstawowych, pochodz>cych
z procesów miCdzy innymi spalania paliw: dwutlenek siarki,
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atmosferycznego wielkoWci stCceM zanieczyszczeM
porównane zostaŽy do wielkoWci normowanych
Legenda
w Rozporz>dzeniu Ministra Ochrony Vrodowiska,
punkt y pomiarowe zanieczyszczeñ gazowych
Zasobów Naturalnych i LeWnictwa z dnia 28 kwietnia
i py³u zawieszonego
1998 roku w sprawie dopuszczalnych wartoWci stCceM
punkty pomiarowe opadu py³u i met ali
zanieczyszczeM w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz.355),
tj do dopuszczalnego stCcenia Wredniorocznego Da.
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O stanie zanieczyszczenia atmosfery w powiecie d>browskim decyduje przede wszystkim
emisja napŽywaj>ca z s>siednich powiatów (szczególnie tych poŽoconych na kierunku zachodnim
i wschodnim) i emisja z obszaru gmin powiatu.
̀ródŽem danych wykorzystanych do analizy stanu zanieczyszczenia powietrza w powiecie
d>browskim byŽy pomiary prowadzone w regionalnej sieci monitoringu zanieczyszczeM
powietrza, obsŽugiwanej przez Wojewódzk> StacjC Sanitarno-Epidemiologiczn> w Tarnowie,
(obecna nazwa WSSE w Krakowie - Filia w Tarnowie). Ponicsz> analizC opracowano w oparciu
o wyniki dobowych pomiarów stCceM zanieczyszczeM podstawowych (energetycznych) i
specyficznych, uzyskanych w 1998 roku.

Mapa. Lokalizacja punktów pomiarowych
zanieczyszczeM powietrza atmosferycznego.

Dwutlenek siarki.
W 1998 roku oznaczany byŽ na dwóch stanowiskach, tych samych co pyŽ zawieszony i dwutlenek
azotu. W obu punktach stCcenie Wrednioroczne byŽo nicsze od wartoWci dopuszczalnej i wynosiŽo :
D>browa Tarnowska-ul.PiŽsudskiego : 5.9 µg/m3 tj. 14.8 % Da,
Szczucin -ul.PiŽsudskiego :
4.3µg/m3 tj. 10.8 % Da.
Vrednioroczne stCcenie SO2, Wrednie dla obszaru powiatu ,wynosi 5,1 µg/m3 tj. 12.8 %Da .
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PyŽ zawieszony
W 1998 roku oznaczany byŽ na 2
stanowiskach i w cadnym z nich
stCcenie Wrednioroczne nie
przekroczyŽo wartoWci dopuszczalnej
Wredniorocznej Da
i wynosiŽo:
D>browa Tarnowska -ul.PiŽsudskiego:
21.1 µg/m3 tj. 42.2 % Da,
Szczucin-ul. PiŽsudskiego:
14.6 µg/m3 tj. 29.2 % Da.
Vrednioroczne stCcenie pyŽu, Wrednie
dla obszaru powiatu, wynosi
17.9 µg/m3 tj.35.8% Da.
Mapa. RozkŽad stCceM Wredniorocznych pyŽu zawieszonego w 1998 r..

Dwutlenek azotu.
W 1998 roku oznaczany byŽ na dwóch
stanowiskach . W obu punktach
pomiarowych stCcenie Wrednioroczne
byŽo nicsze od dopuszczalnego i
wynosiŽo :
D>browa Tarnowska-ul.PiŽsudskiego :
25.9 µg/m3 tj. 64.8 % Da,
Szczucin - ul.PiŽsudskiego :
17.1 µg/m3 tj. 42.8 % Da.
Vrednioroczne stCcenie dwutlenku
azotu,
Wrednie
dla
powiatu
d>browskiego, wynosi 21.5 µg/m3
tj.53.8 %Da.
Mapa. RozkŽad stCceM Wredniorocznych dwutlenku azotu w 1998 r.

Opad pyŽu i metali.
W 1998 roku opad pyŽu , kadmu i oŽowiu oznaczany byŽ na 5 stanowiskach w dwóch
miejscowoWciach D>browa Tarnowska ( 4 stanowiska) i Szczucin (1 stanowisko). We wszystkich
punktach Wrednioroczny opad pyŽu byŽ nicszy od dopuszczalnego i zawieraŽ siC w przedziale od
27.7 g/m2*rok (D>browa Tarnowska - ul.OleWnicka ) do 57.7 g/m2*rok (D>browa Tarnowska ul.Szkolna) tj.13.9 %Da do 28.9 %Da. Vrednioroczna wartoW5 opadu pyŽu , Wrednia dla obszaru
powiatu wynosi 43.0 g/m2*rok tj. 21.5 % Da.
RównoczeWnie z pomiarami opadu pyŽu prowadzone byŽy badania opadu metali ciCckich: kadmu i
oŽowiu.
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Zakres oznaczanych wielkoWci oŽowiu w opadzie wynosiŽ od 0.0037 g/m2 *rok do 0.0061
g/m2*rok i nie przekroczyŽ wartoWci dopuszczalnej Da=0.1 g/m2*rok mieszcz>c siC w przedziale
od 3.7 do 6.2 %Da.
Vredni opad oŽowiu wynosi 0.0045 g/m2*rok tj. 4.5 %Da.
Zakres oznaczanych wielkoWci kadmu w opadzie wynosiŽ od 0.0003 g/m2*rok tj.3.0 %Da do
0,0017 g/m2*rok tj. 17.0 %Da.
Vredni opad kadmu wynosi 0.0009 g/m2*rok tj.9.0 %Da.

Wykresy. Wyniki pomiarów Wredniorocznych stCceM zanieczyszczeM podstawowych w 1998 roku
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Zanieczyszczenia specyficzne:
Na terenie powiatu d>browskiego w 1998 roku WSSE w Tarnowie prowadziŽa pomiary
stCceM zanieczyszczeM specyficznych : tj. formaldehyd, fluor, benzen, ksylen, toluen, styren,
czterochlorek wCgla, czterochloroetylen, etylobenzen, izopropylobenzen, propylobenzen,
trójchloroetan, trójchloroetylen i trójmetylobenzen tylko w jednym punkcie pomiarowym
mieszcz>cym siC w D>browie Tarnowskiej, przy ul. PiŽsudskiego.
WartoWci stCceM zanieczyszczeM specyficznych w tym punkcie przedstawiaj> siC nastCpuj>co:
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formaldehyd
fluor
benzen
ksylen
toluen
czterochlorek wCgla
styren
trójmetylobenzen
czterochloroetylen
etylobenzenr
izopropylobenzen
propylobenzen
trójchloroetan
tróchloroetylen

: 8.7 µg/m3
: 3.4 µg/m3
: 2.7 µg/m3
: 2.8 µg/m3
: 4.43µg/m3
: 0.4 µg/m3
: 0.13 µg/m3
: 0.9 µg/m3
: 0.25 µg/m3
: 0.7 µg/m3
: 0.04 µg/m3
: 0.21 µg/m3
: 0.2 µg/m3
: 0.16 µg/m3

powiatu d>browskiego w 1998 roku

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
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217.5 % Da,
170.0 % Da,
108.0 % Da,
27.7 % Da,
44.3 % Da,
7.6 % Da,
6.5 % Da,
7.2 % Da,
0.4 % Da,
1.8 % Da,
0.9 % Da,
1.6 % Da,
2.0 % Da,
0.3 % Da.

Z powycszego zestawienia wynika, ce wystCpuj> przekroczenia dopuszczalnych stCceM
zanieczyszczeM : formaldehyd o 117.5 %, fluor o 70.0% oraz benzen o 8.0 %, w mieWcie D>browa
Tarnowska.
Powycsze badania nie mog> jednak stanowi5 podstawy do oceny jakoWci powietrza na terenie
caŽego powiatu. Pozwalaj> natomiast, naszym zdaniem przypuszcza5, ce jakoW5 powietrza na
terenie miasta D>browa Tarnowska moce by5 niezadawalaj>ca szczególnie w zakresie
zanieczyszczeM specyficznych emitowanych przez komunikacjC i przemysŽ.
Brak sieci z pomiarami zanieczyszczeM specyficznych ogranicza mocliwoW5 oceny sytuacji
areosanitarnej na obszarze powiatu d>browskiego w tym zakresie.

