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10. STRESZCZENIE

Kolejny ju¿ Raport o stanie œrodowiska w woje-
wództwie dolnoœl¹skim ukazuje siê w formie, która po-
zwala na œledzenie problemów i przemian zachodz¹-
cych w œrodowisku w uk³adzie trzech œciœle ze sob¹ po-
wi¹zanych bloków: presje – stan – reakcje. Na tym tle,
dla ka¿dego z komponentów, mo¿na przeœledziæ, z jaki-
mi elementami presji mamy do czynienia i jak wp³ywa-
j¹ one na stan œrodowiska oraz jakie dzia³ania s¹ podej-
mowane, aby to szkodliwe oddzia³ywanie wyelimino-
waæ, a przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyæ. 

Raport nasz adresowany jest w równym stopniu do
œrodowisk decydentów, grona naukowców, jak i szero-
kich krêgów spo³eczeñstwa skupionych b¹dŸ to w eko-
logicznych organizacjach pozarz¹dowych b¹dŸ te¿ indy-
widualnie zainteresowanych otaczaj¹cych ich œrodowi-
skiem. Liczymy, ¿e publikacja ta – jak inne tego typu
opracowania – pozwoli na szersze zrozumienie zale¿no-
œci wystêpuj¹cych w szeroko pojêtym obszarze ochro-
ny œrodowiska, a co za tym idzie œwiadome i racjonalne
korzystanie z jego zasobów. 

Wyniki prowadzonych badañ potwierdzaj¹, ¿e wielo-
letnie trendy zmian w wielu komponentach œrodowiska
maj¹ d³ugofalowy i pozytywny charakter. Nie obserwu-
je siê gwa³townych czy trwa³ych zmian na gorsze, a wy-
stêpuj¹ce od czasu do czasu przekroczenia maj¹ incy-
dentalny charakter, czêsto zwi¹zany np. z realizowany-
mi na danym obszarze inwestycjami. Z drugiej strony
wiêkszoœæ problemów i zagro¿eñ zidentyfikowanych
w poprzednich latach znajduje swoje potwierdzenie
w tegorocznych ocenach, co mo¿e oznaczaæ, ¿e choæ
poprawnie zosta³y one zidentyfikowane, proces ich eli-
minacji jeszcze trwa lub na jego drodze wystêpuj¹ prze-
szkody i opóŸnienia. Czynnikiem o du¿ym znaczeniu
mo¿e byæ ukoñczenie wielkich inwestycji drogowych,
jak Wroc³awska Obwodnica Autostradowa czy przebu-
dowa – w zwi¹zku z organizacj¹ Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej EURO 2012 – g³ównych ci¹gów komu-
nikacyjnych Wroc³awia. Ich wp³yw na stan takich kom-
ponentów œrodowiska jak ha³as czy powietrze jest bo-
wiem bardzo istotny i kolejne raporty winny przynieœæ
dalsze informacje w tym zakresie. 

Oceniaj¹c jakoœæ powietrza nie sposób nie odnieœæ
siê do wyników klasyfikacji stref zarówno ze wzglêdu na
kryterium ochrony zdrowia ludzi, jak i kryterium ochro-
ny roœlin. Obie te klasyfikacje wskaza³y na potrzebê
opracowania programów ochrony powietrza dla stref
województwa dolnoœl¹skiego. O ile ogólna wielkoœæ
emisji zanieczyszczeñ gazowych utrzymuje siê w ci¹gu
ostatnich lat na zbli¿onym poziomie, a wielkoœæ emisji
zanieczyszczeñ py³owych spada, to w wielu miejscach,
zw³aszcza w miastach, w dalszym ci¹gu odnotowuje siê
przekroczenia norm jakoœci powietrza. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje problem nadmiernego zapylenia po-
wietrza. Ponadnormatywne stê¿enia py³u zawieszonego

