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PESTICIDE GRAVEYARDS IN POLAND 
– ACTUALITY PROBLEM

SUMMARY: In Podlaskie voivodeship we can fi nd 10 graveyards (5 were liquidated). Also 13 stores were 

identifi cated with 27 tons of (without mass of package) pesticides. Probably the best solution for today is to build 

special modern waste graveyard to collect contents of still operating graveyards and stores. By now graveyards 

management is strictly connected with environmental, heath and agriculture ministry. In the future still existing 

graveyards should be abandoned. The area around graveyards must be protected from pesticides migration.
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Wstęp

 Składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin należą do najbar-
dziej niebezpiecznych obiektów zagrażających środowisku naturalnemu 
w Polsce. Składowanie przeterminowanych środków ochrony roślin rozpoczęto 
w latach sześćdziesiątych. W ówczesnym województwie krakowskim w czerwcu 
1965 roku we wszystkich gminnych spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” zli-
kwidowano problem przeterminowanych środków ochrony roślin, grzebiąc je 
w płytkich dołach ziemnych wykopanych na terenie zajmowanym przez spół-
dzielnie. Z uwagi na to, że z czasem niewykorzystywanych środków ochrony ro-
ślin przybywało, w 1971 roku opracowano instrukcję, która do pewnego stopnia 
regulowała budowę konstrukcji, w jakich należało przeprowadzać deponowanie 
przeterminowanych środków ochrony roślin. Zalecano budowę mogilników skła-
dających się ze studni kręgowych o średnicy od 1 do 2 metrów i głębokości 3-4 
metrów. Na jednym obiekcie budowano najczęściej po kilkadziesiąt takich  studni. 
Ponadto do likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin dość pospoli-
cie wykorzystywano różnego rodzaju forty ikacje wojskowe, od bunkrów strzel-
niczych z okresu drugiej wojny światowej po pruskie i moskiewskie forty obron-
ne z XIX wieku.1
 Przy lokalizacji mogilników nie brano pod uwagę jakichkolwiek uwarunko-
wań środowiskowych, może z jednym wyjątkiem – starano się nie umieszczać ich 
w bezpośrednim sąsiedztwie wsi lub zabudowań rolniczych. Ponieważ obowią-
zujące wówczas prawo nie wymagało przeprowadzenia rozpoznania hydroge-
ologicznego terenu w miejscu budowanego obiektu, lokowano je chętnie na nie-
użytkach, czyli gruntach piaszczystych lub w starych wyrobiskach po eksploata-
cji kruszyw naturalnych. Nie brano pod uwagę faktu, że utwory piaszczyste 
o bardzo wysokich współczynnikach przepuszczalności stanowią strefy zasilania 
zbiorników wód podziemnych, a pierwszy poziom wód podziemnych ujmowany 
jest najczęściej w studniach gospodarskich. Dopiero na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku podjęto problem możliwości skażenia środowiska przez 
środki ochrony roślin emitowane z nieszczelnych mogilników. Niestety, pierwsze 
prace dotyczące inwentaryzacji wpływu mogilników na środowisko były prowa-
dzone bardzo pobieżnie i ograniczały się do poboru próbek powierzchni gruntu 
i wody w studniach gospodarskich w pobliżu mogilnika oraz wykonania analiz 
chemicznych pestycydów.2

1 M. Biziuk, Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, WNT, Warszawa, 2001, s. 20; 
J. Biegańska, A. Harat, W. Zyzak, Unieszkodliwianie odpadowych środków ochrony roślin pochodzących 
z mogilników metodą detonacyjnego spalania, „Inżynieria Ekologiczna” 2013 nr 33, s. 13.
2 M. Biziuk, Pestycydy..., op. cit., s. 30; J. Biegańska, A. Harat, W. Zyzak, Unieszkodliwianie odpad-
owych ..., op. cit., s. 15; K. Ignatowicz, Graveyards – point source pollution of natural water by 
pesticides, „Ecological Chemistry and Engineering” 2011 t. 18, s. 191; eadem, Sewage Sludge 
Compost Applying for Migration Reduction of Pesticide from Graveyards, „Polish Journal of Envi-
ronmental Studies”, Series of Monographs 2009 t. 6, s. 49; eadem, Low-cost sorbent for remov-
ing pesticides during water treatment. In book Pesticides, w: Pesticides – Formulations, effects, 
Fate, red. M. Stoytcheva, Intech 2011, s. 731.
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Rodzaje mogilników