* azbest w gminie Szczucin.
Na terenie miejscowoWci Szczucin od 1959 roku do wrzeWnia 1998 roku ,w ZakŽadzie
MateriaŽów Budowlanych „Eternit” (póaniejsza nazwa Polsko-Austriacka SpóŽka z o.o.
„Eternit”) trwaŽa produkcja materiaŽów budowlanych na bazie azbestu, podczas której zucyto 70
% ogólnej iloWci azbestu niebieskiego stosowanego w caŽej Polsce. W zakŽadzie podczas
produkcji powstawaŽy technologiczne odpady, wWród których dominowaŽy osady (szlamy), zŽom
wyrobów azbestowo - cementowych oraz tkaniny poucytkowe zanieczyszczone azbestem.
Do roku 1992 , za przyzwoleniem administracyjnym i spoŽecznym czCW5 tych odpadów zostaŽa
wykorzystana gospodarczo do naprawy dróg, utwardzania placów ucytecznoWci publicznej,
niwelowania terenu a nawet do ulepszania (wapnowania) gleby. Obecnie mówi siC o
wszechobecnoWci mniejszych i wiCkszych aródeŽ emisji pyŽu zawieraj>cego azbest na obszarze
caŽej gminy. W dalszym ci>gu gŽównymi aródŽami emisji pyŽu do atmosfery , na terenie gminy s>:
- nawierzchnie dróg, podwórzy, placów ucytecznoWci publicznej zabudowane lub
utwardzone z zastosowaniem odpadów azbestowych,
- mieszkania i pomieszczenia gospodarcze, w których zastosowano odpady i wyroby
azbestowe jako materiaŽy budowlane i wykoMczeniowe,
- odziec, wykŽadziny, makaty, koce, plandeki wykonane z tkaniny poucytkowej
zanieczyszczone azbestem a stosowane przez mieszkaMców,
- zwaŽy odpadów w osiedlach,
- grunty orne, na których zastosowano drobnoziarniste (pyliste) odpady azbestowe.
(Ÿ>czna szacowana objCtoW5 odpadów azbestowych oraz mas ziemnych zanieczyszczonych
azbestem na terenie gminy Szczucin wynosi: 0.8 do 1.0 mln m3).
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OcenC wielkoWci stCceM wŽókien azbestu w Wrodowisku , inwentaryzacjC aródeŽ emisji pyŽu
azbestu na obszarze gminy oraz ocenC wielkoWci ryzyka zdrowotnego wWród mieszkaMców
przeprowadziŽ zespóŽ z Instytutu Medycyny Pracy w Ÿodzi pod kierunkiem
Neonili Szeszeni - D>browskiej i Jana Siuty w latach 1996-1997 i przedstawiŽ w publikacji
„Azbest w Wrodowisku - skutki i profilaktyka” IMP Ÿóda 1998r.
Ponicsze informacje zostaŽy zaczerpniCte z w/w opracowania.
Pomiary stCcenia wŽókien azbestu wykonane zostaŽy w obszarze potencjalnego
oddziaŽywania zakŽadu wyrobów azbestowo-cementowych, w miejscach przebywania dzieci i
mŽodziecy (place szkolne, boiska, teren internatu), w punktach znacznego nasilenia ruchu
mieszkaMców, na terenie posesji z nawierzchniami utwardzonymi odpadami azbestowocementowymi, wewn>trz pomieszczeM ucytecznoWci publicznej oraz w mieszkaniach prywatnych.
OgóŽem w gminie wykonano pomiary w 222 punktach, w tym 64 wewn>trz pomieszczeM.
Zakres stCceM wahaŽ siC od 0 do 51 wŽókien na litr powietrza, przy wartoWci dopuszczalnej 24godzinnej wynosz>cej 1 wŽókno na litr (tj. 1000 wŽókien/m3). PoŽowa spoWród analizowanych
pomiarów stCceM wŽókien azbestu w powietrzu na terenie gminy przekracza wartoW5 5 wŽ/litr.
Szczególnie wysokie stCcenia stwierdzono na obszarach przebywania dzieci i mŽodziecy (boiska
szkolne, internat, wartoW5 Wrednia -17.7 wŽ/l), w s>siedztwie zakŽadu wyrobów azbestowocementowych ( Wrednia 7.3 wŽ/l), na posesjach mieszkaMców ( Wrednia 5.9 wŽ/l), na obszarach
wzmoconego ruchu mieszkaMców (oWrodki zdrowia, poczta, sklepy-Wrednia 5.5 wŽ/l ) oraz w
otoczeniu dróg (Wrednia 4.3 wŽ/l).
W powietrzu atmosferycznym, jak i wewn>trz pomieszczeM na terenie gminy stwierdzono
obecnoW5 wŽókien krokidolitu, tj. najbardziej biologicznie agresywnego azbestu (azbest niebieski).
Zanieczyszczenie Wrodowiska azbestem nie ogranicza siC do terenu gminy Szczucin, ale wystCpuje
w s>siednich gminach, jak i na terenach granicz>cych z gmin> województw: podkarpackiego i
WwiCtokrzyskiego.

2.

Wody powierzchniowe pŽyn>ce

Metodyka oceny jakoWci wód
JakoW5 wód nie jest pojCciem mierzalnym lecz wyznaczalnym. W celu okreWlenia jakoWci
wód mierzy siC cechy (wskaaniki), które tC jakoW5 opisuj> lub wyznaczaj> w sposób nie budz>cy
w>tpliwoWci.
Norm> jakoWci wód s> przepisy ustalaj>ce pewne graniczne wielkoWci zmian jakoWci wód zgodne
ze szczególnymi warunkami stosowania.
Ocena jakoWci wód polega na porównaniu pomierzonych wielkoWci parametrów (wskaaników) z
wartoWciami dopuszczalnymi w 3 klasach czystoWci, ustalonych przez Ministra Ochrony
Vrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeWnictwa (rozp. MOVZNiL z dnia 5 listopada 1991 r; Dz.U.
Nr 116, poz.503). I tak:
1. klasa pierwsza - wody nadaj>ce siC do:
a) zaopatrzenia ludnoWci w wodC do picia,
b) zaopatrzenia zakŽadów wymagaj>cych wody o jakoWci wody do picia,
c) bytowania w warunkach naturalnych ryb Žososiowatych;
2. klasa druga - wody nadaj>ce siC do:
a) bytowania w warunkach naturalnych innych ryb nic Žososiowate,
b) chowu i hodowli zwierz>t gospodarskich,
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zorganizowanych

