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1. DZIA£ALNO�Æ KONTROLNA

CZÊ�Æ II. DZIA£ANIA NA RZECZ OCHRONY �RODOWISKA

G³ównym celem dzia³alno�ci kontrolnej Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska we
Wroc³awiu by³o sprawdzanie przestrzegania przepi-
sów prawnych w zakresie ochrony �rodowiska przez
podmioty u¿ytkuj¹ce �rodowisko. 

W 2000 r. dzia³alno�æ kontrolna Inspekcji prowa-
dzona by³a zgodnie z wytycznymi G³ównego Inspekto-
ra Ochrony �rodowiska zawartymi w �Ogólnych kie-
runkach dzia³alno�ci Inspekcji Ochrony �rodowiska�.
Na tej podstawie sporz¹dzony zosta³ ramowy roczny
plan kontroli, natomiast szczegó³owy wykaz zak³adów
wraz zakresem kontroli zosta³ zawarty w planach
kwartalnych. Oprócz kontroli planowych przeprowa-
dzano kontrole interwencyjne na wniosek pos³ów, se-
natorów, organów administracji samorz¹dowej i rz¹do-
wej, organizacji ekologicznych oraz obywateli. Po-
nadto prowadzono kontrole wynikaj¹ce z cyklów kon-
trolnych ustalonych przez G³ównego Inspektora
Ochrony �rodowiska oraz kontrole inwestycyjne
w oparciu o art. 56 Prawa budowlanego (Dz.U. 89
z 25.08.1994 r.).

Organy Inspekcji realizuj¹c zadania kontrolne
wspó³pracowa³y z innymi instytucjami i organami
kontroli tj. Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontroli, Inspekcj¹ Sani-
tarn¹, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Pañstwow¹ Stra¿¹
Po¿arn¹, Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹, administracj¹
celn¹. W 2000 r. wspó³praca ta koncentrowa³a siê na
prowadzeniu wspólnych kontroli oraz wzajemnej wy-
mianie informacji.
G³ównymi celami dzia³alno�ci kontrolnej by³o:
§ ograniczenie uci¹¿liwo�ci najwiêkszych �róde³
zanieczyszczeñ w skali kraju, 
§ ograniczenie oddzia³ywania zak³adów szczegól-
nie uci¹¿liwych w skali województwa, 
§ kontrola wype³niania przez inwestorów wyma-
gañ ochrony �rodowiska, 
§ ograniczenie uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska zak³a-
dów nie umieszczonych na li�cie krajowej i woje-
wódzkiej,
§ ograniczenie zanieczyszczeñ emitowanych do
powietrza ze �róde³ technologicznych oraz energe-
tycznych, 
§ eliminowanie odprowadzania do zbiorników
wodnych i ich zlewni nieoczyszczonych lub niedo-
statecznie oczyszczonych �cieków, 
§ ocena prawid³owo�ci postêpowania z odpadami,
w tym z odpadami niebezpiecznymi, 

§ ograniczenie uci¹¿liwo�ci zwi¹zanych z po-
nadnormatywn¹ emisj¹ ha³asu, 
§ ograniczenie uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska
obiektów Wojska Polskiego, 
§ ocena realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych
z przeciwdzia³ania nadzwyczajnym zagro¿eniom
�rodowiska, 
§ przeciwdzia³anie nielegalnemu, transgraniczne-
mu przemieszczaniu odpadów, 
§ przestrzeganie wymagañ ochrony �rodowiska na
obszarach o szczególnych walorach przyrodni-
czych. 
Poza dzia³alno�ci¹ kontroln¹ Wydzia³ Inspekcji

przygotowywa³ równie¿ informacje i sprawozdania
dla NIK, GIO�, Wojewody Dolno�l¹skiego, Urzêdu
Marsza³kowskiego i organów samorz¹dowych.

Cykle kontrolne ustalone przez GIO�

Realizowane cykle kontrolne dotyczy³y oceny wy-
pe³niania wymogów ochrony �rodowiska przez okre-
�lone grupy podmiotów gospodarczych b¹d� zbadania
okre�lonego problemu ekologicznego. W 2000 r. obej-
mowa³y one:

1. kontrolê przestrzegania przepisów prawa w za-
kresie postêpowania z odpadami azbestowymi;

Cykl prowadzony by³ wspólnie z Pañstwow¹
Inspekcj¹ Pracy. Przeprowadzone w wytypowa-
nych jednostkach dzia³ania kontrolne ukierunko-
wane by³y na ocenê zgodno�ci postêpowania wy-
twórców i odbiorców odpadów z przepisami usta-
wy o odpadach. Stwierdzono liczne nieprawid³o-
wo�ci w zakresie gospodarki odpadami azbesto-
wymi. Kontrolowane jednostki zobligowano do
ich usuniêcia.
2. przestrzeganie przez jednostki organizacyjne

obowi¹zku wnoszenia op³at za gospodarcze korzysta-
nie ze �rodowiska i za wprowadzanie w nim zmian;

W trakcie cyklu kontrolnego szczegó³owo badano
prawid³owo�æ naliczania op³at za gospodarcze ko-
rzystanie ze �rodowiska. Szczególnie w ma³ych za-
k³adach stwierdzono du¿e zaleg³o�ci. Wszystkie
skontrolowane jednostki zobowi¹zano do uregulo-
wania op³at.
3. efektywno�æ wykorzystania nak³adów poniesio-

nych na oczyszczalnie �cieków w latach 1990-1999 na
terenie Dolnego �l¹ska;

Tabela II.1.1. Dane statystyczne o ilo�ci kontroli
przeprowadzonych w 2000 r.
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By³ to cykl kontrolny realizowany przez Najwy¿-
sz¹ Izbê Kontroli przy wspó³udziale Inspekcji
Ochrony �rodowiska. W trakcie jego realizacji
przeprowadzono 18 kontroli, w tym 10 we wspó³-
udziale z NIK. Protoko³y z kontroli i materia³y po-
kontrolne IO� przekazane zosta³y do NIK, który
wykorzysta³ je do sporz¹dzenia zbiorczego raportu
i przygotowania wniosków pokontrolnych.
W wyniku ww. cyklu wszczêto postêpowanie
karne w stosunku do 4 jednostek za przekroczenie
warto�ci stê¿eñ dopuszczalnych okre�lonych
w pozwoleniu wodno-prawnym. Wymierzono
karê pieniê¿n¹ za sk³adowanie osadów
�ciekowych dla jednej oczyszczalni.

