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SOME ASPECTS OF OLD MINERAL WASTE DISPOSALS

Streszczenie

W pracy przedstawiono charakterystykę „starego” składowiska „Gilów”.
W składowisku tym do 1980r. gromadzono odpady flotacji rud miedzi. Po zaprze-
staniu eksploatacji wykonano jego rekultywację. W pracy oceniono wpływ skła-
dowiska na środowisko. Pomimo zaprzestania gromadzenia odpadów 27 lat i wody
technologicznej 17 lat temu, składowisko wpływa wyraźnie, na jakość wód pod-
ziemnych i powierzchniowych. Zdaniem przyrodników, składowisko pełni obec-
nie funkcję ostoi dla zwierząt. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia
inwentaryzacji przyrodniczej składowiska.

Słowa kluczowe: stare składowiska, odpady przemysłowe, wpływ składowisk na
środowisko

Summary

In the paper the characteristics of the “Gilów” “old”(abandoned) indu-
strial waste disposal are presented. In this facility the copper ore floatation waste
has been stored untill 1980. When its use has been concluded and the waste pit
abandoned, it underwent total rehabilitation. The environmental impact of this
waste disposal was estimated and analysed. Although the waste storage was aban-
doned from 27 years and from 17 years the technological water is not stored there,
the impact of this waste disposal on ground and surface water quality is clear.

In an opinion of many naturalists the reclaimed waste disposal serves now
as an animal sanctuary.

Key words: old waste disposals , industrial wastes, environmental impact of waste
disposal
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WPROWADZENIE

Stare składowiska przemysłowe stanowią istotny problem środowiskowy
na całym świecie [Kowalski 1997, 2000]. Jednym z największych starych skła-
dowisk w Polsce, wykorzystanym do deponowania odpadów flotacji jest zbior-
nik odpadów „Gilów”. W procesie flotacji rudy miedzi powstają bardzo duże
ilości drobnoziarnistych odpadów mineralnych, stanowiących ponad 90%
wydobytej rudy, zawierających śladowe ilości metali oraz odczynniki stosowane
w procesie wzbogacania. Odpady te wraz z zanieczyszczoną wodą kopalnianą,
używaną do flotacji, kierowane są rurociągami do składowiska. W Legnicko-
Głogowskim Okręgu Miedziowym odpady z flotacji rud miedzi ze wszystkich
Zakładów Wzbogacania Rudy deponowane były w jednym składowisku.
Od 1968 do 1980 roku było to nadpoziomowe, otwarte składowisko „Gilów”.
Po wyłączeniu jego z eksploatacji, funkcję centralnego składowiska odpadów
z flotacji przejęło składowisko „Żelazny Most”. Składowisko „Gilów” jest naj-
większym nieczynnym obiektem tego typu w Legnicko-Głogowskim Okręgu
Miedziowym. Można je zaliczyć do składowisk starych.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, składowiska odpadów lokali-
zuje się tak, aby miały naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże
i ściany boczne. Minimalna miąższość naturalnej bariery geologicznej i wartość
współczynnika filtracji k tej warstwy wynosi: dla składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne – nie mniejsza niż 1 m, współczynnik filtracji
k < 1,0 x 10-9 m/s. Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą
przekraczającą obszar  składowiska odpadów. Uzupełnieniem naturalnej lub
sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, zaprojektowana w spo-
sób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składo-
wania. Izolacja ta nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.

Składowisko odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne wyposaża się w system drenażu wód odciekowych,
zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trak-
cie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu. Wo-
kół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych, uniemożliwiający
dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów.

Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krze-
wów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających
na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpa-
dów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia
się aerozoli oraz pożarów.

W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje
się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający przed szkodliwym oddzia-
ływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, umożliwiający
obserwację wpływu składowiska w na środowisko. Monitoring składowiska
odpadów obejmuje:
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1. fazę przedeksploatacyjną – okres do dnia uzyskania pozwolenia na
użytkowanie składowiska odpadów;

2. fazę eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie
składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska od-
padów;

3. fazę poeksploatacyjną – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji
o zamknięciu składowiska odpadów.

Minimalny zakres prowadzonych badań podano w tabeli 1.