3. klasa trzecia - wody nadaj>ce siC do:
a) zaopatrzenia zakŽadów innych nic zakŽady wymagaj>ce wody o jakoWci wody do picia,
b) nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw
pod szkŽem i pod osŽonami z innych materiaŽów.
Wody silnie zanieczyszczone, w których stCcenia zanieczyszczeM przekraczaj> wartoWci
dopuszczalne dla wycej wymienionych klas czystoWci, okreWlane s> jako wody pozaklasowe i
oznaczane jako "non".
Kacda z rzek klasyfikowana jest wedŽug 3 grup wskaaników:
- fizyko-chemicznych,
- hydrobiologicznych,
- bakteriologicznych.
W oparciu o wycej wymienione wskaaniki sporz>dzana jest ocena ogólna. Nadmieni5 przy tym
nalecy, ce o ocenie ogólnej przes>dza najgorsza z grup wskaaników w danym punkcie
pomiarowym.
W celu oceny jakoWci wód pŽyn>cych zastosowano metodC stCceM charakterystycznych
(tzw. metoda CUGW). Opiera siC ona , w przypadku wskaaników fizyko-chemicznych, na
Wrednich stCceniach najbardziej niekorzystnych wartoWci danego parametru (po odrzuceniu wyniku
o 200% gorszego), porównanych z obowi>zuj>cymi normami. Dla wskaaników toksycznych
(metale ciCckie, formaldehyd, cyjanki, pestycydy) przyjmowany jest wynik najgorszy.
W przypadku wskaaników hydrobiologicznych metoda ta jako podstawC oceny przyjmuje
najgorszy wynik.
Podstaw> oceny bakteriologicznej jest drugi z kolei wynik najbardziej niekorzystny.
Stan czystoWci wód powierzchniowych
GŽównymi ciekami powierzchniowymi powiatu d>browskiego s>: WisŽa, BreM, babnica oraz
Dunajec. Ÿ>czna dŽugoW5 tych cieków w granicach powiatu wynosi ok.122,9 km.
W roku 1998 rzeki objCte byŽy badaniami monitoringowymi tj. staŽ> obserwacj> zachodz>cych w
nich zmian. Badania prowadzone byŽy Ž>cznie w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych (p.p.k.), w
tym:
- w 3 punktach sieci krajowej (Opatowiec i Szczucin na WiWle oraz UjWcie Jezuickie na Dunajcu),
- w 7 punktach sieci regionalnej.
Wykonawc> badaM byŽo Laboratorium ówczesnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Vrodowiska w Tarnowie, obecnie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Vrodowiska w Krakowie
- Delegatura w Tarnowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Vrodowiska w Kielcach.
Stan czystoWci poszczególnych rzek przedstawiono ponicej.
WisŽa
Rzeka WisŽa stanowi naturaln> póŽnocn> granicC powiatu d>browskiego, bCd>c> równoczeWnie na
tym odcinku granic> województw maŽopolskiego i WwiCtokrzyskiego. Na teren powiatu
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d>browskiego WisŽa wpŽywa w 160,6 km swojego biegu, po osi>gniCciu zlewni okoŽo 11 000 km .
2
Opuszczaj>c powiat i województwo w km 209,5 biegu osi>ga WisŽa wielkoW5 zlewni 24 661 km .
Wody WisŽy byŽy badane przez laboratorium WIOV w Kielcach.
Docelowo woda WisŽy na odcinku pŽyn>cym w granicach powiatu d>browskiego winna
odpowiada5 I klasie czystoWci.
Odcinek WisŽy o dŽugoWci 49,0 km badany jest w monitoringu podstawowym i regionalnym.
Monitoringiem podstawowym objCto punkty:
Opatowiec - km: 160,6)
Szczucin - km: 194,1
W monitoringu regionalnym WisŽa badana jest w punkcie:
Nowy Korczyn: - km 168,8
CzCstotliwoW5 badaM: 1 x na miesi>c
OcenC jakoWci rzeki wykonano metod> stCceM charakterystycznych.
Na teren powiatu WisŽa wprowadzaŽa wody nie odpowiadaj>ce normom tak we wskaanikach
fizyko-chemicznych jak i bakteriologicznych.
WzdŽuc biegu rzeki jej jakoW5 przedstawiaŽa siC nastCpuj>co:
- substancje organiczne charakteryzowane wskaanikami: BZT5, tlen rozpuszczony, ChZT-Mn,
ChZT-Cr odpowiadaŽy klasie II, o czym decydowaŽy stCcenia we wskaanikach BZT5 i ChZT-Cr.
UtlenialnoW5 (ChZT-Mn) oraz tlen rozpuszczony na caŽej badanej dŽugoWci odpowiadaŽy I klasie
czystoWci.
- zasolenie okreWlane zawartoWci> chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych na caŽej
dŽugoWci nie odpowiadaŽo normom. Czynnikami degraduj>cymi byŽy zawartoWci chlorków i
substancji rozpuszczonych. StCcenia siarczanów, za wyj>tkiem punktu Szczucin (klasa I)
odpowiadaŽy II klasie czystoWci.
- zawiesiny na caŽym odcinku byŽy poza klasyfikacj>.
- zwi>zki biogenne, do których zaliczane s>: azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot
ogólny, fosforany i fosfor ogólny do punktu Szczucin nie odpowiadaŽy normom. Na odcinku od
ujWcia Dunajca (punkt Opatowiec) do Szczucina decydowaŽy o tym przekroczenia we wskaanikach
azot azotynowy i fosfor ogólny, od Nowego Korczyna do Szczucina wartoWci ponadnormatywne
osi>gaŽ azot azotynowy, a fosfor ogólny odpowiadaŽ III klasie czystoWci. W punkcie Szczucin azot
azotynowy i fosfor ogólny odpowiadaŽy III klasie czystoWci. Azot amonowy i fosforany na caŽym
odcinku odpowiadaŽy II klasie czystoWci. StCcenia azotu ogólnego, za wyj>tkiem punktu Szczucin
(klasa I) odpowiadaŽy klasie II, natomiast stCcenia azotu azotanowego nie przekraczaŽy wartoWci
dopuszczalnych dla klasy I.
- zanieczyszczenia specyficzne czyli spowodowane przez zwi>zki fenolowe, metale ciCckie, na
caŽej dŽugoWci nie przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla klasy I,
WedŽug kryterium fizyko-chemicznego wody WisŽy nie odpowiadaŽy normom na caŽym odcinku
pŽyn>cym w granicach powiatu d>browskiego.
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Pod wzglCdem hydrobiologicznym wody rzeki WisŽy od Opatowca do Szczucina zaklasyfikowano
do strefy ß-mezosaprobowej tj. do II klasy czystoWci.
WielkoW5 stCceM chlorofilu "a" w punkcie Opatowiec i Szczucin odpowiadaŽa I klasie czystoWci,
zaW w punkcie Nowy Korczyn II klasie czystoWci.
Stan bakteriologiczny rzeki nie odpowiadaŽ normom na caŽej dŽugoWci.
WedŽug oceny ogólnej wody rzeki WisŽy na caŽym odcinku pŽyn>cym w granicach powiatu nie
odpowiadaŽy normom, o czym decydowaŽy tak zanieczyszczenia fizyko-chemiczne jak i
bakteriologiczne.
Dunajec
Rzeka Dunajec - prawy dopŽyw rzeki WisŽy II rzCdu, do WisŽy uchodzi w 160,6 km jej biegu,
osi>gaj>c powierzchniC zlewni 6804 km2. Odcinek ujWciowy Dunajca o dŽugoWci ok.2 km stanowi
fragment granicy powiatów: d>browskiego i tarnowskiego.
W punkcie UjWcie Jezuickie - 0,5 km od ujWcia do WisŽy Dunajec zostaŽ objCty monitoringiem
podstawowym. Badania prowadzone byŽy z czCstotliwoWci> 1 x miesi>c.
Stan jakoWci Dunajca na odcinku ujWciowym przedstawiaŽ siC nastCpuj>co:
- substancje organiczne charakteryzowane wskaanikami: BZT5 , tlen rozpuszczony, ChZT-Mn,
odpowiadaŽy klasie I,
- zasolenie okreWlane zawartoWci> chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych odpowiadaŽo
wartoWciom I klasy czystoWci,
- zawiesiny przyjmowaŽy stCcenia odpowiadaj>ce III klasie czystoWci,
- zwi>zki biogenne, do których zaliczane s>: azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot
ogólny, fosforany i fosfor ogólny odpowiadaŽy III klasie czystoWci ze wzglCdu na stCcenia fosforu
ogólnego.
- zanieczyszczenia specyficzne czyli zwi>zki fenolowe i metale ciCckie odpowiadaŽy klasie I.
WedŽug kryterium fizyko-chemicznego wody rzeki Dunajec odpowiadaŽy III klasie czystoWci ze
wzglCdu na stCcenia biogenów.
WedŽug wskaaników hydrobiologicznych Dunajec prowadziŽ wody II klasy czystoWci strefy
-mezosaprobowej z organizmami wskaanikowymi charakterystycznymi dla wód sŽabo
zanieczyszczonych.
Pod wzglCdem bakteriologicznym wody Dunajca odpowiadaŽy III klasie czystoWci.
W ocenie ogólnej Dunajec na odcinku ujWciowym prowadziŽ wody III klasy czystoWci. O ocenie
ogólnej decydowaŽy zarówno zanieczyszczenia fizyko-chemiczne, jak i bakteriologiczne.
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BreM
Rzeka BreM uchodzi do WisŽy w jej 209,6 km biegu. CaŽkowita dŽugoW5 Brnia wynosi 51,9 km z
czego 44,9 km pŽynie na terenie powiatu d>browskiego. Powierzchnia zlewni przy ujWciu do WisŽy
wynosi 717,6 km2 i prawie w caŽoWci poŽocona jest na terenie powiatu d>browskiego. BreM bierze
pocz>tek na pokrytym piaskami i glinami plejstoceMskimi PŽaskowycu Tarnowskim, na wysokoWci
240 m n.p.m. Dolina rzeki jest w>ska i niezbyt wyraana. Prawobrzecn> zlewniC tworz> wiCksze
dopŽywy: SmCgorzówka, Nieczajka, Upust, Jamnica z potokiem Zgórskim. W w>skiej,
lewobrzecnej zlewni jedynym dopŽywem jest Rybnica. Na wysokoWci Podborza-Swarzowa BreM
wpŽywa do doliny WisŽy zmieniaj>c kierunek biegu z poŽudnikowego na równolecnikowy.
Górny odcinek rzeki przepŽywa przez tereny rolnicze. Miasto D>browa Tarnowska zrzuca do rzeki
BreM niedostatecznie oczyszczone Wcieki przemysŽowo-komunalne oraz wody opadowe.
W roku 1998 BreM objCto badaniami w ramach monitoringu regionalnego w punktach pomiarowokontrolnych:
D>browa Tarnowska
- km: 41,7 (odcinek aródŽowy),
Podborze (Swarzów)
- km: 31,5 (ponicej zrzutu Wcieków z m.D>browa
Tarnowska),
Radwan
- km: 23,3 (ponicej ujWcia babnicy),
SŽupiec
- km: 2,0 (ujWcie do WisŽy).
CzCstotliwoW5 badaM - 1 x na miesi>c.
Oceny jakoWci dokonano metod> stCceM charakterystycznych.
WedŽug wskaaników fizyko-chemicznych wody Brnia na caŽej dŽugoWci nie odpowiadaŽy normom.
Wskaanikami degraduj>cymi rzekC byŽy biogeny.
JakoW5 wód w poszczególnych grupach wskaaników przedstawiaŽa siC nastCpuj>co:
- substancje organiczne charakteryzowane wskaanikami BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn i tlen
rozpuszczony odpowiadaŽy II klasie czystoWci od aródeŽ do zrzutu Wcieków z miasta D>browa
Tarnowska i od ujWcia babnicy (punkt Radwan) do ujWcia Brnia do WisŽy. Ponicej zrzutu Wcieków
z miasta D>browa Tarnowska do punktu Radwan zmniejszaŽa siC iloW5 tlenu rozpuszczonego w
wodzie degraduj>c rzekC do III klasy czystoWci.
- zasolenie okreWlane zawartoWci> chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych na caŽej
dŽugoWci rzeki odpowiadaŽo I klasie czystoWci,
- zawiesiny od aródeŽ do D>browy Tarnowskiej nie odpowiadaŽy normom, od D>browy do ujWcia
babnicy (punkt Radwan) odpowiadaŽy II klasie czystoWci, na pozostaŽym odcinku - klasie III.
- zwi>zki biogenne, do których zaliczane s>: azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot
ogólny, fosforany i fosfor ogólny nie odpowiadaŽy normom na caŽym badanym odcinku.
Decyduj> o tym:
* od aródeŽ do zrzutu Wcieków z D>browy Tarnowskiej - azot azotynowy,
* ponicej zrzutu Wcieków z D>browy Tarnowskiej - azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny,
* ponicej ujWcia babnicy do ujWcia Brnia do WisŽy - azot azotynowy.
- zanieczyszczenia specyficzne na caŽej dŽugoWci nie przekraczaŽy I klasy czystoWci.
Ponadto wody Brnia na caŽej dŽugoWci charakteryzowaŽy siC podwycszon> zawartoWci> manganu.
W ocenie fizyko-chemicznej wody Brnia nie odpowiadaŽy normom na caŽej dŽugoWci ze wzglCdu
na ponadnormatywne stCcenia biogenów.
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WedŽug wskaaników hydrobiologicznych wody Brnia odpowiadaŽy:
* III klasie czystoWci (strefa -mezosaprobowa) od aródeŽ do m. Radwan, ponicej ujWcia babnicy,
* II klasie czystoWci (strefa -mezosaprobowa) od punktu Radwan do ujWcia do WisŽy,
IloW5 chlorofilu "a" badana w punkcie SŽupiec odpowiadaŽa w roku 1998 klasie I.
Pod wzglCdem bakteriologicznym wody rzeki BreM do zrzutu Wcieków z miasta D>browa
Tarnowska odpowiadaŽy III klasie czystoWci natomiast ponicej zrzutu Wcieków z D>browy
Tarnowskiej ac do ujWcia do WisŽy nie odpowiadaŽy normom.
W ocenie ogólnej BreM na caŽej dŽugoWci prowadziŽ wody pozaklasowe. DecydowaŽy o tym
wskaaniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. Ocena hydrobiologiczna wskazuje, ce coraz
czCWciej w wodach rzeki dominacjC uzyskuj> organizmy charakterystyczne dla wód
zanieczyszczonych, co w efekcie oznacza coraz mniejsz> zdolnoW5 rzeki do samooczyszczania, a
tym samym jej postCpuj>c> degradacjC.
babnica
Rzeka babnica jest lewobrzecnym dopŽywem rzeki BreM - uchodzi w 25,9 km jego biegu. Przez
teren powiatu d>browskiego pŽynie odcinkiem o dŽugoWci ok.20 km, a powierzchnia jej zlewni
przy ujWciu do Brnia wynosi 143,2 km2. Prawobrzecn> zlewniC babnicy tworz> maŽe dopŽywy:
BeŽczek, Koamiejówka, Wielopolka, OlesieMka. Zlewnia lewobrzecna jest bardzo w>ska, a
jedynym wiCkszym dopŽywem jest bymanka. W górnym biegu babnica wykorzystuje aluwialn>
dolinC Dunajca. Liczne rowy i cieki powierzchniowe stwarzaj> mocliwoW5 wymiany wód miCdzy
tymi rzekami.
Do koMca 1991 roku byŽa odbiornikiem surowych Wcieków z Niedomickich ZakŽadów Celulozy,
co spowodowaŽo caŽkowit> jej degradacjC.
W roku 1998 rzeka objCta byŽa monitoringiem regionalnym w punktach pomiarowo-kontrolnych:
ŸCg Tarnowski - km: 24,2 (odcinek aródŽowy),
Gr>dy
- km: 4,6 km (odcinek ujWciowy).
CzCstotliwoW5 badaM - 1 x na miesi>c.
OcenC wykonano metod> stCceM charakterystycznych.
WedŽug kryterium fizyko-chemicznego babnica na caŽym badanym odcinku prowadziŽa wody
poza klasyfikacj>. Zanieczyszczeniami decyduj>cymi o jakoWci wód byŽy biogeny (azotyny,
fosforany).
Ocena w poszczególnych grupach wskaaników fizyko-chemicznych przedstawia siC nastCpuj>co:
- zawartoW5 substancji organicznych w górnym biegu rzeki nie odpowiadaŽa normom ze wzglCdu
na bardzo niskie zawartoWci w wodzie tlenu rozpuszczonego, pozostaŽe wskaaniki w tej grupie
odpowiadaŽy II klasie czystoWci. W punkcie Gr>dy substancje organiczne we wszystkich
wskaanikach przyjmowaŽy stCcenia charakterystyczne dla klasy II.
- zasolenie okreWlane zawartoWci> chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych, odpowiadaŽo
I klasie czystoWci do punktu Gr>dy, natomiast od Gr>dów - II klasie czystoWci. O klasyfikacji
decydowaŽy siarczany i substancje rozpuszczone,
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III klasy

