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Państwowy
Monitoring
Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z art. 25 ust.
2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.) stanowi system pomiarów, ocen
i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Za realizację i koordynację wieloletnich Programów Państwowego
Monitoringu Środowiska odpowiedzialna jest Inspekcja
Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska.
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Informacje
o regionie
Województwo dolnośląskie, położone w południowo-zachodniej części Polski, zajmuje powierzchnię 19 947 km2,
co stanowi 6,4% powierzchni kraju. Województwo
swoim obszarem obejmuje fragment Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego. Południowa
część województwa to górskie pasmo Sudetów.
Klimat – umiarkowany o cechach oceanicznych – odznacza się dosyć łagodnymi zimami i niezbyt upalnymi
latami oraz charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów meteorologicznych.
Wody powierzchniowe zajmują 173,18 km2 czyli 1,5%
powierzchni województwa, z czego 143,81 km2 przypada na wody płynące, zaś 29,37 km2 na wody stojące.
Niemal całe województwo leży w dorzeczu Odry. W regionie istnieje wiele sztucznych zbiorników zbudowanych
w celu przeciwdziałania powodziom oraz stawy rybne.
Dolny Śląsk pod względem zasobów eksploatacyjnych
wód podziemnych zaliczany jest do obszarów ubogich
w wodę (11. miejsce w Polsce).
Na koniec 2012 r. liczba ludności Dolnego Śląska
wyniosła 2 914 362 osób, co plasuje województwo na
5. miejscu w Polsce. Liczba ludności w miastach sięgała 2 028 257, zaś na wsiach 886 105. Gęstość
zaludnienia osiągnęła 146 osób na km2.
Województwo dolnośląskie posiada gęstą sieć komunikacyjną. Na koniec 2012 r. w eksploatacji znajdowało
się 1 779 km torów kolejowych. Gęstość sieci wynosiła
8,9 km na 100 km2 i jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej (6,4 km). Obserwuje się jednakże stały
spadek liczby kilometrów eksploatowanych torów.
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Długość sieci dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi
18 862 km, co daje 94,6 km na 100 km2 i ma z kolei
stałą tendencję wzrostową (w 2000 r. było 91,3 km na
100 km2).
Obszar Dolnego Śląska jest jednym z bardziej zasobnych w surowce mineralne rejonów Polski. Złoża rud
miedzi są wyjątkowo bogate w inne pierwiastki chemiczne, takie jak: srebro, nikiel, kobalt i złoto. Eksploatujący te złoża KGHM jest 9. na świecie pod względem
produkcji miedzi i 2. pod względem produkcji srebra.
Czarna Góra (widok ze Śnieżnika)

Szrenica

W województwie występują także, mające istotne znaczenie dla gospodarki, złoża surowców skalnych oraz złoża
kopalin energetycznych, takich jak gaz ziemny, węgiel
kamienny i węgiel brunatny. Ze względu na zasobność
w wyżej wymienione surowce, przemysł wydobywczy
odgrywa ogromną rolę w gospodarce województwa dolnośląskiego, a dzięki najbogatszym w kraju zasobom
surowców skalnych, plasuje się na czołowych miejscach
w Polsce pod względem produkcji dla budownictwa.
W województwie zlokalizowanych jest 8 parków przemysłowych oraz 3 specjalne strefy ekonomiczne:
Kamiennogórska, Legnicka i Wałbrzyska. O konkurencyjności Dolnego Śląska stanowią też rozwinięte
ośrodki akademickie i naukowe.
Obecne kierunki rozwoju województwa to między innymi: rozwój miast granicznych (Kudowa Zdrój, Zgorzelec)
w kierunku współpracy transgranicznej, dalszy rozwój
przemysłu, zwłaszcza tworzenie zakładów przetwórstwa
przemysłowego, przede wszystkim surowców miedzi
i srebra, naprawa zniszczonej przez transport infrastruktury drogowej oraz rozwój sieci kolejowej na newralgicznych odcinkach w celu odciążenia dróg i skrócenia
czasu transportu surowców. Ponadto rozwój informacji
turystycznej i infrastruktury turystycznej oraz podniesienie
jej standardu.
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Ochrona
powietrza
Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie
uciążliwych w latach 2004-2012 w województwie
dolnośląskim (źródło: GUS)

Na Dolnym Śląsku zgodnie z klasyfikacją GUS w 2012 r.
było 146 zakładów ujętych jako szczególnie uciążliwe
dla czystości powietrza. Łączna emisja substancji z tych
zakładów jest jedną z największych w kraju – nasze
województwo zajmuje 4. miejsce w Polsce pod względem emisji pyłów i 5. pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych. Całkowita emisja w 2012 r. wynosiła
dla:
 pyłów – 4 tys. Mg,
 dwutlenku siarki – 48,1 tys. Mg,
 tlenków azotu – 18,9 tys. Mg,
 tlenku węgla – 7,4 tys. Mg,
 dwutlenku węgla – 15963,1 tys. Mg.
Największy udział w emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych z zakładów znajdujących się w ewidencji
GUS stanowiły procesy spalania paliw, które były przyczyną ok. 90% emisji gazów (SO2 i NO2) i ok. 70%
pyłów.
Wśród zakładów przemysłowych o największej emisji
do powietrza niekwestionowanym liderem jest PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział
Elektrownia Turów w Bogatyni. Do obiektów o największej emisji należą również duże elektrociepłownie,
m.in. należące do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” SA (Elektrociepłownie „Wrocław”
i „Czechnica”), do „Energetyki” Sp. z o.o. (Elektrociepłownie w Lubinie i Polkowicach) oraz zakłady przemysłowe, np.: KGHM Polska Miedź SA., Cersanit III SA
w Wałbrzychu, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
„Victoria” SA.