Tabela 1. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań
wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego
w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów (Dz.U.02.220.1858)

Table 1. Range of indicators and minimum frequency of investigations of surface water,
leaking and ground water as well as waste disposal gas in the individual phases of waste

disposal operation

Częstotliwość pomiarów
Lp. Mierzony parametr Faza

przedeksploatacyjna
Faza

eksploatacji
Faza

poeksploatacyjna

1 wielkość przepływu wód
powierzchniowych  jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy

2 skład wód powierzchniowych  jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy
3 objętość wód odciekowych  brak  co 1 miesiąc  co 6 miesięcy
4 skład wód odciekowych  brak  co 3 miesiące  co 6 miesięcy
5 poziom wód podziemnych  jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy
6 skład wód podziemnych  Jednorazowo  co 3 miesiące  co 6 miesięcy
7 emisja gazu składowiskowego  brak  co 1 miesiąc  co 6 miesięcy
8 skład gazu składowiskowego  brak  co 1 miesiąc  co 6 miesięcy

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Składowisko „Gilów” zlokalizowano w woj. dolnośląskim, na terenach
powiatu i gminy Lubin (część południowo-zachodnia) oraz powiatu i gminy
Polkowice (część północno-zachodnia). Nadpoziomowe składowisko eksplo-
atowano od 1968 r., początkowo przez Zakłady Górnicze (ZG) „Lubin”, a póź-
niej przez ZG „Polkowice” i przez krótki czas ZG „Rudna”. Zlokalizowano je
w obszarze górniczym ZG Lubin. W pobliżu składowiska znajdują się tereny
zabudowy mieszkaniowej następujących miejscowości: Lubin (1,9 km na SE),
Owczary (2,0 km na SW), Pieszkowice (1,1 km na N), Żelazny Most (2,2 km na
NE) i Czynszowice (2,5 km na E).

Od północy składowisko oparte jest o wzgórza morenowe. Od południa,
południowego zachodu i wschodu składowisko zamknięte jest obwałowaniem
o długości 6,76 km. Podstawa zapory ograniczająca składowisko od południa
i południowego zachodu znajduje się na rzędnych od około 160 do 170 m npm,
a od północy i północnego wschodu składowisko graniczy z naturalnym sto-
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kiem, na rzędnej około 180 m npm. Składowisko otaczają lasy należące do Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwo Lubin,
Obręb Lubin. Od strony północno-wschodniej do składowiska przylegają grunty
orne, zaliczane do klasy RV i RVI (gleby orne słabe i najsłabsze), należące do
6 i 7 kompleksu przydatności rolniczej.

Korpus obwałowania, o rzędnej 179 m npm, tworzy w rzucie łuk biegnący
ze wschodu na zachód, zwrócony wypukłością na południe. Maksymalna wyso-
kość obwałowania wynosi 22 m, szerokość w koronie 4 m, a maksymalna szero-
kość w podstawie wynosi 97 m. Skarpa wewnętrzna ma pochylenie 1:2 i jest
przykryta płytami betonowymi o grubości 15 cm, a skarpa zewnętrzna ma po-
chylenie 1:2–1:2.25 i porośnięta jest trawą. System drenażowy obwałowania
stanowi trójkątna przyskarpowa pryzma żwirowa.

Składowisko po osiągnięciu w czerwcu 1980 dopuszczalnej rzędnej pię-
trzenia wody 177,5 m n.p.m. pełniło do maja 1990 r. rolę zbiornika wyrównaw-
czo-retencyjnego dla wód kopalniano-technologicznych KGHM Polska Miedź
S.A. Gospodarka wodna składowiska „Gilów” oparta była na współpracy ze
składowiskiem „Żelazny Most”.

Rysunek 1. Lokalizacja składowiska „Gilów”
Figure 1. Location of “Gilów” waste disposal
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Przeprowadzone w latach 1981–1986 prace stabilizacyjno-rekultywacyjne
wyeliminowały procesy eoliczne prowadzące do wynoszenia pyłów poza obręb
składowiska, a powstały na terenie składowiska stały akwen o zmiennej po-
wierzchni lustra wody od 20 do 30 ha oraz akweny okresowe, zasilane wodami
opadowymi, nie stanowiły zagrożenia dla środowiska, a wręcz przeciwnie stwa-
rzają korzystniejsze warunki dla wegetacji roślin. Wyraźnie widoczne są zarośla
i drzewa na przedpolu, zaporach i czaszy składowiska. Na akwenie widoczne są
ptaki, a zdaniem leśników, obiekt stanowi ostoję dla zwierząt. Z wyjątkiem
pompowni, zbiornika infiltracyjnego i galerii W2, obecny stan składowiska nie
przypomina obiektu hydrotechnicznego.

