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Rys historyczny
Lotnisko powstało na początku lat 30. XX wieku (Fliegerhorst Sprottau) 

na miejscu dawnego poligonu artyleryjskiego i obozu jenieckiego.

Po wojnie lotnisko przejęte przez Armię Czerwoną, teren bazy 
znacznie powiększony i rozbudowany (garaże lotnicze, nowe 
magazyny balistyczne i obiekt specjalny z bunkrem atomowym 
przystosowanym do składowania i użytkowania lotniczej broni 
atomowej, zaplecze socjalne)

Wraz z wycofaniem się wojsk radzieckich z Polski w 1992, lotnisko 
przekształcono w obiekt cywilny, tj. osiedle mieszkaniowe i strefę 
przemysłową. Od tego czasu, lotnisko jest nieczynne.

Pierwotnie lotnisko szybowcowe, przed 
wybuchem II wojny światowej przekształcone 
w wojskową bazę lotniczą.

okres II wojny 
światowej - baza 
lotnicza Luftwaffe
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Stan obecny – główne obiekty 

A – tereny 
potencjalnie czyste 
– obecnie 
zagospodarowane

B – teren na 
którym stwierdzono 
zanieczyszczenie –
rozważane 
zagospodarowanie

C – teren silnie 
zanieczyszczony –
źródła 
zanieczyszczeń
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Hangary i zaplecze 
magazynowe

PAS STARTOWY

Stacja przeładunku paliw

Główna baza paliw 
i strefa tankowania 
samolotów



Budowa hydrogeologiczna, hydrografia

Hydrogeologia: dwa piętra wodonośne, tj. czwartorzędowe i trzeciorzędowe.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne: 3–4 poziomy wodonośne wykształcone w
mioceńskich żwirach ilastych o przewodności hydraulicznej w granicach 5,28 × 10-5 m/s
and 9,16 × 10-5 m/s. Strop trzeciorzędowego piętra wodonośnego jest oddzielony od
utworów czwartorzędowych ok. 10 metrową warstwą iłów.

Czwartorzędowe piętro wodonośne: kilka poziomów wodonośnych o zróżnicowanej
łączności hydraulicznej. W rejonie bazy czwartorzędowe piętro wodonośne
reprezentowane jest przez 5-10m warstwę piasków i żwirów o współczynniku filtracji w
granicach 1,1 × 10-6 m/s and 2 × 10-4 m/s i swobodnym zwierciadle wód podziemnych,
występujących na głębokości 0,25-7,4 m ppt).

W rejonie byłej bazy rozładunku paliwa zlokalizowanej ok.1,5 km w kierunku NW, od 
lotniska na prawym brzegu rzeki Szprotawki przy ul Kożuchowskiej, warunki 
hydrogeologiczne są całkowicie inne. W wodonośnych piaskach i żwirach występują liczne 
przeławicenia glin zwałowych, a osady te przykrywa 10m warstwa glin zwałowych. Wsp. 
filtracji osadów wodonośnych zmienia się w granicach 4,65 × 10-5 m/s - 1,22 × 10-3 m/s

Teren byłej bazy leży na wododziale między dwoma rzekami: Bobrem i 
jego prawobrzeżnym dopływem Szprotawą. Ponadto od wschodu teren ten 
ograniczony jest ciekiem o nazwie Czarny Potok - lewobrzeżny dopływ 
Szprotawy uchodzący do niej w miejscowości Wiechlice 







Diagnoza stanu środowiska – rok 1997
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Realizowane fazy regeneracji terenu 

- Faza 1 - remediacja odnosząca się do 

negatywnych oddziaływań środowiskowych:  

zagrożenie dla zasobów wód podziemnych –

odniesienie się do strefy źródłowej 

zanieczyszczenia z podjęciem kosztowo-

efektywnych działań mających na celu 

ograniczenie ryzyka środowiskowego 

(spompowanie 2.7 m3 wolnej fazy oraz 

oczyszczenie 2200 m3 wody podziemnej, 

bariera napowietrzająca).