- stCcenia zwi>zków biogennych, do których zaliczane s>: azot amonowy, azot azotynowy, azot
azotanowy, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny na caŽej badanej dŽugoWci nie odpowiadaŽy
normom ze wzglCdu na przekroczenie we wskaanikach azot azotynowy i fosfor ogólny, a
dodatkowo w górnym biegu równiec i fosforany. W punkcie Gr>dy stCcenia azotu azotanowego,
azotu ogólnego i fosforanów odpowiadaŽy II klasie czystoWci.
- stCcenia zanieczyszczeM specyficznych odpowiadaŽy I klasie czystoWci.
Na caŽej dŽugoWci rzeki wystCpuj> wysokie stCcenia manganu.
W ocenie fizyko-chemicznej wody babnicy nie odpowiadaŽy normom na caŽej dŽugoWci.
WedŽug kryterium hydrobiologicznego wody babnicy na caŽej badanej dŽugoWci reprezentowaŽy
strefC -mezosaprobow> tj. II klasC czystoWci.
Pod wzglCdem bakteriologicznym jakoW5 wód babnicy przedstawiaŽa siC nastCpuj>co:
- do punktu Gr>dy - poza klasyfikacj>,
- ponicej Gr>dów - III klasa czystoWci.
Ocena ogólna rzeki pokrywa siC z ocen> fizyko-chemiczn>, co oznacza , ce wody babnicy w roku
1998 nie odpowiadaŽy normom na caŽej dŽugoWci.
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Zestawienie ocen jakoWci wód rzek powiatu d>browskiego w 1998 roku.
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0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