Od 1968 roku zrzut odpadów flotacyjnych do składowiska odbywał się na
odwodną stronę skarpy zapory, zabezpieczonej przed rozmyciem płytami beto-
nowymi z rurociągu o średnicy 500 mm, na którym co 20 m zainstalowane były
wyloty rurociągów namywających o średnicy 100 mm. W ten sposób został
utworzony z odpadów flotacyjnych klin wzmacniający pierwotny korpus zapory,
powodujący odsunięcie zwierciadła wody nadosadowej na odległość ponad 100 m
od korony zapory. Od 1975 roku drobnoziarniste odpady flotacyjne z ZWR
„Polkowice” zrzucano rurociągiem o średnicy 700 mm, ułożonym powyżej war-
stwicy znajdującej się na poziomie maksymalnego piętrzenia w głąb składowi-
ska. Ze względu na przyjętą technologię eksploatacji składowiska odpady o róż-
nej granulacji były lokowane selektywnie w różnych jego częściach. Grubsze
odpady piaskowcowe z Zakładów Wzbogacania Rud „Lubin” i „Rudna” loko-
wane były we wschodniej i środkowej jego części, a drobnoziarniste odpady
węglanowe z Zakładu Wzbogacania Rud „Polkowice” odprowadzane były do
zachodniej części składowiska (rys. 2).

Własności fizyczne, chemiczne i mineralogiczne odpadów rud miedzi
zależały od rodzaju rudy i metody przeróbki mechanicznej. Przy stosowanych
w latach 70. przemiałach składnik stały odpadów był materiałem drobno- i śred-
nioziarnistym o średniej wielkości ziaren w przedziale od 0,02 do 0,07 mm. Pod
względem litologicznym ruda składała się z piaskowców, węglanów i łupków
ilastych, których procentowy udział był różny w każdym ze złóż i nawet w ob-
rębie danego złoża. Z kopalni „Lubin” o dominującym udziale skał piaskowco-
wych rzędu 70%, a z kopalni „Polkowice”, o znacznej przewadze węglanów
i łupków miedzionośnych rzędu 80%. Proces segregacji odpadów z ZG Lubin,
zawierających głównie ziarna kwarcu, był wyraźny. Na namytym obszarze wy-
dzielono dwie strefy różniące się składem granulometrycznym. W strefie I się-
gającej średnio 200 m w głąb zbiornika odłożone były frakcje o uziarnieniu pia-
sku, których ilość wahała się w przedziale od 70 do 95%. Natomiast w strefie II
(powyżej 200 m od zapory do zw. wody nadosadowej) występowały głównie
ziarna pylaste i ilaste. Proces segregacji odpadów z ZG „Polkowice”, pochodzą-
cych z przeróbki skał węglanowych był znacznie mniej wyraźny.
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Rurociąg do wstępnej kolmatacji podłoża

Odpady z ZWR Lubin

Odpady z ZWR Polkowice

Ujęcie wody

Akwen

Rysunek 2. Rejony namywania w składowisku „Gilów”
Figure 2. Areas of irrigation in “Gilów” waste disposal

Nie można było tam wyodrębnić stref uziarnienia. Przewagę w odłożonym
materiale stanowiła frakcja o uziarnieniu pyłów, wśród której przeważały ziarna
o średnicy 0,02–0,05 mm. Frakcja piaszczysta, wśród której przewagę stanowił
piasek drobny o średnicy 0,05–0,25 mm wystąpiła w nieco mniejszej ilości.
W największej odległości od zapory zdecydowaną przewagę stanowiły frakcje
pylasto-ilaste rzędu 97–99%. Uziarnienie odpadów scharakteryzowane poprzez
średnicę miarodajną malało z odległością od wylotów następująco: dla odpadów
z ZG „Lubin” średnica miarodajna d50 zmieniała się średnio od 0,28 do 0,07
mm w strefie I, od 0,12 do 0,0048 mm w strefie II, oraz od 0,005 do 0,0035 mm
dla odpadów odłożonych w najdalszych partiach zbiornika. Dla odpadów z ZG
„Polkowice” zmiany średnicy miarodajnej z odległością od wylotów były niere-
gularne; zmieniały się one w przedziale od 0,16 do 0,02 mm w strefie zrzutu, do
0,015–0,005 mm w dalszych partiach namytego obszaru. Wraz z odległością od
wylotów malał również ciężar objętościowy szkieletu. Wraz z odległością od
zapory wzrastała porowatość odpadów. Dla odpadów lubińskich porowatość
zmieniała się następująco: od 34 do 53% w strefie I, poprzez 43–56% w strefie
II (powyżej 200 cm od zapory) do 52–62% w najbardziej oddalonych partiach
zbiornika. Porowatość odpadów polkowickich była wyższa i kształtowała się
następująco: dla próbek z 1971 r. wahała się w przedziale od 57 do 59%, a w
roku 1973 zmiany jej przebiegały następująco: od 41 do 46% w strefie zrzutu
odpadów, poprzez 45–49% w odległości rzędu 120 m od zapory do 54–58%
w końcowej strefie namywanego obszaru.
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OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

