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Charakterystyka województwa dolnośląskiego

Wo je wódz two dol no ślą skie, po ło żo ne w po łu dnio -
wo -za chod niej czę ści Pol ski, zaj mu je po wierzch nię
19 947 km2, co sta no wi 6,4% po wierzch ni kra ju. Wo je -
wódz two swo im ob sza rem obej mu je frag ment Ni żu
Środ ko wo eu ro pej skie go i Ma sy wu Cze skie go. Po łu -
dnio wa część wo je wódz twa to gór skie pa smo Su de tów.

Kli mat – umiar ko wa ny o ce chach oce anicz nych –
od zna cza się do syć ła god ny mi zi ma mi i nie zbyt upal ny -
mi la ta mi oraz cha rak te ry zu je się du żą zmien no ścią pa -
ra me trów me te oro lo gicz nych.

Wo dy po wierzch nio we zaj mu ją 173,18 km2, czy li
1,5% po wierzch ni wo je wódz twa, z cze go 143,81 km2

przy pa da na wo dy pły ną ce, zaś 29,37 km2 ha na wo dy
sto ją ce. Nie mal ca łe wo je wódz two le ży w do rze czu Od -
ry. W re gio nie ist nie je wie le sztucz nych zbior ni ków zbu -
do wa nych w ce lu prze ciw dzia ła nia po wo dziom oraz
sta wy ryb ne. 

Dol ny Śląsk pod wzglę dem za so bów eks plo ata cyj -
nych wód pod ziem nych za li cza ny jest do ob sza rów
ubo gich w wo dę (11. miej sce w Pol sce).

Na ko niec 2012 r. licz ba lud no ści Dol ne go Ślą ska
wy nio sła 2 914 362 osób, co pla su je wo je wódz two na
5. miej scu w Pol sce. Licz ba lud no ści w mia stach się ga -
ła 2 028 257, zaś na wsiach 886 105. Gę stość za lud nie -
nia osią gnę ła 146 osób na km2.

Wo je wódz two dol no ślą skie po sia da gę stą sieć ko -
mu ni ka cyj ną. Na ko niec 2012 r. w eks plo ata cji znaj do -
wa ło się 1 779 km to rów ko le jo wych. Gę stość sie ci wy -
no si ła 8,9 km na 100 km2 i jest zde cy do wa nie wyż sza
od śred niej kra jo wej (6,4 km). Ob ser wu je się jed nak że
sta ły spa dek licz by ki lo me trów eks plo ato wa nych to rów.

Dłu gość sie ci dróg o na wierzch ni utwar dzo nej wy -
no si 18 862 km, co da je 94,6 km na 100 km2 i ma z ko -
lei sta łą ten den cję wzro sto wą (w 2000 r. by ło 91,3 km
na 100 km2). 

Ob szar Dol ne go Ślą ska jest jed nym z bar dziej za -
sob nych w su row ce mi ne ral ne re jo nów Pol ski. Zło ża
rud mie dzi są wy jąt ko wo bo ga te w in ne pier wiast ki che -
micz ne, ta kie jak: sre bro, ni kiel, ko balt i zło to. Eks plo -
atu ją cy te zło ża KGHM jest 9. na świe cie pod wzglę dem
pro duk cji mie dzi i 2. pod wzglę dem pro duk cji sre bra.

W wo je wódz twie wy stę pu ją tak że, ma ją ce istot ne
zna cze nie dla go spo dar ki, zło ża su row ców skal nych
oraz zło ża ko pa lin ener ge tycz nych, ta kich jak gaz ziem -
ny, wę giel ka mien ny i wę giel bru nat ny. Ze wzglę du na
za sob ność w wy żej wy mie nio ne su row ce, prze mysł wy -

do byw czy od gry wa ogrom ną ro lę w go spo dar ce wo je -
wódz twa dol no ślą skie go, a dzię ki naj bo gat szym w kra -
ju za so bom su row ców skal nych, pla su je się na czo ło -
wych miej scach w Pol sce pod wzglę dem pro duk cji dla
bu dow nic twa.

W wo je wódz twie zlo ka li zo wa nych jest 8 par ków
prze my sło wych oraz 3 spe cjal ne stre fy eko no micz ne:
Ka mien no gór ska, Le gnic ka i Wał brzy ska. O kon ku ren -
cyj no ści Dol ne go Ślą ska sta no wią też roz wi nię te ośrod -
ki aka de mic kie i na uko we. 

Obec ne kie run ki roz wo ju wo je wódz twa to mię dzy
in ny mi: roz wój miast gra nicz nych (Ku do wa Zdrój, Zgo -
rze lec) w kie run ku współ pra cy trans gra nicz nej, dal szy
roz wój prze my słu, zwłasz cza two rze nie za kła dów prze -
twór stwa prze my sło we go, przede wszyst kim su row -
ców mie dzi i sre bra, włą cze nie do szcze bla kra jo we go
na pra wy znisz czo nej przez trans port in fra struk tu ry dro -
go wej oraz roz wój sie ci ko le jo wej na new ral gicz nych
od cin kach w ce lu od cią że nia dróg i skró ce nia cza su
trans por tu su row ców. istotny jest także roz wój in for -
ma cji tu ry stycz nej i in fra struk tu ry tu ry stycz nej oraz
pod nie sie nie jej stan dar du.

Rysunek. Lokalizacja wo je wódz twa dol no ślą skie go 
(źró dło: WIOŚ)
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