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1.

WSTÊP

Stacja paliw naftowych w Ksi¹¿u Wielkim jest zlokalizowana na Wy¿ynie l¹sko-Krakowskiej, na obszarze jednostki geomorfologicznej zwanej Wy¿yn¹ Miechowsk¹ Po³udniow¹. Dominuj¹ tu liczne wzniesienia zbudowane z margli kredowych i wyd³u¿one obni¿enia tektoniczne zwane pado³ami. Powierzchnia utworów kredowych w wiêkszoci
przypadków przykryta jest grub¹ warstw¹ lessów o gruboci do 10 m, w której rozwinê³a
siê sieæ w¹wozów i parowów.
Dzia³ka nr 686/1 po³o¿ona jest w jednym z pado³ów o przebiegu NW-SE na rzêdnej
wysokoci od oko³o 259,0 m n.p.m. do oko³o 260,5 m n.p.m. Na podstawie geologicznych
materia³ów archiwalnych oraz wizji lokalnej terenu stwierdzono, ¿e w budowie geologicznej
obszaru, na którym le¿y Ksi¹¿ Wielki, w strefie przypowierzchniowej bior¹ udzia³ utwory
neogenu i górnej kredy, co wykazuje te¿ mapa geologiczno-gospodarcza Polski [1, 7]. Utwory neogenu wykszta³cone s¹ jako gliny pylaste, lessopodobne o barwie br¹zowo-¿ó³tej.
Le¿¹ce ni¿ej utwory górnej kredy wieku senoñskiego wykszta³cone s¹ g³ównie jako margle
i w rejonie Ksi¹¿a Wielkiego maj¹ mi¹¿szoæ oko³o 300 m.
rodowisko gruntowo-wodne na terenie dzia³ki nr 686/1 zosta³o zanieczyszczone
w wyniku prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej stacji paliw naftowych, polegaj¹cej na magazynowaniu i dystrybucji paliw p³ynnych. Z powodu niekontrolowanego wycieku benzyny z podziemnego zbiornika magazynowego wykonano badania geologiczne i sozologiczne
na terenie lokalizacji tego zbiornika i w bezporednim jego s¹siedztwie. Badania te wykaza³y
przekroczenie standardów jakoci gruntów i wód gruntowych w zakresie wêglowodorów
aromatycznych, benzyn i oleju mineralnego.
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2.