W czasie eksploatacji składowisko stanowiło poważne niezorganizowane
źródło emisji pyłów wywiewanych z powierzchni plaży poza jego obręb, niekie-
dy na znaczne odległości. Obecnie około 71% powierzchni składowiska pokryte
jest roślinnością niską i wysoką, a około 3% zajmuje stały akwen. Lokalnym
źródłem pylenia są obszary pozbawione roślinności, a zasięg oddziaływania
wynoszonych do powietrza pyłów generalnie nie przekracza granic obiektu.
Okresowe występowanie wiatrów o dużej prędkości może powodować wyno-
szenie odpadów z plaży składowiska w kierunku północnym i wschodnim
(przewaga wiatrów z kierunków południowych i zachodnich), niemniej kom-
pleks leśny przylegający do składowiska od wschodu i północy stanowi sku-
teczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się tych zanieczyszczeń.

Wyłączone z eksploatacji składowisko odpadów flotacyjnych „Gilów” nie
jest źródłem emisji hałasu, a klimat akustyczny w jego otoczeniu kształtowany
jest przez zakłady przemysłowe, drogę państwową Wrocław–Zielona Góra prze-
biegającą po południowo-zachodniej stronie składowiska, w odległości od 300
do 800 m od zapory oraz Szyby Główne i Zachodnie ZG „Lubin” położone na
południe i zachód od składowiska, odpowiednio w odległości 250–650 m i 1,0 km.

W trakcie eksploatacji składowiska intensywne procesy eoliczne powodo-
wały wynoszenie ziarn odpadów z jego plaż poza czaszę składowiska, tworząc
wokół obiektu strefę akumulacji pyłowej. Spowodowała ona wzrost koncentracji
metali w glebach, szczególnie leśnych. Z rozkładu przestrzennego zawartości
w glebie miedzi i ołowiu wynikało, że zanieczyszczenie gleb metalami (głównie
miedzią) w rejonie składowiska obejmowało tereny położone w przybliżeniu do
300 m na N, 750 m na W, 1000 m na S i SE oraz 250 m na E od granic tego
obiektu. Mając na uwadze ilość i jakość emitowanych zanieczyszczeń pyłowych
oraz kierunki przeważających wiatrów w tym rejonie, stwierdzono, że znaczny
udział w zanieczyszczeniu metalami gleb położonych na zachód oraz południe
i południowy-wschód od składowiska mają szyby główne i zachodnie Zakładów
Górniczych „Lubin” oraz szyby wschodnie ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
Analiza zawartości metali w glebie, lokalizacji punktów w stosunku do składo-
wiska oraz usytuowania innych (poza składowiskiem) źródeł tych zanieczysz-
czeń wykazała, że pyły zawierające metale ciężkie emitowane ze składowiska
w czasie jego eksploatacji przyczyniły się do zanieczyszczenia gleb położonych
w odległości do około 300 m od granic obiektu. Wg „Atlasu geochemicznego
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego” w bliskiej odległości od skła-
dowiska, szczególnie na przedpolu południowym i południowo-zachodnim oraz
północno-wschodnim w glebach stwierdzono znaczne stężenie miedzi.

Stan warunków wodnych w czwartorzędowym poziomie wodonośnym
w rejonie składowiska „Gilów” przedstawiono na podstawie wyników obserwa-
cji piezometrów zainstalowanych na przedpolu zapory (rys. 2). W okresie 1999–
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–2007 stwierdzono w większości piezometrów niewielkie wahania poziomu
zwierciadła wody, które mieszczą się w granicach naturalnych wpływów warun-
ków klimatycznych. W okresie tym nie stwierdzono zmian poziomu wód grun-
towych pod wpływem osiadania terenu.

