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10. PODSUMOWANIE

Przed sta wio na w ra por cie dia gno za sta nu śro do wi ska, opar ta na sze ro kim spek trum róż no rod nych ba dań po -
szcze gól nych kom po nen tów i po wią za na z od dzia ły wu ją cy mi nań pre sja mi, skła nia do re flek sji za rów no nad sa mym
sta nem śro do wi ska, jak i nad pro wa dzo ny mi dzia ła nia mi na praw czy mi. Z jed nej bo wiem stro ny ska la do ko nań wy -
da je się być znacz na, z dru giej zaś w dal szym cią gu trud no mó wić o osią gnię ciu do bre go sta nu, sko ro dla nie któ -
rych kom po nen tów prze kra cza ne są obo wią zu ją ce stan dar dy ja ko ści.

W cią gu ostat nich dwu dzie stu lat na ob sza rze Dol ne go Ślą ska zo sta ła znacz nie ogra ni czo na pre sja na śro do wi -
sko. Po więk szy ła się licz ba cen nych przy rod ni czo ob sza rów ob ję tych ochro ną. Po rząd ko wa no go spo dar kę wod no -
-ście ko wą po przez mo der ni za cję obiek tów oczysz czal ni ście ków, roz bu do wę sie ci ka na li za cyj nych i re duk cję strat
w ukła dach wo do cią go wych. W wie lu ga łę ziach prze my słu wpro wa dzo no tech no lo gie zmniej sza ją ce ma te ria ło -
chłon ność i ener go chłon ność pro ce sów pro duk cyj nych oraz zmniej sza ją ce emi sje za nie czysz czeń do śro do wi ska.
Opra co wa no wie le po li tyk, pro gra mów czy pla nów ochro ny po szcze gól nych ele men tów śro do wi ska, pro wa dzo no
okre ślo ne w nich, spe cy ficz ne dla każ de go kom po nen tu, dzia ła nia ograniczające i na praw cze. 

Mi mo to trud no jest mó wić o osią gnię ciu za mie rzo ne go ce lu, czy li do bre go sta nu śro do wi ska. 
Na dal głów ny mi źró dła mi za gro żeń śro do wi sko wych po zo sta je prze mysł, go spo dar ka ko mu nal na oraz trans port.

Zmie nia  się na to miast sto pień i ro dzaje za gro żeń, wy ka zu jąc przy tym sil ne zróż ni co wa nie prze strzen ne. Zde cy do wa -
nie więk sze pre sje ob ser wo wa ne są na te re nach prze my sło wych i na ob sza rach du żych ośrodków miejskich. 

W po wie trzu, po mi mo ob ser wo wa ne go ogra ni cze nia emi sji z głów nych źró deł prze my sło wych (w od nie sie niu
do 1995 r. o po nad 80% w przy pad ku za nie czysz czeń ga zo wych i 90% – za nie czysz czeń py ło wych), na dal na znacz -
nym ob sza rze Dol ne go Ślą ska wy stę pu ją po nadnor ma tyw ne stę że nia py łu za wie szo ne go PM10, PM2.5 oraz ben -
zo(a)pi re nu, uwa run ko wa ne szcze gól nie wpły wem „ni skiej emi sji”, za nie czysz czeń z trans por tu oraz nie ko rzyst nych
wa run ków me teo - i to po gra ficz nych, wpływających na roz prze strze nia nie się za nie czysz czeń (ko tli ny gór skie). 

Mo ni to ring po wie trza na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go pro wa dzo ny był w 27 sta cjach po mia ro wych.
Sza cu je się, że w 2015 r. prze kro cze nia nor my do bo wej py łu PM10 wy stę po wa ły na 2,2% ob sza ru wo je wódz twa,
na to miast po zio mu do ce lo we go ben zo(a)pi re nu na 5,6% ob sza ru wo je wódz twa. Z ko lei Wro cław zna lazł się
w czwór ce miast, w któ rych wy stę pu ją prze kro cze nia norm stę że nia dwu tlen ku azo tu – głów ne go za nie czysz cze nia
ga zo we go, wy stę pu ją ce go przede wszyst kim przy ru chli wych dro gach. Oprócz Wro cła wia prze kro cze nia norm dla
tej sub stan cji za no to wa no rów nież w Ka to wi cach, Kra ko wie i War sza wie. Do dat ko wo na ob sza rach wy do by cia
i prze twór stwa rud mie dzi wy stę pu ją po nadnor ma tyw ne stę że nia ar se nu. 

