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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Kolejny Raport o stanie �rodowiska w województwie dolno�l¹skim przedstawia ocenê jako�ci poszczegól-
nych komponentów �rodowiska na podstawie badañ zrealizowanych w 2000 roku przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu w ramach realizacji programów monitoringu �rodowiska i dzia³alno�ci
kontrolnej WIO�. 

W 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego przeprowadzono kontrole w 3217 zak³adach. W ich rezul-
tacie wydano m.in. 779 zarz¹dzeñ pokontrolnych, skierowano 6 wniosków do organów �cigania i 55 wniosków
do kolegiów ds. wykroczeñ. Na przedstawicieli kontrolowanych jednostek na³o¿ono 159 mandatów karnych.
Najwiêksza ilo�æ decyzji o na³o¿eniu kar dotyczy³a wprowadzania przez zak³ady do wód lub ziemi �cieków nie
odpowiadaj¹cych wymaganym warunkom oraz przekroczeñ dopuszczalnej emisji do powietrza. 

Ze wzglêdu na trwa³e rozwi¹zanie wszystkich problemów ekologicznych, posiadanie wszystkich wymaga-
nych zezwoleñ na korzystanie ze �rodowiska oraz przestrzeganie obowi¹zkowych wymogów ochrony �rodowi-
ska G³ówny Inspektor Ochrony �rodowiska dokona³ w 2000 roku skre�lenia z �Listy 80� trzech zak³adów z te-
renu województwa dolno�l¹skiego. Pod koniec 2000 r. na li�cie najbardziej uci¹¿liwych zak³adów w skali kraju
znajdowa³o siê 7 obiektów, a w skali województwa � 37. 

Ostatnie dziesiêciolecie w województwie dolno�l¹skim przynios³o zauwa¿alne zmiany w ochronie
powietrza. W porównaniu do 1990 roku stwierdza siê zdecydowanie ni¿szy poziom emitowanych zanieczysz-
czeñ: emisja py³ów jest mniejsza o ok. 87%, dwutlenku siarki o ok. 74%, a tlenków azotu o ok. 23%. Tak zna-
cz¹ce ograniczenie emisji do powietrza spowodowane by³o szeregiem inwestycji proekologicznych w zak³adach,
polegaj¹cych g³ównie na modernizacji lub zmianie technologii, na budowie lub modernizacji urz¹dzeñ ochrony
�rodowiska oraz likwidacji uci¹¿liwych ci¹gów technologicznych. 

W odniesieniu do 1999 roku, w 2000 roku odnotowano nieznaczny wzrost globalnej emisji zanieczyszczeñ
w województwie, spowodowany g³ównie zwiêkszeniem produkcji w najwiêkszych zak³adach. 

Nadal nierozwi¹zanym problemem w miastach pozostaje tzw. �niska� emisja z sektora bytowo-komunalne-
go, g³ównie ze starych, nieefektywnych kot³owni, zak³adów us³ugowych oraz domowych pieców. To ona najczê-
�ciej odpowiedzialna jest za podwy¿szone stê¿enia dwutlenku siarki, py³ów czy te¿ benzo-a-pirenu wystêpuj¹ce
przede wszystkim w sezonie grzewczym. Coraz wiêkszy udzia³ w ogólnej emisji zanieczyszczeñ do powietrza
ma emisja ze �róde³ mobilnych skutkuj¹ca ca³orocznym zwiêkszonym poziomem stê¿eñ tlenków azotu, tlenku
wêgla czy wêglowodorów w pobli¿u ulic. 

Pomimo lokalnych problemów zwi¹zanych z �nisk¹� emisj¹ i emisj¹ ze �rodków transportu badania monito-
ringowe w 2000 r. na przewa¿aj¹cym obszarze województwa wykaza³y, ¿e stê¿enia podstawowych zanieczysz-
czeñ powietrza, szczególnie dwutlenku siarki, s¹ znacznie ni¿sze od dopuszczalnych norm. 