Elektrownia Turów
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Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów
szczególnie uciążliwych w latach 2004-2012
w województwie dolnośląskim (źródło: GUS)

Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych w latach 2004-2012
w województwie dolnośląskim (źródło: GUS)

W latach 2004-2012 nastąpiło ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza, głównie z procesów
spalania paliw. W odniesieniu do 2004 r. emisja pyłów
zmniejszyła się o 54%, SO2 o 15%, NOX o 17%, CO
o 26%.
Oceniając jakość powietrza na terenie Dolnego Śląska
na podstawie pomiarów prowadzonych w latach
2004-2013, podkreślić należy niewielkie zróżnicowanie poziomu stężeń w analizowanym okresie oraz:
 niski poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki,
 średni poziom stężeń dwutlenku azotu na terenach
miejskich (poniżej 60% normy) oraz wartości ponadnormatywne w pobliżu dróg o znacznym natężeniu
ruchu samochodowego,
 wysoki (w większości stacji ponadnormatywny)
poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 czy benzo(a)pirenem,
 ponadnormatywny poziom zanieczyszczenia powietrza arsenem na obszarze Głogowa, Polkowic
i Legnicy.
Wieloletnie analizy jakości powietrza wykazują, że największy wpływ na występowanie przekroczeń standardów jakości powietrza ma emisja z sektora komunalnego i mieszkaniowego, czyli tzw. „niska emisja” oraz
transport drogowy.
O skali problemu związanego z „niską emisją” świadczą bardzo duże różnice w mierzonej imisji zanieczyszczeń między okresem letnim a zimowym,
szczególnie w centrach miast o starej zabudowie
i indywidualnym ogrzewaniu mieszkań.
Istotnym problemem, tak w skali całego województwa,
jak i kraju, jest wysoki poziom zanieczyszczenia powie-
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Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki
na wybranych stanowiskach pomiarowych
w latach 2004-2013 w województwie
dolnośląskim (źródło: WIOŚ)

Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu
na wybranych stanowiskach pomiarowych
w latach 2005-2013 w województwie
dolnośląskim (źródło: WIOŚ)

Średnie roczne stężenia pyłu PM10 na wybranych
stanowiskach pomiarowych w latach 2004-2013
w województwie dolnośląskim
(źródło: WIOŚ)

Średnie roczne stężenia pyłu PM2,5 na wybranych
stanowiskach pomiarowych w latach 2010-2013
w województwie dolnośląskim
(źródło: WIOŚ)
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Średnia arytmetyczna z liczby dni ze stężeniami
8-godz. ozonu wyższymi od 120 μg/m3 w latach
2004-2013 w województwie dolnośląskim
(źródło: WIOŚ)

trza ozonem, szczególnie widoczny w stacjach pozamiejskich. Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są
w ciepłym okresie roku w godzinach najintensywniejszego promieniowania słonecznego.
Głównym paliwem wykorzystywanym w systemie energetycznym Dolnego Śląska jest węgiel kamienny i brunatny. Udział odnawialnych źródeł energii (OZE)
w produkcji energii elektrycznej ogółem stanowił
w 2012 r. 6,6%, z czego ok. 19% energii wytwarzane
było w elektrowniach wodnych (dane: URE). Zgodnie
z danymi podawanymi przez Urząd Regulacji
Energetycznej (URE) na Dolnym Śląsku w 64 gminach
działają 123 instalacje wytwarzające energię ze źródeł
odnawialnych o łącznej mocy 138 098 MW.

Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej
ogółem (źródło: GUS)

W celu poprawy jakości powietrza w regionie podejmowanych jest wiele działań proekologicznych w zakładach przemysłowych. Są to działania związane
głównie z modernizacją instalacji oczyszczania spalin,
odnawialnymi źródłami energii, inwestycjami mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii oraz modernizacjami linii technologicznych mającymi na celu
zmniejszenie niezorganizowanej emisji do powietrza.
W skali regionalnej i lokalnej istotne znaczenie dla
jakości powietrza ma realizacja programów ochrony
powietrza (POP). Większość zapisanych w nich zadań
ma na celu ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych oraz „niskiej emisji” z sektora komunalnomieszkaniowego.
W celu zmniejszania uciążliwości środowiskowych
związanych z transportem drogowym w większości
gmin województwa prowadzone były prace polegające m.in. na przebudowie i remontach odcinków
dróg, przebudowie miejsc szczególnie niebezpie-
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cznych dla ruchu oraz budowie obwodnic, np.
Wrocławia, Nowej Rudy, Szczawna-Zdroju, Świdnicy,
czy Dobroszyc.

Stacja komunikacyjna przy al. Wiśniowej
we Wrocławiu

Ograniczanie „emisji niskiej” realizowane było m.in.
poprzez termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej (szkół, przedszkoli), podłączanie budynków
do sieci ciepłowniczej oraz wymianę systemów grzewczych. Gminy dokonują wymiany tradycyjnych pieców
węglowych i zastępują innymi ekologicznymi formami
ogrzewania i tak np. w powiecie legnickim zlikwidowano 174 piece węglowe, w powiecie kłodzkim 83,
a w powiecie polkowickim 30.
W programie ochrony powietrza na gminy nałożono
obowiązek opracowania programów ograniczenia
niskiej emisji (PONE).

Autostradowa Obwodnica Wrocławia,
Węzeł Wrocław Stadion

Pobornik pyłu zawieszonego
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Ochrona wód
Jako znaczące oddziaływania na jakość wód powierzchniowych Dolnego Śląska uznano zrzuty z punktowych źródeł zanieczyszczeń oraz pobory wód powierzchniowych i podziemnych. Wśród oczyszczalni ścieków
komunalnych, zakładów przemysłowych i obiektów
użyteczności publicznej, które wprowadzały ścieki bezpośrednio do odbiornika, w wielkości zrzutu powyżej
50 m3/d zidentyfikowano ogółem 432 zrzuty, w tym:
 zrzuty ścieków komunalnych – 319 szt.,
 zrzuty ścieków z obiektów użyteczności publicznej –
13 szt.,
 zrzuty ścieków przemysłowych – 88 szt.,
 zrzuty wód chłodniczych – 12 szt.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi
w latach 2004-2012 w województwie
dolnośląskim (źródło: GUS)

Pobór wody w latach 2004-2012 utrzymywał się na
zbliżonym poziomie. W ostatnich latach nastąpił
wzrost ilości wody pobieranej na cele rolnicze przy jednoczesnym spadku poboru na cele produkcyjne.
Największymi poborami wód do celów użyteczności
publicznej charakteryzują się:
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu w zlewni Bobru,
 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy w zlewni Kaczawy,
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
we Wrocławiu (ujęcie wody Świątniki-Bierzany)
w zlewni Nysy Kłodzkiej.
Do celów przemysłowych największe ilości wody
pobierane są: w Niedowie przez PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna SA – oddział Elektro-
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wnia Turów, w Głogowie przez Energetyka Spółka
z o.o. i w Brzegu Dolnym przez PCC ROKITA SA.
Największe ilości wody do celów rolniczych pobierane
są głównie do zasilania rybnych stawów hodowlanych
na terenie powiatów milickiego i trzebnickiego.