 Większość mogilników zamknięto w latach 1975-85, a wejście w życie usta-
wy o ochronie i kształtowaniu środowiska praktycznie uniemożliwiło dalszą 
 lokalizację tego typu obiektów. Podziemne magazyny różnego rodzaju odpadów 
chemicznych stanowią od wielu lat jeden z najtrudniejszych problemów ochrony 
środowiska oczekujących na rozwiązanie. W tej sytuacji uznano za konieczne 
rozwiązanie problemu mogilników w sposób kompleksowy i zgodny z aktualną 
wiedzą.3 Większość mogilników w Polsce zbudowano z betonowych kręgów lub 
wylewanych betonowych zbiorników. Na mogilniki zmieniono również bunkry 
betonowe lub inne konstrukcje, jak przykładowo silosy paszowe. Jako masę izo-
lacyjną stosowano najczęściej smołę lub lepik.4 Ze względu na konstrukcję mogil-
nika można wyróżnić doły ziemne, kręgi studzienne oraz stare obiekty wojsko-
we, takie jak bunkry i forty ikacje wojskowe oraz zbiorniki betonowe (rysunki 
1-2).

3 M. Biziuk, Pestycydy..., op. cit., s. 50; K. Ignatowicz, Problem of pesticide dumps in Poland in the 
beginning of XXI century, w: Chemical transformation of environment, red. K. A. Skibniewska, 
University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2010, s. 18; eadem, Sewage Sludge ... op. cit., s. 52; 
eadem, Low-cost sorbent..., op. cit., s. 735; eadem, Aplikacyjne zastosowania kompostu sokól-
skiego do ochrony terenów uprawnych wokół mogilnika pestycydowego, „Rocznik Ochrona 
Środowiska” 2011 t. 13, s. 1201; B. Morzycka, In luence of burial grounds on the environment on 
the basis of examining water samples from water intakes and farm wells from the vicinity of 
burial grounds in podlaskie voivodship, Report, Plant Protection Institute, Poznań, 2001, 2002.
4 M. Biziuk, Pestycydy..., op. cit., s. 30.

Rysunek 1 

Dół ziemny oraz mogilnik z kręgów studziennych w sąsiedztwie uprawy kukurydzy

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2 

Kręgi studzienne oraz zdjęcie odkrywki studni

Źródło: opracowanie własne.

 W zależności od budowy i lokalizacji mogilników wyróżnia się 5 kategorii 
toksyczności:
• I kategoria zagrożenia – doły ziemne, nieposiadające żadnej izolacji wodnej;
• II kategoria zagrożenia – mogilniki, których lokalizacja w czasie rozszczelnie-

nia zagraża ujęciom wodnym i wodom powierzchniowym; mogilniki znajdu-
jące się na terenach podmokłych lub zagrożonych powodziami;

• III kategoria zagrożenia – mogilniki niezaliczane do I i II kategorii; charakte-
ryzuje je zanieczyszczenie gruntów, wód podziemnych przeterminowanymi 
środkami ochrony roślin w ich sąsiedztwie;

• IV kategoria zagrożenia –mogilniki należące do III kategorii mogilników, czy-
li na przykład w postaci bunkrów wojskowych;

• V kategoria zagrożenia – pozostałe mogilniki.

Inwentaryzacja mogilników

 Zainteresowanie mogilnikami jako obiektami niebezpiecznymi dla środowi-
ska naturalnego zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Szybko oka-
zało się, że część tych obiektów ulega zapomnieniu, gdyż zmiany administracyjne 
z lat siedemdziesiątych spowodowały rozproszenie się zarówno dokumentacji 
technicznej, jak i dotyczącej likwidacji przeterminowanych środków ochrony ro-
ślin. W efekcie konieczne było podjęcie prac o charakterze inwentaryzacji mogil-
ników oraz wykonanie ocen oddziaływania tych obiektów na środowisko grunto-
wo – wodne. Pierwsze prace inwentaryzacyjne wykonała Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin w 1993 roku. W 1994 roku rozpoczęto prace inwentaryzacyjne 
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mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony ro-
ślin, połączone z wizjami terenowymi i szczegółowymi badaniami wybranych, 
najbardziej niebezpiecznych obiektów. W latach 1998-1999 organy Inspekcji 
przeprowadziły w kraju 108 kontroli poszczególnych mogilników, zakończonych 
wydaniem zarządzeń pokontrolnych. Dotyczyły one między innymi uporządko-
wania terenu mogilników (wykoszenie traw, uzupełnianie ogrodzenia i oznako-
wania), wykonania ekspertyzy technicznej ich szczelności oraz przeprowadzenia 
badań gruntowych i wód z piezometrów.5