ZAKRES I WYNIKI PRZEPROWADZONYCH PRAC SOZOLOGICZNYCH

2.1. Zakres prac terenowych i badañ laboratoryjnych
Próbki gruntu i wody podziemnej pobrano z wiertniczych otworów badawczych wykonanych do g³êbokoci 5 m, systemem mechanicznym, bez u¿ycia p³uczki wiertniczej,
zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi przy wierceniu otworów badawczych w celu poboru
próbek gruntu [4]. Wszystkie otwory badawcze przekszta³cono w otwory monitoringowe,
a ich konstrukcja umo¿liwia pobór reprezentatywnych próbek wody podziemnej zgodnie
z wymogami okrelonymi w literaturze [5].
Pobrano 39 próbek gruntu i 8 próbek wody podziemnej, które poddano badaniom na
zawartoæ wêglowodorów alifatycznych, wêglowodorów aromatycznych, benzyn i oleju
mineralnego.
2.2. Wyniki badania próbek gruntu i wody
Opis metodyki badañ
Do oznaczenia i analizy ilociowej zanieczyszczeñ wêglowodorowych w gruntach i wodach gruntowych zastosowano metodykê fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni na
spektrometrze FTS 165 firmy Bio-Rad Digilab Analytical Instruments w oparciu o normê
DIN 38409. Zastosowana metodyka analityczna gwarantuje zachowanie niskowrz¹cych sk³adników wêglowodorowych wystêpuj¹cych np. w benzynie. Polega ona na ekstrakcji frakcji
wêglowodorowych przy u¿yciu czterochloroetylenu, oczyszczeniu ich ze ladowych iloci
wody i polarnych wêglowodorów, a nastêpnie poddaniu ich promieniowaniu podczerwonemu.
W ilociowym oznaczaniu wêglowodorów wykorzystuje siê adsorpcjê w po³¹czeniu
z pomiarem intensywnoci pasm pochodz¹cych od drgañ walencyjnych poszczególnych
grup wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Sumaryczne oznaczanie stê¿enia zwi¹zków ropopochodnych (TPH) polega na pomiarze absorpcji promieniowania IR, podczas którego niezbêdne jest ekstrahowanie próbki gruntu lub wody za pomoc¹ ekstrahenta, który nie
mo¿e zawieraæ podobnych po³¹czeñ C-H, jakie maj¹ zwi¹zki zawarte w badanej próbce.
Wyniki badañ laboratoryjnych gruntu i wody
Pobrane 39 próbek gruntu i 8 próbek wody podziemnej poddano badaniom laboratoryjnym na zawartoæ wêglowodorów ropopochodnych z rozdzia³em na ca³kowit¹ sumê wêglowodorów, wêglowodory alifatyczne i wêglowodory aromatyczne oraz benzyny o liczbie
wêgli 6÷12 i oleje mineralne o liczbie wêgli 12÷35. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoæ
artyku³u zrezygnowano z prezentacji wartoci liczbowych wszystkich uzyskanych wyników badañ. Wyniki badañ przedstawiono graficznie w odniesieniu do ca³kowitej sumy
wêglowodorów, odpowiednio w próbkach gruntu na rysunku 1a i wody podziemnej na rysunku 1b. Rozmieszczenie próbek wody pobranych z poszczególnych otworów, zilustrowane na rysunkach 24, odzwierciedla narastaj¹c¹ g³êbokoæ nawiercania zwierciad³a wody
podziemnej.
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Rys. 1. Zawartoæ sumy wêglowodorów w próbkach w odniesieniu do miejsca pobrania:
a) próbki gruntu; b) próbki wody

W celu przybli¿enia charakterystyki zbiorowoci generalnej opisanej matryc¹ zawieraj¹c¹ wyniki piêciu wskaników w ka¿dej z 39 próbek gruntu i 8 próbek wody w tabelach 1 i 2 zestawiono wybrane parametry statystyczne. Badane wskaniki to: wêglowodory
alifatyczne, wêglowodory aromatyczne, benzyny (C6–C12), olej mineralny (C12–C35) oraz
suma wêglowodorów.
Tabela 1
Zestawienie wybranych parametrów statystycznych  wêglowodory w gruncie
Parametr
statystyczny

Wêglowodory ropopochodne
alifatyczne aromatyczne

benzyna
C6–C12

olej mineralny
C12–C35

Suma
wêglowodorów

Liczba pomiarów

39

39

39

39

39

Zawartoæ min., ppm

23,07

0,05

0,15

16,70

26,26

Zawartoæ maks., ppm

22330,70

869,10

2607,30

20592,50

23199,80

Stosunek zawartoci
maksymalnej
do minimalnej

967,79

17041,18

17041,18

1233,38

883,36

Liczba przekroczeñ
standardów

brak
standardu

9

7

7

brak
standardu

Maksymalna krotnoæ
przekroczenia:

brak
standardu

22,9

13,8

6,9

brak
standardu

– w pkt poboru

–

O1

O1

O2a

–

– na g³êbokoci, m

–

2

2

0,5

–

rednia Xr, ppm

1441,18

53,14

159,42

1334,90

1494,32

Odchylenie standardowe
S, ppm

3928,09

143,74

431,21

3663,87

4061,38

Mediana Me, ppm

206,62

10,42

31,26

157,90

230,98
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Tabela 2
Zestawienie wybranych parametrów statystycznych  wêglowodory w wodzie
Parametr
statystyczny