Ko rzyst ny wpływ na rzecz po pra wy ja ko ści po wie trza w wo je wódz twie dol no ślą skim po win ny przy nieść, szcze -
gól nie w mia stach, dzia ła nia re ali zo wa ne w ra mach pro gra mów ochro ny po wie trza (POP) oraz dzia ła nia in we sty -
cyj ne i or ga ni za cyj no -praw ne po dej mo wa ne w gmi nach w ra mach pro gra mów ogra ni cze nia ni skiej emi sji (PONE)
czy pla nów go spo dar ki ni sko emi syj nej (PGN). Na le ży pod kre ślić jed nak, że jest to pro ces dłu go trwa ły i spo dzie wa -
ne efek ty eko lo gicz ne bę dą wi docz ne do pie ro w ko lej nych la tach.

Wo dy są kom po nen tem śro do wi ska istot nym za rów no dla ja ko ści ży cia miesz kań ców, jak i go spo dar ki re gio nu.
Od dzia łu ją na nie róż ne pre sje, głów nie zwią za ne z emi sją za nie czysz czeń z sek to ra ko mu nal ne go. Na tę że nie tych
pre sji w ostat nich la tach utrzy mu je się na sta łym po zio mie. 

Wpro wa dza nie od 2008 r. jed no li tych za sad pro wa dze nia mo ni to rin gu oraz oce ny sta nu wód po wierzch nio wych
zgod nie z wy ma ga nia mi Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej, umoż li wi ło  na ko niec 2015 r. spo rzą dze nie pierw szej peł nej
oce ny sta nu wód po wierzch nio wych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go. Oce ny do ko na no w 158 jed no li tych
czę ściach wód (ok. 37% wszyst kich JCWP Dol ne go Ślą ska) na pod sta wie kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go, sta nu
che micz ne go i oce ny speł nie nia wy ma gań dla ob sza rów chro nio nych.

Stan do bry osią gnę ły tyl ko 4 JCWP, co ozna cza, że pod sta wo wy cel Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej nie zo stał osią -
gnię ty. Czyn ni ka mi de cy du ją cy mi o ta kiej oce nie są nie speł nia ją ce wy ma gań pa ra me try bio lo gicz ne, wyż sza od nor -
ma tyw nej obec ność związ ków bio gen nych (zwłasz cza fos fo ra nów) oraz prze kro czo ne war to ści dwóch związ ków
z gru py wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych (WWA). Po nadnor ma tyw ne wy stę po wa nie w wo dach
dwóch sub stan cji prio ry te to wych nie jest jed nak zwią za ne z żad nym zi den ty fi ko wa nym źró dłem ich emi sji. Na le ży
tak że za uwa żyć, że przy tej me to dzie oce ny sta nu wód nie jest moż li we okre śle nie tren dów zmian. Prze pro wa dzo na
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co w głów nej mie rze jest wy ni kiem uno wo cze śnia nia tech no lo gii oczysz cza nia ście ków prze my sło wych i ko mu nal -
nych, roz bu do wy sie ci ka na li za cyj nych i, w mniej szym stop niu, ogra ni cze nia pro duk cji w wie lu bran żach prze my słu.

Po pra wia się na to miast stan wód pod ziem nych – sła by stan che micz ny w 2015 r. od no to wa no tyl ko na dwóch
ba da nych jed no li tych czę ściach wód. Trud niej sza sy tu acja pa nu je w ob sza rze płyt kich wód pod ziem nych oraz wo -
kół obiek tów prze my sło wych, gdzie wy stę pu ją jesz cze za nie czysz cze nia, dla któ rych trud no jest jed no znacz nie usta -
lić ten den cje zmian.

