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1. INFORMACJE O REGIONIE

Dolny Œl¹sk to region o tysi¹cletniej historii, miejsce
styku ró¿norodnych tradycji, kultur i obyczajów. Na ma-
pie Polski po³o¿enie województwa dolnoœl¹skiego jest
wyj¹tkowe – u zbiegu trzech granic: Polski, Czech i Nie-
miec. Korzyœci z takiego usytuowania s¹ wielorakie,
m.in. dobre mo¿liwoœci bezpoœredniego dostêpu do
rynku w kraju i za granic¹ czy stosunkowo du¿a kon-
centracja inwestycji zagranicznych, a dodatkowo po-
przez fakt tworzenia euroregionów stymulowane s¹
liczne dzia³ania transgraniczne. W efekcie Dolny Œl¹sk
jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê
regionów w Polsce. 

Województwo dolnoœl¹skie zajmuj¹c 19 848 km2

jest siódmym województwem w kraju pod wzglêdem
powierzchni (6,4% terytorium Polski). Na jego terenie
utworzono 26 powiatów i 3 miasta na prawach powia-
tów oraz 169 gmin. 

Obszar województwa dolnoœl¹skiego zamieszkuje
2,879 mln ludnoœci przy gêstoœci zaludnienia 145 osób
na km2 i stanowi ona 8,2% populacji Polski. W mia-
stach mieszka 70,9% ludnoœci. 

Dolny Œl¹sk charakteryzuje siê du¿ym urozmaice-
niem rzeŸby terenu i krajobrazu. Wynika to z usytuowa-
nia na jego obszarze kilku krain geograficznych, znacz-
nie siê od siebie ró¿ni¹cych: Niziny Œl¹sko-£u¿yckiej
(na pó³nocnym zachodzie), Nizin Œrodkowopolskich (na
pó³nocnym wschodzie), Pogórza Zachodniosudeckie-
go, Przedgórza Sudeckiego i Sudetów na po³udniu. 

Po³o¿enie województwa w pasie starych pod wzglê-
dem geologicznym gór sprawia, ¿e na obszarze tym wy-
stêpuj¹ ró¿norodne ska³y i bogactwa naturalne, takie jak:
rudy miedzi, wêgiel brunatny i kamienny, metale nie¿e-
lazne, gaz ziemny, wysokowartoœciowe surowce skalne.
W niektórych regionach wystêpuj¹ Ÿród³a mineralne. 

Rysunek 1.1. Podzia³ administracyjny województwa dolnoœl¹skiego
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Odry, która przep³ywa przez jego œrodkow¹ czêœæ.
G³ówne dop³ywy Odry na Dolnym Œl¹sku to: Nysa
K³odzka, O³awa, Bystrzyca, Kaczawa, Barycz, Bóbr i Ny-
sa £u¿ycka. Lewobrze¿ne dop³ywy Odry, z wyj¹tkiem
Œlêzy i O³awy, maj¹ charakter rzek górskich, które po-
woduj¹ okresowe, gwa³towne wezbrania. Z kolei rzeki
prawostronne to spokojniejsze rzeki nizinne. 

Województwo nale¿y do ubogich w zbiorniki wodne.
Poza nielicznymi jeziorami naturalnymi istnieje kilka
zbiorników sztucznych, zbudowanych m.in. w celu
przeciwdzia³ania powodziom (np. zbiornik S³up na Ny-
sie Szalonej, czy te¿ zbiornik Pilchowice na Bobrze)
oraz liczne stawy rybne (najwiêcej w okolicach Milicza). 

Krajobraz Dolnego Œl¹ska jest niezwykle urozmaico-
ny. Bogactwo form przestrzennych uzupe³nia wyj¹tko-
wo cenna szata roœlinna i rzadkie gatunki zwierz¹t.
W Sudetach wystêpuj¹ gatunki endemiczne oraz gatun-
ki reliktowe typowe dla pó³nocnej Europy. 

Klimat Dolnego Œl¹ska charakteryzuje du¿a zmien-
noœæ i nieregularnoœæ przebiegu parametrów meteoro-
logicznych wynikaj¹ca z ró¿norodnoœci rzeŸby terenu.
Pó³nocna czêœæ regionu znajduje siê na pograniczu cha-
rakterystycznych dla strefy umiarkowanej klimatów:
oceanicznego i kontynentalnego, a po³udnie jest pod
wp³ywem strefowego klimatu górskiego. Ni¿owa czêœæ
województwa nale¿y do najcieplejszych obszarów
w Polsce. W Sudetach, zale¿nie od wysokoœci, klimat
jest znacznie ostrzejszy. 

Sieæ komunikacyjna Dolnego Œl¹ska jest doœæ do-
brze rozwiniêta. Gêstoœæ dróg (92,2 km na 100 km2) jest
zdecydowanie wy¿sza od œredniej krajowej. Podobnie
przedstawia siê sytuacja z liniami kolejowymi, których
gêstoœæ wynosi 9,3 km na 100 km2 (w Polsce 6,6 km).
Najwa¿niejszym szlakiem tranzytowym jest autostrada
A4, bêd¹ca czêœci¹ europejskiego korytarza, ³¹cz¹cego
Niemcy z Ukrain¹. Wroc³aw jest wa¿nym wêz³em kole-
jowym, który ³¹czy siê z miêdzynarodowymi szlakami
w kierunku Warszawy i dalej Moskwy, a tak¿e Berlina
i Drezna oraz Pragi. Wa¿n¹ i coraz wiêksz¹ rolê odgry-
wa miêdzynarodowy port lotniczy. Ruch wodny Odr¹
straci³ wprawdzie ostatnio na znaczeniu, ale istniej¹ pla-
ny przywrócenia nale¿nej rangi drodze wodnej jako jed-
nemu z najtañszych sposobów transportu. Rzeka Odra
stanowi element europejskiego korytarza transporto-
wego. 

W strukturze gospodarki Dolnego Œl¹ska istotn¹ ro-
lê odgrywa przemys³ wydobywczy. G³ówne jego ga³êzie
to wydobycie: rud miedzi i srebra w Legnicko-G³ogow-
skim Okrêgu Miedziowym, wêgla brunatnego w Worku
Turoszowskim, ró¿nego rodzaju kamieni drogowych
i budowlanych, glin ogniotrwa³ych (ze z³o¿a Rusko–Ja-
roszów) oraz gazu ziemnego. 

Dolny Œl¹sk zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod
wzglêdem wielkoœci zasobów oraz wydobycia kamieni
drogowych i budowlanych (50% ogó³u zasobów w Pol-
sce). W masywie Strzegom–Sobótka znajduj¹ siê naj-
wiêksze w Polsce udokumentowane z³o¿a granitów. 

W ostatnich latach na Dolnym Œl¹sku nast¹pi³ roz-
wój inwestycji. Najwiêksze œrodki zainwestowano
w sektorach: bankowoœci, ubezpieczeñ, przemyœle mo-
toryzacyjnym, produkcji ¿ywnoœci, przemyœle maszy-
nowym, elektronicznym, chemicznym, metali nie¿ela-
znych, stacjach paliw, sieci supermarketów i hipermar-
ketów oraz hotelach i restauracjach. 

Wszystkie te uwarunkowania geograficzne, klima-
tyczne oraz spo³eczno-gospodarcze maj¹ swoje od-
zwierciedlenie w jakoœci œrodowiska przyrodniczego
i kierunkach jego zmian.

Fot. 1.1. Œnie¿ka (fot. Marek Potocki)
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