 Według Krajowego planu gospodarki odpadami, w Polsce istniało 340 mogil-
ników, w których deponowano przeterminowane środki ochrony roślin, począw-
szy od 1965 roku. Odnalezienie mogilnika w Nisku, który dotychczas nie był ujęty 
w żadnych bazach danych, może wskazywać, że nie zinwentaryzowano jeszcze 
niewielkiej liczby tych obiektów. Największe mogilniki znajdują się w tych rejo-
nach, gdzie dominowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, dla których środki 
ochrony roślin były dostępne po bardzo niskich cenach. Szacuje się, że łączna 
ilość substancji trujących złożonych w tych mogilnikach wynosi około 10 000 ton 
różnego rodzaju środków. Podana wartość jest przybliżona z uwagi na brak pełnej 
dokumentacji mogilników. Szacuje się, że jeszcze blisko 800 „nieo icjalnych dołów” 
gromadzi co najmniej 12 000 ton substancji niebezpiecznych. Dotychczas nie po-
dejmowano próby dokładnego określania ilości i składu „zawartości” wszystkich 
mogilników. Przedstawione w tabeli 1 informacje dotyczące mogilników w Polsce 
zestawiono, uwzględniając podział administracyjny na województwa, co pozwoliło 
na bardziej regionalne ukazanie istnienia tego typu składowisk zawierających nie-
bezpieczne odpady. Część województw „uporała” się z mogilnikami (lubuskie, 
 lubelskie), jednak znaczna liczba tego typu obiektów jeszcze pozostała.6
 Według Państwowego Instytutu Geologicznego, liczba mogilników i magazy-
nów z przeterminowanymi pestycydami w Polsce w 2003 roku wynosiła 284. 
Według szacunków Ministerstwa Środowiska (sprzed 2009 roku), zdeponowano 
w nich około 13,9 Mg niebezpiecznych odpadów. Zgodnie z inwentaryzacją prze-
prowadzoną w 2009 roku przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska i uaktu-
alnionymi danymi podanymi przez Ministerstwo Środowiska w lipcu 2010 roku 
liczba ta wzrosła prawie dwustukrotnie, bo aż do 2567,81 Mg. W samym tylko 
województwie zachodniopomorskim jest jeszcze 19 mogilników, w których zde-
ponowano 1010,9 Mg odpadów, a na Podlasiu zlokalizowanych jest 10 mogilni-
ków, w tym do likwidacji 5 zawierających 18,41 Mg pestycydów. Stan konstrukcji 
mogilników pogarsza się z roku na rok. Powoduje to duże zagrożenie i zanie-
czyszczenie środowiska naturalnego, a także może stanowić niebezpieczeństwo 
dla okolicznych mieszkańców, gdyż wydostające się do środowiska zanieczysz-
czenia są niezauważalne. Dochodzi do skażenia wód gruntowych i powierzchnio-
wych, a także gleby w wyniku przenikania odpadów pestycydowych z nieszczel-
nych mogilników. Wycieki te po dotarciu do warstwy wodonośnej są przemiesz-

5 Ibidem, s. 120; J. Biegańska, A. Harat, W. Zyzak Unieszkodliwianie odpadowych ..., op. cit., s. 13; 
K. Ignatowicz, Sewage Sludge ..., op. cit., s. 49.
6 M. Biziuk Pestycydy..., op. cit., s. 65; K. Ignatowicz Sewage Sludge..., op. cit., s. 50.
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Tabela  1 