W ostatnim dziesiêcioleciu obserwuje siê znaczn¹ tendencjê spadkow¹ stê¿eñ dwutlenku siarki, py³u zawie-
szonego i zanieczyszczeñ specyficznych oraz jej zahamowanie w latach 1999-2000. Stacje zlokalizowane
wzd³u¿ granic z Republik¹ Federaln¹ Niemiec i Republik¹ Czesk¹ rejestruj¹ systematyczne zmniejszanie siê
nap³ywu zanieczyszczeñ do Polski. Najbardziej widoczne jest to w przypadku dwutlenku siarki, którego stê¿e-
nie �rednioroczne w 2000 r. w porównaniu do 1990 r. by³o o ok. 80% ni¿sze. 

Przekroczenia norm zarówno �redniorocznych i �redniodobowych stwierdzano na nielicznych stanowi-
skach w województwie dolno�l¹skim w przypadku takich zanieczyszczeñ jak: dwutlenek azotu, py³ zawieszo-
ny PM10, substancje specyficzne. Natomiast na wiêkszo�ci stanowisk pomiarowych stwierdzano zanieczysz-
czenie powietrza ozonem, którego przekroczenia warto�ci 8-godzinnej wystêpowa³y zw³aszcza w dniach
o silnym nas³onecznieniu. 

Na podstawie pomiarów jako�ci powietrza oraz wielko�ci emisji zanieczyszczeñ podstawowych mo¿na
wyodrêbniæ najbardziej zanieczyszczone obszary województwa, nale¿¹ do nich najwiêksze miasta � Wroc³aw,
Wa³brzych, Legnica, oraz powiaty: zgorzelecki, legnicki, g³ogowski, lubiñski, a tak¿e pó³nocna czê�æ powia-
tu k³odzkiego. 

Równie¿ w gospodarce �ciekowej w ostatnich latach obserwuje siê pozytywne trendy, przejawiaj¹ce siê
m.in. w ograniczeniu dop³ywu do wód nie oczyszczanych �cieków oraz zmniejszeniu odprowadzanych ³adun-
ków zanieczyszczeñ. Na terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1996-2000 oddano do eksploatacji ponad
30 oczyszczalni �cieków (wiêkszo�æ z podwy¿szonym stopniem usuwania biogenów). Czê�æ oczyszczalni
w województwie zosta³a rozbudowana lub zmodernizowana. Trwa budowa nowych oczyszczalni. Pozytywnie na
gospodarkê wodno-�ciekow¹ wp³ywa te¿ stopniowe kanalizowanie miast i wsi, budowa nowych przy³¹czy
i modernizowanie systemów kanalizacyjnych. Bardzo istotn¹ spraw¹ jest realizacja niektórych rozpoczêtych,
a przed³u¿aj¹cych siê inwestycji oraz prawid³owa eksploatacja funkcjonuj¹cych oczyszczalni. Ograniczenie
zanieczyszczeñ odprowadzanych do rzek powoduje systematyczn¹ poprawê jako�ci wód powierzchniowych. 
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Przeprowadzona ocena stanu czysto�ci rzek w 2000 r. potwierdza dodatnie tendencje zachodz¹ce w tym kom-
ponencie �rodowiska. Stale zmniejsza siê udzia³ odcinków rzek, których jako�æ nie odpowiada normom. 

Poprawa stanu fizyko-chemicznego rzek wi¹¿e siê z obni¿eniem lub wrêcz z zahamowaniem dop³ywu zwi¹z-
ków biogennych, dostaj¹cych siê do rzek zarówno poprzez zrzuty �cieków z oczyszczalni (co w pewnym stop-
niu jest ograniczane poprzez modernizacje obiektów oczyszczalni �cieków) jak i z wielkoobszarowych sp³ywów.
Nadal istotnym zagadnieniem jest zwiêkszanie stopnia skanalizowania miast i wsi oraz rozbudowa systemów
kanalizacyjnych wokó³ istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni �cieków. 

Parametrem, który najczê�ciej decyduje o ponadnormatywnej klasyfikacji rzeki jest jej z³y stan sanitarny.
Warto�ci miana coli zdecydowa³y, ¿e nie ma praktycznie rzek w I i II klasie czysto�ci, a ponad 85% d³ugo�ci
badanych rzek nie odpowiada normom. Pomimo to, w porównaniu do 1999 roku obserwuje siê powolny choæ
zauwa¿alny spadek udzia³u wód nie odpowiadaj¹cych normom na rzecz wód III klasy czysto�ci. Zarówno
w klasyfikacji wg kryterium fizyko-chemicznego jak i kryterium sanitarnego zwiêkszy³ siê udzia³ III klasy
czysto�ci. Udzia³y klas I i II wahaj¹ siê nieznacznie i pozostaj¹ na zbli¿onym do poprzednich lat poziomie. 