PM10 zanotowano w 2010 r. a¿ w 54% stanowisk po-
miarowych. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego
stwierdzono równie¿ w przypadku py³u zawieszonego
PM2.5 w najwiêkszych miastach województwa. Za ca-
³oroczny wysoki poziom stê¿eñ py³u w powietrzu odpo-
wiedzialny jest transport drogowy. Jednak najwy¿sze
stê¿enia py³u rejestrowane s¹ w okresie zimowym
i zwi¹zane s¹ z przestarza³ym systemem ogrzewania
budynków indywidualnych w „starych” dzielnicach
miast i tzw. „nisk¹” emisj¹, co wielokrotnie by³o ju¿ sy-
gnalizowane w poprzednich raportach oraz opracowa-
niach dotycz¹cych poszczególnych powiatów i miast. 

Istotnym zadaniem dla poprawy jakoœci powietrza
jest realizacja „Naprawczych programów ochrony po-
wietrza dla stref na terenie województwa dolnoœl¹skie-
go, w których zosta³y przekroczone poziomy dopusz-
czalne i docelowe substancji w powietrzu”, które Sej-
mik Województwa Dolnoœl¹skiego przyj¹³ Uchwa³¹ NR
III/44/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. Przeprowadzenie
dzia³añ wskazanych w ww. opracowaniu, w tym m. in.
wspomnianych inwestycji, dotycz¹cych budowy no-
wych dróg szybkiego ruchu i obwodnic lub przebudo-
wy istniej¹cych ci¹gów komunikacyjnych, bêdzie mia³o
istotny wp³yw na jakoœæ powietrza. 

Wiele z inwestycji zosta³o ju¿ podjêtych i zrealizowa-
nych. W 2010 r. wydatkowano ponad 32 mln z³ na dzia-
³ania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego
i klimatu, z czego prawie 20 mln z³ na termomoderniza-
cjê budynków. Blisko 30% tej kwoty stanowi³o dofinan-
sowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Dzia³ania te powinny wydat-
nie przyczyniæ siê do obni¿enia w latach nastêpnych
emisji do powietrza. 

Kolejnym niezwykle istotnym elementem œrodowi-
ska s¹ wody, których zasoby maj¹ charakter ograniczo-
ny i podatny na degradacjê. St¹d bardzo istotnym czyn-
nikiem jest ograniczanie iloœci pobieranej wody, co
przek³ada siê na iloœæ odprowadzanych œcieków oraz
d¹¿enie do maksymalnego, ale uzasadnionego ekono-
micznie, stopnia oczyszczenia jak najwiêkszej iloœci
œcieków. W ostatnich latach ten typ presji utrzymywa³
siê na zbli¿onym poziomie przy jednoczesnym wzroœcie
iloœci œcieków, z których w zwiêkszonym stopniu usu-
wane s¹ zwi¹zki biogenne. Niemniej jednak nale¿y od-
notowaæ du¿e ró¿nice w stopniu skanalizowania obsza-
rów wiejskich i miejskich, a co za tym idzie znacznie
mniejsz¹ iloœæ œcieków z terenów wiejskich oczyszcza-
nych w oczyszczalniach. 

W 2010 r. przeprowadzono ocenê stanu wód w jed-
nolitych czêœciach wód, które sklasyfikowano jako za-
gro¿one ryzykiem nieosi¹gniêcia celów Ramowej Dy-
rektywy Wodnej oraz ocenê stopnia eutrofizacji wód
powierzchniowych za lata 2008-2010. Wyniki tych ocen
s¹ w du¿ym stopniu zbie¿ne. W oko³o 10% punktów
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nie stwierdzono wystêpowania zjawiska eutrofizacji,
a w kolejnych 24% punktów o eutrofizacji decydowa³y
przekroczenia tylko jednego parametru. Jednoczeœnie
punkty, w których wszystkie wskaŸniki uwzglêdniane
w ocenie stopnia eutrofizacji przekracza³y dopuszczalne
normy charakteryzowa³y siê tak¿e s³abym stanem eko-
logicznym. 

