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WPROWADZENIE
Przedkładana ekspertyza pt.: „ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych
polski zachodniej, jako podstawa trwałego rozwoju”, została opracowana w ramach
projektu „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej”, zgodnie z wytycznymi pięciu Urzędów
Marszałkowskich Województw uczestniczących w projekcie oraz Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Zgłoszenie potrzeby opracowania tego dokumentu wynika z przekonania
marszałków województw, że w obliczu wyzwań globalnych istnieje konieczność
wykreowania środkowoeuropejskiego obszaru rozwoju dzięki współpracy interregionalnej.
Strategia ma przede wszystkim służyć pobudzaniu synergicznych działań generujących
procesy rozwojowe.
Opracowanie Strategii ma na celu wskazanie potencjałów rozwojowych
makroregionu Polski Zachodniej, określenie kształtu interwencji państwa i modelu
zintegrowanego zarządzania rozwojem dla budowania dobrobytu mieszkańców. Zgodnie
z projektem KSRR, władze centralne poza wsparciem obszarów problemowych, powinny
także podejmować interwencję strategiczną w obszarach wysokiej szansy, do jakich należy
Polska Zachodnia.
Dla potrzeb powyższego projektu dla pięciu województw opracowywano
specjalistyczne publikacje mające na celu zapewnienie profesjonalnej, obiektywnej i pełnej
informacji o obszarze. Należy nadmienić i zarazem stanowczo zaprzeczyć, że Strategia
Rozwoju Polski Zachodniej nie jest alternatywą na dokument strategiczny pt.: „strategia
rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”(warszawa czerwiec
2006)”. Ekspertyza ma zaprezentować w sposób zintegrowany szerokie spektrum
problemów środowiskowych i dostarczyć pełnej oceny problemów środowiskowych,
istotnych dla poziomu międzyregionalnego.
W ramach przedkładanej ekspertyzy zostały sporządzone zagadnienia, zgodnie
z którymi została opracowana kompleksowa informacja o stanie i ochronie środowiska
przyrodniczego.
Punkt wyjściowy dla rozważań poszczególnych zagadnień stanowią informacje
o stanie poszczególnych elementów środowiska bądź oddziaływań na środowisko,
uzyskane w ramach państwowego monitoringu środowiska przez organy Inspekcji
Ochrony Środowiska. Ich cechą jest wiarygodność, rzetelność i miarodajność.
Na potrzeby charakterystyki presji oraz reakcji wykorzystano zarówno dane statystyki
publicznej, jak i dane z systemów administracyjnych. Zagadnienia problematyczne tematyką
były związane m.in. z:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasoby naturalne środowiska
Zaopatrzenie w wodę i systemy oczyszczania ścieków
Gospodarka odpadami i utylizacja ścieków
Czystość wód powierzchniowych i podziemnych
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
Bezpieczeństwo powodziowe
Czystość powietrza

8. Wartości środowiska przyrodniczego
9. Obszary chronione
10. Obszary przyrodniczo zdewastowane i wymagające działań kompensujących
11. Lesistość
12. Walory turystyczne i warunki do rozwoju turystyki
13. Istniejące konflikty między ochroną środowiska a inwestycjami
Powyższe zagadnienia w sposób analogiczny stał się zagadnieniami wiodącymi
poszczególnych tematów głównych danego rozdziału.
Przedstawiana ekspertyza składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział
zawiera przede wszystkim informacje o stanie i jakości środowiska stanu istniejącego.
Rozdział został opracowany głównie bazując na dokumentach dotyczących środowiska
przyrodniczego o charakterze planistycznym sporządzane przez instytucje, które
kompetencyjnie są odpowiedzialne za ich tworzenie, oraz z opracowań Głównego Urzędu
Statystycznego.
Druga część stanowi analiza SWOT, w której za mocne i słabe strony autorzy
ekspertyzy przyjęli obecny stan ochrony środowiska w Polsce zachodniej.
Zgodnie z założeniami analizy SWOT szanse i zagrożenia poświęcone zostały
hipotetycznym zmianom środowiska jakie mogą nastąpić w najbliższym czasie.
Aby osiągnąć konsensus pomiędzy rozwojem ekonomiczno-gospodarczym a zasobem
środowiska przyrodniczego nie pogarszając go należy propagować wizję zrównoważonego
rozwoju.
Trzeci rozdział opracowania stanowi formę prognozy. W tym rozdziale wzorując się
częścią pierwszą powyższej ekspertyzy sporządzono przewidywany rozwój sytuacji w zakresie
ochrony i konserwacji środowiska przyrodniczego w najbliższych kilkunastu latach.
Prognozowanie zmian w środowisku określić można na podstawie skutków realizacji założeń
zagospodarowania przestrzennego. Postęp techniczny zwłaszcza w zrozumieniu
długofalowym jest głównym problemem w przewidywaniu jakichkolwiek zmian w
środowisku. Ze względu na wysokie walory krajobrazowe tego obszaru oraz stan społeczno –
gospodarczy, w perspektywie następnych lat określono możliwości rozwoju.
Reasumując, zastosowane podejście ma na celu zwrócenie uwagi na zróżnicowanie
uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych oraz natężenia problemów ekologicznych
i stopnia ich rozwiazywania. Ekspertyza ta jednak może umożliwić swego rodzaju
porównanie ze wschodnią częścią kraju, choć nie powinno mieć charakteru swoistego
rankingu , bo nie taki był cel tworzenia tejże ekspertyzy.
Autorzy wierzą, że ekspertyza będzie przydatna dla idei dokumentu nadrzędnego
jakim jest tworzona Strategia rozwoju Polski Zachodniej tworząc tym samym raport
o stanie środowiska w pięciu województwach zachodniej części kraju w jednej pozycji.

ROZDZIAŁ
ROZDZIA I
DIAGNOZA
STANU
OCHRONY
ŚRODOWISKA
ZACHODNIEJ PODSTAWA TRWAŁEGO ROZWOJU
1.1.