Wêglowodory ropopochodne
olej mineralny
C12–C35

Suma
wêglowodorów

alifatyczne

aromatyczne

benzyna
C6–C12

Liczba pomiarów

8

8

8

8

8

Zawartoæ min., ppm

2,02

0,96

2,88

0,10

2,98

Zawartoæ maks., ppm

206,94

43,15

129,44

120,65

250,09

Stosunek zawartoci
maksymalnej
do minimalnej

102,65

44,94

44,94

1256,72

84,03

Liczba przekroczeñ
standardów

brak
standardu

8

8

6

brak
standardu

Maksymalna krotnoæ
przekroczenia:

brak
standardu

431,5

862,9

201,1

brak
standardu

– w pkt poboru

–

O4

O4

O4

–

– na g³êbokoci, m

–

2,6

2,6

2,6

–

rednia Xr, ppm

52,48

12,72

38,15

27,05

65,19

Odchylenie standardowe S, ppm

67,79

14,28

42,84

40,92

81,66

Mediana Me, ppm

28,43

8,45

25,34

8,93

40,18

W tabelach podano informacje dotycz¹ce: liczby pomiarów, zawartoci minimalnych
i maksymalnych badanego wskanika, liczby próbek ze stwierdzonym przekroczeniem
standardów, miejsca i g³êbokoci poboru próbek ze stwierdzonym przekroczeniem standardów, a tak¿e redniej arytmetycznej Xr, odchylenia standardowego S oraz mediany Me [8].
3.

ODNIESIENIE WYNIKÓW BADAÑ LABORATORYJNYCH
DO STANDARDÓW JAKOCI

Standardy jakoci ziemi w zakresie wêglowodorów s¹ ustalone w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska [6], a standardy jakoci wody podziemnej s¹ ustalone w wytycznych
Pañstwowej Inspekcji Ochrony rodowiska (PIO) [3].
Zakres wykonanych badañ sozologicznych oraz ich graficzn¹ interpretacjê zilustrowano na rysunkach 24, na których przedstawiono rozmieszczenie punktów poboru próbek
oraz krotnoæ przekroczeñ dopuszczalnych zawartoci wêglowodorów aromatycznych,
benzyn (C6–C12) oraz oleju mineralnego (C12–C35). Krotnoæ przekroczeñ przedstawiono
jako iloraz zmierzonych zawartoci poszczególnych rodzajów wêglowodorów i ich zawartoci dopuszczalnych.
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Przeprowadzono analizê porównawcz¹, w której przyjêto standardy dla terenów sozologiczno-urbanistycznych grupy C, ze wzglêdu na funkcjê, jak¹ pe³ni teren badañ, oraz ze
wzglêdu na wspó³czynnik filtracji gruntów wiêkszy ni¿ 1·10–7 m/s.
Z analizy rysunków 24 oraz mapy rozk³adu przekroczeñ dopuszczalnych zawartoci
w wodzie podziemnej przedstawionej na rysunku 5, wynika, ¿e standardy jakoci w niektórych badanych próbkach gruntów i wód podziemnych zosta³y przekroczone. Pionowa linia
na rysunkach 24 przebiegaj¹ca przez wartoæ liczbow¹ równ¹ 1 stanowi jakociow¹ granicê rozdzia³u miêdzy próbkami. Wszystkie próbki, które znajduj¹ siê po lewej stronie tej
granicy, nie przekraczaj¹ wymaganych standardów, natomiast próbki znajduj¹ce siê prawej
stronie nie dotrzymuj¹ tych standardów.

Rys. 2. Stan rodowiska  przekroczenie standardu dla Carom/Cdop >1

Rys. 3. Stan rodowiska  przekroczenie standardu dla Cbenz/Cdop >1
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Rys. 4. Stan rodowiska  przekroczenie standardu dla Coil/Cdop >1

W odniesieniu do zagro¿eñ wód podziemnych przedstawiono na rysunku 5 mapê krotnoci
przekroczeñ standardów jakoci wody podziemnej, na³o¿on¹ na fragment mapy sytuacyjnowysokociowej terenu badañ. Z mapy rozk³adu zanieczyszczeñ ropopochodnych w wodzie
podziemnej wynika, ¿e kulminacja zanieczyszczeñ przemieci³a siê z terenu lokalizacji wycieku w kierunku na SE, gdzie przebiega kanalizacja sanitarna drenuj¹ca wodê podziemn¹.

Rys. 5. Wêglowodory w wodzie podziemnej  krotnoæ przekroczenia standardu
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4.