Liczba mogilników w poszczególnych województwach

Województwo

Liczba i rodzaj mogilników 

31.12.2004 roku

Liczba i rodzaj mogilników 

31.12.2005 roku Likwidacja mogilników 

w 2005 roku

Liczba kontroli stanu 

środowiska w 2005 rokuDoły

ziemne
Obiekty budowlane

Doły 

ziemne
Obiekty budowlane

Dolnośląskie 0 7(*+1) 0 7 1 4

Kujawsko-
pomorskie 0 17 0 15 2 4

Lubelskie 0 0 0 0 0 0

Lubuskie 0 0 0 0 0 0

Łódzkie 5 17 5 16 1 4

Małopolskie 20 1 20 1 0 0

Mazowieckie 2 10 2 10 0 2

Opolskie 0 2 0 2 0 2

Podkarpackie 0 1 0 1 0 1

Podlaskie 0 5 0 3 2 2

Pomorskie 0 4 0 4 0 2

Śląskie 1 5 1 5 0 1

Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 0

Warmińsko-
mazurskie 0 17 0 7 10 0

Wielkopolskie 2 12 2 12 0 0

Zachodnio-
pomorskie 0 27 0 27 0 2

RAZEM 30 125
(*+1) 30 110 16 24

Źródło: dane Państwowego Instytutu Geologicznego.

Tabela  2 

Mogilniki w Polsce w latach 2005-2011 

Rok

Wyszczególnienie

2005 2010 2011

Mogilniki 140 31 32

Mogilniki zlikwidowane 16 208 210

Ogółem 156 239 242

Źródło: opracowanie własne.
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czane zgodnie z kierunkiem przepływu wód podziemnych i mogą ulec przechwy-
ceniu przez wody powierzchniowe. Z tego względu podejmowane są działania 
dotyczące likwidacji mogilników, które powinny być prowadzone w sposób rze-
telny i zgodny z aktualną wiedzą. Każdy obiekt powinien być traktowany indywi-
dualnie, dlatego przeprowadza się badania jakości wód naturalnych w celu okre-
ślenia skażenia i migracji pestycydów w jego okolicach. W przypadku korozji 
oraz uszkodzenia konstrukcji mogilników stały dopływ zanieczyszczeń do wód 
otwartych ma oraz będzie miał miejsce przez wiele lat.7

Mogilniki w województwie podlaskim

 Nieprzydatne środki ochrony roślin i opakowania po nich stanowią bardzo 
istotny problem również w województwie podlaskim. Według aktualnych da-
nych, na terenie województwa podlaskiego znajduje się 10 mogilników (z czego 
5 zlikwidowano) oraz zidenty ikowanych 13 magazynów, w których zgromadzo-
no również nieprzydatne środki ochrony roślin w ilości około 27 Mg (bez 
uwzględniania opakowań po środkach ochrony roślin). W 2001 roku zlikwido-
wano mogilniki w Słochach Annopolskich oraz Wąsoszu, w 2003 roku w Anusi-
nie, a w 2004 roku w Zbójnej-Dębnikach. Odpady wywieziono do spalarni odpa-
dów Lobbe w Dąbrowie Górniczej. Łącznie unieszkodliwiono około 139 Mg odpa-
dów. W listopadzie 2005 roku został zlikwidowany mogilnik w Nowym Dworze 
(tabela 4). Środki ochrony roślin wraz z opakowaniami w ilości 1,60 Mg wywie-
zione i unieszkodliwione zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdroże-
niowe „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie. Po usunięciu odpadów pomieszczenie 
 zostało oczyszczone, a otwór wejściowy do obiektu został zamurowany. W mogil-
niku urządzonym w latach sześćdziesiątych w trzech bunkrach wojskowych 

7 M. Biziuk, Pestycydy..., op. cit., s. 67; K. Ignatowicz, Graveyards – point source pollution of natu-
ral water by pesticides, „Ecological Chemistry and Engineering” 2011 t. 18, s. 191; B. Morzycka, 
In luence of burial..., op. cit.; A. Siłowicki, Iwentaryzacja odpadów środków ochrony roślin, 
materiały dostępne w IOR w Białymstoku (projekt w ramach Projektu GEF w Polsce), 1999.