POLSKI

Zasoby naturalne środowiska

Obszar polski zachodniej jest zróżnicowany pod względem gospodarczym
i przyrodniczym. W jego północnej i zachodniej części przeważają lasy wraz z licznymi
zbiornikami wodnymi z największym zbiornikiem Zalewem Szczecińskim tworzącym
bezpośredni dostęp do morza Bałtyckiego. Z tymi cennymi zasobami przyrody związany jest
rozwój turystyki i rekreacji. Część południowa i południowo-wschodnia jest zdominowana przez
rozległe pola, będące podstawą rolnictwa i przemysłu przetwórczego. W części wschodniej
rozwinęła się energetyka oparta o naturalne zasoby węgla brunatnego oraz górnictwo
i przemysł wydobywczy gazu ziemnego i soli kamiennej. Rozkład emisji substancji gazowych
i pyłowych do powietrza w znaczącym stopniu odpowiada charakterowi zagospodarowania
terenu. Cechą charakterystyczną dla tej części kraju są duże walory przyrodnicze.
Jest to uwarunkowane największą lesistością w Polsce wynoszącą blisko 32 %, urozmaiconą
budową geologiczną oraz obecnością dwóch wielkich rzek – Odry i Warty oraz stosunkowo dużą
ilością zbiorników wodnych w tym największego Zalewu Szczecińskiego dającej bezpośredni
dostęp do morza Bałtyckiego.
W części północnej i zachodniej Polski przeważa klimat umiarkowany morski
z łagodnymi, wilgotnymi zimami i chłodnymi latami ze sporą ilością opadów, natomiast
we wschodniej części kraju zaznacza się kontynentalizm klimatu, z ostrymi zimami oraz
gorętszymi i bardziej suchymi latami. W szczytowych partiach gór średnia temperatura
powietrza w lipcu wynosi zaledwie ok. 9°C. Chłodniej jest w lipcu także na obszarach Polski
Zachodniej przylegających do Morza Bałtyckiego (ok. 16°C), co jest wynikiem ochładzającego
wpływu wód morskich. Najwyższa średnia temperatura obszaru Polski zachodniej jest rejon
Słubic 8,6 °C, a najniższa średnia temperatura roczna obszaru wynosi 4-5 °C (Sudety).
Średnie opady wynoszą ok. 600- 800 mm rocznie.
Teren Polski Zachodniej pochyla się z południa ku północnemu zachodowi. Wysokość
nie maleje jednak stopniowo, lecz skokowo, tzn. na przemian występują krainy niżej i wyżej
wzniesione, które układają się jakby pasami, ciągnącymi się z zachodu na wschód. Zaczynając
od południa, wyróżnia się następujące pasy: gór, kotlin, wyżyn, niziny środkowopolskiej,
pojezierzy i pobrzeży.
Punkty najniższy i najwyższy znajdują się na przeciwległych krańcach obszaru. Najniższy
położony jest na obrzeżu Zalewu Szczecińskiego 0,1 m p.p.m. Najwyższym jest Śnieżka
w Sudetach, których wierzchołek sięga 1602 m n.p.m.
Dzięki tak złożonym warunkom środowiskowym, na terenie 5 województw występują
różnorodne siedliska o zmiennych skalach troficznych i wilgotnościowych. Walorem Ziemi
Zachodniej Polski jest występowanie gatunków flory o atlantyckim typie zasięgu,
które wkraczają na teren Polski akurat od zachodu. Gatunki górskie i podgórskie
są charakterystyczną częścią fauny i flory południowej części obszaru ekspertyzy.

Rys. 1. Źródło danych: Projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2009r.

1.1.1. Zasoby mineralne

Formacje skalne zalegające na obszarze Polski Zachodniej mające znaczenie złożowe,
charakteryzują się występowaniem od powierzchni miąższych pokryw skał osadowych,
utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, pod którymi w głębi zalegają skały permu,
triasu i górnej kredy, a w północnej części województw skały permo-mezozoiczne niecki
szczecińskiej. Z formacjami czwartorzędowymi, związane są liczne powierzchniowo
eksploatowane, złoża kruszywa naturalnego, piasków do produkcji cegły piaskowo-wapiennej,
kredy jeziornej i torfów. Eksploatacja tych formacji na większą skalę przemysłową rozwijała się
od początków XVIII w. W obrębie utworów trzeciorzędowych, które miejscami odsłaniają się na
powierzchni lub występują pod niewielkim nadkładem skał czwartorzędowych
udokumentowano złoża węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych i piasków szklarskich.
Największe obszary przeobrażone antropogenicznie związane z wydobyciem węgla
kamiennego, brunatnego oraz torfów występujące we wschodniej części obszaru okolice Konina,
Turka oraz w południowej części okolice Turowa. Północno zachodnia część obszaru to rejon
koncentracji
wydobycia
głównie
torfu.
Rozmieszczenie
przedstawia
mapa
rys.1.
Część krajowego zapotrzebowania na węgiel pokrywa wydobycie ze złoża Turów koło
Bogatyni i złóż (odkrywek) rejonu konińskiego: Pątnów i Adamów stanowiąc łącznie ok. 43%
zapotrzebowania krajowego ok. 25 000 tys. ton w 2009r. (dane GUS).

Rys. 2. Źródło danych: Państwowy Instytut Geologiczny, Zasoby złóż surowców mineralnych, 2009r.

Na Niżu Polskim (pas nizin między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami) złoża gazu
ziemnego występują w regionie przed sudeckim i wielkopolskim w utworach permu,
a na Pomorzu Zachodnim w utworach karbonu i permu. Gaz występuje w złożach typu
masywowego i blokowego o wodno- lub gazowo-naporowych warunkach eksploatacji.
Gaz wysokomentanowy na tym obszarze zawiera jedynie kilka złóż, w pozostałych złożach
dominuje gaz ziemny zaazotowany zawierający od 30 do ponad 80 % metanu. Jest to, zatem
często mieszanina metanowo-azotowa albo azotowo-metanowa. Reasumując ścisły rejon
pokładów ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowany jest w południowej części województwa
wielkopolskiego i północnej części województwa dolnośląskiego.

Rys. 3. Źródło danych: Państwowy Instytut Geologiczny, Zasoby złóż surowców mineralnych, 2009r.

Współwystępowanie glin i iłów ceramicznych oraz piasków szklarskich, w sąsiedztwie
złóż węgli brunatnych, stanowi paliwo do produkcji energii.
Pokłady rudy i srebra w chwili obecnej stanowią największe znaczenie gospodarcze
w skali kraju, występujące w utworach cechsztynu na monoklinie przed sudeckiej w rejonie
lubińsko-głogowskim. W skali światowej stanowią jeden największych rezerwuarów tego
surowca a ich wydobycie prowadzone jest w trzech kopalniach Lubin, Rudna

i Polkowice-Sieroszowice, należących wraz z zakładami przeróbki rud i hutami miedzi do tzw.
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), położonego w województwie
dolnośląskim. Przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Źródło danych: Państwowy Instytut Geologiczny, Zasoby złóż surowców mineralnych, 2009r.

Kopalnictwo odkrywkowe w największym stopniu oddziałuje na krajobraz i zaznacza się
zarówno w fazie użytkowania złoża, jak i po zakończeniu wydobycia kopaliny. Poza górnictwem
odkrywkowym węgla brunatnego ten rodzaj eksploatacji dotyczy (w mniejszym stopniu) takich
surowców mineralnych, jak piaski, żwiry, gliny, iły oraz organicznych, takich jak torfy i kreda
jeziorna (surowce pospolite).