Rzeka Kwisa

Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania w poszczególnych latach
utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Zmianie
ulegał sposób oczyszczania ścieków – oczyszczanie
mechaniczne i proste oczyszczanie biologiczne
zastępowano stopniowo przez procesy oczyszczania
ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.
Na ogólną liczbę 426 jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) znajdujących się na terenie
Dolnego Śląska badania monitoringowe w latach
2010-2012 prowadzone były na 161 częściach. Na
ich podstawie dokonano oceny stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód.

Stawy Milickie

Bardzo dobry stan ekologiczny stwierdzono w 4 naturalnych jednolitych częściach wód (źródłowe odcinki
potoków górskich). W stanie dobrym naturalnych
JCWP oraz o dobrym i powyżej dobrego potencjale silnie zmienionych i sztucznych JCWP oceniono 88 JCWP
(20,7%). W tej grupie przeważają rzeki województwa
dolnośląskiego (oraz zlokalizowane na nich zbiorniki
zaporowe) płynące przez obszary górskie.
Największą grupę stanowią JCWP, dla których
określono umiarkowany stan/potencjał ekologiczny –
236 JCWP (55,4%). Wskaźnikiem decydującym o ocenie był najczęściej jeden parametr biologiczny.
Poprawa elementów biologicznych przy obser-
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Klasyfikacja stanu ekologicznego w JCWP
województwa dolnośląskiego za lata 2010-2012
(części monitorowane i niemonitorowane)
(źródło: GIOŚ, WIOŚ)

wowanym spadkowym trendzie stężeń wskaźników
fizykochemicznych pozwoliłaby na osiągnięcie
dobrego stanu wód na znacznej części województwa.
Słaby stan ekologiczny wystąpił w 66 (15,5%) ocenianych JCWP. Stan ten przeważa od lat na rzekach,
szczególnie mniejszych, będących odbiornikami
dużych ilości ścieków komunalnych. Wskaźnikami,
które najczęściej decydowały o klasyfikacji były –
oprócz parametrów biologicznych – wysokie stężenia
związków biogennych.
W 32 (7,5%) ocenianych JCWP stwierdzono zły stan
ekologiczny.
Biorąc pod uwagę ocenę stanu chemicznego w ok. 50%
JCWP stwierdzono stan wód poniżej dobrego (PSD).
Przyczyną najczęściej były ponadnormatywne stężenia
benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
W prawie 60% badanych JCWP wystąpiło zjawisko
eutrofizacji. Tylko w kilku przypadkach (3,7%
badanych punktów) przekroczone zostały wartości
azotu ogólnego, w nieco większej liczbie (13,7%
badanych punktów) – wartości fosforu ogólnego.
O wystąpieniu zjawiska eutrofizacji najczęściej decydowały przekroczone wartości wskaźników biologicznych.

Monitoring biologiczny wód powierzchniowych
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Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego JCWP
rzecznych za okres 2010-2012 (źródło: WIOŚ, GIOŚ)
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Wyniki oceny stanu chemicznego JCWP rzecznych
za okres 2010-2012 (źródło: WIOŚ, GIOŚ)
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Wyniki klasyfikacji azotu ogólnego
w monitorowanych JCWP za okres 2010-2012
(źródło: WIOŚ)
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Wyniki klasyfikacji fosforu ogólnego
w monitorowanych JCWP za okres 2010-2012
(źródło: WIOŚ)
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Zasoby wód podziemnych województwa dolnośląskiego są zróżnicowane w zależności od budowy
geologicznej. Duży deficyt wód podziemnych występuje w obszarze rejonu wałbrzyskiego i południowej
części regionu wrocławskiego. Z kolei dużą ilość wód
podziemnych – przekraczającą obecne zapotrzebowanie – ma obszar regionu jeleniogórskiego.
Stopień zanieczyszczenia wód podziemnych jest
zależny nie tylko od wielkości i charakteru uciążliwych obiektów zanieczyszczających, ale też od rodzaju skał stanowiących izolację poziomów wodonośnych czy kierunków migracji.
Badania jakości wód podziemnych realizowane
w ramach monitoringu diagnostycznego wykazują
przewagę wód podziemnych reprezentujących dobry
stan chemiczny nad wodami reprezentującymi słaby
stan chemiczny. Obserwuje się tendencję zmniejszania zanieczyszczenia wód azotanami.

MPWiK w m. Piecowice, teren PKP Węgliniec, teren
Zakładu Cynkowania Ogniowego FAM GK we Wrocławiu, ul. Avicenny, teren wokół Zbiornika Odpadów
Poflotacyjnych „Gilów”, teren wokół składowiska
Ścięgny-Kostrzyca. Słaby stan wód wykazano także
wokół obiektów badanych przez WIOŚ po raz pierwszy, np. składowisko odpadów w Dankowicach.
Pogorszenie jakości wód zaobserwowano wokół
składowiska w Starym Wiązowie i w Stojanowie
k/Pieńska. Dobry stan wód wykazano w wodach
podziemnych, pobranych wokół składowiska w Jaroszowie, wokół „Żelaznego Mostu”, wokół składowiska w rejonie szybu SG w Jakubowie, w rejonie
stacji paliw BP „Eltur-Trans” w Bogatyni i Bazy Paliw
PKN Orlen w Bolesławcu.