Zak³ady umieszczone na li�cie najbardziej uci¹¿li-
wych zak³adów w skali kraju i województwa

Podobnie jak w latach ubieg³ych w 2000 r. konty-
nuowane by³y kontrole w zak³adach najbardziej
uci¹¿liwych dla �rodowiska w skali kraju � tzw.
zak³adach z �Listy 80�. Inspekcja Ochrony �rodowi-
ska prowadzi³a szczególny nadzór nad tymi
obiektami. Dzia³ania kontrolne koncentrowa³y siê
g³ównie na sprawdzaniu stanu realizacji przedsiê-
wziêæ prowadz¹cych do rozwi¹zania okre�lonych
problemów ekologicznych istniej¹cych w poszcze-
gólnych zak³adach. Zaobserwowano pozytywn¹ ten-
dencjê w sposobie rozwi¹zywania problemów ekolo-
gicznych przez te zak³ady. Ograniczenie uci¹¿liwo�ci
nast¹pi³o g³ównie na drodze modernizacji b¹d� zmia-
ny technologii, a tak¿e poprzez budowê lub moderni-
zacjê urz¹dzeñ ochrony �rodowiska oraz likwidacjê
uci¹¿liwych ci¹gów technologicznych. 

Ze wzglêdu na trwa³e rozwi¹zanie wszystkich
problemów ekologicznych, posiadanie wszystkich
wymaganych zezwoleñ na korzystanie ze �rodowiska
oraz przestrzeganie obowi¹zkowych wymogów
ochrony �rodowiska G³ówny Inspektor Ochrony �ro-
dowiska w 2000 r. dokona³ skre�lenia z �Listy 80� na-
stêpuj¹cych zak³adów: 

1. Huta Miedzi �Legnica�, 
2. Elektrownia �Turów� w Bogatyni, 
3. Huta Miedzi �G³ogów I� (warunkowo).

Po weryfikacji listy dokonanej pod koniec 2000 r. na te-
renie województwa dolno�l¹skiego pozosta³o 7 zak³a-
dów szczególnie uci¹¿liwych dla �rodowiska:

1. Elektrociep³ownia �Victoria� Sp. z o. o.
w Wa³brzychu, 

2. Kopalnia Wêgla Brunatnego �Turów� S. A.
w Bogatyni, 

3. �Hutmen� S. A. we Wroc³awiu, 
4. KGHM �Polska Mied�� S. A. Oddzia³ � Zak³ad

Hydrotechniczny w Rudnej, 
5. Zak³ady Chemiczne �Rokita� S. A. w Brzegu

Dolnym, 
6. Zak³ady Chemiczne �Wizów� S. A. w Bole-

s³awcu, 
7. Zak³ady Koksownicze �Wa³brzych� w Wa³-

brzychu. 
Równolegle do nadzoru nad zak³adami z �Listy

80� prowadzono dzia³ania kontrolne w zak³adach
uci¹¿liwych dla �rodowiska w skali województwa tj.
zak³adach znajduj¹cych siê na �Li�cie wojewódz-
kiej�. Na podstawie analizy osi¹gniêtych efektów
ekologicznych w poszczególnych zak³adach, we
wspó³pracy z wojewodami, w 2000 r. dokonano
rownie¿ weryfikacji tej listy.

Kontrole inwestycyjne

Wype³nianie przez inwestorów wymagañ ochrony
�rodowiska realizowano poprzez przeprowadzanie
kontroli inwestycyjnych na podstawie art. 56 Prawa
budowlanego.

W 2000 r. w�ród objêtych kontrol¹ obiektów 240
stanowi³y inwestycje szczególnie szkodliwe lub mo-
g¹ce pogorszyæ stan �rodowiska. W zwi¹zku z nie
spe³nianiem wymogów ochrony �rodowiska zg³oszo-
no sprzeciw w sprawie oddania do u¿ytkowania 30
kontrolowanych jednostek. W przypadku zawiado-
mienia o usuniêciu nieprawid³owo�ci przeprowadza-
no kontrole sprawdzaj¹ce i weryfikowano wydane
postanowienia negatywne. 

Przeprowadzone kontrole wykaza³y, i¿ nowo wy-
budowane obiekty s¹ coraz lepiej przystosowane do
wymogów ochrony �rodowiska. 

Skargi i interwencje

Istotnym zadaniem w dzia³alno�ci kontrolnej
organu inspekcji by³o za³atwianie skarg i interwencji.
Kontrole interwencyjne mia³y na celu wyja�nienie
i nadanie biegu sprawom zgodnie z ich charakterem.
W okresie sprawozdawczym wp³ynê³o 367 wniosków

Tabela II.1.2. Liczba zak³adów znajduj¹cych siê na li�cie krajowej i wojewódzkiej w województwie dolno�l¹skim
(stan na dzieñ 31.12.2000 r.)
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o interwencjê (oznacza to 15% spadek zg³oszeñ
w stosunku do 1999 r.). Rozpatruj¹c powy¿sze spra-
wy organy IO� za³atwi³y we w³asnym zakresie 305
skarg, wniosków i interwencji, przeprowadzaj¹c kon-
trole. Pozosta³e sprawy by³y rozpatrywane na podsta-
wie przeprowadzanych kontroli planowych lub prze-
kazano je innym organom wg w³a�ciwo�ci (62 spra-
wy). Wiêkszo�æ interwencji dotyczy³a zagadnieñ
ochrony wód i ochrony powietrza. Nastêpnymi w ko-
lejno�ci pod wzglêdem liczby interwencji by³y inter-
wencje dotycz¹ce problemów emisji ha³asu i gospo-
darki odpadami. Podobnie jak w latach ubieg³ych do-
minowa³y sprawy o charakterze lokalnym, zwi¹zane
z funkcjonowaniem niewielkich podmiotów
gospodarczych.