1.1.2. Zasoby wodne
Zasoby wodne wynikają z tak zwanego bilansu wodnego, na który składają się przychody
i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atmosferyczne i dopływ wód z zagranicy oraz
wody zgromadzone w rzekach i jeziorach. Na rozchód wody składają sie parowanie, zużycie
wody na potrzeby przemysłowe, komunalne oraz odpływ powierzchniowy i podziemny.
Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie
i w dużym stopniu zależą od opadów. W połowie lat 80 XX wieku rozpoczął się długotrwały
okres suszy hydrologicznej, który trwał do 1993 roku. Skutkiem tego był spadek poziomu wód

gruntowych i nasilenie się zjawisk ekstremalnych tj. susze i powodzie. Od 1994 roku ilość
opadów wzrosła, jednak nie spowodowało to radykalnej poprawy warunków hydrologicznych.
Tym samym konieczna stała się potrzeba magazynowania wody w środowisku i racjonalne
gospodarowanie zasobami wodnymi naszego kraju.

Rys. 4. Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych hydrologicznych z 2009r.

Cały obszar Polski charakteryzuje się ubogim zasobem wodnym, na tle innych krajów
Europy. Średni roczny odpływ wód powierzchniowych, łącznie z dopływami z zagranicy,
w latach w latach 2000-2008 wynosił 58,9 km3. W przeliczeniu na 1 mieszkańca daje to roczny
zasób wód ok. 1,5 dam3. Z obszaru Polski Zachodniej wynoszą odpowiednio ok. 20 km3,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1,2 dam3 .
Sieć hydrograficzna w obszarze 5 województw jest dobrze rozwinięta, niemniej zaznaczają
się różnice w gęstości i równomierności jej rozmieszczenia. Obszar znajduję się w głównie
w zlewni rzek Odry i Warty, administrowanymi przez RZGW Wrocław - Region wodny Środkowej
Odry:
•

•

SO1 – region wodny Środkowej Odry od granicy regionu wodnego Górnej Odry po ujście
Widawy wraz ze zlewnią Widawy z prawej strony i od granicy regionu wodnego Górnej
Odry po ujście Bystrzycy wraz ze zlewnia Bystrzycy z lewej strony. Obszar ten powstał
ze scalenia zlewni bilansowych: Mała Panew, Osobłoga, Nysa Kłodzka, Widawa,
Bystrzyca, części Przydroża oraz region wodny Morawy. Powierzchnia obszaru wynosi
15 931 km2, co stanowi 40,4% powierzchni RZGW we Wrocławiu.
SO2 – region wodny Środkowej Odry od ujścia Widawy po granice regionu wodnego
Warty Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego z prawej strony i od ujścia Bystrzycy
po ujście Bobru z lewej strony. Zlewnie bilansowe wchodzące w skład tego obszaru to:
Barycz, Obrzyca, Kaczawa, Przyodrze. Powierzchnia obszaru wynosi 15 320 km2
co stanowi 38,8% powierzchni RZGW we Wrocławiu.

•

SO3 – region wodny Środkowej Odry od ujścia Bobru wraz ze zlewnia Bobru po granice
regionu wodnego z prawej strony (granice państwa) Na obszar ten składają się zlewnie
bilansowe Bobru i Nysy Łużyckiej. Powierzchnia obszaru wynosi 7 993 km2 co stanowi
20,2% powierzchni RZGW we Wrocławiu.

RZGW Poznań - RWW – region wodny Warty
RZGW Szczecin - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
•
•
•

DO1 – obszar obejmujący zlewnię Dolnej Odry od granicy Regionu Wodnego Środkowej
Odry do granicy Regionu Wodnego Warty
DO2 - obszar obejmujący zlewnię Dolnej Odry od granicy Regionu Wodnego Warty do
ujścia Odry wraz ze zlewnią rzeki Becker i rzekami zasilającymi Zalew Szczeciński
DO3 - obszar obejmujący Przymorze Zachodnie od zlewni rzeki Dziwnej i Regi poprzez
Parsętę do Wieprzy.

Podział administracyjny Przedstawiono na rys.5.

Rys. 5. Źródło danych: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2011r.

Region dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego (RDO)
Największą rzeką regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jest rzeka
Odra (219,5 km w granicach RZGW Szczecin - od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia do Roztoki
Odrzańskiej) - druga pod względem długości (ogółem 854,3 km w tym 92,4 od źródeł do ujścia
do Opawy po stronie czeskiej) i wielkości przepływu rzeka w Polsce. Z punktu widzenia
zaszeregowania przestrzennego kraju rzeka Odra stanowi istotny element w dwóch układach
infrastruktury technicznej, tj.: - w gospodarce wodnej, jako jeden z wielu systemów wodnych,
- w systemie transportowym, jako element jednej z jego gałęzi.
W województwie zachodniopomorskim wody powierzchniowe zajmują 5,2 % obszaru
województwa. Składające się głównie z pojezierza: Wałęckiego, Ilińskiego, Myśliborskiego,
Drawskiego oraz pobrzeża Sowińskiego oprócz zalewu szczecińskiego. W regionie znajdują
się 172 jeziora o powierzchni powyżej 50 ha. Do największych należą jeziora Dąbie, Miedwie.