WIOŚ we Wrocławiu realizuje również badania
jakości wód podziemnych wokół źródeł stanowiących
potencjalne zagrożenie środowiska: składowisk
odpadów, zarówno eksploatowanych, jak i nie
eksploatowanych, na terenie zakładów przemysłowych czy baz paliw. Celem monitoringu jest określenie wpływu obiektu na środowisko wodne lub w przypadku obiektów, gdzie prowadzono już badania,
określenie kierunków zachodzących zmian.
Przeprowadzone badania wykazały występowanie
obszarów, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie wód
podziemnych. Wykazano utrzymujący się słaby stan
wód podziemnych wokół badanych już w poprzednich latach obiektów, takich jak: składowisko
odpadów „Maślice” we Wrocławiu, składowisko
Pobór prób wód podziemnych
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Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
w latach 2004-2012 w województwie
dolnośląskim (źródło: GUS)

Obserwowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest wynikiem wielu inwestycji
w gospodarce wodno-ściekowej. Liczba mieszkańców
województwa korzystających z oczyszczalni ścieków
utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie,
zmienia się za to charakter i technologia oczyszczania
– ścieki od ponad połowy mieszkańców województwa
oczyszczane są na oczyszczalniach z podwyższonym
stopniem usuwania związków biogennych.
W większości aglomeracji województwa dolnośląskiego przeprowadzano liczne inwestycje m.in.
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, np.:
 rozbudowa i modernizacja w latach 2004-2012
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”.
Jednym z założeń było zwiększenie przepustowości
tej oczyszczalni z 70 do 140 tysięcy m3/d, co obecnie daje możliwość przyjęcia ścieków z terenu całego
miasta. We Wrocławiu znacznie rozbudowano
również sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
sieć wodociągową;
 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Cierniach (dla aglomeracji wałbrzyskiej),
Boguszowie-Gorcach i Jugowicach, wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej;
 budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków
i budowa sieci kanalizacyjnej w Jeleniej Górze;
 modernizacja oczyszczalni oraz rozbudowa kanalizacji na terenie miasta i gminy Bolesławiec;
 oddanie do użytku oczyszczalni ścieków dla
Szklarskiej Poręby oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ramach Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji;
 modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy.
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W ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita
Polska kontynuowana była budowa kanalizacji sanitarnej w powiecie kamiennogórskim.
W gminie Stronie Śląskie, na terenie wsi Bielice,
przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej,
co przyczyni się do ochrony górnej części zlewni rzeki
Białej Lądeckiej, znajdującej się na Obszarze Natura
2000 – Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika.

Oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze

Przedsięwzięcia w zakresie poprawy gospodarki
wodno-ściekowej podejmowane w zakładach przemysłowych dotyczyły głównie ograniczenia zużycia
wody, zmniejszenia ilości i stopnia zanieczyszczenia
odprowadzanych ścieków i wprowadzania obiegów
zamkniętych. Zadania takie realizowane były m.in.
w Hutach Miedzi „Legnica” i „Głogów” oraz w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria”.
Przykładem inwestycji dotyczącej małej retencji jest
wybudowanie zbiornika wodnego w m. Błonie
w gminie Miękinia.

Stacja uzdatniania wody w Jeleniej Górze
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Ochrona przed
hałasem
Głównym źródłem uciążliwości hałasowej dla ludzi
i środowiska, szczególnie w aglomeracjach miejskich,
jest komunikacja. Na przestrzeni lat zauważa się
znaczny wzrost liczby samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, systematycznie wzrasta
również liczba zarejestrowanych ciągników rolniczych.
W ostatnich latach na terenie województwa dolnośląskiego zanotowano wzrost uciążliwości akustycznych związanych z działalnością kopalń i zakładów
przeróbczych kruszyw. Znaczny problem stanowią
również strzelnice sportowe usytuowane w bardzo
bliskim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. W okresie lata i jesieni nasilają się skargi na hałas urządzeń
do suszenia zbóż i płodów rolnych.

Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów
w latach 2004-2012 w województwie dolnośląskim
(przy założeniu, że wartość wskaźników w 2004 r.
równa jest 100%) (źródło: GUS)

Wzrost uciążliwości akustycznych w pobliżu obiektów
mieszkalnych wiąże się z rozwojem techniki, np. wiele
obiektów użyteczności publicznej posiada urządzenia
wentylacyjno-klimatyzacyjne, które pogarszają klimat
akustyczny.
Działania inspekcyjne WIOŚ wskazują, że około 30%
skontrolowanych obiektów stanowiły obiekty uciążliwe
akustycznie w porze nocnej. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że większość zakładów
przemysłowych objętych pomiarami emituje hałas
przekraczający normę o nie więcej niż 10 dB.
Badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego
prowadzone przez WIOŚ we Wrocławiu wykazują
przekroczenia wartości dopuszczalnych na przeważającej długości badanych odcinków dróg. Najwyższe
poziomy dźwięku stwierdza się przy budynkach usy-
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Rozkład przekroczeń poziomów dopuszczalnych
dla zakładów przemysłowych w porze nocnej
w latach 2004-2012 w województwie
dolnośląskim (źródło: WIOŚ)

tuowanych w odległości 3-5 m od osi jezdni. W latach
2007-2013 badania monitoringowe były prowadzone
tylko w porze dziennej, w analizowanym okresie przebadano łącznie 497,16 km odcinków dróg. Najwyższy
odsetek stanowią drogi, na których przekroczony jest
poziom dopuszczalny hałasu nie więcej niż o 10 dB.
Na terenie województwa dolnośląskiego zostały
sporządzone mapy akustyczne:
 miasta Wrocławia i Legnicy,
 dróg o natężeniu ponad 3 mln przejazdów rocznie,
 odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej
30 tys. pociągów rocznie.

Procent zbadanych długości odcinków ulic w miastach, przy których imisja hałasu przekraczała
poziomy dopuszczalne w porze dziennej w latach
2004-2013 w województwie dolnośląskim
(źródło: WIOŚ)

Na podstawie analizy sporządzonej mapy akustycznej
dla Wrocławia stwierdzono, że głównym źródłem
hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie
Wrocławia, jest hałas drogowy, który generuje
największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu. Hałas pochodzenia szynowego,
przemysłowego i lotniczego stanowi źródła drugorzędne, które generują przekroczenia w dużo
mniejszym stopniu, a ich zakres oddziaływania
ogranicza się do ich bezpośredniego otoczenia. Na
obszarze Wrocławia szacunkowa liczba mieszkańców
eksponowanych na długookresowy hałas pochodzący
od ruchu drogowego oceniany wskaźnikiem LDWN
wyższym niż 55 dB wyniosła 244 tys. W przypadku
średniego poziomu dźwięku w nocy (LN) w wysokości
50 dB wartości te wynoszą 149,3 tys. mieszkańców.
Z wielu inwestycji realizowanych w latach 2007-2012
na terenie Dolnego Śląska należy wymienić m.in.:
 budowę autostrady A4 na odcinku ZgorzelecKrzyżowa – odciążono z ruchu tranzytowego m.
Bolesławiec,
 budowę obwodnicy autostradowej Wrocławia,
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 budowę drogi krajowej S8 na odcinku Wrocław
–Syców,
 budowę obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.