Badania prowadzone w ramach regionalnego monitoringu zwyk³ych wód podziemnych ujmowanych
w g³ównych zbiornikach wód podziemnych i u¿ytkowych poziomach wodono�nych wykaza³y i¿ na terenie woje-
wództwa dolno�l¹skiego (obszar jeleniogórski) przewa¿a³y wody o najwy¿szej i wysokiej klasie jako�ci (Ia i Ib),
natomiast na obszarze legnickim dominowa³y wody �redniej jako�ci (klasa II). 

Badaniami objêto równie¿ jako�æ wód podziemnych nara¿onych na bezpo�rednie oddzia³ywanie zanieczysz-
czeñ przemys³owych i komunalnych (obszar wroc³awski). Wykaza³y one ¿e wody te nadal nara¿one s¹ na znacz-
ne oddzia³ywanie zanieczyszczeñ antropogenicznych przenikaj¹cych z powierzchni terenu. 

Zanieczyszczenie gleb województwa dolno�l¹skiego jest �ci�le zwi¹zane z zanieczyszczeniem atmosfery.
Jednak mimo znacznej poprawy stanu czysto�ci powietrza w ostatnich latach, wprowadzone do gleb zanieczysz-
czenia, zw³aszcza na obszarach uprzemys³owionych, bêd¹ siê w niej utrzymywa³y przez wiele lat. 

Z badañ przeprowadzonych w 2000 r. wynika, i¿ na terenie województwa dolno�l¹skiego dominuj¹ gleby
bardzo kwa�ne. Stosunkowo du¿a powierzchnia u¿ytków rolnych wykazuje bardzo nisk¹ i nisk¹ zasobno�æ
sk³adników pokarmowych (fosfor, potas, magnez). Na obszarach u¿ytkowanych rolniczo przewa¿aj¹ gleby
o naturalnej zawarto�ci metali ciê¿kich. Zdecydowan¹ przewagê w województwie stanowi¹ gleby o niskiej
zawarto�ci siarki. Przekroczenia dopuszczalnych warto�ci zanieczyszczeñ w glebie odnotowano wokó³ ha³dy
odpadów pohutniczych zlikwidowanej Huty �Siechnice� w Siechnicy (Cr) oraz na ogrodach dzia³kowych
Wroc³awia (Cu, Cd, As, Pb, Zn). Prowadzone natomiast na terenie Parku Narodowego Gór Sto³owych i �lê¿añ-
skiego Parku Krajobrazowego badania wykaza³y na ogó³ naturaln¹ zawarto�æ metali ciê¿kich w glebach
wymienionych obszarów.

Jednym z najpilniejszych do rozwi¹zania problemów ekologicznych w województwie pozostaje wci¹¿ gospo-
darka odpadami. Województwo dolno�l¹skie zajmuje pod wzglêdem wytwarzanych ilo�ci odpadów powstaj¹-
cych w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej � tak niebezpiecznych jak i innych ni¿ niebezpieczne �
jedno z pierwszych miejsc w kraju. G³ówny strumieñ odpadów wytwarzany jest przez nieliczn¹ grupê podmio-
tów. W�ród wytworzonych odpadów przemys³owych dominowa³y odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wy-
dobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych (93,6%). Z porównania do lat poprzednich wy-
nika, ¿e nast¹pi³a niewielka poprawa w zakresie gospodarki odpadami przemys³owymi, tzn. zmniejszy³ siê
udzia³ odpadów przekazywanych do sk³adowania na rzecz ich unieszkodliwienia i wykorzystania. Nadal najbar-
dziej rozpowszechnion¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów zarówno komunalnych jak i przemys³owych jest
ich sk³adowanie. Sk³adowiska wype³nione s¹ w 74% i problemem staje siê znalezienie nowych powierzchni pod
tego typu obiekty. 

Pomimo prowadzonych dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji �dzikich wysypisk� ich ilo�æ nadal stanowi
powa¿ny problem na terenie naszego województwa. 