2,0

0,0
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0,0
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Ocena ogólna
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I
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Wskaaniki bakteriolog.
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Ocena stanu czystoWci wód powierzchniowych pŽyn>cych w1998 roku.

Ocena ogólna
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17,3%

81,4%
82,7%

wg wskaaników fizyko-chemicznuch
1,7%
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klasa I

klasa II

klasa III

non
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Ocena stanu czystoWci wód powierzchniowych pŽyn>cych w 1998 roku.
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Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych na terenie powiatu d>browskiego.
Ze wzglCdu na zasoby wód, wschodnia czCW5 województwa maŽopolskiego jest
klasyfikowana jako:
- obszar o bardzo maŽej dostCpnoWci wód powierzchniowych dla celów ucytkowych
(w przeliczeniu na 1 mieszkaMca/rok),
- obszar o deficycie wód podziemnych.
Powiat d>browski nalecy do obszarów o niedoborze wód podziemnych. Brak tu GŽównych czy
nawet Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych, a poziom wodonoWny o znaczeniu ucytkowym
zwi>zany z osadami czwartorzCdowymi, tworz> wody pŽytkiego kr>cenia. Zasilanie poziomu
wodonoWnego odbywa siC na drodze infiltracji opadów atmosferycznych uzupeŽnianej zasilaniem
wodami z rzek BreM, babnica i innych cieków powierzchniowych (infiltracja brzegowa). Utwory o
korzystnych warunkach infiltracji (dobrej przepuszczalnoWci) wystCpuj> w póŽnocnej i zachodniej
czCWci obszaru zlewni babnica-BreM oraz w obrCbie dolin rzecznych WisŽy i Dunajca. CzCWci:
centralna, poŽudniowa i poŽudniowo-wschodnia charakteryzuj> siC utworami o sŽabej
przepuszczalnoWci lub brakiem warstwy wodonoWnej. Korzystne warunki hydrogeologiczne, w
dolinach rzek pozwalaj> na lokalizacjC ujC5 wód podziemnych w czCWci póŽnocnej i zachodniej
terenu powiatu d>browskiego.
W latach 1992 -1994 Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z PrzedsiCbiorstwem Geologicznym
S.A. w Krakowie przeprowadziŽy w zlewni Brnia i babnicy badania hydrogeologiczne maj>ce na
celu:
‚"
ocenC rzeczywistych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i wykazanie, czy
eksploatacja ujC5 wód podziemnych juc istniej>cych oraz planowane zwiCkszenie poboru
wody z tych ujC5 do wielkoWci zatwierdzonych dla nich zasobów eksploatacyjnych nie
zaburzy równowagi stosunków wodnych tego obszaru,
‚"
okreWlenia zasiCgu i stopnia skacenia wód podziemnych.
Przeprowadzone pomiary i obliczenia dla najwiCkszych ujC5 w tym rejonie (w MCdrzechowie,
Woli SzczuciMskiej, Suchym Gruncie) wykazaŽy, wahaj>ce siC od 11,8% do 42,3%, niedobory
zasobów w stosunku do wielkoWci dla tych ujC5 zatwierdzonych. Rzeczywiste wydajnoWci ujC5 i
zasoby okreWlone zostaŽy na poziomie:
- dla ujCcia w MCdrzechowie 3400 m3/d tj. 57,7% zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych,
- dla ujCcia w Woli SzczuciMskiej 1884 m3/d tj.82,4% zatwierdzonych zasobów,
- dla ujCcia w Suchym Gruncie 3718 m3/d tj.88,2% zatwierdzonych zasobów.
Dla ujC5 pozostaŽych (GrCboszów, Lubasz-Zalesie) zasoby rzeczywiste pokrywaj> siC z zasobami
zatwierdzonymi.
W ocenie prowadz>cych badania (A.HaŽadus, I.Józefko, R.Kulma,"Zasoby wód podziemnych
zlewni babnica-BreM na podstawie badaM modelowych", WspóŽczesne problemy hydrogeologii,
t.VII, cz.1, AGH, Kraków-Krynica 1995) pobór wody z ujC5 o niedoborach zasobów, w wielkoWci
odpowiadaj>cej zatwierdzonym zasobom eksploatacyjnym, prowadzi do zaburzenia stosunków
wodnych i stanowi przykŽad nieracjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych.
Koniecznym zatem wydaje siC weryfikacja zarówno wielkoWci zatwierdzonych zasobów dla
obszarów wodonoWnych powiatu d>browskiego, jak i wydanych pozwoleM wodno-prawnych, co
winno doprowadzi5 do optymalizacji wielkoWci poborów z poszczególnych ujC5.
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StopieM zagrocenia i aródŽa zanieczyszczeM wód podziemnych.
GŽównymi elementami, które wpŽywaj> na poziom zanieczyszczenia i zagrocenia jakoWci wód
podziemnych s>:
* koncentracja dziaŽalnoWci gospodarczej na danym terenie, w tym intensywna eksploatacja wód
podziemnych,
* warunki hydrogeologiczne okreWlaj>ce podatnoW5 ucytkowych poziomów wodonoWnych na
przenikanie zanieczyszczeM z powierzchni terenu.
Aktualne zagrocenie wód podziemnych na terenie powiatu wynika z istniej>cych ognisk
zanieczyszczeM oraz ich oddziaŽywania na wody podziemne. Ogniska zanieczyszczeM mocna
podzieli5 na: wielkopowierzchniowe, liniowe i pasmowe, maŽopowierzchniowe i punktowe.
Wielkoprzestrzenne ogniska zanieczyszczeM na obszarze powiatu to przede wszystkim:
- emisje gazów i pyŽów przemysŽowych, zarówno ze aródeŽ zlokalizowanych na terenie powiatu,
jak i napŽywaj>ce z terenów oWciennych,
- zabiegi chemizacji rolnictwa i leWnictwa.
Liniowe i pasmowe ogniska zanieczyszczeM w powiecie stanowi>:
- zanieczyszczone fizyko-chemicznie i bakteriologicznie rzeki,
Deficytowy charakter obszaru powiatu pod wzglCdem zasobnoWci w wody podziemne sprawia, ce
wszystkie cieki powierzchniowe i rowy melioracyjne odgrywaj>, poprzez infiltracjC brzegow>,
znacz>c> rolC w ksztaŽtowaniu lokalnych stosunków wodnych. UdziaŽ strumienia pochodz>cego z
infiltracji brzegowej (przes>czania wód powierzchniowych do wód podziemnych) w zasilaniu
zasobów wód podziemnych wzrasta w miarC zwiCkszania siC iloWci wody pobieranej z ujC5 wód
podziemnych. W efekcie do warstw wodonoWnych ujmowanych do celów pitnych przedostaj> siC
coraz wiCksze iloWci zanieczyszczonych fizyko-chemicznie i bakteriologicznie wód
powierzchniowych.
- drogi o intensywnym ruchu samochodowym m.in. takie jak droga Tarnów-Kielce,
Ze wzglCdu na duc> intensywnoW5 ruchu ogniska te stwarzaj> potencjalne zagrocenia skacenia
powierzchni terenu, a st>d infiltracyjnego wnikania do wód podziemnych poprzez wody opadowe:
* ropopochodnych (smary, oleje, benzyny, w tym gŽówne ich skŽadniki: benzenu, toluenu i
ksylenu),
‚" gazowych produktów spalin (gŽównie zwi>zki azotu, siarki i oŽowiu),
‚" substancji nieorganicznych m.in. soli rozmracaj>cych, Wrodków przeciwkorozyjnych.
Jakkolwiek iloWci tych zanieczyszczeM mog> by5 niewielkie, to jednak infiltruj> do wód w sposób
ci>gŽy, dŽugotrwaŽy i z upŽywem czasu ulegaj> kumulacji. Zagrocenie ulega ducemu spotCgowaniu
przy kolizjach i awariach pojazdów, zwŽaszcza wówczas, gdy uczestnicz> w nich jednostki
przewoc>ce duce iloWci materiaŽów niebezpiecznych.
NajwiCksz> grupC stanowi> ogniska maŽopowierzchniowe i punktowe. S> to:
- skŽadowiska odpadów przemysŽowych i komunalnych, "dzikie" wysypiska, którym brak
zabezpieczeM przed przenikaniem odcieków do warstw wodonoWnych
- sady i plantacje z intensywnym stosowaniem Wrodków ochrony roWlin i nawozów sztucznych,
- obszary eksploatacji górniczej, w tym prowadzonej metodami odkrywkowymi i wiertniczymi
(np. wydobycie gazu i ropy, cwirownie, piaskownie),
- doŽy chŽonne, osadniki, szamba, do których 70-90% gospodarstw z terenów wiejskich powiatu
odprowadza Wcieki,
- magazyny produktów naftowych, punkty dystrybucji paliw,
- magazyny nawozów sztucznych i Wrodków ochrony roWlin,
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-zrzuty Wcieków, oczyszczalnie Wcieków,
Ogniska te rozmieszczone s> na caŽym obszarze, a ze wzglCdu na sw> masowoW5 stanowi> istotne
zagrocenie zarówno dla wód gruntowych, pŽytkiego kr>cenia, jak i gŽCbszych poziomów
wodonoWnych.
JakoW5 wód podziemnych
Wody podziemne wystCpuj>ce w ucytkowych poziomach wodonoWnych powiatu d>browskiego,
mimo ic s> ujmowane dla zaopatrzenia ludnoWci w wodC do picia, nie s> objCte systematycznymi
badaniami, które pozwalaŽyby ocenia5 na biec>co ich jakoW5 i obserwowa5 zachodz>ce zmiany. W
zwi>zku z tym informacji o jakoWci wód na tym terenie mog> dostarczy5 jedynie wyrywkowe
badania, prowadzone w rócnych okresach przez rócne instytucje.
Przeprowadzone (jako ostatnie) w latach 1993-1994 przez PrzedsiCbiorstwo Geologiczne badania
wód w 40 studniach zlokalizowanych w zlewni Brnia i babnicy wykazaŽy:
w 45% studni wody zakwaszone o odczynie pH < 6,5
w 16,7% studni wody o wysokim stopniu mineralizacji,
w 32,5 % studni podwycszone zawartoWci chlorków, a w 13% - siarczanów,
w 30% studni przekroczone zawartoWci celaza,
przekroczenia azotu amonowego w 39%, a azotanów w 30% studni,
zanieczyszczenie bakteriologiczne w 30% studni.
Badania te wykazaŽy równiec, ce przekroczenia zanieczyszczeM, takich jak amoniaki, chlorki,
celazo, dyskwalifikuj>ce wody w studniach jako aródŽo wody pitnej, wystCpuj> czCWciej na terenie
dolin, gdzie zlokalizowane s> warstwy wodonoWne, nic na wysoczyanie (poŽudniowa czCW5
powiatu). Zanieczyszczenia bakteriologiczne znacznie czCWciej wystCpuj> w studniach
gospodarskich nic w zlokalizowanych poza terenami wiejskimi studniach gŽCbinowych czy
otworach badawczych.
Przedstawione wyniki badaM wskazuj> na znaczne zanieczyszczenie wód podziemnych na terenie
powiatu, co przy niskich ich zasobach wymaga podjCcia szeroko zakrojonych dziaŽaM ochronnych.