Pomiar hałasu

Zakłady również realizują inwestycje ograniczające
uciążliwość akustyczną dla środowiska, m.in. poprzez:
 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Elektrownia Turów i Oddział Kopalnia
Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni – kompleksowe
inwestycje wyciszające rozdzielnię węgla w rejonie
osiedli Zatonie i Trzciniec,
 Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.
z o.o. – wygłuszenie instalacji do produkcji mączek
kwarcowych,
 Kalizea Polska Sp. z o.o. w Siechnicach – wyłączenie
jednego z wentylatorów z procesu produkcyjnego,
zainstalowanie urządzeń dźwiękochłonnych na
poszczególnych elementach młyna,
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARTEX” w Twardogórze, wymiana wentylatora cyklonu na mniejszy,
obudowanie cyklonu, wprowadzenie tłumika na rurę
łączącą wentylator z cyklonem.

Hałas przemysłowy

Fragment mapy akustycznej Wrocławia (część zachodnia) – mapa imisyjna hałasu drogowego LDWN
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Ochrona przed
polami elektromagnetycznymi

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym złożonym z układu dwóch pól: elektrycznego
i magnetycznego. W środowisku występują dwa rodzaje pól – naturalne oraz sztuczne.
Do naturalnych pól elektromagnetycznych zaliczamy:
pole magnetyczne Ziemi, pole wytwarzane przez
wyładowania atmosferyczne, promieniowanie Słońca
i promieniowanie kosmiczne.
Sztuczne pole elektromagnetyczne powstaje wokół:
 stacji bazowych telefonii komórkowej,
 stacji radiowych i telewizyjnych,
 stacji radiolokacyjnych,
 linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 urządzeń powszechnego użytku, m.in. kuchenek mikrofalowych, aparatów komórkowych.

Średnie poziomy natężeń promieniowania elektromagnetycznego dla poszczególnych typów
terenów (źródło: WIOŚ)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu od 2009 r. prowadzi monitoring pól elektromagnetycznych w 135 punktach pomiarowych.
Badania te mają na celu sprawdzenie dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 3 MHz do
3000 MHz. Punkty pomiarowe w monitoringu pól
elektromagnetycznych usytuowane są w:
 centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie
mieszkańców przekraczającej 50 tys. (teren typu A),
 pozostałych miastach (teren typu B),
 terenach wiejskich (teren typu C).
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Na podstawie pomiarów monitoringowych stwierdzono, że w żadnym z wytypowanych punktów pomiarowych nie została przekroczona wartość dopuszczalna pól elektromagnetycznych (7 V/m).

Radiolinie - budynek Poczty Głównej
we Wrocławiu

Pomiary pola elektromagnetycznego
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Ochrona
powierzchni
ziemi

Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji
rolniczej i leśnej w województwie dolnośląskim
w latach 2004-2012 (źródło: GUS)

Powierzchnia gruntów rolnych i leśnych wyłączonych
z produkcji rolniczej i leśnej w latach 2004-2012 była
zmienna i osiągnęła maksimum w 2005 r., kiedy to
327 ha przeznaczono na użytkowanie przemysłowe
(dane GUS). Powierzchnia terenów przeznaczonych na
tereny osiedlowe wzrasta systematycznie od 2004 r.
osiągając maksimum w 2007 r. (wyłączono wówczas
220 ha). Powierzchnia terenów komunikacyjnych
stanowi nieznaczny procent powierzchni gruntów
wyłączonych i ulega niewielkim zmianom w latach.
W strukturze użytkowania gruntów w województwie
dolnośląskim przeważają użytki rolne: 59,8–60,7%.
Znaczną powierzchnię zajmują także grunty leśne oraz
zadrzewienia i zakrzewienia (29,8–31,2%), a ich powierzchnia systematycznie wzrasta. Powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów
pod wodami nie uległa zasadniczym zmianom.
Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w województwie dolnośląskim w latach 20042012 ulegała niewielkim zmianom (0,3-0,4% powierzchni województwa), przy czym większą część zajmowały grunty zdewastowane.
Na terenie województwa dolnośląskiego prowadzone
od są lat badania gleb, mające na celu inwentaryzację terenów, na których stwierdza się przekroczenia
standardów jakości gleby, co pozwala podjąć ewentualne działania naprawcze. Są to:
 realizowane przez starostwa województwa dolnośląskiego badania finansowane ze środków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
lub ze środków własnych,
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Zmiany struktury użytkowania gruntów w latach
2004-2012 w województwie dolnośląskim
(źródło: GUS)

 realizowane przez WIOŚ we Wrocławiu od lat 80.
ubiegłego wieku: badania zanieczyszczenia gleb na
terenach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami.
W latach 2004-2012 WIOŚ we Wrocławiu kontynuował wieloletnie badania gleb w województwie dolnośląskim, będące uzupełnieniem badań starostw.
Badaniami objęto: tereny wokół zakładów przemysłowych (58 obiektów), tereny wokół składowisk odpadów
(28 obiektów), tereny komunikacyjne (12 obiektów),
obszary chronione w tym Natura 2000 (9 obiektów)
oraz tereny rekreacyjne (6 obiektów), tereny użytkowane rolniczo (12 obiektów).
Przeprowadzone badania wskazują na przekroczenia
dopuszczalnych wartości metali ciężkich, głównie
cynku, ołowiu i kadmu. Powszechnie przekroczonym
węglowodorem na terenie województwa jest benzo(a)piren.

Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w latach
2004-2012 w województwie dolnośląskim
(źródło: GUS)

Do ważniejszych obszarów na terenie województwa,
gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych wartości metali i benzo(a)pirenu należy zaliczyć: miasto
Wrocław (np. teren wokół Hutmen SA, teren ogrodów
działkowych w pobliżu PZ Cussons Polska SA, teren
wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego, obszar
wokół Elektrociepłowni „Wrocław”), teren wokół Huty
Miedzi „Legnica” w Legnicy, teren wokół dawnej Huty
„Oława” w Oławie (obecnie ZM Silesia SA), obszar
wokół Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu, obszar wokół Elektrowni Turów
w Bogatyni, okolice miejscowości Miedzianka (gm.
Janowice Wlk., pow. jeleniogórski), obszar wokół
Odlewni Żeliwa w Gromadce (gm. Gromadka, pow.
bolesławiecki), obszar wokół Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach (gm. Piechowice – pow.
jeleniogórski).
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Podejmowane są liczne działania na rzecz ochrony
powierzchni ziemi, między innymi działania rekultywacyjne mające na celu przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym ich wartości użytkowych lub przyrodniczych, np.: rekultywacja środowiska
gruntowego zanieczyszczonego metalami ciężkimi
i produktami ropopochodnymi w rejonie ul. Krakowskiej 71/105 i al. Armii Krajowej we Wrocławiu czy
rekultywacja środowiska gruntowego zanieczyszczonego pestycydami – teren składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin – mogilnika, obręb
Składowice (gm. Lubin, pow. lubiński).
Pobór próbek gleby na ogrodach działkowych

Pobór próbek gleby na terenach wodonośnych
Wrocławia

Pobór próbek gleby w pobliżu składowiska
odpadów w m. Glinka (gm. Góra)

27

1. Teren wokół Elektrociepłowni „Wrocław” we Wrocławiu
2. Parki Wrocławia
3. Tereny wodonośne Wrocławia
4. Obszar wokół „Haste Form” Sp. z o.o. we Wrocławiu
5. Obszar wokół kompleksu zakładów zlokalizowanych
na osiedlu Kowale we Wrocławiu
6. Obszar wokół Dolnośląskiego Zakładu
Gazowniczego (DZG) we Wrocławiu
7. Teren wokół Polar SA we Wrocławiu
8. Teren wokół Wrozamet we Wrocławiu
9. Obszar wokół Huty „Oława” SA w Oławie
10. Obszar wokół KGHM „Polska Miedź” SA – Huty
Miedzi „Legnica” w Legnicy
11. Teren WPEC – Centralna Ciepłownia w Legnicy
12. Obszar wokół Zakładów Koksowniczych
„Wałbrzych” w Wałbrzychu
13. Obszar wokół Zakładów „Elipsa” w Kątach
Wrocławskich
14. Obszar wokoł PCC „Rokita” SA w Brzegu Dolnym
15. Obszar wokół Sudety Crystal Works
w Szczytnej
16. Obszar wokół Zakładów Tworzyw i Farb
w Złotym Stoku
17. Obszar wokół PGE Elektrowni Turów
w Bogatyni
18. Obszar wokół Pieńskich Hut Szkła „Łużyce”
Sp. z o.o. w Pieńsku
19. Rejon przemysłowy Świdnicy – obszar wokół
3 zakładów: PAFAL, ŚWUP, Wagony-Świdnica
20. Obszar wokół Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego
„Jelfa” w Jeleniej Górze
21. Obszar wokół Zakładów „Julia” w Piechowicach
22. Obszar wokół Odlewni Żeliwa „Gromadka”
w Gromadce
23. Teren wokół Zakładów Górniczych „Lubin”
24. Grądy Odrzańskie
25. KGHM Polska Miedź SA Huta Miedzi „Legnica”
w Legnicy
26. Tereny wokół „Hutmen” SA we Wrocławiu
27. Teren wokół składowiska odpadów komunalnych
w Żukowicach
28. Obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu
29. Obszar wokół Cussons we Wrocławiu
30. KGHM „Polska Miedź” SA Huta Miedzi „Głogów” I
i II w Głogowie
31. Ciąg komunikacyjny Dzierżoniów – Wrocław
32. Ciąg komunikacyjny Dzierżoniów – Świdnica
33. Trasa komunikacyjna Wrocław – Sobótka
34. Trasa komunikacyjna Wrocław – Jordanów Śląski
35. Trasa komunikacyjna Unisław Śląski – Golińsk
(przejście graniczne) na terenie gminy Mieroszów
36. Trasa komunikacyjna nr 30 Jelenia Góra –
Zgorzelec
37. Trasy komunikacyjne w m. Jelenia Góra
38. Teren w pobliżu PZL Wrocław Sp. z o.o.
we Wrocławiu
39. Teren wokół ZNTK Oleśnica SA i Centralnej
Ciepłowni w Oleśnicy
40. Teren zdeponowania stłuczki rtęciowej na obszarze
dawnego Zakładu Przeróbki Barytu w BoguszowieGorcach
41. Obszary wokół FAP ZETKAMA SA w Ścinawce
Średniej

42. Teren wokół MULTIMET Sp. z o.o. w Przemkowie,
ul. Fabryczna
43. Teren wokół Wytwórni Mas Bitumicznych i Betonu
w Kunicach ABM Sp. z o.o.
44. Teren wokół składowiska odpadów w Białej
45. Teren wokół składowiska odpadów przemysłowych
w Orsku
46. Trasa komunikacyjna Wrocław – Środa Śląska
47. Tereny rekreacyjne w m. Karpacz, Szklarska
Poręba, Świeradów
48. Przełomy Pełcznicy pod Książem
49. Teren wokół dawnych zakładów KGHM w Lubinie,
Zakład „Konrad” w Iwinach
50. Okolice miejscowości Miedzianka
51. Teren wokół byłych Zakładów Chemicznych
„JELCHEM” w Jeleniej Górze

Przekroczenia dopuszczalnych stężeń
w glebach badanych w latach
2004-2012 na terenie województwa
dolnośląskiego (źródło: WIOŚ)
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Gospodarka
odpadami
W latach 2004-2013 ilość zebranych odpadów komunalnych w województwie dolnośląskim kształtowała się
na poziomie od 293 do 344 kilogramów odpadów na
jednego mieszkańca rocznie. W 2013 r. wskaźnik ten
był najniższy, kształtował się więc na znacznie niższym
poziomie niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, ale
na wyższym niż w Polsce (248 kg w Polsce, około
502 kg w UE).
Od wielu lat tylko nieznaczna część odpadów komunalnych zbierana jest w sposób selektywny. Aczkolwiek
w ostatnich latach notowany jest powolny wzrost tej
wartości. W 2013 r. selektywnie zebrano blisko 94 tys.
ton co stanowiło 11% ogólnej masy wytworzonych
odpadów.

Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na
1 mieszkańca w latach 2004-2013 w województwie
dolnośląskim (źródło: GUS)

Gospodarkę odpadami przemysłowymi w województwie dolnośląskim cechuje wysoki odsetek odpadów
poddawanych procesom odzysku – w 2013 r. odzyskano 65,8%. Niewielką ilość – 2,5% unieszkodliwiono,
2,2% magazynowano czasowo, a 29,5% zdeponowano na składowiskach (w tym odpady magazynowane nie na składowiskach). Te proporcje utrzymują
się na przestrzeni ostatnich lat na stałym poziomie.
W zakresie gospodarowania odpadami na terenie
województwa dolnośląskiego w latach 2009-2012
realizowano m.in. inwestycje:
 „Wspólny system gospodarki odpadami dla
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą
w Kłodzku” – program gospodarczy polegający na
zamknięciu i rozpoczęciu procesu rekultywacji nie
spełniających wymogów wysypisk komunalnych,
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Odpady zebrane w sposób selektywny w ogólnej
masie odpadów komunalnych stałych zebranych
w latach 2004-2013 w województwie
dolnośląskim (źródło: GUS)

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi
w województwie dolnośląskim w roku 2013
(źródło: GUS)

rozpoczęciu budowy stacji przeładunkowych
odpadów w terenie,
 „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu –
faza II” – rekultywacja składowiska odpadów
Maślice; budowa kompostowni odpadów zielonych;
przygotowanie elementów docelowego systemu
gospodarki odpadami dla Wrocławia.
Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawienia
gospodarki odpadami, na terenie województwa dolnośląskiego prowadzone są także liczne kampanie
edukacyjne i informacyjne, m. in.:
 „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci” –
akcja prowadzona w placówkach oświatowych od
przedszkoli aż po szkoły ponadgimnazjalne, która
promuje powtórne wykorzystanie surowców wtórnych i segregowanie odpadów oraz uświadamia
dzieciom i młodzieży problem nadmiernej ilości
odpadów,
 „Wrocławskie dni elektrorecyklingu” – akcja organizowana przez Biosystem Elektrorecykling SA oraz
FagorMastercook pod patronatem Urzędu Miasta
Wrocławia. Jej celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Wrocławia na konieczność selektywnej
zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych,
 „Nie marnuję – segreguję, nie marnuję – kompostuję” – kampania mająca na celu promocję odpowiedniego postępowania z odpadami opakowaniowymi i biodegradowalnymi, przygotowanie
edukatorów prawidłowego postępowania z odpadami (animatorów, trenerów, nauczycieli), podniesienie
efektywności systemów selektywnej zbiórki oraz
upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących
zagospodarowania odpadów opakowaniowych
i biodegradowalnych.
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Ochrona
przyrody
Dolny Śląsk zajmuje 8. miejsce w kraju pod względem
lesistości. Lasy stanowią 29,6% powierzchni województwa (5 91,3 tys. ha), w tym lasy publiczne – 28,7%
oraz lasy prywatne – 0,91% powierzchni województwa
(dane GUS, stan na koniec 2012 r.). Bogactwo przestrzenne i przyrodnicze kompleksów leśnych sprawia,
że występują tutaj wszystkie krajowe typy siedliskowe
lasów.
Na uwagę zasługuje wyjątkowa szata roślinna i rzadkie gatunki zwierząt, a szczególnie flagowe gatunki
i siedliska przyrodnicze (często gatunki reliktowe czy
endemiczne), wyjątkowo cenne z punktu widzenia
europejskiego czy też globalnego. Należą do nich
m.in.:
 gatunki: gnidosz sudecki Pedicularis sudetika subsp.
sudetika, biedrzeniec mniejszy skalny Pimpinella saxifraga ssp. Rupestris, dzwonek karkonoski
Campanula bohemica (ssp. Bohemica),
 siedliska: ściany skalne i urwiska krzemianowe
ze zbiorowiskami z Androsacetalia Vandelii (kod
8220) oraz brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, IsoetoNnanojuncetea (kod 3130),
 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu, tzw. Obszary Ramsar – Subalpejskie Torfowiska
w Karkonoskim Parku Narodowym oraz w Dolinie
Baryczy Stawy Milickie, które jako jedyne w Polsce
należą do międzynarodowej sieci jezior i innych
zbiorników wodnych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi – Living Lakes.

Góry Izerskie

O pięknie dolnośląskiej przyrody świadczy utworzenie
na terenie województwa dwóch parków narodowych,
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66 rezerwatów przyrody, 12 parków krajobrazowych,
18 obszarów chronionego krajobrazu oraz 101
obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natury 2000.
Większość z nich to obszary chroniące ekosystemy
górskie i podgórskie.
W województwie dolnośląskim wyznaczono 101
obszarów Natura 2000, w tym 4 o zasięgu ponadwojewódzkim, nad którymi nadzór sprawuje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Sieć ta
obejmuje 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 90
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (specjalnych obszarów ochrony siedlisk).
Góry Stołowe

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosiła
w 2012 r. 371 020 ha (dane GUS), co stanowi 18,6%
powierzchni ogólnej województwa.
Istotną formą działań na rzecz ochrony przyrody
w województwie dolnośląskim są działania związane
z reintrodukcją cennych gatunków, z przeciwdziałaniem dalszej fragmentaryzacji środowiska poprzez
tworzenie korytarzy ekologicznych czy, ostatnio,
sporządzaniem planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000.

Park Krajobrazowy Chełmy
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Podsumowanie
Dolny Śląsk to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów
Polski, silnie zurbanizowany, z dynamicznie rozwijającą
się gospodarką, gdzie obszary chronione zajmują 18,6%
powierzchni województwa, a użytki rolne blisko 60%.
Znaczącym atutem regionu jest wspaniały świat przyrody, piękne krajobrazy i bogactwo lasów, jedna
z największych europejskich rzek – Odra, surowce
mineralne, m.in. rudy miedzi, kopaliny energetyczne
oraz źródła mineralne. Wyjątkowe położenie u zbiegu
trzech granic, transeuropejskie korytarze transportowe, koncentracja inwestycji zagranicznych, prężny
przemysł wydobywczy i hutniczy oraz dobrze
rozwinięte ośrodki akademickie i naukowe to także
silne strony województwa.