Z kolei ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia lud-
noœci w wodê do spo¿ycia, wykaza³a, ¿e wiêkszoœæ tych
wód pod wzglêdem sk³adu fizykochemicznego jest odpo-
wiednia dla celów, jakie dla tych wód zosta³y ustanowio-
ne. Problemem jest wystêpuj¹ce sporadycznie w niektó-
rych punktach zanieczyszczenie bakteriologiczne. 

Tak¿e wody podziemne, bêd¹ce g³ównym Ÿród³em
wody do picia dla ludnoœci, w wiêkszoœci charakteryzu-
j¹ siê dobrym stanem chemicznym. Natomiast odwrot-
na sytuacja dotyczy wód podziemnych na obszarach
bezpoœrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami, gdzie
blisko w po³owie badanych punktów stwierdzono wody
z³ej i niezadowalaj¹cej jakoœci. 

Rok 2010 by³ tym, w którym zamkniêto realizacjê
wielu wa¿nych z punktu widzenia ochrony wód projek-
tów, w tym obejmuj¹cego m.in. budowê blisko 235 km
sieci kanalizacyjnej Karkonoskiego Systemu Wodoci¹-
gów i Kanalizacji. W powi¹zaniu z innymi inwestycjami
w regionie stwarza to perspektywê dalszej poprawy jako-
œci wód oraz standardu ¿ycia mieszkañców i turystów. 

Województwo dolnoœl¹skie posiada najlepsz¹
w skali kraju informacjê o zanieczyszczeniu gleb regio-
nu. Przewa¿aj¹ca powierzchnia gruntów ornych woje-
wództwa to gleby o naturalnej i podwy¿szonej zawarto-
œci metali ciê¿kich (stopieñ 0 i I), gdzie nie stwierdza siê
przekroczenia standardów jakoœci gleby i standardów
jakoœci ziemi. Nawet w warunkach niskiego odczynu
istnieje na nich ma³e prawdopodobieñstwo przekrocze-
nia obowi¹zuj¹cych standardów. Zanieczyszczenie gleb
w województwie dolnoœl¹skim zwi¹zane jest z dzia³al-
noœci¹ cz³owieka i emisj¹ przemys³ow¹. Tereny wokó³
zak³adów przemys³owych, sk³adowisk i tras komunika-
cyjnych charakteryzowa³y siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹
metali ciê¿kich, benzo(a)pirenu i sumy WWA. Podejmo-
wane s¹ jednak prace, na razie na niewielka skalê, ma-
j¹ce na celu rekultywacjê i powrót do okreœlonych
w przepisach standardów jakoœci gleby oraz standar-
dów jakoœci ziemi. 

Du¿¹ uci¹¿liwoœci¹ dla mieszkañców Dolnego Œl¹-
ska, zw³aszcza du¿ych aglomeracjach miejskich jest na-
rastaj¹cy ha³as. Przyczyn¹ tego jest wzrastaj¹ca liczba
pojazdów – w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat wzros³a ona
blisko dwukrotnie – i nienad¹¿aj¹cy za tym stan infra-
struktury drogowej. Wykonane badania dokumentuj¹
istotn¹ degradacjê klimatu akustycznego wzd³u¿ wa¿-
niejszych tras komunikacyjnych Dolnego Œl¹ska. Ha³as
drogowy jest powa¿nym problemem dla mieszkañców
wszystkich budynków zlokalizowanych w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 3 m od drogi. Alternatyw¹ jest „wyprowa-
dzanie” strumienia pojazdów, zw³aszcza w ruchu tran-

zytowym, poza obszary zwartej zabudowy. Dotyczy to
szczególnie Wroc³awia, gdzie trwaj¹ prace zwi¹zane
z budow¹ obwodnicy autostradowej i przebudow¹ uk³a-
du komunikacyjnego miasta, maj¹ce na celu zwiêksze-
nie p³ynnoœci ruchu oraz wprowadzenie alternatywnych
œrodków transportu miejskiego. 