4.

JakoW5 gleb

Gleba jest jednym z wacniejszych elementów Wrodowiska przyrodniczego, dlatego jej jakoW5 ma
ducy wpŽyw na rozwój gospodarczy regionu. Rodzaj pokrywy glebowej WciWle zwi>zany jest z
budow> podŽoca, rzeab> terenu, stosunkami wodnymi, mikroklimatem i sposobem ucytkowania
ziemi.
W powiecie d>browskim, w czCWci póŽnocnej, na obszarze dolin wiCkszych rzek (WisŽa, Dunajec,
BreM), dominuj> mady. Im dalej od rzek tym wiCkszy staje siC udziaŽ gleb bielicowych piaskowych i gliniastych. Gleby powiatu cechuj> siC nisk> zawartoWci> przyswajalnego fosforu i
potasu oraz wysokim stopniem zasobnoWci w magnez przyswajalny.
KwasowoW5 gleb
KwaWny odczyn pH gleb, oprócz szkodliwego oddziaŽywania na roWliny uprawne wymagaj>ce
zwykle gleb o pH 6-7, obnica przyswajalnoW5 zwi>zków fosforowych i magnezu, powoduje
nadmiern> rozpuszczalnoW5 metali ciCckich oraz glinu. Zakwaszenie gleb wynika z kilku
przyczyn:
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-