Skargi z zakresu gospodarki wodno-�ciekowej
(28,9%) obejmowa³y zg³oszenia zanieczyszczenia
rzek, zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych
spowodowane odprowadzaniem �cieków przez w³a-
�cicieli prywatnych posesji i przez niewielkie jed-
nostki organizacyjne. W niektórych przypadkach
zg³aszano zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
sugeruj¹c pogorszenie jako�ci stanu czysto�ci kon-
kretnej rzeki lub rowu � zw³aszcza w okresach inten-
sywnych opadów. Ilo�æ interwencji w analogicznym
okresie roku ubieg³ego utrzyma³a siê na tym samym
poziomie. 

Podobna ilo�æ zg³oszeñ dotyczy³a zanieczyszcze-
nia powietrza. W porównaniu do 1999 r. odnotowa-
no niewielki wzrost procentowy (27% w 1999 r.,
28,6% w 2000 r.). G³ównym powodem tych inter-
wencji by³o nadmierne zanieczyszczanie atmosfery
przez ma³e lokalne kot³ownie i niewielkie zak³ady
us³ugowe (lakiernictwo, blacharstwo, wulkanizacja)
wyposa¿one z regu³y w kot³y z rusztami sta³ymi bez
urz¹dzeñ ochrony atmosfery i posiadaj¹ce zwykle ni-
skie emitory oraz ogrzewanie piecowe w budynkach
mieszkalnych i spalanie opakowañ na terenie zabudo-
wanym.
Zg³aszane równie¿ by³y uci¹¿liwo�ci typu odorowe-
go. Podejmowane w tym zakresie dzia³ania mia³y na
celu przede wszystkim ustalenie �róde³ wyczuwanej
emisji, co nie w ka¿dym przypadku mo¿na by³o jed-
noznacznie okre�liæ. 

W zakresie ha³asu zaobserwowano niewielki pro-
centowy wzrost (odpowiednio 21 i 23,4%) zg³asza-
nych interwencji. Dotyczy³y one g³ównie dzia³ania
urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i ch³odniczych w zwartej
zabudowie mieszkalnej, co by³o powodem pogarsza-
nia siê klimatu akustycznego w najbli¿szym otocze-
niu. Innymi �ród³ami nadmiernego ha³asu by³y te¿
drobne zak³ady us³ugowe i lokale rozrywkowe, jak
równie¿ niedro¿ne uk³ady komunikacyjne w du¿ych
miastach bêd¹ce �ród³em ha³asu komunikacyjnego. 

Nieznacznie zmala³a ilo�æ interwencji zwi¹zanych
z gospodark¹ odpadami (odpowiednio 19 i 16,9%
w latach 1999 i 2000). Dotyczy³y one g³ównie niele-

galnego spalania odpadów, sk³adowania w miejscach
na ten cel nieprzeznaczonych oraz niew³a�ciwej go-
spodarki odpadami w ma³ych podmiotach gospodar-
czych. 

Nale¿y odnotowaæ zwiêkszon¹ liczbê zg³oszeñ
dotycz¹cych uci¹¿liwo�ci zwi¹zanych z powiêkszaj¹-
cym siê ruchem samochodowym � skargi na ha³as
i spaliny. Szczególnie dotyczy to zabudowy mieszkal-
nej przy przelotowych arteriach Wroc³awia np. przy
ul. �lê¿nej, Krzywoustego, Opolskiej, Kochanow-
skiego, Hallera. Przyczyn¹ tego stanu jest zwiêksza-
j¹cy siê ruch tranzytowy ciê¿kiego transportu w cen-
trum miasta spowodowany brakiem obwodnicy auto-
stradowej. 

Pozosta³e interwencje dotyczy³y zanieczyszczeñ
gruntu substancjami ropopochodnymi z pojazdów
samochodowych i urz¹dzeñ produkcyjnych, niszcze-
nia fauny i flory. 

Dzia³ania pokontrolne

Do podstawowych dzia³añ Inspekcji, dyscyplinu-
j¹cych podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodar-
cz¹, nale¿y zaliczyæ: 

1. wydawanie zarz¹dzeñ pokontrolnych kierow-
nikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej zo-
bowi¹zuj¹cych do prawid³owej eksploatacji urz¹-
dzeñ ochrony �rodowiska i uregulowania stanu for-
malno-prawnego; 

2. wydawanie decyzji administracyjnych, nak³a-
daj¹cych obowi¹zek podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych
do usuniêcia w okre�lonym terminie przyczyn szko-
dliwego oddzia³ywania na �rodowisko lub wstrzy-
muj¹cych dzia³alno�æ powoduj¹c¹ naruszenie wy-
magañ; 

3. kierowanie zawiadomieñ o pope³nieniu prze-
stêpstwa przeciwko �rodowisku do organu powo³a-
nego do �cigania przestêpstw. 

Za przekroczenie ustalonych warunków korzysta-
nia ze �rodowiska, wojewódzki inspektor ochrony
�rodowiska obligatoryjnie wymierza jego u¿ytkowni-
kom kary pieniê¿ne. W pierwszym etapie wymierza
siê kary jednostkowe (godzinowe, dobowe), a po
ustaniu naruszenia lub zakoñczeniu roku kalendarzo-
wego na ich podstawie nalicza siê kary ³¹czne. 

W 2000 r. przeprowadzono kontrole na terenie
województwa dolno�l¹skiego w 3217 zak³adach. Na
podstawie przeprowadzonych kontroli wydano m.in.
779 zarz¹dzeñ pokontrolnych, skierowano 6 wnio-
sków do organów �cigania, 55 wniosków do kolegiów
ds. wykroczeñ. Na przedstawicieli kontrolowanych
jednostek na³o¿ono 159 mandatów karnych. 
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2.1. DEFINICJE I USTAWOWE OBOWI¥ZKI

Przez nadzwyczajne zagro¿enie �rodowiska (nz�)
rozumie siê zagro¿enie spowodowane gwa³townym
zdarzeniem, nie bêd¹cym klêsk¹ ¿ywio³ow¹, które
mo¿e wywo³aæ znaczne zniszczenia �rodowiska lub
pogorszenie jego stanu, stwarzaj¹ce powszechne nie-
bezpieczeñstwo dla ludzi i �rodowiska (definicja wg
art. 104 ust. 2 obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie
i kszta³towaniu �rodowiska; Dz.U. nr 49 poz 196
z 1994 r. z pó�. zm.).  