Największe rzeki Przymorza to: Świna, Dziwna (36,0 km), Rega (167,8 km), Parsęta (127,1 km)
wraz z Radwią (83,0 km), Czerwona (26,6 km), Wieprza (111,7 km) wraz z największym
dopływem Grabową (71,3 km) uchodzące do morza Bałtyckiego na przestrzeni około 190 km
wybrzeża morskiego położonego w regionie. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
w województwie zachodniopomorskim szacowane są na 172 100,47 m3/h
(wg stanu GUS). Rezerwuar wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego
stanowią około 8,9% ogółu zasobów Polski, co umieszcza województwo zachodniopomorskie
na trzecim miejscu w kraju (po województwie mazowieckim i wielkopolskim). Zasoby wód
podziemnych występują w piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, trzeciorzędowym,
kredowym oraz lokalnie – jurajskim. Głównym źródłem wód użytkowych są wody porowe piętra
czwartorzędowego stanowiące 92,2% ogółu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych na
terenie województwa. Ze względu na potrzebę ochrony zasobów wód podziemnych wyznaczone
zostały Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), w czego na obszarze naszego
województwa znajduje się (w całości lub w części) 11 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Miąższość osadów czwartorzędowych na tym obszarze wynosi od 50 do 70 m. Poziom wód
gruntowych występuje w piaskach i żwirach fluwioglacjalnych. Poziom międzyglinowy górny
zbudowany jest z piasków i żwirów fluwioglacjalnych rozdzielających gliny zlodowacenia Wisły,
jego miąższość wynosi 5-10 m. Poziom międzyglinowy środkowy tworzą piaski żwiry
występujące w spągu glin zlodowacenia Wisły. Miąższość poziomu może sięgać 30 m.
Neogeńskie piętro wodonośne związane jest z mioceńskimi piaskami jeziornymi. Mioceński
poziom wodonośny tworzą dwie warstwy: pierwsza, której miąższość wynosi od 10 do 50 m,
tworzona jest przez piaski pylaste i mułkowate, druga tworzona jest także przez piaski
mułkowate oraz piaski ilaste.
Subregion środkowej Odry południowy (SŚOPd) i subregion Sudetów (SS)
Południowo – zachodnia części obszaru ekspertyzy
obejmuje dorzecze Odry
od Januszkowic (km 98,60 Odry) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) oraz fragmenty dorzeczy
Łaby i Dunaju. Źródła Odry znajdują się na terytorium Czech w Górach Odrzańskich. Długość
rzeki wynosi ogółem 854 km, z tego na terenie Polski 742 km. Ujście rzeki Opawy do Odry
stanowi umowny początek kilometrażu rzeki (km 0,0 Odry) i od tego miejsca Odra uznawana
jest za żeglowną. Długość Odry od źródeł do ujścia Opawy wynosi 92,4 km. RZGW we Wrocławiu
obejmuje obszar ponad 39,5 tys. km2, na terenie województw: dolnośląskiego, które stanowi
50,5% powierzchni RZGW, oraz częściowo opolskiego (18,9%), lubuskiego (18,8%), śląskiego
(2,3%) i wielkopolskiego (9,5%).
Obszar województwa dolnośląskiego położony jest
w dorzeczu rzeki Odry,
która przepływa przez jego środkową część. Główne dopływy Odry na dolnym Śląsku to:
Nysa Kłodzka, Oława, Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr i Nysa Łużycka. Lewobrzeżne dopływy Odry,
z wyjątkiem Ślęży i Oławy, mają charakter, rzek górskich, które powodują okresowe, gwałtowne
wezbrania. Z kolei rzeki prawostronne to spokojne rzeki nizinne. Województwo należy do
ubogich w zbiorniki wodne. Poza nielicznymi jeziorami naturalnymi istnieje kilka zbiorników
sztucznych, zbudowanym w celu przeciwdziałania powodziom(zbiornik słup, Pilchowice,
oraz w Kamieńcu ząbkowickim) oraz liczne stawy rybne. Na terenie dolnego śląska znajduje się
19 głównych zbiorników wód podziemnych. W niektórych regionach występują źródła
mineralne.
Specyfikę hydrograficzną regionu opolskiego (południowej części obszaru
ekspertyzy) kształtuje rzeka Odra, przepływa przez województwo opolskie z południowego –
wschodu na północny zachód. Układ hydrograficzny dopływów rzeki odry w regionie opolskim
jest symetryczny, w przeciwieństwie do pozostałej części zlewni tej rzeki, która ma wyraźnie
asymetryczny charakter z dominacją prawej części dorzecza. Największymi dopływami

prawostronnymi, pod względem powierzchni zlewni są rzeki : Mała, Panew, Stobrawa, Bierawka
i Kłodnica. Spośród lewostronnych: Nysa Kłodzka, Psina, Stradunia, Osobłoga.
Region Opolszczyzny pozbawiony jest naturalnie występujących zbiorników wód
powierzchniowych, jedynie w wyniku działalności człowieka powstało kilka zbiorników
retencyjnych. Zbiornik Otmuchów jest najstarszym zbiornikiem retencyjnym i prawie
z największą rezerwą powodziową. Cele przeciwpowodziowe spełniają również zbiorniki:
Turawa na Małej Panwi, Nysa na Nysie Kłodzkiej, które charakteryzują się pojemności całkowitą
powyżej 100 mln m3. W obrębie województwa opolskiego zalega 15 głównych zbiorników wód
podziemnych, w tym 1 najzasobniejszy w kraju, GPWZ 333 Opole – zawadzkie. W tej części
głównym poziomem użytkowym są czwartorzędowe (plejstoceńskie) osady piaszczysto–
żwirowe wodnolodowcowe i rzeczne. Miąższość neogeńskiego piętra wodonośnego wynosi od
40 do 90 m i tworzą go głównie piaski i żwiry.
Subregion Warty nizinnej (SWN)
Województwo charakteryzuje ubogi zasób wodny. Bilans wody przedstawia się
niekorzystnie. W województwie wielkopolskim cały obszar regionu należy do zlewni Odry,
z największą rzeką Wartą zbierającą wraz z dopływami, z których najistotniejsze to Noteć,
Wełna, Prosna, Gwda, Drawa, i Kanał Mosiński, wody z 88% powierzchni województwa. Około
17,4% obszaru Polski stanowi Region Wodny Warty obejmujący w całości zlewnię rzeki Warty o
powierzchni 54,5 tys. km2. Rzeka Warta stanowi prawy największy dopływ Odry mający długość
808,2 km. Długość Warty jest większa niż długość części Odry powyżej przekroju ujścia Warty.
Zlewnia Warty graniczy od wschodu z dorzeczem Wisły a od zachodu i południa z dorzeczem
Odry (którego jest częścią). Warta uchodzi do Odry w rejonie Kostrzyna. Większymi rzekami
płynącymi w Regionie Wodnym Warty są: Noteć, Prosna, Drawa, Obręa Gwda, Ner, Wełna.
Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, znajdują się tutaj także liczne jeziora, przy czym ich główne
skupiska występują na trzech pojezierzach: Wielkopolskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim.
Sieć wodna środkowej części północnej i południowej cechuje się mniejszą gęstość w granicach
0,25 ÷ 0,75 km/km2 i charakteryzuje się niższymi przepływami, zaś środkowa część posiada
większą gęstością w granicach 0.75÷1.25 km/km2, a cieki stosunkowo wyższe przepływy wody.
Zasoby te są niekorzystnie rozłożone w czasie i przestrzeni. Deficyt wód występuje w okresie
największego zapotrzebowania na wodę, w okresie wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wody,
prowadzące do wezbrań i powodzi, występują w okresach wczesnowiosennych i letnich.
Nierównomierne rozłożenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niska retencja zbiornikowa
powodują okresowe niedobory wody szczególnie w południowej części województwa
opolskiego, na obszarach Płaskowyżu Głubczyckiego w zlewniach Troi, Psiny, Morawki oraz
w jego części środkowej, w zlewniach Białej i Ścinawy Niemodlińskie, a także w Masywie
Chełmu i na Równinie Oleśnickiej w zlewniach Widawy, Stobrawy. Pozostała część
województwa odwadniana jest przez systemy rzek: Baryczy, Obrzycy i Rowu Krzyckiego.
Warta i Noteć mają przebieg równoleżnikowy i wykorzystują pradoliny, natomiast liczne
mniejsze rzeki mają kierunek południowy. Województwo wielkopolskie uznawana jest za krainę
pojezierzy – znajduje się tutaj 799 jezior, w tym 128 o powierzchni przekraczającej 50 ha.
Największe z nich to jeziora : Powidzkie, Zbąszyńskie, Niędzięgiel powyżej 500 ha.
Głównie dotyczy to stany dorzecza warty środkowej, i dorzecza Noteci. Na obszarze
województwa wydzielono 22 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), w tym 3 zbiorniki
trzeciorzędowe i 18 czwartorzędowych o charakterze dolin kopalnych , pradolinne i dolinne.