wymywanie z gleb przez wody opadowe zwi>zków zasadowych, zwi>zane z istniej>c> w
naszym klimacie przewag> wody opadowej nad parowaniem,
ubywanie zwi>zków zasadowych z gleb poprzez ich zabieranie z plonami,
nadmierna zawartoW5 w glebach pierwiastków anionowych (siarka, azot),
opady, zawieraj>ce zanieczyszczenia o charakterze kwaWnym, zwŽaszcza SO2, tzw.
"kwaWne deszcze",
zakwaszaj>ce dziaŽanie niektórych nawozów mineralnych np. siarczanu amonu,
superfosfatu,
charakteru skaŽ glebotwórczych.
NajwiCksz> odpornoW5 na zmiany odczynu pH wykazuj> poziomy powierzchniowe gleb leWnych,
mniejsz> poziomy darniowe Ž>k i pastwisk, zaW najbardziej podatne na zakwaszanie lub alkalizacjC
s> poziomy orne oraz gŽCbsze poziomy genetyczne profilu glebowego. Jest to zwi>zane ze
zrócnicowaniem zawartoWci substancji organicznej w glebach.
Z badaM OkrCgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie przeprowadzanych w latach 19921997 wynika, ce na terenie poszczególnych gmin powiatu d>browskiego procent gleb kwaWnych i
bardzo kwaWnych, waha siC: od 38 w gminie GrCboszów do 61-80 w pozostaŽych gminach.
Zrócnicowany jest równiec w poszczególnych gminach procent gleb wymagaj>cych wapnowania:
od 30 w gminie GrCboszów do 41-60 w gminach Olesno, BolesŽaw, MCdrzechów, Szczucin,
i 61-80 w gminach D>browa Tarnowska, Radgoszcz.
Zanieczyszczenie gleb metalami ciCckimi i siark>
Zanieczyszczenie gleb metalami ciCckimi i siark> wynika gŽównie z dziaŽalnoWci przemysŽu
wydobywczego, energetyki, przemysŽu chemicznego, z funkcjonowania komunikacji
samochodowej oraz nawocenia i zabiegów agrochemicznych.
GŽównym aródŽem emisji metali ciCckich w powiecie d>browskim jest proces spalania wCgla
kamiennego. Ze wzglCdu na powszechnoW5 stosowania wCgla jako aródŽa energii i rozproszenie
aródeŽ, emisje te stanowi> najpowacniejsze zagrocenie dla czystoWci gleb. Powacnym
zagroceniem jest emisja toksycznych substancji, która towarzyszy eksploatacji pojazdów. Obok
toksycznych skŽadników spalin silnikowych (gŽównie oŽowiu) s> to równiec inne substancje, takie
jak: azbestowe cz>stki okŽadzin hamulcowych, cz>stki pochodz>ce ze Wcierania ogumienia
zawieraj>ce kadm, pŽyny eksploatacyjne z instalacji pojazdów lub tec cz>stki metali ciCckich
zawarte w olejach i smarach. Emisja oŽowiu do otoczenia jest zwi>zana ze stosowaniem paliw
etylizowanych.
Ruchome aródŽa emisji jakimi s> pojazdy mechaniczne, wpŽywaj> przede
wszystkim na tereny poŽocone wzdŽuc dróg, przy czym strefa skacona wzdŽuc drogi o ducym
natCceniu ruchu obejmuje czCsto pas wokóŽ drogi o szerokoWci kilkuset metrów.
Zanieczyszczenia gleb metalami ciCckimi nie nalecy przypisywa5 jedynie dziaŽalnoWci przemysŽu i
komunikacji. Zjawisko to wi>ce siC równiec ze stosowaniem zanieczyszczonych metalami
nawozów sztucznych oraz osadów Wciekowych wykorzystywanych do nawocenia pól.
Analiza wyników badaM gleb przeprowadzonych przez OSChR w Krakowie w latach 1992-1997
wskazuje, ce wedŽug opracowanej przez IUNG oceny zawartoWci metali ciCckich w glebach
uprawnych, na terenie powiatu niemal 100% gleb to gleby o 0 i I stopniu czystoWci.
Jedynie na obszarze dwóch gmin stwierdzono:
- w gminie BolesŽaw - 16,67% gleb sŽabo zanieczyszczonych niklem (II stopieM czystoWci),
- w gminie Szczucin - 5,88% gleb sŽabo zanieczyszczonych kadmem (II stopieM czystoWci).
ZawartoW5 siarki w glebie zalecy od rodzaju skaŽy macierzystej i od iloWci substancji
organicznej. ZwiCkszenie zawartoWci siarki, podobnie jak w przypadku metali ciCckich jest
spowodowane dziaŽalnoWci> przemysŽu, spalaniem paliw energetycznych, stosowaniem niektórych
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nawozów mineralnych i organicznych oraz Wrodków ochrony roWlin. Nadmiar siarki w glebie
powoduje zakwaszenie, uŽatwiaj>ce pobieranie metali ciCckich przez roWliny.
Na terenie powiatu zdecydowan> przewagC maj> gleby o niskiej i Wredniej zawartoWci siarki
(ponad 90% gleb). Wysok> zawartoW5 siarki stwierdzono wna niewielkich obszartach gmin:
BolesŽaw, GrCboszów, MCdrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, a udziaŽ gleb o wysokiej
zawartoWci siarki w wymienionych gminach wahaŽ siC w przedziale od 7,14% w gminie
Radgoszcz do 16,67% w gminie BolesŽaw.
Niska, Wrednia i wysoka zawartoW5 siarki w glebach (stopieM I,II i III) uznawane s> wedŽug
wytycznych IUNG za zawartoW5 naturaln>, natomiast stopieM IV oznacza zawartoW5 podwycszon>
w wyniku antropopresji.
Gleby o IV stopniu zanieczyszczenia stwierdzono w gminie Radgoszcz (7,14% gleb) i w mieWcie
D>browa Tarnowska (33,33% gleb).
OdrCbnym zagadnieniem jest zanieczyszczenie gleb azbestem. Przeprowadzone w latach 19961997 badania w gminie Szczucin wykazaŽy, ce zarówno na terenie tej gminy jak i gmin
okolicznych w latach minionych do poprawy struktury gleb i zmniejszenia jej kwasowoWci
(wapnowanie) stosowano odpady zawieraj>ce azbest. W okresie 38 lat do warstw produkcyjnych
gleb wprowadzono blicej nieokreWlone iloWci odpadów, które zalegaj> w nich do dziW. Sanitacja
gleb jest w tym przypadku wrCcz niemocliwa, gdyc wi>zaŽoby siC to z koniecznoWci> usuwania
caŽej warstwy próchniczej gleby. W efekcie, pola uprawne staŽy siC znacz>cym aródŽem
obszarowym emisji wŽókien azbestowych do powietrza.

5.

Klimat akustyczny miasta D>browa Tarnowska.

Pomiary haŽasu komunikacyjnego przeprowadzono w mieWcie D>browa Tarnowska w
1998 roku w dwóch etapach :
– pomiary wstCpne - w jednym reprezentatywnym punkcie pomiarowym
zlokalizowanym przy ulicy Warszawskiej, na gŽównej trasie komunikacyjnej miasta,
– pomiary masowe - w wytypowanych 13 punktach przy ulicach miasta .
Wyniki pomiarów wstCpnych.
W punkcie pomiarowym przy ulicy Warszawskiej wykonano 130 pomiarów poziomu
haŽasu pochodz>cego od poruszaj>cych siC pojazdów, wraz z pomiarem iloWci i okreWleniem
rodzaju poruszaj>cych siC pojazdów.
Pomiary wstCpne wykonywane byŽy codziennie od poniedziaŽku do pi>tku w godzinach 6.00 –
19.00 i miaŽy na celu scharakteryzowanie ruchu samochodowego w ci>gu kolejnych dni tygodnia i
wyznaczenie dni i godzin najwiCkszego natCcenia ruchu drogowego, w których wahania
poziomów haŽasu byŽy najmniejsze.
Pomiary wstCpne wykonane przy ulicy Warszawskiej wykazaŽy, ce:
-

-

natCcenie ruchu jest bardzo podobne dla wszystkich dni tygodnia, ale zmienne w ci>gu
dnia tj. wzrasta w godzinach 6-8.00, 10-15.00 a maleje w godzinach 8.-10.00 oraz po
godzinie 16.00,
ruch drogowy nie jest pŽynny,
równowacny poziom haŽasu wyliczony dla najniekorzystniejszych 8 godzin kacdego dnia
jest podobny dla kolejnych dni tygodnia z lekk> tendencj> zwyckow> w czwartek i pi>tek.
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Wyniki pomiarów masowych

W 13 punktach pomiarowych
zlokalizowanych na gŽównych ci>gach
komunikacyjnych miasta wykonano 88
pomiarów poziomu haŽasu .
Pomiary masowe pozwoliŽy
okreWli5:
- udziaŽ procentowy poszczególnych
rodzajów pojazdów poruszaj>cych siC
po badanych odcinkach dróg miasta,
- a zmierzone poziomy równowacne w
poszczególnych punktach pomiarowych
posŽucyŽy do okreWlenia klimatu
akustycznego
miasta
D>browa
Tarnowska.
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Wykres. UdziaŽ procentowy poszczególnych
rodzajów pojazdów na badanych odcinkach dróg.

PrzeciCtny poziom haŽasu w
mieWcie
D>browa
Tarnowska wynosi :
LAeqprzec = 68.0 dB.

Mapa. Analityczny plan akustyczny w mieWcie D>browa Tarnowska
w 1998 r..