Art. 105 cytowanej wy¿ej ustawy zobowi¹zuje
jednostki organizacyjne i osoby fizyczne do
bezzw³ocznego zawiadomienia terenowego organu
administracji rz¹dowej i organu gminy lub najbli¿sze-
go organu policji o wyst¹pieniu nadzwyczajnego
zagro¿enia. 

Podmiotem ustawowo zobowi¹zanym do prowa-
dzenia akcji ratowniczych w przypadku wyst¹pienia
nz� jest Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. 

Do ustawowych zadañ Inspekcji Ochrony �rodo-
wiska nale¿y m. in. inicjowanie dzia³añ tworz¹cych
warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagro¿eniom
�rodowiska oraz usuwania ich skutków i przywracania
�rodowiska do stanu w³a�ciwego, prowadzenie reje-
stru nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska oraz pro-
wadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków nadzwy-
czajnych zagro¿eñ �rodowiska. 

W 2000 r. kontynuowano dzia³ania profilaktyczne
i prewencyjne zmierzaj¹ce do eliminacji potencjal-
nych zagro¿eñ i zmniejszania skutków awarii z nie-
kontrolowanym uwolnieniem materia³ów niebez-
piecznych. 

2.2. INICJOWANIE DZIA£AÑ TWORZ¥CYCH
WARUNKI ZAPOBIEGANIA NADZWYCZAJ-
NYM ZAGRO¯ENIOM �RODOWISKA

Dzia³alno�æ inicjuj¹ca polega³a na prowadzeniu
kontroli w zak³adach i obiektach potencjalnych
sprawców nadzwyczajnych zagro¿eñ i dzia³alno�ci
pokontrolnej tj. nak³adaniu obowi¹zków na podmioty
i jednostki organizacyjne zobowi¹zuj¹cych do wyko-
nania w³a�ciwych zabezpieczeñ poprzez: 
§ zarz¹dzenia pokontrolne WIO�, 
§ decyzje z art. 28 Prawa wodnego wzywaj¹ce do
usuniêcia zaniedbañ (Dz.U. nr 38 poz. 230
z 1974 r. z pó�. zm.). 
§ decyzje wstrzymuj¹ce dzia³alno�æ niebezpieczn¹
dla �rodowiska.

Ponadto: 
§ wspó³pracowano z innymi organami kontrolny-
mi (PSP, organy administracji), 
§ wystêpowano do organów nadrzêdnych (za³o¿y-
cielskich), 
§ sk³adano wnioski do organów �cigania, 

2. NADZWYCZAJNE ZAGRO¯ENIA �RODOWISKA

Tabela II.1.3. Zestawienie kar wymierzonych przez WIO� w 2000 r. 

e
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§ WIO� bra³ udzia³ w szkoleniach i instrukta¿ach
przedstawicieli zak³adów i organów administracji
oraz w posiedzeniach wojewódzkiego i powiato-
wych zespo³ów ds. ochrony przeciwpo¿arowej
i ratownictwa. 

2.3. REJESTR POTENCJALNYCH
SPRAWCÓW NADZWYCZAJNYCH
ZAGRO¯EÑ �RODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska na

podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli
oraz przyjêtych wielko�ci w zale¿no�ci od po³o¿enia
�ród³a sporz¹dza i aktualizuje komputerowy rejestr
potencjalnych sprawców nadzwyczajnych zagro¿eñ
�rodowiska. 

Do rejestru wpisuje siê przede wszystkim zak³ady
magazynuj¹ce (dystrybuuj¹ce) materia³y niebezpiecz-
ne (chlor, amoniak, oleje, paliwa p³ynne i inne zwi¹zki
chemiczne) w opakowaniach wielkogabarytowych.
Zak³ady o mniejszym potencjale umieszczane s¹
w rejestrze wtedy, gdy znajduj¹ siê w bezpo�redniej
blisko�ci zabudowy mieszkalnej, obszarów szczegól-
nie chronionych, ujêæ wody pitnej, cieków wodnych
itp. 

Po aktualizacji danych za 2000 r. w rejestrze woje-
wództwa dolno�l¹skiego figuruj¹ 63 zak³ady (obiekty)
stwarzaj¹ce potencjalne zagro¿enie dla �rodowiska. 

2.4. MOGILNIKI JAKO POTENCJALNE
�RÓD£A NADZWYCZAJNYCH ZAGRO¯EÑ
CZYSTO�CI GRUNTU I WÓD
PODZIEMNYCH 
Na terenie województwa zosta³o zinwentaryzowa-

ne przez WIO� podczas cyklu kontrolnego w 1993 r.
46 mogilników � zbiorników przeterminowanych
�rodków ochrony ro�lin, z czego do likwidacji w I eta-
pie zakwalifikowano 15 obiektów (mog¹cych zagro-
ziæ ujêciom lub zbiornikom wodnym), pozosta³e za-
kwalifikowano do likwidacji w drugiej kolejno�ci.
Wymienione obiekty nale¿y zakwalifikowaæ jako
sk³adowiska odpadów niebezpiecznych o nieuregulo-
wanym stanie formalnoprawnym. 

£¹czna ilo�æ zgromadzonych przeterminowanych
�rodków ochrony ro�lin wynosi 143 Mg, z czego
w mogilnikach przeznaczonych do likwidacji w I eta-
pie znajduje siê 56 Mg. 

O istniej¹cym stanie mogilników powiadomiono
organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. 

Mogilniki wybudowane z krêgów betonowych lub
adaptowane z bunkrów i zbiorników poniemieckich
w latach 1960-70 by³y przeznaczone do beztermino-
wego gromadzenia przeterminowanych i wycofanych
z obrotu �rodków ochrony ro�lin. 

Z up³ywem czasu narasta mo¿liwo�æ korozji i roz-
szczelnienia obiektów, dla których brak dokumentacji
technicznej i danych o stopniu zastosowanych zabez-
pieczeñ antykorozyjnych. Wykonane ekspertyzy dla
mogilnika w Gêsiñcu i Grochowicach wykaza³y tak¹
mo¿liwo�æ. 

Do koñca 2000 r. nie zlikwidowano ¿adnego ze
zinwentaryzowanych mogilników. Podstawowym
problemem w rozpoczêciu likwidacji mogilników jest
brak systemu finansowania utylizacji odpadów
przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin, gdy¿
wytwórcy odpadów (PGR i GS) zostali zlikwidowani
w trakcie restrukturyzacji gospodarki a nastêpcy
prawni (je�li zostali w trakcie likwidacji maj¹tku usta-
leni) nie posiadaj¹ �rodków na ich unieszkodliwienie. 