ANALIZA ZAGRO¯EÑ
DLA RODOWISKA I BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO

Ze wzglêdu na stwierdzony przep³yw wêglowodorów ropopochodnych od miejsca
wycieku do kanalizacji sanitarnej problem zagro¿eñ wynikaj¹cych z przekroczenia standardów jakoci rodowiska nale¿y rozwa¿aæ na tle warunków geologicznych, hydrogeologicznych, hydrograficznych oraz przebiegu podziemnej infrastruktury technicznej.
Na obszarze Ksi¹¿a Wielkiego wody podziemne wystêpuj¹ w marglach nale¿¹cych do
górnej kredy oraz w utworach neogenu (holocen), które wykszta³cone s¹ w postaci mu³ków,
piasków i ¿wirów o ma³ej mi¹¿szoci. Holocen wype³nia dna dolin ma³ych cieków, w tym
równie¿ obszar, który bezporednio przylega od strony zachodniej do terenu badañ.
Dzia³ka nr 686/1 znajduje siê w obrêbie wa¿nego, g³ównego zbiornika wód podziemnych, oznaczonego identyfikatorem 409 [2]. Charakterystyczne parametry tego zbiornika
s¹ nastêpuj¹ce: szacunkowe zasoby dyspozycyjne 325 tys. m3/dobê, rednia g³êbokoæ ujêæ
50÷100 m. Z mapy hydrogeologicznej [9] wynika, ¿e dzia³ka 686/1 znajduje siê na pograniczu jednostek hydrogeologicznych oznaczonych symbolami 1aCr3III oraz 2baCr3III, czyli
g³ówny poziom u¿ytkowy znajduje siê w utworach kredy górnej oznaczonej symbolem
stratygraficznym Cr3. Typ orodka wodononego  szczelinowo-porowy. Stopieñ izolacyjnoci poziomu u¿ytkowego – brak izolacyjnoci lub izolacja s³aba. Klasa jakoci wód Ib 
jakoæ wody dobra, ale mo¿e byæ nietrwa³a z uwagi na brak izolacji. Woda nie wymaga
uzdatniania. Wody poziomu kredowego s¹ wodami szczelinowymi o zwierciadle na ogó³
swobodnym.
Na dzia³ce nr 686/1 stwierdzono wierceniami, ¿e pod warstw¹ nasypów o przewierconej mi¹¿szoci 0,6÷1,6 m zalega na czêci terenu zwietrzelina margli kredowych 0,4÷0,6 m,
a na pozosta³ej czêci terenu nasypy zalegaj¹ bezporednio na marglach kredy górnej, nieprzewierconych do g³êbokoci 5 m p.p.t. Na terenie dzia³ki nr 686/1 nie wystêpuj¹ wody
w utworach neogenu. Wody poziomu kredowego maj¹ zwierciad³o napiête, które nawiercono na g³êbokociach 1,90÷4,60 m p.p.t. Zwierciad³o wody stabilizuje siê na g³êbokociach
1,70÷0 2,03 m p.p.t. Rzêdne zwierciad³a wody podziemnej na terenie badañ wynosz¹
258,32÷258,48 m n.p.m. Kierunek przep³ywu wód jest NW-SE. Wspó³czynnik filtracji nie
zosta³ okrelony dla terenu badañ podczas prowadzonych wierceñ z powodu zanieczyszczenia wody podziemnej produktami naftowymi. Wspó³czynniki filtracji margli ustalone
w pobliskich studniach wierconych mieszcz¹ siê w granicach (2,12÷3,30)·10–5 m/s.
Z mapy na rysunku 5 wynika, ¿e kanalizacja sanitarna u³o¿ona jest na rzêdnej wysokoci 257,17 m n.p.m. Analiza rzêdnych wysokociowych wody w potoku przep³ywaj¹cym
w s¹siedztwie zbiorników paliw oraz rzêdnych posadowienia kanalizacji sanitarnej, a tak¿e
mapy hydroizohips, wskazuje na drenuj¹cy charakter kanalizacji sanitarnej na terenie miêdzy potokiem a ruroci¹giem kanalizacyjnym. Taki stan skutkowa³ przedostaniem siê do
kanalizacji produktów naftowych i ich migracj¹ rurami kanalizacyjnymi, co stanowi³o zagro¿enie dla zdrowia (toksyczne pary wêglowodorów) oraz ¿ycia ludzi (zagro¿enie wybuchowe par wêglowodorów).
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W odniesieniu do zagro¿eñ wód powierzchniowych nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e
g³ównym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Nidzica p³yn¹ca oko³o 1100 m na po³udnie
od terenu badañ. Wzd³u¿ pó³nocno-zachodniej granicy dzia³ki nr 686/1 p³ynie potok bêd¹cy
jej lewobrze¿nym dop³ywem. W odleg³oci oko³o 1300 m na po³udniowy wschód od dzia³ki
znajduje siê du¿y staw o powierzchni ok. 0,6 km2. Odwadnianie poziomów wodononych
nastêpuje w obrêbie dolin rzeki Nidzicy oraz drobnych cieków, które s¹ jej dop³ywami.
W dolinach cieków wody podziemne z utworów kredy i neogenu tworz¹ jeden wspólny poziom wodonony, poniewa¿ nie wystêpuje warstwa izolacyjna miêdzy tymi kompleksami
skalnymi. W rejonie stwierdza siê równie¿ zwi¹zki hydrauliczne miêdzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi, dlatego istnieje potencjalne zagro¿enie wód powierzchniowych
spowodowane przez wêglowodory ropopochodne wykryte na dzia³ce nr 686/1.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e wyst¹pi³a szkoda w rodowisku, poniewa¿ art.
6 pkt. 11 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich
naprawie [10], definiuje szkodê w rodowisku jako negatywn¹, mierzaln¹ zmianê stanu
lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenion¹ w stosunku do stanu pocz¹tkowego, która zosta³a spowodowana bezporednio lub porednio przez dzia³alnoæ prowadzon¹ przez
podmiot korzystaj¹cy ze rodowiska. Szkoda mo¿e wyst¹piæ w wodach, maj¹c znacz¹cy
negatywny wp³yw na stan ekologiczny, chemiczny lub ilociowy wód, lub w powierzchni
ziemi, przez co rozumie siê zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególnoci zanieczyszczenie mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 9 ust. 2. pkt 2
tej ustawy, w przypadku wyst¹pienia szkody w rodowisku podmiot korzystaj¹cy ze rodowiska jest obowi¹zany do podjêcia dzia³añ naprawczych.
5.