NajwiCkszy poziom haŽasu
stwierdzono na tranzytowej
drodze nr 73 z Tarnowa do
Kielc (ulice PiŽsudskiego,
1–go Maja, Joselewicza i
Warszawska).
Na ulicy Warszawskiej
poziom haŽasu wynosiŽ
prawie
70 dB,
na
pozostaŽych wymienionych
ulicach poziom haŽasu
przekroczyŽ
70
dB.
NajwiCkszy poziom haŽasu
wyst>piŽ na ulicy 1 –go
Maja - powodem tego jest
w>ska, lekko wnosz>ca siC
droga, z blisk> zabudow>
po obu stronach.
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Na pozostaŽych ulicach zmierzony poziom haŽasu wynosiŽ 63 - 66 dB. Najnicszy poziom haŽasu
zanotowano na ul.Gruszowskiej. Powodem tego jest mniejsze natCcenie pojazdów "haŽaWliwych"
(ciCcarowych i traktorów).
NajwiCksze natCcenie ruchu panuje na ulicach PiŽsudskiego i Joselewicza (ponad 600
pojazdów na godzinC) oraz na na ulicach 1 -go Maja i Warszawskiej (ponad 400 pojazdów na
godzinC). Na pozostaŽych drogach natCcenie ruchu wynosi od 100 - 360 pojazdów na godzinC.
Vrednie natCcenie ruchu w mieWcie D>browa Tarnowska na wszystkich przebadanych odcinkach
wynosi okoŽo 362 pojazdy na godzinC.

W [%]

Klimat akustyczny miasta D>browy Tarnowskiej scharakteryzowano przy pomocy
wskaanika haŽaWliwoWci.

Wskaanik ten obrazuje rozkŽad
poziomów haŽasu na danym terenie w
poszczególnych klasach.
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lx – dŽugoW5 ulic (dróg), przy których
wykonano pomiary haŽasu,
l0 – ogólna dŽugoW5 dróg danego
obszaru (w szczególnoWci – miasta).

Wykres. RozkŽad wartoWci poziomów równowacnych w mieWcie D>browa Tarnowska.

Dopuszczalny poziom haŽasu, wyracany równowacnym poziomem dawiCku, powodowany
ucytkowaniem dróg, dla terenu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
wynosi 60 dB w dzieM. (Rozp.MOVZNiL z dnia 13 maja 1998 r. Dz.U. Nr 66, poz.436).
Jak wykazaŽy pomiary, poziom ten jest przekroczony na wszystkich przebadanych ulicach miasta
D>browa Tarnowska.
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PODSUMOWANIE

1.

‚"
‚"
‚"
‚"

JakoW5 powietrza atmosferycznego na terenie powiatu d>browskiego ksztaŽtuj>, w
kolejnoWci wedŽug wielkoWci emisji: emisja napŽywowa z s>siednich terenów
przemysŽowych i emisja ze aródeŽ poŽoconych w gminach nalec>cych do powiatu.
Pod wzglCdem zanieczyszczeM podstawowych ( pyŽ zawieszony, SO2 , NO2,, opad pyŽu,
oŽowiu i kadmu) jakoW5 powietrza na obszarze powiatu mocna oceni5 jako dobr>.
Vrednioroczne stCcenia nie przekraczaŽy w roku 1998 :
dla SO2 , opadu kadmu i oŽowiu 13% norm dopuszczalnych,
dla NO2 54 % normy dopuszczalnej,
dla pyŽu zawieszonego 36 % normy dopuszczalnej.
Wrednioroczna wartoW5 opadu pyŽu ksztaŽtowaŽa siC na poziomie 22 % normy dopuszczalnej.
StCcenia zanieczyszczeM specyficznych takich jak: formaldehyd, fluor i benzen badane w
jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym w mieWcie D>browie Tarnowskiej, byŽy od
8.0 do 118.0 % wycsze od wartoWci dopuszczalnej. Wskazuje to, ce jakoW5 powietrza na
terenie miasta, gŽównie przy ci>gach komunikacyjnych jest niezadawalajaca, ze wzglCdu na
wystCpuj>ce zanieczyszczenia specyficzne.
Brak sieci pomiarowej tego typu zanieczyszczeM specyficznych na pozostaŽym obszarze
powiatu uniemocliwia peŽn> ocenC aerosanitarn>.
Na obszarze gminy Szczucin jakoW5 powietrza jest niezadawalaj>ca, ze wzglCdu na
wystCpuj>ce przekroczenia stCceM wŽókien azbestu w powietrzu, które
znacznie
przekraczaj> dopuszczaln> wartoW5 24-godzinn> (od 5 do 50 x ). StCcenie respirabilnych
wŽókien azbestu (tj. takich, które z powietrzem dostaj> siC do pCcherzyków pŽucnych, sk>d
mog> penetrowa5 tkankC pŽucn>, i maj> WrednicC mniejsz> od 3 µm ) Wrednio, ac w poŽowie
pomiarów wynosi powycej 5 wŽ/l ( przy dopuszczalnym stCceniu wynosz>cym 1 wŽ/l).
Rozproszenie odpadów azbestowo-cementowych na terenie caŽej gminy spowodowaŽo, ce
Wrodowiskowej ekspozycji poddani s> w mniejszym lub wiCkszym stopniu wszyscy jej
mieszkaMcy.
ObecnoW5 wŽókien azbestu w powietrzu w iloWciach znacznie
przekraczaj>cych wartoWci dopuszczalne, moce stwarza5 powacne zagrocenie dla zdrowia
mieszkaMców gminy. Problem ten dotyczy równiec pozostaŽych gmin powiatu.

2.

Ocena jakoWci wód powierzchniowych wykonana dla trzech grup wskaaników (fizykochemicznych, hydrobiologicznych i bakteriologicznych wykazaŽa, ce gŽówne cieki pŽyn>ce
przez teren powiatu d>browskiego prowadz> wody zanieczyszczone. W klasyfikacji ogólnej
ac 98,2% odcinków badanych rzek byŽo poza klasyfikacj>, a jedynie 1,7% w klasie III.
Wód w klasie I i II nie stwierdzono. O tak niskiej jakoWci rzek decyduj> zanieczyszczenia
bakteriologiczne i wysokie stCcenia zwi>zków biogennych. Stwierdzony stan Wwiadczy o
silnej antropopresji na wody powierzchniowe.

3.

Powiat d>browski nalecy do obszarów deficytowych, w których wiCkszoW5 zasobów wód
podziemnych stanowi> wody pŽytkiego kr>cenia, pierwszego poziomu wodonoWnego.
Oparta na wynikach badaM wód w studniach ocena wskazuje, ce na terenie powiatu
przewacaj> wody zanieczyszczone bakteriologicznie i fizyko-chemicznie. Czynnikami
degraduj>cymi wody pod wzglCdem fizyko-chemicznym s>: nadmierne iloWci zwi>zków
azotu, podwycszone zawartoWci chlorków i siarczanów, kwaWny odczyn wód. Fakt ten
najwyraaniej uwidacznia wpŽyw sposobu ucytkowania terenu na jakoW5 wód oraz siln>
atropopresjC na Wrodowisko wodne.
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4.

Gleby powiatu d>browskiego, jakkolwiek w ducym procencie nalec>ce do gleb kwaWnych i
bardzo kwaWnych, s> glebami czystymi, nie skaconymi metalami ciCckimi i siark>.

5.

Dopuszczalny poziom haŽasu, wyracany równowacnym poziomem dawiCku, powodowany
ucytkowaniem dróg, dla terenu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego wynosi 60 dB w dzieM. Jak wykazaŽy pomiary, poziom ten jest przekroczony
na wszystkich przebadanych ulicach miasta D>browa Tarnowska.

Powycsz> ocenC jakoWci Wrodowiska naturalnego powiatu d>browskiego wykonano na podstawie
badaM prowadzonych w ramach sieci krajowych i regionalnych monitoringów poszczególnych
komponentów Wrodowiska do roku 1998 wŽ>cznie, przez: byŽy Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Vrodowiska w Tarnowie, byŽ> Wojewódzk> StacjC Sanitarno-Epidemiologiczn> w Tarnowie,
OkrCgow> StacjC Chemiczno-Rolnicz> w Krakowie.
PodkreWli5 z caŽ> moc> nalecy, ce wobec prowadzonej obecnie polityki regionalnej w
zakresie ograniczania iloWci punktów monitoringowych, przy
braku monitoringów
lokalnych na obszarach gmin i powiatów, wykonywanie w przyszŽoWci wiarygodnych ocen
jakoWci Wrodowiska i prognoz zachodz>cych w nim zmian, bCdzie utrudnione, a w przypadku
niektórych obszarów wrCcz niemocliwe.