Na tym obszarze najczęściej na głębokości 200 - 300 m występują zwykłe wody
podziemne o mineralizacji do 1g/m3, tworząc wielopoziomowe zbiorniki w utworach
czwartorzędowych neogeńsko-paleogeńskich, kredowych, jurajskich i triasowych.
Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze regionu. Wielkość

zasilania waha się od 2 do 18 m3/h km2. Podstawowymi strukturami
hydrogeologicznymi są pradoliny: toruńsko – eberswaldzka, którą zajmują Noteć i dolny
odcinek Warty, oraz pradolina warszawsko – berlińska zajmowana przez Obrę i Odrę.
Odnawialność zasobów wód podziemnych jest zróżnicowana i waha się od znikomej
do 16 m3/h km2, w zależności od wysokości tarasów i związków z sąsiednimi
wysoczyznami.
Subregion środkowej Odry północny (SŚOPł)
Środkowa część Odry stanowi obszar województwa lubuskiego znajdujący się
w zlewni Bałtyku. Powierzchnia dorzecza Odry do północnego krańca województwa wynosi
108 064,8 km(90,9 % powierzchni całkowitej). Średni roczny odpływ Odry, po połączeniu
z wodami warty, wynosi 17,7 km3, co stanowi ponad 27% całego odpływu rocznego z terenu
Polski. Największe dopływy I rzędu to Warta, Bóbr i Nysa Łużycka, a największe II rzędu to:
dopływ Warta-Noteć. Ogółem na terenie województwa znajduje się 418 rzek, kanałów oraz
innych cieków o istotnej wielkości o łącznej dł. 480km, średnia gęstość sieci rzecznej wynosi
329m/km2. Część północna województwa posiada stosunkowo wysoki współczynnik
jeziorności, wynoszący 2-3%. Na terenie województwa występuje 519 jezior, w tym 36
w przedziale wielkości 50-100 ha i 26 o powierzchni większej niż 100 ha. Największe jezioro
regionu to j.Sławskie, Niesłysz i Osiek. Najgłębszym jeziorem ziemi lubuskiej jest Ciecz
(Trześniewskie)- 58,8 m, oraz j. Lipie – ponad 40 m. Największymi magazynami wody
powierzchniowej są jeziora Osiek, Ostrowiec, Sławskie. Zasobność w wody podziemne
województwa jest dobra w północnej części i średnia w południowej części. Wody podziemne
zaliczają
się
głównie
do
regionu
środkowopolskiego,
oraz
przedsudeckiego.
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych stanowią ok. 4,8 % zasobów całego kraju. Na obszarze
subregionu wody zwykłe występują w osadach wodonośnych czwartorzędu,
neogenu i paleogenu oraz stropowych partiach mezozoiku (jury i triasu)
do głębokości 200-500 m. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym wody występują
w piaskach i żwirach rzecznych, wodnolodowcowych, lodowcowych i moren piaszczystych oraz
w ozach i kemach. Poziom wód gruntowych związany jest z osadami piaszczysto - żwirowymi
zlodowacenia Wisły i interglacjału emskiego i zlodowacenia Warty. Poziom ten cechuje się
dużym zróżnicowanie hydrostrukturalnym i hydrodynamicznym, co jest przyczyną dużych
wahań poziomu zwierciadła wody, dochodzącym w cyklu rocznym do 3 m. Moduł odnawialności
zasobów wód gruntowych wynosi od 4,6 do 20 m3/h*km2.Poziomy wód wgłębnych występują
w obrębie osadów rzecznych i wodnolodowcowych interglacjałów starszych zlodowaceń oraz
lokalnie między transgresyjnymi osadami międzyglinowymi ostatniego zlodowacenia.

1.1.3. Zasoby glebowe
Obszar Polski Zachodniej charakteryzują się dużym zróżnicowaniem terenu i krajobrazu.
Regionalizacja fizyczno-geograficzna nie jest prosta do jednoznacznego przedstawienia,
gdyż w jego skład wchodzi wiele jednostek morfologicznych charakteryzujących się odmiennym
ukształtowaniem form terenu, jako efekt złożonych, często nakładających się procesów
geologicznych zachodzących w Czwartorzędzie.
Województwo wielkopolskie ma największą w skali kraju powierzchnię gruntów
zdewastowanych i zdegradowanych. W roku 2009 r. wynosiła ona 10009 ha, z czego aż 8300 ha
stanowiły grunty zdegradowane i zdewastowane w wyniku działalności górnictwa i kopalnictwa
surowców (surowce energetyczne 6475 ha) - GUS Ochrona środowiska 2009. Warunki glebowe
województwa wielkopolskiego zmieniają się od dobrych na wysoczyznach morenowych
zbudowanych z glin piaszczystych (część środkowa i południowa województwa)
do niekorzystnych na sandrach, wysoczyznach, w strefach krawędziowych i w dolinach