Na przedpolu składowiska „Gilów” utrzymuje się nadal rozległy podziem-
ny strumień wód o wysokiej mineralizacji w obrębie piętra czwartorzędowego,
migrujących w kierunku cieków Zimnicy i Zielenicy, stanowiących bazę drena-
żową dla tego strumienia. Ekstremalne wartości zanieczyszczeń w wodach przy-
powierzchniowych przedpola składowiska „Gilów” sięgają 5300–6374 mg/dm3

substancji rozpuszczonych. Jakość wód pogarsza wysoka zawartość żelaza
i manganu.

W centralnej części przedpola składowiska w pobliżu jego zapory i na N
od cieków Zimnica i Zielenica w rejonie piaskowni „Obora” i szybów zachod-
nich LZ  stwierdzono najwyższe koncentracje jonów Cl- i SO2

-4. W górnym bie-
gu rzeki Zimnicy wody są w V klasie, z uwagi na wysokie zawartości
Cl-, SO2

-4, Na i Ca. Zanieczyszczenia te są drenowane z frontu napływających
zmineralizowanych wód od strony składowiska „Gilów”. W wyniku wzrastają-
cych przepływów rzeki, poniżej miasta Lubin następuje stopniowe rozcieńczenie
wód Zimnicy i zmiana klasyfikacji wody na IV i III. Wody górnego odcinka
rzeki Zielenicy są w V klasie, a wody w dalszym biegu cieku nieco poprawiają
swoją jakość (IV klasa), lecz nadal charakteryzują się wysokimi zawartościami
Cl-, SO2

-4, Ca i przewodnictwem.
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Rysunek 3. Dynamika głębokości zwierciadła wody w pierwszym poziomie
wodonośnym na przedpolu składowiska „Gilów” w latach 1999–2007

Figure 3. Dynamics of water level depth in Ist water bearing horizon in the vicinity
areas of “Gilów” waste disposal during 1999–2007
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Rysunek 4. Średnie roczne stężenia siarczanów i chlorków w rzece Zimnicy
Figure  4.  Average annual concentration of sulphates and chlorides in Zimnica River

Występujące w otoczeniu składowiska lasy położone są w V Śląskiej
Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w dzielnicy Równiny Dolnośląskiej i w mezore-
gionie Wzgórz Dalkowskich. Z wszystkich typów siedliskowych największą
powierzchnię Nadleśnictwa Lubin zajmuje bór mieszany świeży BMśw –
47,45% powierzchni leśnej. Następnym pod względem powierzchni typem sie-
dliskowym lasu jest las mieszany świeży LMśw – 29,31% oraz kolejno z mniej-
szymi powierzchniami bór świeży Bśw –10,91%, las wilgotny Lw – 5,61%, las
świeży Lśw – 2,48%, las mieszany wilgotny LMw – 2,04%, las łęgowy Lł –
0,75%, bór mieszany wilgotny BMw – 0,63%, ols jesionowy OIJ – 0,60%, ols
Ol – 0,22%.

Lasy sąsiadujące ze składowiskiem zostały uznane za lasy ochronne ze
względu na stopień uszkodzenia drzewostanów - II strefa uszkodzeń przemy-
słowych (uszkodzenia średnie, ubytek aparatu asymilacyjnego od 26 do 60%)
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oraz III strefa uszkodzeń przemysłowych (uszkodzenia silne, ubytek aparatu
asymilacyjnego > 60%). Lasy II strefy uszkodzeń przemysłowych otaczają bez-
pośrednio składowisko, natomiast lasy III strefy uszkodzeń przemysłowych
znajdują się około 500 m na południe od granicy tego obiektu (oddziały leśne
o numerach 229, 230 i 242)

WNIOSKI

1. Monitoring składowiska „Gilów” prowadzony jest zgodnie z obowiązu-
jącym prawem.

2. Pomimo zaprzestania gromadzenia odpadów 27 lat i wody technolo-
gicznej 17 lat temu, składowisko wpływa wyraźnie na jakość wód podziemnych
i powierzchniowych.

3. Należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą składowiska
„Gilów” i na tej podstawie podjąć działania związane z zagospodarowaniem
składowiska.

4. Obecny stan składowiska praktycznie wyklucza przemysłową działal-
ność na jego terenie.

5. Należy przeprowadzić symulacje ruchu wód podziemnych w aspekcie
optymalizacji działania bariery drenażu pionowego.
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