Celem aktualizacji danych o stanie �rodowiska
w rejonach rozmieszczenia sk³adowisk odpadów nie-
bezpiecznych z przeterminowanymi �rodkami ochro-
ny ro�lin na rok 2001 w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony �rodowiska zaplanowano cykl kontrolny pt.
�Mogilniki�. 

2.5. REJESTR NADZWYCZAJNYCH
ZAGRO¯EÑ �RODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska

zgodnie z ustawowym obowi¹zkiem prowadzi Re-
jestr Nadzwyczajnych Zagro¿eñ �rodowiska. 

Rejestr w formie komputerowej bazy danych
(RNZS) zawiera m. in. dane o sprawcy zagro¿enia,
ilo�ci i rodzaju wycieku do �rodowiska, zagro¿onych
elementach �rodowiska o podjêtych dzia³aniach or-
ganów i sprawców oraz generuje zadane raporty
i analizy. 

2.6. CHARAKTERYSTYKA ZAISTNIA£YCH
NADZWYCZAJNYCH ZAGRO¯EÑ
�RODOWISKA (EKOAWARIE) NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA

W 2000 r. na terenie województwa dolno�l¹skiego
nie wyst¹pi³y zdarzenia nadzwyczajnego zagro¿enia
�rodowiska. Zarejestrowano ogó³em 11 zdarzeñ maj¹-
cych znamiona nz�, które dziêki sprawnym akcjom
s³u¿b odpowiedzialnych za ich ograniczenie i likwida-
cjê nie przerodzi³y siê w katastrofy ekologiczne. 

80% zdarzeñ to wycieki do gruntu lub wód,
pozosta³e zdarzenia dotyczy³y zanieczyszczenia
powietrza. Po³owa zdarzeñ z wyciekiem materia³ów
niebezpiecznych wyst¹pi³a w trakcie ich przewozu
(g³ównie drogowego), pozosta³e to wycieki z urz¹-
dzeñ technologicznych w trakcie ich eksploatacji.

W przypadkach wyst¹pienia nz� Wojewódzki In-
spektorat Ochrony �rodowiska bra³ czynny udzia³
w akcjach przeciwdzia³ania, dokonywano poboru
prób i oceny stanu �rodowiska, prowadzono dzia³ania
kontrolne i pokontrolne. 

Charakterystykê szczegó³ow¹ zdarzeñ i opis dzia-
³añ s³u¿b zaanga¿owanych w rozpoznanie i zwalcza-
nie nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska obrazuje
tabela. 



Tabela II.2.1. Rejestr nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska w 2000 r. na obszarze województwa dolno�l¹skiego (zdarzenia o znamionach nz�)
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Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, powo³any do
¿ycia na podstawie ustawy o ochronie i kszta³towaniu
�rodowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity 
Dz. U. nr 49 z 15.04.1994 r., poz. 196 z pó�niejszymi
zmianami), rozpocz¹³ samodzieln¹ dzia³alno�æ
w lipcu 1993 r., a od 1 stycznia 1999 r. obj¹³ zasiê-
giem dzia³ania teren województwa dolno�l¹skiego. 

Fundusz realizuje zadania statutowe poprzez
udzielanie niskooprocentowanych po¿yczek oraz do-
tacji, a tak¿e dop³at do kredytów preferencyjnych
udzielanych przez niektóre banki na zadania ochrony
�rodowiska. Wyp³aty nastêpuj¹ na podstawie
dwustronnych umów zawieranych pomiêdzy wnio-
skodawc¹ a Funduszem. 

3.1. WP£YWY WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU

Bilans Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu sporz¹dzo-
ny na dzieñ 31.12.2000 r. zamkn¹³ siê sum¹ bilansow¹
203 681 372,97 z³. Rachunek zysków i strat za okres
01.01.2000�31.12.2000 r. wykazuje zysk netto
w wysoko�ci 7 000 169,66 z³. 

Na wysoko�æ przychodów zasadniczy wp³yw
mia³y wp³ywy z op³at za gospodarcze korzystanie ze
�rodowiska, za szczególne korzystanie z wód i urz¹-
dzeñ wodnych oraz kar za naruszenie wymagañ
ochrony �rodowiska, które w 2000 r. wynios³y
61 534 tys. z³ (w 1999 r. � 70 674 tys. z³). 

3.2. DZIA£ALNO�Æ STATUTOWA
W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH
OCHRONY �RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

W 2000 r. zawarto ogó³em 449 umów na kwotê
139 006,4 tys. z³, w tym 100 umów po¿yczek na
kwotê 64 087,3 tys. z³ oraz 349 umów dotacji na
kwotê 74 919,1 tys. z³. 

Bior¹c pod uwagê zadania kontynuowane, rozpo-
czête przed 1 stycznia 2000 r., oraz nowe, których re-
alizacja rozpoczêta zosta³a w 2000 r. Fundusz nadzo-
rowa³ w omawianym okresie realizacjê 472 zadañ, na
dofinansowanie których zawartych zosta³o 513 umów
po¿yczek i dotacji. 

Na podstawie zawartych w 2000 r. i latach ubie-
g³ych umów po¿yczek i dotacji Fundusz wyp³aci³ na

Tabela II.3.1. Wydatki statutowe WFO�iGW we Wroc³awiu w 2000 r.

3. DZIA£ALNO�Æ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ WE WROC£AWIU W 2000 R.



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

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

Wykres II.3.1. Wydatki statutowe WFO�iGW we Wroc³awiu w 2000 r.

realizacjê 437 nowych i kontynuowanych zadañ zwi¹-
zanych z ochron¹ �rodowiska i gospodark¹ wodn¹ 135
107,2 tys. z³ oraz dodatkowo 573,3 tys. z³ na dop³aty
do kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki
w ramach zawartych umów. £¹cznie �rodki wyp³aco-
ne na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych i pozo-
sta³ych osi¹gnê³y wysoko�æ 135 680,5 tys. z³, z czego
po¿yczki wynios³y 56 791,3 tys. z³ (41,9%), dotacje
78 315,9 tys. z³ (57,7%), a dop³aty do oprocentowania
kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki ze
�rodków w³asnych stanowi³y 0,4% ca³o�ci wydatków. 