zbudowanych z utworów piaszczystych (część zachodnia, północno – zachodnia, wschodnia,
południowa województwa). W województwie na gruntach ornych wraz z sadami najlepsze gleby
(klasa I – IIIa) stanowią ok. 12,9%, gleby średniej jakości (klasa III b – IV b) – 47,9%,
a gleby najsłabsze (klasy V – VI z) – 39,2%. Około 78% powierzchni gruntów ornych
województwa wielkopolskiego stanowią gleby kompleksów żytnich (4–7), 15% – gleby
kompleksów pszennych (1–3), pozostałe 7% to gleby kompleksów zbożowo – pastewnych (8–9).
Kompleksy użytków zielonych (2z–3z) to około 6% powierzchni użytków rolnych wielkopolski.
Zróżnicowanie topologiczne to wskaźnik dużego zróżnicowania gleb w województwie
zachodniopomorskim. Różną wartością bonitacyjną warunkuje przydatność glebowo-rolniczą.
Zdecydowana większość jego obszaru pokryta jest glebami bielicowymi, brunatnymi i rdzawymi,
tylko na obszarach zastoiskowych i pobagiennych wytworzyły się żyzne czarne ziemie.
W obrębie województwa przeważają gleby średniej wartości (klasy IVa i IVb), które zajmują
50,8% powierzchni wszystkich gruntów ornych. Drugą co do wielkości grupę stanowią gleby
słabe i bardzo słabe (klasy V i VI), zajmujące 25,1% powierzchni gruntów ornych. Najmniej jest
gleb dobrych (klasy II, IIIa i IIIb), które zajmują 24,1% powierzchni gruntów ornych. Wskaźnik
bonitacyjny ogólnej wartości gruntów ornych województwa wynosi 3,6, a więc odpowiada klasie
IVa. Do łąk i pastwisk średnich (klasy III i IV) zaliczono 65,4% powierzchni użytków zielonych w
województwie, pozostałe 34,6% zajmują użytki zielone słabe i bardzo słabe (klasy V i VI).
Najwyższy iloraz wskaźnikowy wykazuje powiat pyrzycki (5,1 – klasa IIIb), najniższy – powiaty
goleniowski i szczecinecki (2,5 – klasa IVb). Iloraz niższy od średniego (poniżej 3,5) ma jeszcze
8 powiatów.
Gleby województwa lubuskiego wykazują duże zróżnicowanie typowe dla nizinnych
terenów Polski uwarunkowane głównie przez rzeźbę terenu i litologię utworów
powierzchniowych. Wyróżniają się gleby wysoczyzn podlegające głównie procesom
przemywania i wymywania oraz gleby dolin i obniżeń podlegające wpływowi wód gruntowych,
zalewów rzecznych oraz procesom akumulacji aluwialnej, deluwialnej i bagiennej.
Gleby wysoczyzn pod wpływem rzeźby terenu, litologii a także charakteru szaty roślinnej
podlegają z różną intensywnością infiltracji wód opadowych i ich spływowi po powierzchni.
Gliniaste gleby pojezierzy i wzniesień morenowych wykazują zwykle dobrą przydatność rolniczą
(klasy bonitacyjne II - IV) i znaczną odporność na degradację(gminy: Kożuchów, Nowa Sól, Nowe
Miasteczko, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Żary, Żagań
i miasto Gorzów). Gleby wysoczyzn o rzeźbie równinnej i większej przepuszczalności
wykształcone są zwykle w typie gleb płowych, a w przypadku gleb leśnych również bielicowych.
Gleby płowe użytkowane rolniczo wykształcone z piasków gliniastych i glin posiadają
zróżnicowaną wartość rolniczą (kompleksy 2, 3, 4, 5 oraz klasy III - IV). W osobną grupę
stanowią gleby wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych o dużej przepuszczalności,
kwaśnym odczynie, słabej przydatności rolniczej (kompleks 6, 7, klasa V, VI), a dużej podatności
na degradację. Wśród gleb użytkowanych rolniczo udział gleb słabych wynosi 44%, co stawia
województwo na ostatnim miejscu w kraju pod względem jakości gleb rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. W dolinach
i obniżeniach wykształciły się gleby hydrogeniczne.
Najpowszechniejsze są mady wykształcone w podtypach mad właściwych,mad brunatnych
i mad czarnoziemnych. Mady zwykle przedstawiają znaczną wartość rolniczą zarówno jako
użytek zielony jak i grunt orny. Największe kompleksy mad występują w dolinach Odry, Bobru,
Kwisy, Nysy Łużyckiej, Warty i Noteci. Czarne ziemie właściwe i zdegradowane występują
powszechnie na terenie całego województwa w obniżeniach o utrudnionym odpływie, choć
zwykle w małych kompleksach. Największe powierzchnie takich gleb występują w gminach:
Brody, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Nowe Miasteczko, Strzelce Krajeńskie.
Gleby organiczne - torfowe, murszowo-torfowe i organiczno-mineralne (najwięcej w dolinach
Warty i Noteci), mułowo-torfowe (rejony ujścia Noteci do Warty i Warty do Odry), - murszowo-

mineralne i murszowate (gminy Międzyrzecz, Nowogród Bobrzański, Sulęcin, Świdnica
i Wolsztyn) stanowią słabe lub średnie użytki zielone, rzadziej słabe grunty orne.
Wartość rolnicza uwarunkowana jest głównie przez stosunki wodne, które stanowią też
podstawowy element wrażliwości tych gleb.
Obszar województwa dolnośląskiego można podzielić na część górską – Sudety,
gdzie dominują gleby wytworzone ze zwietrzelin masywnych skał magmowych,
metamorficznych i osadowych, oraz na część nizinną (w uproszczeniu na północ od Uskoku
Brzeżnego Sudeckiego) – pokrytą osadami czwartorzędowymi w różnych formach akumulacji
lodowcowej, eolicznej i rzecznej. Cechą wyróżniającą środowisko województwa dolnośląskiego
na tle reszty kraju jest bogactwo skał różniących się genezą, wiekiem oraz składem
petrograficznym. Gleby wytworzone ze skał masywnych w Sudetach są na ogół płytkie lub
średnio głębokie i zawierają sporą domieszkę odłamków skalnych (szkieletu), które utrudniają,
albo nawet uniemożliwiają rolnicze użytkowanie. Uziarnienie i żyzność tych gleb zależy
od rodzaju skały. Gleby wytworzone z granitów, gnejsów, szarogłazów, piaskowców
kwarcytowych i skał pokrewnych, mają uziarnienie piasków lub lżejszych glin, na ogół są silnie
kwaśne i ubogie składniki odżywcze dla roślin. Z kolei gleby wytworzone z gabra, bazaltu,
zieleńców, serpentynitów, wapieni i margli, odznaczają się zwięźlejszym gliniastym
uziarnieniem, mniej kwaśnym, obojętnym lub nawet alkalicznym odczynem, oraz wysoką
zasobnością w wapń, magnez i inne składniki, dzięki czemu tworzą żyzne siedliska naturalne.
Na obszarze Dolnego Śląska przeważają gleby kształtujące się na poziomie średnim o niskiej i
średniej zawartości fosforu, o średniej zawartości potasu i o bardzo wysokiej i średniej
zawartości magnezu. Różnorodność typów gleb na obszarze Dolnego Śląska odzwierciedla
zróżnicowanie geomorfologiczne oraz klimatyczne regionu. W klasyfikacji Europejskiego Biura
Gleb, obszar Dolnego Śląska należy aż do trzech regionów glebowych (Georeferenced, 1998): 18.4
– Cambisols - Luvisols (dominacja gleb brunatnych i płowych; obszar Sudetów), 50.1 – Podzols Gleysols (dominacja gleb bielicowych i glejowych; północna część regionu) oraz 52.2 – Luvisols Gleysols (dominacja gleb płowych i glejowych; środkowa, największa część Dolnego Śląska).
Na obszarze Sudetów dominują gleby brunatne, przede wszystkim kwaśne, a w mniejszym
stopniu gleby brunatne właściwe i wyługowane, tak pod lasami, jak i na terenach użytkowanych
rolniczo. Mimo podobieństwa morfologicznego gleby, te odznaczają się odmiennymi
właściwościami fizykochemicznymi i żyznością. Towarzyszą im rozproszone mozaikowo gleby
bielicowe (szczególnie w Górach Stołowych, Izerskich i w Karkonoszach). W kotlinach
śródgórskich większe powierzchnie zajmują gliniaste gleby płowe oraz mady rzeczne,
rozmieszczone liniowo w dolinkach potoków i rzek. Udział innych typów gleb (rędzin, czarnych
ziem, gleb torfowych i murszowych) jest minimalny. Gleby obszaru Sudetów odznaczają się na
ogół średnią żyznością, lecz czynniki klimatyczne oraz rzeźba terenu ograniczają możliwości
rolniczego wykorzystania tych gleb. Środkowa część regionu, na którą składa się szereg krain
geograficznych: Pogórze Zachodniosudeckie, Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska, południowowschodnia część Niziny Śląsko-Łużyckiej oraz część Wału Trzebnickiego, to obszar dominacji
gleb płowych, wytworzonych przede wszystkim z lessów, pyłów lessopodobnych, glin pylastych.
Gleby płowe występują w mozaice z glebami brunatnymi właściwymi i wyługowanymi, których
znaczenie w pokrywie glebowej rośnie na falistych obszarach Pogórza Kaczawskiego, Wzgórz
Niemczańsko-Strzelińskich, Trzebnickich i Dalkowskich. Udział gleb brunatnych kwaśnych jest
mniejszy, występują one głównie na stokach wzniesień w południowej (podgórskiej) części
subregionu. Na tle dominujących gleb płowych i brunatnych, wyróżnia się ogromny zwarty
obszar czarnych ziem wrocławskich oraz mady rzeczne dolina Odry. Na obszarze Wzgórz
Niemczańsko-Strzelińskich stwierdzono występowanie niewielkich połaci lessowych
czarnoziemów. Gleby środkowej części Dolnego Śląska odznaczają się najwyższą przydatnością
rolniczą, wskutek czego w większości znajdują się w uprawie, a stopień zalesienia jest
najmniejszy. Północna część Dolnego Śląska, w szczególności północno-zachodnia część Niziny