Ha łas jest ele men tem, któ re go uciąż li wość w śro do wi sku sta je się co raz bar dziej od czu wal na. Prze pro wa dzo ne
ba da nia wska zu ją na wzrost za gro żeń ha ła sem ko mu ni ka cyj nym i ten den cję ma le ją cą uciąż li wo ści ha ła su prze my -
sło we go. Ten den cje wzro sto we ha ła su ko mu ni ka cyj ne go do ty czą przede wszyst kim ha ła su dro go we go i ha ła su lot -
ni cze go. W la tach 2011–2015 po mia ra mi ob ję to 252 ppk, z któ rych w 73,4% od no to wa no prze kro cze nia. Suk ce -
syw nie ro śnie też ilość skarg i in ter wen cji skła da nych do WIOŚ na uciąż li wo ści zwią za ne z ha ła sem.

Dy na micz ny wzrost licz by sta cji ba zo wych te le fo nii ko mór ko wej i zwią za ne z nim oba wy spo łe czeń stwa na rzu -
ci ły ko niecz ność pro wa dze nia ba dań mo ni to rin go wych pól elek tro ma gne tycz nych, któ re wy ka za ły, że od lat śred -
nie aryt me tycz ne wy ni ków po mia rów są na bar dzo ni skim po zio mie i sta no wią oko ło 4% war to ści do pusz czal nej.
Po ziom emi sji za le ży głów nie od gę sto ści in fra struk tu ry nadaw czej i od sta nu pra cy tych urzą dzeń. Za le ży tak że od
licz by roz mów pro wa dzo nych jed no cze śnie przez abo nen tów sie ci ko mór ko wych i jest zróż ni co wa ny na te re nach
wiej skich i te re nach miej skich.

Znacz na część wo je wódz twa dol no ślą skie go to ob szar in ten syw nej pro duk cji rol ni czej, stąd też wie dza o sta nie
gleb ma istot ne zna cze nie za rów no dla pro du cen tów rol nych, jak i in nych użyt kow ni ków. Pro wa dzo ne w la tach
2010–2015 przez OSChR we Wro cła wiu ba da nia gleb użyt ko wa nych rol ni czo (UR) wy ka za ły nie ko rzyst ny stan za -
kwa sze nia gleb Dol ne go Ślą ska. Prze wa ża ją gle by o od czy nie lek ko kwa śnym (42% po wierzch ni prze ba da nych UR)
oraz bar dzo kwa śnym i kwa śnym (31% UR), co de cy du je o znacz nych po trze bach wap no wa nia. Za sob ność gleb
w fos for, po tas i ma gnez jest zróż ni co wa na i ule ga ła nie znacz nym wa ha niom w ana li zo wa nym okre sie. 

Z ko lei WIOŚ we Wro cła wiu pro wa dził ba da nia gleb na te re nach bez po śred nio za gro żo nych za nie czysz cze nia mi
wo kół za kła dów prze my sło wych. Ba da nia wy ka za ły prze kro cze nia do pusz czal nych war to ści me ta li cięż kich, a szcze -
gól nie cyn ku, oło wiu, kad mu i mie dzi, a cza sem ar se nu i chro mu. Wo kół wszyst kich obiek tów prze kro czo na zo sta -
ła war tość do pusz czal na ben zo(a)pi re nu. Na po zo sta łych ba da nych ob sza rach, w tym na te re nach użyt ko wa nych
rol ni czo, do pusz czal ne war to ści stę żeń me ta li prze kra cza ne by ły spo ra dycz nie, na to miast rów nież w tym przy pad -
ku czę sto wy stę po wa ło prze kro cze nie stan dar dów dla ben zo(a)pi re nu. 

Obok mo ni to rin gu śro do wi ska nie zwy kle istot nym ob sza rem dzia łal no ści wo je wódz kie go in spek to ra tu jest
dzia łal ność kon tro l na. W przed sta wio nej syn te tycz nej ana li zie dzia łań kon tro l nych z lat 2010–2015 zwra ca uwa gę
sys te ma tycz ny wzrost za kre sów te ma tycz nych re ali zo wa nych kon tro li. Wy raź nie zwięk szy ła się tak że licz ba za kła -
dów bę dą cych w ewi den cji WIOŚ, któ ra w po rów na niu do 2010 r. wzro sła o 52%. W okre sie tym za re je stro wa no
wzrost ilo ści kon tro li o cha rak te rze do ku men ta cyj nym zwią za ny ze wzro stem ilo ści przed kła da nych do WIOŚ wy ni -
ków po mia rów au to mo ni to rin go wych. 

