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PODSUMOWANIE

Dol ny Śląsk – z ca łym swo im zróż ni co wa niem kra jo -
bra zo wo -przy rod ni czym, bo gac twem form i ga tun ków
bio lo gicz nych i wie lo ra kim dzie dzic twem kul tu ro wym –
sta no wi je den z naj bar dziej atrak cyj nych re gio nów Pol ski. 

Re gion na le ży do naj bar dziej zur ba ni zo wa nych ob -
sza rów w Pol sce, w mia stach miesz ka po nad 56% lud -
no ści. Przez te ry to rium wo je wódz twa bie gną głów ne
eu ro pej skie szla ki trans por to we, w tym jed na z naj więk -
szych eu ro pej skich rzek – Od ra i co raz bar dziej zy sku -
ją cy na zna cze niu port lot ni czy we Wro cła wiu. Jest to
tak że je den z re jo nów naj bar dziej za sob nych w su row -
ce mi ne ral ne. Pod wzglę dem wy two rzo ne go PKB wo je -
wódz two zaj mu je 4 miej sce w kra ju. Zna czą cym atu tem
Dol ne go Ślą ska jest rów nież je go po ło że nie – są siedz -
two Czech i Nie miec. 

Po mi mo wy so kie go stop nia uprze my sło wie nia ob -
sza ry użyt ko wa ne rol ni czo zaj mu ją bli sko 60%, a ob -
sza ry chro nio ne – 18,6% po wierzch ni wo je wódz twa.

Wo je wódz two znaj du je się w „czo łów ce” głów nych
emi ten tów za rów no ga zów, jak i py łów w Pol sce, po mi -
mo że emi sja za nie czysz czeń ze źró deł prze my sło wych
w po rów na niu do 1991 r. zmniej szy ła się – dla ga zów
ogó łem o 77%,  py łów o 96%. 

W re gio nie na dal wy stę pu ją prze kro cze nia stan dar -
dów ja ko ści po wie trza, po wo do wa ne głów nie przez tzw.
„ni ską” emi sję i trans port. Naj po waż niej szym pro ble mem
jest wy so ki po ziom za py le nia po wie trza i prze kro cze nia
stę żeń dwu tlen ku azo tu w po bli żu dróg o znacz nym na tę -
że niu ru chu. Ob ser wu je się rów nież znacz ne prze kro cze -
nia po zio mu nor ma tyw ne go ben zo(a)pi re nu – wi docz ne
zwłasz cza na ob sza rach, na któ rych do mi nu ją prze sta rza -
łe, in dy wi du al ne in sta la cje grzew cze. W let nie bar dzo sło -
necz ne dni wy stę pu ją tak że wy so kie stę że nia ozo nu.

Na prze ciw tym pro ble mom wy cho dzą pro gra my
ochro ny po wie trza, w ra mach któ rych pro wa dzo ne są
dzia ła nia pro wa dzą ce do ogra ni cze nia emi sji za nie -
czysz czeń po wie trza ze źró deł ko mu ni ka cyj nych oraz
emi sji „ni skiej” po cho dzą cej z in dy wi du al nych pa le nisk
do mo wych i nie wiel kich ko tłow ni ko mu nal nych (m. in.
PONE uchwa lo ne dla Lu bi na, Po lko wic i Szczaw na
Zdro ju). Efekt re ali zo wa nych dzia łań na praw czych po -
wi nien być osią gnię ty do 2020 r., jed nak obec nie pro -
wa dzo ne ba da nia mo ni to rin go we jesz cze nie po twier -
dza ją ocze ki wa nych efek tów.