Śląsko-Łużyckiej (Bory Dolnośląskie), Kotlina Żmigrodzka i Milicka oraz Wzgórza
Twardogórskie, zdominowana jest, kompleks gleb wytworzonych z piasków
wodnolodowcowych, aluwialnych i eolicznych. Są to suche i bardzo ubogie gleby rdzawe oraz
bielicowe, w większości zalesione. W obniżeniach terenu i w rozległych dolinach, występują
oglejone mady rzeczne oraz gleby bagienne: gruntowo-glejowe, torfowe, murszowe i mułowe.
Gleby północnego subregionu posiadają generalnie najniższą przydatność rolniczą spośród gleb
Dolnego Śląska, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej lesistości, nie mniejszej niż
na obszarach górskich.
Gleby województwa opolskiego wykazują dobrą jakość, aczkolwiek ulegają stopniowej
degradacji. Jednym z głównych atutów województwa są dobre jakościowo gleby i bardzo
korzystne walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Około 60% województwa pokrywają gleby
dobre i średnie brunatne wytworzone z piasków słabo gliniastych i gliniastych. Zwarte obszary
urodzajnych gleb brunatnych wytworzone na podłożu lessowym rozciągają się w części
południowej u podnóża Sudetów i na Płaskowyżu Głubczyckim. W środkowej i południowej
części województwa przewalają mało urodzajne gleby bielicowe, w znacznym stopniu jednak
zalesione. Miedzy Kluczborkiem a Namysłowem ciągnie się pas lepszych gleb ilastych, na
północnych stokach Chełmu występują rędziny. Występujące wzdłuż rzek mady są
najżyźniejszymi w dolinie Nysy Kłodzkiej. Na terenie województwa procentowo najwięcej jest
gleb brunatnych właściwych - 33,6%, płowych - 29,3%, mad rzecznych - 16,2%, czarnoziem 8,8%, czarnych ziem - 8,5%, rędzin - 1,6%. Powierzchnia ubytków rolnych wynosi 603,9 tys. ha,
co stanowi 64,0% ogólnej powierzchni województwa. Duży obszar ziemi (491 tys. ha) zajmują
grunty orne, stanowiące 52,1% powierzchni ogólnej. Na połowie gruntów rolnych występują
cztery najlepsze klasy bonitacyjne gleb o dużej przydatności do produkcji rolniczej. Grunty
o klasach I i II występują lokalnie. Syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej wynosi 82,1 pkt (w skali 100 pkt) i jest wyższy od przeciętnej krajowej (66,6 pkt).
Zasoby glebowe województwa cechuje stały, wysoki poziom zakwaszenia gleb, występujący na
ok. 51 % powierzchni użytków rolnych oraz procesy erozyjne, występujące na obszarze
ok. 30.2 % powierzchni województwa, w tym w stopniu intensywnym na obszarze Płaskowyżu
Głubczyckiego, masywu Chełmu i na Wzgórzach Strzelińskich.

1.1.3. Bioróżnorodność
Region Polski Zachodniej charakteryzuje się wysoką różnorodnością biologiczną,
reprezentującą bardzo szeroki gradient na poziomie krajobrazów: od morskich i przymorskich,
poprzez pojezierza, niziny z dolinami wielkich rzek, aż po wyżyny i góry z piętrem alpejskim.
Flora, fauna i fungia reprezentują obie podstawowe jednostki biogeograficzne – niżowo–
wyżynną (większość omawianego obszaru) i górską (południowa część województwa
dolnośląskiego).
Zróżnicowanie gatunkowe wynika ze sposobu użytkowania ziemi (tabela poniżej) zarówno z dużego udziału wielkoprzestrzennych obiektów przyrodniczych jakimi są puszcze,
stanowiące siedliska zbliżone do naturalnych (szczególnie w województwach
zachodniopomorskim, lubuskim i w północnej części dolnośląskiego) natomiast
w województwie wielkopolskim walorem przyrodniczym jest duża mozaikowość krajobrazu
rolniczego. Istotne jest również położenie geograficzne regionu w zachodniej części kraju,
charakteryzujące się obecnością elementu atlantyckiego, szczególnie we florze regionu.
Występowanie w Sudetach gatunków endemicznych dodatkowo zwiększa znaczenie tego
regionu.