Uwzglêdniaj¹c rangê potrzeb w zakresie ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej Fundusz najwiêcej
�rodków wydatkowa³ na: 
§ ochronê wód � 66 103,8 tys. z³ (48,7% wydatko-
wanych �rodków) � dofinansowanie 88 zadañ, 
§ ochronê powietrza � 28 583,1 tys. z³ (21,1%) �
dofinansowanie 149 zadañ, 
§ gospodarkê wodn¹ i ochronê przeciwpowodzio-
w¹ � 19 189,7 tys. z³ (14,1%) � dofinansowanie
40 zadañ, 
§ ochronê powierzchni ziemi � 9 306,3 tys. z³
(6,9%) � dofinansowanie 20 zadañ, 
§ ochrona przyrody i lasów, edukacja ekologiczna,
monitoring �rodowiska, nadzwyczajne zagro¿enia
i pozosta³e zadania � 11 924,3 tys. z³ (8,8%) � do-
finansowanie 140 zadañ. 
Fundusz wydatkowa³ w 2000 r. na dofinansowanie

zadañ z zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki
wodnej �rodki w wysoko�ci 135 107,2 tys. z³, wyp³a-
caj¹c je na zadania realizowane przez: 
§ gminy oraz podmioty zale¿ne (jednostki komu-
nalne, szko³y i inne) � 59,7% tj. 80 649,1 tys. z³
(56% stanowi³y dotacje, a 44% po¿yczki), 
§ podmioty gospodarcze � 16,1% tj. 21 751,0 tys.
z³ (97,6% stanowi³y po¿yczki, 2,4% dotacje), 
§ administracjê rz¹dow¹ oraz jednostki jej podle-
g³e � 11,0% tj. 14 836,5 tys. z³ (100% stanowi³y
dotacje), 

§ jednostki podleg³e Zarz¹dowi Województwa �
5,0% tj. 6 718,1 tys. z³ (100% stanowi³y dotacje), 
§ pozosta³ych inwestorów � 4,7% tj. 6 364,7 tys. z³
(100% stanowi³y dotacje), 
§ powiaty i ich jednostki � 3,5% tj. 4 787,8 tys. z³
(98,6% stanowi³y dotacje, 1,4% po¿yczki). 
Inwestycje oddane do u¿ytku w 2000 r. przyczyni-

³y siê miêdzy innymi do osi¹gniêcia nastêpuj¹cych
efektów: 
§ zakoñczono i oddano do u¿ytku 10 oczyszczalni
�cieków, w tym: 6 nowo wybudowanych, 1 moder-
nizowan¹ i 1 rozbudowywan¹ mechaniczno-biolo-
giczn¹ oczyszczalniê oraz 2 oczyszczalnie prze-
mys³owe. £¹czna przepustowo�æ zrealizowanych
oczyszczalni wynosi 25 701 m3/d. W efekcie tych
dzia³añ zaistnia³a mo¿liwo�æ ograniczenia ³adunku
zanieczyszczeñ odprowadzanych w �ciekach: 

- BZT5 � 12 952,305 w kg/d, 
- zawiesina ogólna- 5 603,72 w kg/d, 
- fosfor ogólny-255,118 w kg/d, 
- azot ogólny- 866,73 w kg/d; 

§ na terenie 43 gmin wybudowano 217,5 km sieci
kanalizacyjnych, 
§ zmodernizowano 123 kot³ownie opalane pali-
wem sta³ym na kot³ownie opalane gazem lub ole-
jem opa³owym o ³¹cznej mocy 124,68 MW, zli-
kwidowano 29 kot³owni, w tym 16 kot³owni po-
przez pod³¹czenie do sieci ciep³owniczych i 13
wyniku modernizacji kot³owni, wybudowano no-
we sieci ciep³ownicze o ³¹cznej d³ugo�ci 9 188 m,
wybudowano nowe sieci gazowe o ³¹cznej d³ugo-
�ci 56 388 m, wymieniono 70 wêz³ów hydroelewa-
torowych na wymiennikowe. Obiekty i instalacje
przekazane do eksploatacji w ci¹gu 2000 r. pozwo-
l¹ na obni¿enie w skali roku emisji: 

- py³u � 1 031,866 Mg/r, 
- SO2 � 1 132,696 Mg/r, 
- NOx � 266,453 Mg/r, 
- CO � 1 308,356 Mg/r; 
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§ wybudowano i zmodernizowano 6 sk³adowisk
o ³¹cznej powierzchni 13,4 ha i kubaturze
778 123,4 m3, 
§ zrekultywowano 2 sk³adowiska o pow. 2,7 ha, 
§ zakoñczono i oddano do u¿ytku 5 stacji uzdat-
niania wody, 
§ wybudowano 152,2 km sieci wodoci¹gowych, 
§ przeprowadzono remont 3 jazów, 
§ udro¿niono rzeki i potoki na d³ugo�ci 79,7 km
oraz przeprowadzono uzupe³nienie brakuj¹cych
odcinków wa³ów przeciwpowodziowych na d³ugo-
�ci 0,76 km, 

§ wybudowano 4 zbiorniki retencyjne o pojemno-
�ci 1 672 tys. m3. 
W ramach pozosta³ych wydatków statutowych

Fundusz wydatkowa³ w 2000 r. �rodki na dofinanso-
wanie realizacji: 
§ 22 zadañ z zakresu ochrony przyrody i lasów, 
§ 62 zadañ z zakresu edukacji ekologicznej, 
§ 10 zadañ z zakresu monitoringu �rodowiska, 
§ likwidacjê skutków 9 nadzwyczajnych zagro¿eñ
�rodowiska, 
§ 37 ró¿norodnych zadañ z dziedziny ochrony �ro-
dowiska i gospodarki wodnej.