Po mi mo wzro stu po ten cja łu prze my sło we go wo je -
wódz twa, mie rzo ne go za rów no war to ścią PKB, jak
i wiel ko ścią pro duk cji sprze da nej, ilość po bie ra nej wo -
dy i od pro wa dza nych ście ków w cią gu ostat nich lat ule -
ga ła tyl ko nie znacz nym wa ha niom. Zmie nił się je dy nie
spo sób dys try bu cji wo dy – zmniej szy ło się zu ży cie na
ce le prze my sło we i ko mu nal ne, wzro sło zu ży cie na ce -
le rol ni cze. W cią gu ostat nich lat wy bu do wa no bli sko
1400 km sie ci ka na li za cyj nej, do któ rej pod łą czo no po -
nad 50 tys. no wych użyt kow ni ków. Nie ste ty, w wie lu
po wia tach dłu gość sie ci ka na li za cyj nej na dal jest jesz -

cze nie wy star cza ją ca i to ob ra zu ję ska lę wy zwań, ja kie
na le ży pod jąć, aby po pra wić ja kość wód.

Zmia nie ule ga tak że spo sób oczysz cza nia ście ków –
przy sta le ro sną cej licz bie oczysz czal ni ście ków  co raz
więk sza ilość ście ków (w 2012 r. bli sko 46%) pod da wa -
na jest pro ce som oczysz cza nia z pod wyż szo nym usu -
wa niem związ ków bio gen nych. 

Kon se kwen cją tych jest dzia łań jest po pra wa ja ko ści
wód. Ana li za wy ni ków ba dań z ostat nich lat wy ka zu je
sys te ma tycz ny spa dek stę żeń za nie czysz czeń, szcze -
gól nie związ ków biogennych.

W 46 jed no li tych czę ściach wód (28,7% ba da nych
JCWP) od no to wa no stan/po ten cjał eko lo gicz ny do bry
lub wyż szy. Są to głów nie gór skie zlew nie o zni ko mej
pre sji oraz nie któ re zlew nie rzek ni zin nych, gdzie go -
spo dar ka wod no -ście ko wa jest upo rząd ko wa na.

Do mi nu ją cym w ska li wo je wódz twa jest stan/po ten cjał
eko lo gicz ny umiar ko wa ny – 78 JCWP (48,8%), co ob ra -
zu je za rów no ska lę za gro że nia nie osią gnię ciem ce lów
RDW do 2015 r., jak i po ten cjal ne moż li wo ści po pra wy. 

Sła by stan eko lo gicz ny wy stą pił na 15,6% ba da nych
JCWP, głów nie na rze kach, szcze gól nie tych mniej -
szych, bę dą cych od bior ni kiem ście ków ko mu nal nych,
gdzie od pro wa dza ne ście ki są oczysz czo ne zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, jed nak że ich ła du nek
prze kra cza moż li wo ści sa mo oczysz cza nia się rzek. Na
ca łym ob sza rze wo je wódz twa nie od no to wa no złe go
sta nu eko lo gicz ne go wód.

O złym sta nie che micz nym wód po wierzch nio wych,
stwier dzo nym w większości ba da nych JCWP, de cy do -
wa ły stę że nia WWA. 

Po mi mo po zy tyw nej ten den cji spad ko wej azo tu
ogól ne go i fos fo ru, na dal w 58% badanych JCWP  Dol -
ne go Ślą ska wy stę pu je zjawisko eu tro fi za cji, o której
decydują głównie wartości parametrów biologicznych.

Wy ni ki mo ni to rin gu dia gno stycz ne go wód pod ziem -
nych wy ka zu ją, że 80% to wo dy re pre zen tu ją ce do bry
stan che micz ny (kla sy I -III), a 20% to wo dy o sła bym
sta nie che micz nym (kla sy IV-V). Wy ni ki ba dań mo ni to -
rin gu ope ra cyj ne go po twier dza ją prze wa gę wód do brej
ja ko ści. Ba da nia ja ko ści wód pod ziem nych na ob sza -
rach na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu
ze źró deł rol ni czych wy ka za ły brak za nie czysz cze nia ty -
mi związ ka mi.

