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 Podstawy prawno-proceduralne 

 
Przegląd ekologiczny składowiska fosfogipsów w Wiślince opracowano 

na podstawie m.in.: 

- Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) - szczególnie art. 237, 239 pkt 2 i art. 240 

- Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21.10.2013 

roku uściślająca zakres przeglądu ekologicznego 

Ponadto uwzględniono:  

- wymagania prawa Unii Europejskiej, szczególnie Ramowa 

Dyrektywa Wodna, 

- wymagania prawa międzynarodowego, w tym Konwencja Helsińska, 

- wymagania prawa krajowego,  

- wymagania dokumentów strategicznych, Bałtycki Plan Działań  

- decyzje organów administracyjnych dotyczące zamknięcia i 

rekultywacji składowiska 



Zakres problemowy przeglądu ekologicznego 

 

Integralne podejście do relacji: składowisko 
fosfogipsów – wybrane elementy środowiska w 
kolejnych etapach:  

- funkcjonowania  

- kończenia eksploatacji (2007 r.) 

- zamykania składowiska (2007-2008) 

- rekultywacji (2007-2009) 

- nadzoru oraz funkcjonowania zabezpieczeń  
(od 2010 r.) 



 

Analiza istotnych procesów fizycznych, 
chemicznych i biologicznych  

 

- w obrębie składowiska, 

- w strefie ochronnej wokół składowiska, 

- w obrębie polderu Wiślinka (kanały i rowy melioracyjne) 

- w Martwej Wiśle (wody powierzchniowe i osady denne) 

- w podłożu składowiska (grunty i wody podziemne) 

- w Wiśle Śmiałej  (przepływy) 

- w rejonie ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej  



Składowisko fosfogipsów na tle systemu  

melioracyjnego Żuław 

 



Schemat głównych elementów składowiska oraz 

elementów systemu ochrony hydrologicznej 

 



Istotne elementy funkcjonowania składowiska 
fosfogipsów po zamknięciu i rekultywacji 

 

• Hałda o powierzchni u podstawy 26 ha  

• Wewnętrzny rów opaskowy 

• Wał ziemny otaczający wewnętrzny rów opaskowy 

• 2 zewnętrzne rowy opaskowe 

• Korki z gliny blokujące rozpływ wód w rowach melioracyjnych 

• Zbiornik retencyjny odcieków (powierzchnia 2,2 ha) 

• Pompa odprowadzająca wody z odciekami do zbiornika 

retencyjnego  



 Schemat funkcjonowania systemu zabezpieczenia przed 
rozpływem wód powierzchniowych 

 

 



 Monitoring  

 
Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku  

Badania Laboratorium Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych 

w okresie poeksploatacyjnym w latach 2008-2013 obejmują m.in. : 

• opad atmosferyczny  

• osiadanie powierzchni składowiska 

• stateczność hałdy 

• przepływy wód powierzchniowych Martwej Wisły 

• Badania wód Martwej Wisły 

• badania wód odciekowych w zbiorniku retencyjnym  

• badania wód w systemie melioracyjnym  

• badania wód podziemnych w otoczeniu składowiska 

 



 Lokalizacja punktów poboru prób przez GZNF FOSFORY Sp. z o.o. 

w otoczeniu składowiska fosfogipsów w Wiślince wraz z punktami 

kontrolnymi badanymi przez WIOŚ w Gdańsku. 

 
  

 
 



 Monitoring – wody powierzchniowe  

  

Odczyn [pH] w wodach powierzchniowych w latach 2010 – 2013 

 

 

 

 



 Monitoring – wody powierzchniowe  

 Wyniki badań fosforanów [mgPO4
-3/dm3] wód powierzchniowych 

Martwej Wisły w latach 2010 – 2013 r. 

 

 



 Monitoring – wody powierzchniowe  

Wyniki badań fluorków [mgF/dm3] w wodach powierzchniowych  

za lata 2010 – 2013. 

 

 



 Monitoring – wody podziemne  

Wyniki badań odczynu [pH] w wodach podziemnych  

w latach 2010 – 2013 

 



 Monitoring – wody podziemne  

 Wyniki badań fosforanów [mgPO4
-3/dm3] w wodach podziemnych  

w latach 2010 – 2013 

 



 Monitoring – wody podziemne  

Wyniki badań fluorków [mgF/dm3] w wodach podziemnych  

w latach 2010 – 2013 

 



 Konkluzje (1)  
 

 Zamknięte i zrekultywowane składowisko fosfogipsów w Wiślince 

obecnie nie jest źródłem przenikania zanieczyszczeń do środowiska  

 Ładunek zanieczyszczeń wymytych w okresie funkcjonowania 

składowiska skoncentrował się w środowisku gruntowo-wodnym 

pod hałdą. Zasięg przestrzenny migracji w wodach 

powierzchniowych, płytkich wodach podziemnych i gruncie 

ogranicza bariera hydrologiczna 

 Stężenia zanieczyszczeń monitorowanych w wodach 

powierzchniowych i podziemnych wskazują na stabilizację 

równowagi kwasowo-zasadowej, bardzo niski poziom jonów 

fluorkowych oraz trwały trend obniżania się koncentracji jonów 

fosforanowych  



 Konkluzje (2)  
 

 Obciążenie środowiska gruntowo-wodnego w rejonie składowiska 

fosfogipsów kumuluje się z innymi oddziaływaniami (rolnictwo, 

tereny zurbanizowane, port, przemysł) oraz cyklicznością zmian 

biochemicznych w osadach dennych i wodach Martwej Wisły  

 Wyniki badań wód Martwej Wisły oraz osadów dennych wskazują 

na poprawę stanu środowiska w porównaniu z okresem eksploatacji 

składowiska fosfogipsów 

 Warunki przemieszczania się wód w Martwej Wiśle i Wiśle Śmiałej 

powodują okresowy dopływ wód rzecznych do wód przejściowych 

Zatoki Gdańskiej  

 Ładunek fosforanów dopływających do Zatoki Gdańskiej wodami 

Wisły Śmiałej jest mało znaczący w porównaniu z ładunkiem 3000 

Mg fosforanów rocznie wprowadzanych głównym ujściem Wisły z 60 

procent powierzchni kraju  
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