WNIOSKI

1) Na terenie stacji paliw naftowych znajduj¹cej siê na dzia³ce nr 686/1 w Ksi¹¿u Wielkim nast¹pi³ wyciek benzyny do gruntu i wód podziemnych u¿ytkowego poziomu wodononego.
2) Przeprowadzone badania sozologiczne wykaza³y przekroczenie standardów jakoci
gruntów i jakoci wody podziemnej w zakresie dopuszczalnych zawartoci wêglowodorów aromatycznych, benzyn i olejów mineralnych.
3) Ze wzglêdu na szczelinowy charakter utworów kredowych buduj¹cych pod³o¿e terenu
lokalizacji stacji paliw produkty naftowe przep³ynê³y do kanalizacji sanitarnej obs³uguj¹cej obiekty us³ugowe i mieszkalne.
4) Obecnoæ benzyny w systemie kanalizacji sanitarnej stanowi³a bezporednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, ze wzglêdu na jej toksycznoæ i wybuchowoæ par wêglowodorów ropopochodnych.
5) Przeprowadzona analiza warunków geologicznych, hydrogeologicznych, hydrograficznych oraz przebiegu podziemnej infrastruktury technicznej wykaza³a, ¿e stwierdzone zanieczyszczenie stanowi równie¿ zagro¿enie dla wód podziemnych u¿ytkowego poziomu wodononego oraz dla wód powierzchniowych sieci hydrograficznej
Ksi¹¿a Wielkiego.
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6) Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie
stan rodowiska gruntowo-wodnego na terenie lokalizacji analizowanej stacji paliw
naftowych wymaga podjêcia dzia³añ naprawczych.
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