Grun ty or ne sta no wią pra wie 44% po wierzch ni wo je -
wódz twa, a do bre gle by i ko rzyst ny kli mat sprzy ja ją roz -
wo jo wi rol nic twa i wy so kim plo nom. Prze wa ża ją tu taj gle -
by o od czy nie lek ko kwa śnym, o ni skiej i śred niej za war -
to ści fos fo ru, śred niej za war to ści po ta su, śred niej i bar -
dzo wy so kiej za war to ści ma gne zu. Ba da nia gleb pro wa -
dzo ne w 2012 r. wy ka za ły prze kro cze nie do pusz czal nych
war to ści stę żeń w od nie sie niu do cyn ku, oło wiu, mie dzi,
ni klu, ar se nu, a tak że DDT i su my WWA (w tym w po nad
50% pró bek ben zo(a)pi re nu). W wo je wódz twie sys te ma -
tycz nie są po dej mo wa ne dzia ła nia re kul ty wa cyj ne. 
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miesz kań ców jest kli mat aku stycz ny. Na pod sta wie ba -
dań mo ni to rin go wych moż na jed no znacz nie stwier dzić,
że na te re nie na sze go wo je wódz twa pro blem uciąż li wo -
ści aku stycz nej zwią za ny jest głów nie z ha ła sem o cha -
rak te rze ko mu ni ka cyj nym (dro go wym). Nie wy dol ność
ukła dów ko mu ni ka cyj nych oraz nie wy star cza ją ca in fra -
struk tu ra dro go wa (mo sty, par kin gi ty pu „par kuj
i jedź”) są przy czy ną znacz nych prze kro czeń stan dar -
dów ochro ny śro do wi ska w za kre sie ha ła su. 

W ostat nich la tach nie znacz nie ma la ła ilość od pa -
dów ko mu nal nych ze bra nych ogó łem przy jed no cze -
snym wzro ście ilo ści od pa dów ze bra nych se lek tyw nie.
Jed nak że udział tych ostat nich (9% w 2012 r.) w dal -
szym cią gu po zo sta je na zbyt ni skim po zio mie i od bie -
ga od no to wa ne go w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej.
Na le ży mieć na dzie ję, że no we roz wią za nia praw ne i or -
ga ni za cyj ne do ty czą ce zbiór ki od pa dów ko mu nal nych
wpły ną na znacz ny wzrost stop nia se gre ga cji od pa dów
oraz ich od zy sku do dal szej prze rób ki.

Po pra wa sta nu śro do wi ska nie jest moż li wa bez
sku tecz nej eg ze ku cji obo wią zu ją ce go pra wa. Jest to –
obok pro wa dzo nych dzia łań na praw czych – waż ny ele -
ment po li ty ki śro do wi sko wej, re ali zo wa ny przez or ga ny
ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej. Jest to tak że
in stru ment odzia ły wa nia przez spo łe czeń stwo na stan
śro do wi ska re ali zu ją cy się na li nii: wnio sek o in ter wen -
cję -kon tro la -eg ze ku cja pra wa. 

W 2012 r. pra wie co czwar ty wnio sek o in ter wen cję
za koń czył się kon tro lą, nie za leż nie od kon tro li pla no -
wych i dzia łań do ty czą cych za po bie ga nia po waż nym
awa riom. W wy ni ku kon tro li zo sta ło pod ję tych wie le
dzia łań za po bie gaw czych, po cząw szy od za rzą dzeń po -
kon trol nych, po przez de cy zje kar ne i grzyw ny aż do
wnio sków do or ga nów ści ga nia. 

Ko lej nym waż nym ele men tem po li ty ki śro do wi sko -
wej jest dzia łal ność edu ka cyj no -in for ma cyj na in sty tu cji
od po wie dzial nych za wszel kie dzia ła nia w ob sza rze
ochro ny śro do wi ska. Ma my na dzie ję, że ni niej szy ra -
port choć po czę ści to za da nie re ali zu je.
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