4. GOSPODARKA WODNO-�CIEKOWA NA TERENIE MIASTA WROC£AW

Rok 2000 by³ czwartym rokiem realizacji zatwier-
dzonego przez Radê Miejsk¹ Wroc³awia w 1997 r.
��rednioterminowego programu dzia³ania MPWiK�.
Nadrzêdnym celem dzia³añ jest ci¹g³a poprawa jako�ci
wody, zwiêkszenie niezawodno�ci uk³adu dystrybucji
wody oraz systemu odbioru �cieków. Kontynuowano
realizacjê planów remontów i odbudowy popowodzio-
wej oraz zadañ ww. planu �rednioterminowego.
W 2000 r. realizowano pozosta³e zadania programów
odbudowy i modernizacji popowodziowej: 

1. �Projekt Likwidacji Skutków Powodzi z 1997�
wspó³finansowany przez Bank �wiatowy, 

2. �Program usuwania skutków powodzi� wspó³fi-
nansowany przez Rz¹d Szwecji. 
Zadania objête powy¿szymi programami traktowane
by³y jako priorytetowe. 

Ponadto realizowano uzgodniony z Gmin¹ harmo-
nogram g³ównych inwestycji kanalizacyjnych na tere-
nie miasta. Obejmowa³ on miêdzy innymi takie inwe-
stycje jak: 
§ Wroc³awska Oczyszczalnia �cieków, 
§ Program �Bystrzyca�, 
§ Kolektor ��lêza�. 

Zadania te równie¿ wspomagane by³y przez zewnêtrz-
ne �ród³a finansowania (Bud¿et Pañstwa, NFO�iGW,
WFO�iGW itp). 

4.1. INWESTYCJE Z ZAKRESU POBORU
WODY

W 2000 r. kontynuowano prace nad dekolmatacj¹
oraz remontem studni poborowych jak równie¿
innych elementów uk³adu infiltracji. Zabiegowi
dekolmatacji poddano kolejne 50 szt. studni, tym ra-
zem z III i VIII grupy. Ponadto wymieniono kilkadzie-
si¹t w³azów studziennych, wykonano relining ruroci¹-
gu odpowietrzaj¹cego system IV, V, VI i VII grupy,
wymieniano zasuwy na ruroci¹gach lewarowych. 

Rozpoczêto realizacjê nowej pompowni wód infil-
tracyjnych Radwanice (50000 m3/d). Inwestycja
zostanie zakoñczona w 2001 r. W najbli¿szej przy-
sz³o�ci pompownia bêdzie dostarczaæ wodê infiltra-

cyjn¹ do ZPW �Na Grobli� a w dalszej perspektywie
równie¿ do ZPW �Mokry Dwór�. 

Zakoñczono prace w ramach kompleksowej mo-
dernizacji pompowni Czechnica (dla ZPW Mokry
Dwór) i Bierzany (dla ZPW Na Grobli). Prace by³y
wspó³finansowane przez Rz¹d Królestwa Szwecji
w ramach usuwania skutków powodzi z 1997 r. Pom-
pownie s¹ ca³kowicie zautomatyzowane i przygoto-
wane do pracy bezobs³ugowej. 

Zlecono wykonanie �Koncepcji modernizacji
i rozbudowy systemu ujêæ infiltracyjnych�. Wykona-
ne opracowanie okre�li dyspozycyjne zasoby wód
infiltracyjnych, pos³u¿y do podjêcia decyzji co do kie-
runków rozwoju systemu infiltracji na wroc³awskich
terenach wodono�nych a tak¿e sprecyzuje najdogod-
niejsze lokalizacje przysz³ych systemów nowych ujêæ. 

Wszystkie omawiane dzia³ania w znacznym
stopniu przyczyni¹ siê do poprawy dostarczanego do
ZPW �Na Grobli� surowca (w przysz³o�ci równie¿ do
ZPW �Mokry Dwór�, zwiêksz¹ jego ilo�æ, poprawi¹
pewno�æ dostawy wody do miasta. 

4.2. PRODUKCJA WODY

ZPW �Mokry Dwór�

Kontynuowano prace modernizacyjne systemu
koagulacji i sedymentacji. Prowadzono prace budow-
lane przygotowuj¹ce osadniki do monta¿u zgarniaczy
osadu, zamontowano systemy zgarniania na kolejnych
osadnikach. Na dop³ywie prowadzono monta¿
nowych mieszade³ (modernizacja systemu wolnego
mieszania). 

Zakoñczono budowê instalacji do dezynfekcji wo-
dy przy u¿yciu dwutlenku chloru. Nowoczesna insta-
lacja ma mo¿liwo�æ automatycznej, ca³kowicie bezob-
s³ugowej pracy. 

Wykonano modernizacjê istotnego elementu insta-
lacji p³ukania filtrów - wymieniono pompy i dmucha-
wy. Nowe urz¹dzenia w znacznym stopniu usprawni¹
proces p³ukania, w porównaniu ze starymi urz¹dzenia-
mi zu¿ywaj¹ znacznie mniej energii i umo¿liwiaj¹
docelow¹ automatyzacjê ca³ego kompleksu filtrów. 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

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

Tabela II.4.1. Oczyszczalnie �cieków we Wroc³awiu

W ramach Programu Pomocy Rz¹du Szwecji
w usuwaniu skutków powodzi z 1997 r. zakoñczono
inwestycje na pompowni melioracyjnej i pompowni
II°. Pompownia melioracyjna jest odpowiedzialna za
odprowadzenie wód gruntowych z enklawy Mokry
Dwór oraz za odprowadzanie wód przelewowych
z obiektów zak³adu uzdatniania. Pompownia dzia³a
bezobs³ugowo i jest w pe³ni zautomatyzowana.
W pompowni IIo wymieniono wszystkie zespo³y
pompowe. Pompownia jest przystosowana do ela-
stycznej pracy z ró¿nymi wydajno�ciami w zale¿no-
�ci od aktualnych potrzeb. 

Zlecono opracowanie bardzo wa¿nych dokumenta-
cji: budowy ruroci¹gu wody podczyszczonej do na-
wadniania terenów wodono�nych (po procesie koagu-
lacji) oraz systemu odprowadzania osadów pokoagu-
lacyjnych z ZPW �Mokry Dwór� do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Prace projektowe zostan¹ zakoñczone
w 2001 r. a realizacja, podzielona na etapy w kolej-
nych latach. 