Tabela  3 

Mogilniki zlikwidowane w województwie podlaskim

Mogilniki zlikwidowane Masa zlikwidowanych odpadów [Mg] Koszt likwidacji mogilnika [PLN] Rok likwidacji

Grajewo (Wąsosz) 182,00 1413958,00 2001

Dębniki (Zbójna) 138,74 562934,00 2005

Słochy Annopolskie 455,00

851200,00

2001

Anusin 54,30 2003

Nowy Dwór (Bielany) 1,60 2005

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4 

Mogilniki istniejące w województwie podlaskim (styczeń 2012)

Mogilnik Odpady pestycydowe [Mg] Odpady ogółem [Mg] Planowany koszt likwidacji [PLN]

Baciuty 7,0 83,023 312732,65

Folwarki Tylwickie 5,0 43,297 136417,51

Ryboły 0,3 - -

Łapy 1,3 26,934 83832,90

Majdan 0,3 16,946 82732,40

Źródło: K. Ignatowicz, Problem of pesticide ..., op. cit., s. 18; www.mos.gov.pl [12-11-2012].

Tabela 5 

Dane dotyczące mogilników w województwie podlaskim (styczeń 2012)

Miejscowość Gmina Właściciel terenu Opiekun mogilnika Rodzaj mogilnika

Odległość 

od ujęcia 

wody

Masa 

środków
Opakowania

Majdan Michałowo Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Żednia Brak opiekuna

kręgi stu-
dzienne 
(3 zbiorniki)

300 m –
 studnie 
kopane

– 300 kg

Folwarki 
Tylwickie Zabłudów

Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Pań-
stwa – dzierżawa 
RSOP „Witamina”

RSOP 
„Witamina”

kręgi stu-
dzienne 
(3 zbiorniki)

1000 m 
– studnia 
wiercona 
na terenie 
sadu
800 m 
– studnie 
kopane 
Folwarki 
Tylwickie

10 kg „
Sanepid” 500 kg

Ryboły Zabłudów –

Rolniczy 
Kombinat 
„Agro-drób” 
Ryboły

kręgi stu-
dzienne 
(1 zbiornik)

50m – 
studnia 
głębinowa

– 100 kg

Łapy Łapy GS „SCh” Łapy GS „SCh” Łapy kręgi 
studzienne

150 m – 
studnia 
głębinowa
200 m – 
studnia 
kopana

900 kg –

Baciuty Turośń 
Kościelna RSOP Białystok RSOP Białystok

kręgi 
studzienne 
(3 zbiorniki)

3500 m – 
rz. Narew – 1000 kg

Sumaryczna masa środków Około
910 kg

Około
5 900 kg

Źródło: www.mos.gov.pl [12-11-2012].
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 połączonych korytarzami zmagazynowano łącznie 182 Mg toksycznych odpa-
dów. Likwidację mogilnika przeprowadzono w kilku etapach. Ostatni etap zreali-
zowano w 2001 roku. Do spalarni koncernu AGR w Niemczech wywieziono pozo-
stałą partię wydobytych z mogilnika odpadów w ilości 21,621 Mg.
 Nawet po likwidacji mogilnika skutki składowania substancji toksycznych 
będą obserwowane przez wiele lat w glebie i wodzie. Zachodzi więc konieczność 
szukania sposobów na ograniczenie migracji pestycydów w środowisku oraz 
wdrażania nowych rozwiązań. W związku z tym celowe wydało się przeprowa-
dzenie badań nad zastosowaniem procesu sorpcji na wybranych materiałach 
odpadowych jako bariery przenikania pestycydów oraz metali (będących skład-
nikiem pestycydów) do środowiska w celu ograniczenia ich migracji z istnieją-
cych mogilników i magazynów.
 Ilość odpadów i koszty likwidacji mogilników w województwie podlaskim 
podano w tabeli 4, a szczegółowe dane o nich w tabeli 5.

Podsumowanie

 Sumaryczna ilość przeterminowanych pestycydów w Polsce szacowana jest 
na około 60 000 Mg. Pracownicy resortu środowiska twierdzą, iż najlepszym 
w tej chwili rozwiązaniem byłaby budowa nowoczesnych składowisk, w których 
umieszczono by zawartość istniejących jeszcze mogilników i magazynów. Obec-
nie mogilniki są praktycznie „bezpańskie”, pomimo iż podlegają aż trzem resor-
tom: rolnictwa, środowiska oraz zdrowia. W przyszłości należy podjąć kroki ma-
jące na celu nie tylko likwidację starych składowisk, ale także zabezpieczenie te-
renu po nich tak, aby pestycydy obecne w gruncie, betonie i innych elementach 
nie migrowały do środowiska.

Praca powstała w ramach realizacji projektu Centrum Badań Naukowych N N304 
274840 w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki 
Białostockiej.