Wzro sła tak że licz ba róż ne go ro dza ju spra woz dań, któ re pod le ga ją we ry fi ka cji, np: co rocz nej we ry fi ka cji pod -
le ga ją spra woz da nia przed kła da ne przez pod mio ty w ra mach Kra jo we go Re je stru Uwal nia nia i Trans fe ru Za nie -
czysz czeń (PRTR). W 2013 r. po raz pierw szy pod da no we ry fi ka cji spra woz da nia z re ali za cji za dań z za kre su go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi dla 169 gmin z te re nu wo je wódz twa dol no ślą skie go. W oma wia nym okre -
sie sys te ma tycz nie wzra sta ła licz ba za kre sów na ru szeń ob ję tych ad mi ni stra cyj ny mi ka ra mi pie nięż ny mi wy mie rza -
ny mi przez WIOŚ, np. usta wa z dnia 15 ma ja 2015 r. o sub stan cjach zu bo ża ją cych war stwę ozo no wą oraz o nie -
któ rych flu oro wa nych ga zach cie plar nia nych do da ła ko lej nych 35 no wych pod staw do wy mie rze nia ad mi ni stra cyj -
nych kar pie nięż nych. 

Głów ne za kre sy te ma tycz ne zgła sza nych wnio sków i skarg na prze strze ni te go okre su nie zmie nia ją się. Są to
na dal: ochro na przed od pa da mi, ochro na czy sto ści wód i go spo dar ka ście ko wa, ochro na przed ha ła sem i ochro na
po wie trza. Aż o 54% wzro sła ilość skarg i in ter wen cji, co świad czy, że na dal na terenie Dol ne go Ślą ska ma my pro -
ble my z prze strze ga niem pra wa ochro ny śro do wi ska w tych ob sza rach od dzia ły wa nia czło wie ka na śro do wi sko. 
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IEJest rze czą oczy wi stą, że pro wa dzo ny na ta ką ska lę mo ni to ring śro do wi ska, zwłasz cza z uży ciem au to ma tycz -
nych sta cji po mia ro wych pro wa dzą cych po mia ry cią głe, zwią za ny jest z wy so ki mi kosz ta mi je go re ali za cji. Bu dżet
Pań stwa jest da le ce nie wy star cza ją cy, aby za pew nić po kry cie wszyst kich kosz tów. Re ali za cja opi sa nych w ra por cie
za dań nie by ła by moż li wa bez fi nan so we go wspar cia za rów no Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej (głów nie po przez za ku py spe cja li stycz nej i bar dzo kosz tow nej apa ra tu ry la bo ra to ryj nej), jak i Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu, ze środ ków któ re go po kry wa na
jest znacz na część kosz tów bie żą cych re ali za cji mo ni to rin gu śro do wi ska na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go.

Dą że nie do osią gnie cia do bre go sta nu śro do wi ska wy ma ga sy ner gii przed się wzięć w ra mach wie lu sek to rów,
za rów no w ska li lo kal nej, jak i glo bal nej. W tym świe tle nie zwy kle waż ne jest udo stęp nia nie wie dzy o sta nie śro do -
wi ska, co umoż li wia sys tem Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska, bę dą cy pod sta wo wym źró dłem wia ry god nych
i wza jem nie po wią za nych in for ma cji. Od ich ja ko ści i rze tel no ści za le żą dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy kon dy cji
śro do wi ska, co po win no po zy tyw nie wpły nąć na ja kość ży cia i zdro wie miesz kań ców. Stąd też istot ne jest sys te ma -
tycz ne mo ni to ro wa nie sta nu śro do wi ska pod ką tem iden ty fi ka cji ob sza rów za gro żeń, okre śle nia dla nich wła ści -
wych dzia łań na praw czych i kon tro li sku tecz no ści ich re ali za cji.
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