Śnieżka

Wrocław

Jednym z głównych założeń strategii rozwoju Dolnego
Śląska jest ograniczenie presji na środowisko przy
dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Wpłynie to
na jego jakość, a w konsekwencji poprawi komfort
życia mieszkańców. Strategia ta jest od lat konsekwentnie wdrażana.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat zmniejszyła się emisja
gazów ogółem o 77%, a pyłów o 96% (z zakładów
szczególnie uciążliwych), a mimo to nadal występują
przekroczenia standardów jakości powietrza, powodowane głównie przez tzw. „niską” emisję i transport.
Najpoważniejszym problemem województwa dolnośląskiego – do rozwiązania w perspektywie roku 2020,
w ramach realizowanych programów ochrony powietrza, czy programów ograniczenia niskiej emisji – jest
wysoki, ponadnormatywny poziom zapylenia powietrza, przekroczenia stężeń dwutlenku azotu oraz
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przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
W letnie i bardzo słoneczne dni występują także
wysokie stężenia ozonu.
W istotny sposób zmienia się także presja na wody
powierzchniowe i podziemne. Pozytywnej zmianie
ulega sposób oczyszczania ścieków, blisko połowa
z nich poddawana jest procesom oczyszczania
z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.
Efekty tych działań zauważalne są w poziomie stężeń
badanych substancji.
Ocena jakości wód powierzchniowych za lata 20102012 wykazała, że w województwie dolnośląskim
w wodach tych dominuje stan/potencjał umiarkowany (55,4% JCWP). Powyżej stanu/potencjału ekologicznego umiarkowanego oceniono 20,7% JCWP,
a poniżej – 23,0% JCWP. Bardzo dobry stan ekologiczny osiągnęły tylko 4 JCWP (0,9%). Na całym
obszarze województwa odnotowano zły stan ekologiczny wód w 7,5% JCWP. O złym stanie chemicznym
wód powierzchniowych, ocenionym w blisko połowie
badanych JCWP, decydowały stężenia niektórych
związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Pomimo pozytywnej tendencji spadkowej związków azotu i fosforu nadal
w ok. 60% JCWP Dolnego Śląska występuje zjawisko
eutrofizacji, o której zadecydowały głównie elementy
biologiczne.
Badania monitoringowe wód podziemnych wykazały,
że przeważają wody o dobrym stanie chemicznym
i zmniejsza się ich zanieczyszczenie azotanami.
Dobre gleby i korzystny klimat sprzyjają rozwojowi
rolnictwa i wysokim plonom, tym bardziej, że grunty
orne stanowią prawie 44% powierzchni wojewódz-

twa. Przeważają gleby o odczynie kwaśnym i lekko
kwaśnym, o niskiej i średniej zawartości fosforu,
średniej zawartości potasu, o średniej i bardzo
wysokiej zawartości magnezu. Na gruntach ornych
nie występują zanieczyszczenia, jednak na obszarach wokół obiektów przemysłowych obserwuje się
przekroczenia standardów jakości gleby (metali
ciężkich i benzo(a)pirenu).
W ostatnich latach nie wzrasta powierzchnia gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych, natomiast systematycznie rośnie powierzchnia gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w trakcie przekształcania.
Ważnym czynnikiem wpływającym na komfort życia
mieszkańców jest klimat akustyczny. Badania monitoringowe hałasu wskazują, że problem uciążliwości
akustycznej związany jest głównie z hałasem o charakterze komunikacyjnym, który jest przyczyną znacznych
przekroczeń standardów jakości środowiska.
Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych prowadzone w miejscach dostępnych dla ludności, na
obszarze województwa dolnośląskiego nie wykazują
przekroczeń wartości dopuszczalnych.
W 2013 r. w naszym województwie odnotowano
wysoki odsetek odpadów przemysłowych poddawanych procesowi odzysku (65,8%). Nieznacznie
zmalała natomiast ilość odpadów komunalnych
zebranych ogółem przy jednoczesnym wzroście
odpadów zebranych selektywnie, których udział
(11%) odbiega jednak istotnie od notowanego w innych krajach. Nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w gospodarowaniu odpadami wpłyną na
znaczny wzrost stopnia segregacji odpadów oraz ich
odzysku do dalszej przeróbki.
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Ciekawe informacje
znajdziesz…
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
www.fos.wroc.pl
Urząd Marszałkowski
Wydział Środowiska
we Wrocławiu
srodowisko@umwd.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Programu dla Odry – 2006
www.programodra.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
wroclaw.rzgw.gov.pl
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
wssewroclaw.pis.gov.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddział we Wrocławiu
Sekretariat.Wroclaw@imgw.pl
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
wroclaw.stat.gov.pl
Zarząd Gospodarki Odpadami we Wrocławiu
zgo.com.pl
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Środowiska i Rolnictwa
wsr@um.wroc.pl

Portal internetowy GIOŚ o powietrzu w Polsce
http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/mainPage
Główny Inspektorat Sanitarny
Warszawa
www.gis.gov.pl
Instytut Ochrony Środowiska
Warszawa
www.ios.edu.pl
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa
www.nfosigw.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łódzi
www.imp.lodz.pl
Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska
www.ekoinfo.pl
Europejska Agencja Środowiska
www.eea.europa.eu/pl
Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
dla obszaru Polski i Europy Środkowej
www.ekoprognoza.pl
Dolnośląski Klub Ekologiczny
Wrocław
www.ekoklub.wroclaw.pl

Ministerstwo Środowiska
Warszawa
www.mos.gov.pl

Centrum Prawa Ekologicznego
Wrocław
www.cpe.eko.org.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Warszawa
www.gios.gov.pl

Fundacja EkoRozwoju
Wrocław
www.eko.wroc.pl
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Szczegółowe informacje o stanie
środowiska Dolnego Śląska można
znaleźć na stronie internetowej WIOŚ:
www.wroclaw.pios.gov.pl
 opracowania o jakości poszczególnych komponentów środowiska
 coroczne raporty o stanie środowiska województwa
dolnośląskiego
 programy państwowego monitoringu środowiska
województwa dolnośląskiego, na podstawie których
realizowane są badania stanu środowiska
 wykaz publikacji dostępnych w ramach Biblioteki
Monitoringu Środowiska

Strona internetowa WIOŚ

Strona internetowa z wynikami pomiarów
jakości powietrza

oraz
 wyniki pomiarów jakości powietrza on-line z automatycznej sieci monitoringu powietrza: air.wroclaw.
pios.gov.pl
 wyniki pomiarów jakości powietrza aktualizowane
w cyklach miesięcznych
 prognozy jakości powietrza
 informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń
poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji
w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego
w bieżącym roku