- Faza 2 - Przyszłe zagospodarowanie terenu –

odniesienie się do pozostałości zanieczyszczenia oraz 

ryzyka przyszłego zagospodarowania – perspektywa 

inwestora - działania podjęte w projekcie TIMBRE

- Faza 0 - Rozpoznanie problemu, identyfikacja oraz 

określenie stanu zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych 

2011 

- 2012 

1997 

- 1999

przyszłość

1991

- 1994
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Zanieczyszczenie terenu 
diagnoza stanu obecnego w kontek ście dalszego 
zagospodarowania

Różnorodność źródeł: 

Baza, punkty przeładunku i składy 

paliw, baza samochodowa 

warsztaty, płyta rozgrzewania 

samolotów, rurociągi

Zanieczyszczenie głównie 

związkami ropopochodnymi 

(nafta lotnicza). 

Nie wyklucza się 

występowania innych 

zanieczyszczeń np.: zw. 

chlorowcopochodnych 



11

Rozpoznanie stanu środowiska
Rozpoznanie stanu środowiska w celu 

określenia potencjału naturalnej 

regeneracji i wymagań środowiskowych

Ocena stanu środowiska w rejonie 

remediacji wykonanej w latach 1997-1998

Wykorzystanie nowych strategii 

efektywnego rozpoznania terenu, 

monitoringu stanu zanieczyszczenia  w 

gruncie. 

Modele koncepcyjne transportu 

zanieczyszczeń ułatwiające zrozumienie 

warunków hydrogeologicznych w strefie 

źródłowej oraz ryzyka
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Teren bada ń polowych

Area of field 
investigation
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Zastosowane
metody

Sondowania w oparciu o technikę 

Direct-push:

• Membrane Interface Probe (MIP)

• Fluorescencja wzbudzona laserem 

(Laser-induced fluorescence -LIF)

• Płytkie próbkowania powietrza 

glebowego (Shallow Soil Probing)

Fitoscreening 

Badania gleby

Badania próbek wód podziemnych w 

zainstalowanych piezometrach



Zbieżne wyniki bada ń 
uzyskane ró żnymi metodami
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Wyzwania i kierunki dalszych działa ń

Ograniczenia zagospodarowania terenu związane z zanieczyszczeniem 

gruntów (klasa B, w niektórych strefach klasa C)

Wskazania wariantowych opcji zagospodarowania terenu w kontekście 

zdiagnozowanego stanu środowiska

Określenie możliwości samooczyszczania środowiska – procesy 

biologiczne i fizykochemiczne
Stężenie BTEX w wodach podziemnych
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Remediacja terenu 
- opcje dopasowane do potrzeb -

Określenie konieczności szybkiej remediacji pod kątem planowanych funkcji 

zagospodarowania terenu

Metody iniekcyjne

Integracja remediacji wraz z nową zabudową terenu (wymiana gruntu  

zagospodarowanie odpadu (remediacja ex-situ)

Określenie możliwości długookresowej remediacji z zastosowaniem

technik wspomagania samooczyszczania środowiska gruntowo-wodnego

potencjału fitoremediacji (teren leśny, łąkowy)

naturalnej regeneracji

Jakie metody mogą być odpowiednie i skuteczne dla terenu? 
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Wspieranie rewitalizacji terenów zdegradowanych na etapie 

screeningu

Ocena ryzyka, kosztów i korzyści możliwych sposobów 

wykorzystania terenu w przyszłości

Narzędzie programowe wspomagające i zapewniające 

informację decydentom i interesariuszom 

�Dr. Michael Finkel
�University of Tübingen | michael.finkel@uni-tuebingen.de
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Wykorzystanie wyników rozpoznania 
środowiska - wybór opcji rewitalizacji
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