ZPW �Na Grobli�
Najwa¿niejszym zadaniem, którego realizacjê roz-

poczêto zleceniem dokumentacji wykonawczej
w 2000 roku by³a kompleksowa modernizacja g³ów-
nego ci¹gu technologicznego zak³adu obejmuj¹ca: bu-
dowê nowych filtrów piaskowych, filtrów wêglo-
wych, nowej instalacji ozonowania, obiektów gospo-
darki osadowej oraz instalacji �rodków chemicznych.
Realizacja przedsiêwziêcia w ramach zg³oszonego do
wspó³finansowania w ramach funduszu ISPA �Wro-
c³awskiego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego� plano-
wana jest na lata 2002-2004. 

Rozpoczêto i w znacznym stopniu zrealizowano
now¹ Pompowniê Wody Czystej. Zadanie wspófinan-
sowane jest przez Bank �wiatowy. Zakoñczenie inwe-
stycji oraz uruchomienie obiektu w pe³nej automatyce
planuje siê na rok 2001. 

Zlecono do wykonania 2 istotne dokumentacje,
bêd¹ce niejako uzupe³nieniem kompleksowej moder-

nizacji zak³adu tj. modernizacjê komór magazyno-
wych koagulantu oraz remont od¿elaziacza (wszyst-
kie bran¿e). 

4.3. SIEÆ WODOCI¥GOWA WROC£AWIA

Nadrzêdnym celem MPWiK jest zapewnienie
mieszkañcom ci¹g³o�ci dostawy wody, mo¿liwie naj-
wy¿szej jej jako�ci. Realizacja tego celu prowadzona
by³a poprzez dzia³ania: 
§ czyszczenie i renowacjê ruroci¹gów rozdziel-
czych metodami compact pipe, swegelining i reli-
ning (oko³o 3,9 km sieci wodoci¹gowej). Prace
prowadzono na osiedlu Ksi¹¿e Ma³e oraz w uli-
cach: Ruska, Nowy �wiat, Sucha, Stanis³awow-
ska, Legnicka i Traugutta, 
§ przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ w nastêpuj¹-
cych ulicach: Kwidzyñska, Karkonoska, Powstañ-
ców �l. Harcerska, Dzier¿onia, �w. Katarzyny,
Piaskowa, Grabiszyñska, Na Ostatnim Groszu,
Legnicka, Zag³oby, We³niana, Grecka, Ma³achow-
skiego oraz Bardzka. £¹cznie wymieniono 7,4 km
sieci wodoci¹gowej. 

4.4. INWESTYCJE Z ZAKRESU
KANALIZACJI I OCZYSZCZANIA
�CIEKÓW

W 2000 r. kontynuowano prace inwestycyjne na
terenie m. Wroc³aw w nastêpuj¹cym zakresie: 

Sieæ kanalizacyjna Wroc³awia i kolektory

Kontynuowano budowê kolektora ��lêza�, który
zbiera �cieki i odprowadza je poprzez kolektor �Odra�
do Wroc³awskiej Oczyszczalni �cieków. �cieki te,
w ilo�ci docelowej 30000 m3/d, doci¹¿¹ oczyszczal-
niê do nominalnej przepustowo�ci. Realizacja obecne-
go odcinka ma na celu skanalizowanie po³udniowo-
-zachodniej czê�ci miasta i przewidziana jest na lata
1999-2001. Nastêpnym etapem budowy kolektora
��lêza� bêdzie skanalizowanie po³udniowej i po³u-
dniowo-wschodniej czê�ci Wroc³awia. 
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Rysunek II.4.1. System odbioru i oczyszczania �cieków w m. Wroc³aw



W ramach programu �Bystrzyca� maj¹cego na ce-
lu kompleksowe skanalizowanie Stab³owic, Z³otnik
oraz Le�nicy zakoñczono budowê magistrali
w ul. Starogajowej. 

D¹¿¹c do likwidacji pozosta³ych �róde³ zanie-
czyszczenia wód i gleby realizowana bêdzie budowa
osiedlowych sieci kanalizacyjnych. Gmina Wroc³aw
wraz z MPWiK opracowa³a program skanalizowania
lewobrze¿nej czê�ci Wroc³awia. 

W 2000 r. rozpoczêto realizacjê zadania pn.
�Budowa systemu odprowadzania �cieków z dzielnicy
Psie Pole�, które obejmuje zakresem modernizacjê
przepompowni Psie Pole oraz budowê kana³u t³oczne-
go od przepompowni do ul. Krzywoustego. Zadanie
zostanie zakoñczone w 2001 r. 

W 2000 r. wymieniono 2,7 km sieci kanalizacji
rozdzielczej. Prace prowadzono w ulicach: Grabiszyñ-
skiej, Hiszpañskiej, Piaskowej, �w. Ducha, Kraiñskie-
go, Ma³achowskiego, Legnickiej, Karkonoskiej, Po-
wstañców �l., Grodzkiej, Modrzewskiego, Nankiera,
Kie³ba�niczej oraz Pu³askiego. 

Wroc³awska Oczyszczalnia �cieków
Budowa WO� prowadzona jest zgodnie z przyjê-

tym harmonogramem zak³adaj¹cym: 
§ zakoñczenie II etapu dotycz¹cego czê�ci biolo-

gicznej i gospodarki osadowej oraz przekazanie do
rozruchu w 2000 r., 

§ uzyskanie efektu ekologicznego oraz nominalnej
ilo�ci �cieków � 90000 m3/d do koñca czerwca
2001 r. 
Zakoñczono nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: 
§ wyposa¿enie bloków biologicznych, 
§ osadniki wtórne, 
§ wydzielone komory fermentacyjne wraz z trzo-
nem technologicznym, 
§ wyposa¿enie stacji dmuchaw i stacji transforma-
torowej, 
§ wyposa¿enie zagêszczaczy osadów przefermen-
towanych, 
§ sieci miêdzyobiektowe dla II etapu, 
§ drugostronne zasilanie WO�. 
W ramach realizacji inwestycji WO� zakoñczono

budowê ruroci¹gu t³ocznego o φ 1,2 m z Nowego Por-
tu do kolektora Odra. Jednocze�nie, w ramach kontrak-
tu PHARE, w miesi¹cu czerwcu 2000 r. rozpoczêto re-
alizacjê przepompowni Nowy Port. Trwaj¹ce inten-
sywne prace w tym kierunku pozwoli³y na robocze
uruchomienie przepompowni Nowy Port w grudniu
2000 r. i skierowanie �cieków z po³udniowej czê�ci
Wroc³awia do WO� w ilo�ci ok. 25000 m3/d.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

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