Wyzwaniem zarówno dla w³adz samorz¹dowych, jak
i samych mieszkañców s¹ wytwarzane odpady, tak ko-
munalne jak i przemys³owe, których powstaje blisko
dziesiêciokrotnie wiêcej ni¿ komunalnych. Gospodarka
odpadami stanowi jeden z najwa¿niejszych obszarów
dzia³alnoœci samorz¹dów szczebla lokalnego i rola ta
bêdzie systematycznie wzrastaæ. 

Stopieñ segregacji odpadów komunalnych, aczkol-
wiek wzrastaj¹cy z ka¿dym rokiem, jest w dalszym ci¹-
gu dalece niewystarczaj¹cy i ponad 80% tych odpadów
jest deponowane na sk³adowiskach. 

Na uwagê zas³uguje jednak fakt sta³ego zmniejsza-
nia siê iloœci wytwarzanych odpadów przemys³owych
i zwiêkszaj¹cego siê stopnia odzyskiwania – w 2010 r.
by³o to blisko 55%. Nie zmienia to jednak rzeczywistej
skali problemu, gdy¿ w dalszym ci¹gu s¹ to du¿e iloœci
odpadów do zagospodarowania. 

Kolejnym problemem w dziedzinie gospodarki od-
padami, z którym musz¹ zmierzyæ siê przede wszyst-
kim w³adze samorz¹dowe, jest unieszkodliwianie ele-
mentów zawieraj¹cych azbest oraz likwidacja mogilni-
ków. Dat¹ graniczn¹ usuniêcia z terytorium kraju pro-
duktów i odpadów zawieraj¹cych azbest, wynikaj¹c¹
z podpisanego przez Polskê traktatu akcesyjnego, jest
rok 2032. Rozwi¹zywanie tego problemu zosta³o rozpo-
czête, trwa inwentaryzacja budynków i urz¹dzeñ zawie-
raj¹cych azbest, jednak¿e jak dot¹d jedyn¹ metod¹
unieszkodliwiania tych odpadów w Polsce jest ich sk³a-
dowanie na odpowiednio przygotowanych sk³adowi-
skach. Z kolei problem mogilników jest rozwi¹zywany
na bie¿¹co przy pomocy œrodków z WFOŒiGW we
Wroc³awiu – w 2010 r. na terenie województwa dolno-
œl¹skiego zosta³o zlikwidowane szeœæ z oœmiu istnieja-
cych. Pozytywnym faktem jest bardzo wysoki stopieñ
recyklingu i odzysku czêœci z pojazdów wycofanych
z eksploatacji. 

Jedynym komponentem œrodowiska, w obszarze
którego nie odnotowano szkodliwego oddzia³ywania,
jest promieniowanie elektromagnetyczne. Prowadzony
systematycznie od 2005 r. na obszarze Dolnego Œl¹ska
monitoring PEM nie wykaza³ przekroczeñ dopuszczal-
nych poziomów w œrodowisku. Punkty pomiarowe,
w których wykonywano badania by³y zlokalizowane
w miejscach dostêpnych dla ludnoœci usytuowanych na
obszarze ca³ego województwa dolnoœl¹skiego. Szcze-
góln¹ uwagê zwrócono na centralne dzielnice b¹dŸ
osiedla du¿ych miast, gdzie w zwi¹zku z intensywnym
rozwojem sieci bezprzewodowego dostêpu do Interne-
tu, a tak¿e telefonii komórkowej, prowadz¹cymi do za-
gêszczenia stacji bazowych telefonii komórkowej, mo¿-
na by siê spodziewaæ przekroczeñ poziomów pól elek-
tromagnetycznych. 
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