W zakresie ochrony przyrody zwiêkszy³a siê powierzchnia obszarów chronionych, zajmuje ona obecnie
21% powierzchni województwa. Powsta³y trzy nowe rezerwaty przyrody: Torfowisko Doliny Izery (gm. Mirsk
i Szklarska Porêba), Prze³omy pod Ksi¹¿em (gm. Wa³brzych) i Uroczysko �Wrzosy� (gm. Wo³ów). 

Zasoby le�ne w lasach pañstwowych na Dolnym �l¹sku wynosz¹ 114,9 tys. m3 i jest to wielko�æ porówny-
walna do 1999 r. W lasach województwa dominuj¹ gatunki iglaste. Sosna, ³¹cznie z modrzewiem i �wierkiem,
stanowi ponad 73% powierzchni le�nej. W ostatnich latach zwiêksza siê systematycznie udzia³ gatunków li�cia-
stych co wp³ywa na zwiêkszenie ró¿norodno�ci biologicznej lasów. 

W gospodarce le�nej najgro�niejsze jest wystêpowanie owadów ro�lino¿ernych oraz grzybowych chorób
infekcyjnych. Ma to zwi¹zek z zanieczyszczeniem powietrza, g³ównie zwi¹zkami siarki i azotu. Istnieje korela-
cja pomiêdzy strefami najwiêkszych imisji zanieczyszczeñ powietrza, a z³ym stanem zdrowotnym lasów. Nie bez
znaczenia, zw³aszcza na terenach górskich, s¹ straty spowodowane przez huraganowe wiatry. 
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Z przeprowadzonej w ostatnim roku analizy wynika, i¿ w województwie dolno�l¹skim ha³as przemys³owy,
podobnie jak komunikacyjny, nie wykazuje tendencji wzrostowej. Zwiêksza siê natomiast ilo�æ zak³adów objê-
tych kontrol¹ oraz ilo�æ lokalnych niewielkich uci¹¿liwo�ci akustycznych, spowodowanych g³ównie z³¹ lokali-
zacj¹ lub nieprawid³ow¹ eksploatacj¹ urz¹dzeñ emituj¹cych ha³as. Dotyczy to zw³aszcza zak³adów rzemie�lni-
czych oraz obiektów us³ugowych i handlowych zlokalizowanych po�ród zabudowy mieszkaniowej. 

Prowadzony monitoring ha³asu komunikacyjnego wskazuje, ¿e do terenów szczególnego zagro¿enia tego ro-
dzaju ha³asem nale¿¹ du¿e miasta oraz obszary przyleg³e do tras komunikacyjnych o intensywnym ruchu. Bada-
nia wykazuj¹ nieznaczn¹ poprawê stanu akustycznego przy g³ównych trasach komunikacji drogowej w bezpo-
�rednim s¹siedztwie jezdni. 

Ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê uci¹¿liwo�ci ha³asowych na dzielnice mieszkaniowe wzrasta w ostat-
nich okresie liczba mieszkañców nara¿onych na ha³as o poziomie przekraczaj¹cym dopuszczalne normy. Podsta-
wowym warunkiem poprawy w tym zakresie jest konsekwentna realizacji przedsiêwziêæ w kierunku odci¹¿enia
obszarów zurbanizowanych z ciê¿kiego ruchu tranzytowego. 

Korzystnie w przeci¹gu ostatnich lat zmienia siê obraz �rodowiska w województwie dolno�l¹skim.
Dokonanych zosta³o wiele inwestycji maj¹cych na celu poprawê ochrony atmosfery i wód, co znajduje odbicie
w poprawie jako�ci tych komponentów. Znacz¹c¹ rolê w tym procesie odgrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej, ze �rodków którego zrealizowano wiele zadañ. Blisko po³owa �rodków prze-
znaczonych na ten cel przekazana zosta³a w formie dotacji, co w wielu wypadkach by³o jedynym sposobem reali-
zacji tych inwestycji. 

Skoordynowane dzia³ania wielu instytucji na rzecz �rodowiska przynios³y ju¿ wymierne efekty w postaci
znacznego zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do powietrza i wód. Przed nimi jeszcze jednak ogrom pracy
wynikaj¹cy z konieczno�ci wdro¿enia zarówno nowych uregulowañ prawnych (Prawo ochrony �rodowiska,
Prawo wodne, Ustawa o odpadach) jak i trudnego procesu dostosowawczego do wymogów Unii Europejskiej.
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