T a bela
Struktura użytkowania ziemi (powierzchnia geodezyjna Kraju według kierunków wykorzystania) w 2010 r.
Stan na 1.I.
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Jak podaje Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego (2002) szata roślinna województwa dolnośląskiego jest jednym z jego
najcenniejszych elementów. Przyczynia się do tego zróżnicowanie środowiska fizycznego, w tym
obecność gór i ich przedgórza o zróżnicowanej budowie geologicznej, mało zmienionych
fragmentów dolin rzecznych, obecność terenów podmokłych i bagiennych, łąk i pastwisk
o różnym stopniu uwilgotnienia, stawów rybnych czy obszarów suchych, takich jak wydmy
śródleśne.
W Sudetach występują gatunki endemiczne oraz gatunki reliktowe typowe dla północnej
Europy. Do najcenniejszych terenów należą nieliczne już torfowiska, podmokłe i zmienno
wilgotne łąki w dolinach rzecznych i na terenach podgórskich. Najcenniejsze lasy występują
w dolinach rzecznych – szczególnie Odry, Bystrzycy, Strzegomki, na Pogórzu Kaczawskim,
w Górach Kaczawskich i w Borach Dolnośląskich. Bardzo cenne są, zbliżone do naturalnych,
fragmenty lasów łęgowych, grądów i olsów.
Na szczególną uwagę zasługuje szata roślinna Karkonoszy, która decyduje
o wyjątkowości i odrębności tych gór na tle Sudetów oraz innych pasm Europy Środkowej.
Bogactwo flory Karkonoskiego Parku Narodowego przejawia się w występowaniu na
stosunkowo niewielkim obszarze gatunków pochodzących z różnych regionów geograficznych,
w tym reliktów polodowcowych, a także roślin, których poza omawianym pasmem górskim nie
spotkamy w żadnym innym miejscu na świecie, czyli tzw. endemitów.
Wyjątkową szatą roślinną odznaczają się ściany kotłów polodowcowych w Karkonoskim
Parku Narodowym, a w szczególności Żyła Bazaltowa w Małym Śnieżnym Kotle - unikat w
skali europejskiej. Jest to najbogatsze florystycznie miejsce w Karkonoszach. Występują
tu relikty epoki lodowcowej, np. skalnica śnieżna oraz karkonoskie endemity, m.in. podgatunek
skalnicy darniowej - skalnica bazaltowa. Dla irgi zwyczajnej, świetlika maleńkiego, biedrzeńca
skalnego (podgatunku biedrzeńca mniejszego), różeńca górskiego (Rhodiola rosea) czy rozrzutki
alpejskiej (Woodsia alpina), Żleb Bazaltowy jest jedynym miejscem występowania
w Karkonoszach.
Województwo zachodniopomorskie jako jedno z dwóch województw nadmorskich ma
kluczowe znaczenie dla zachowania nadmorskich biotopów, jak klify, wydmy, lasy wydmowe
i słone łąki nadmorskie. Województwo to jest krajowym centrum występowania tzw.

mezotroficznych jezior ramieniowych. Sięga tu także obszar występowania zanikających już
jezior lobeliowych. To tu właśnie zachowały się najlepiej w Polsce wykształcone wielkie
torfowiska wysokie typu bałtyckiego. Tu jest jedyna w Polsce lokalizacja ciepłych,
"śródziemnomorskich" dąbrów z dębem omszonym (Rezerwat Bielinek) i jedno z najlepiej
w Polsce zachowanych - torfowisko nakredowe (Tchórzyno). Dominujące wpływy klimatu
atlantyckiego sprawiają, że licznie są reprezentowane żyzne i kwaśne buczyny, a także np.
mszarniki z wrzoścem bagiennym. W morenowych krajobrazach Pomorza Zachodniego licznie
rozproszone są przejściowe torfowiska mszarne, jeziorka dystroficzne, torfowe pła
i trzęsawiska, źródła ze złożami trawertynów, a także świeże i wilgotne łąki, łąki trzęślicowe
i mechowiska (Borówka i inni 2002). Województwo zachodniopomorskie to miejsce
najliczniejszego występowania bielika w Polsce. To właśnie tutaj rozpoczęła się na terenie
Polski ochrona strefowa gniazd zagrożonych gatunków.
O wysokich walorach florystycznych województwa świadczy przykład ponownego
odkrycia w Dolinie Odry koślaczka stożkowatego (Anacamptis piramida lis) - storczyka
uznanego za gatunek wymarły w Polsce. Ostatnie stwierdzenia tego gatunku w Polsce miały
miejsce w okolicy Poznania w roku 1933.
W województwie lubuskim znajdują się obszary przyrodnicze unikatowe w skali Polski
i Europy (Jermaczek i Maciantowicz 2005), między innymi:
• zimowisko nietoperzy o znaczeniu europejskim – rezerwat Nietoperek.
• Park Narodowy Ujście Warty,
• skupienie gatunków i siedlisk o atlantyckim typie zasięgowym w zachodniej części
Borów Dolnośląskich,
• dobrze zachowane kompleksy łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych w dolinie Odry,
• Obszar Ziemi Lubuskiej odznacza się również znacznym bogactwem fauny i flory.
Znajdują się tu stanowiska wielu chronionych, rzadkich, zagrożonych wyginięciem
gatunków roślin i zwierząt, z których część wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi
Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Są to spośród zwierząt: wilk (Canis lupus), wydra (Lutra lutra), bóbr (Castor fiber), popielica
(Glis glis) i rzadkie gatunki nietoperzy zimujące w rezerwacie Nietoperek. Obszar województwa
charakteryzuje się także dużymi populacjami zwierzyny łownej. Dotyczy to głównie takich
gatunków jak: sarna (Capreolus capreolus), jeleń szlachetny (Cervus elaphus) i dzik (Sus scrofa).
O bogactwie ornitologicznym obszaru województwa świadczy występowanie około 307
gatunków ptaków, w tym regularnie gniazdujących 167 gatunków, a sporadycznie lub lokalnie
21 dalszych. W województwie występuje 7 gatunków gadów i 14 gatunków płazów oraz 55
gatunków ryb i 2 gatunki minogów (Jerzak 2008).
Jak podaje Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010
(2002), flora roślin naczyniowych Wielkopolski (wraz z Ziemią Lubuską) liczy 1394 gatunki.
„Czerwona lista” roślin zagrożonych obejmuje 527 z nich, co stanowi 37,8 % flory regionu.
Na terenie Wielkopolski występuje 127 gatunków roślin podlegających w Polsce ochronie
prawnej, w tym 109 podlega ochronie całkowitej i 18 ochronie częściowej. Stan zachowania
roślin jest zróżnicowany, tylko 10 gatunków podlegających ochronie całkowitej i 13
podlegających ochronie częściowej nie jest zagrożonych; występowanie 12 − pomimo
poszukiwań nie potwierdzono już od wielu lat. Przyczyną wyginięcia były przede wszystkim
niekorzystne zmiany stosunków wodnych, niewłaściwa gospodarka leśna i w mniejszym stopniu
bezpośrednie niszczenie.

Według Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007 – 2010
z perspektywą do roku 2014 (2008) na ponad 1700 gatunków roślin naczyniowych
występujących na Opolszczyźnie, 543, czyli ok. 1/3, to taksony zagrożone w skali regionu.
Gdyby jednak porównać liczbę gatunków zagrożonych do tych, które powinny być przedmiotem
zainteresowania konserwatorskiego, czyli liczby gatunków reprezentujących florę swojską
(gatunki rodzime i archeofity), to wtedy odsetek jest jeszcze większy osiągając wartość ok. 43%.
Aż 88 gatunków uznaje się za zagrożone krytycznie. Na terenie województwa opolskiego
stwierdzono również występowanie około 200 zespołów i zbiorowisk roślinnych, z czego 124
należy do fitocenoz rzadkich i ginących.
Pod względem zachowania pierwotnych form faunistycznych, województwo opolskie można
podzielić na dwie części, które rozdziela rzeka Odra. Część lewostronna jest bardzo silnie
zmieniona. Znacznie lepiej zachowane formy prawobrzeżnej Odry związane są z istniejącymi
tu obecnie dużymi kompleksami leśnymi Lasów Stobrawsko-Turawskich i specyfiką
przyrodniczą Masywu Chełmu. Na Opolszczyźnie największy procent gatunków zagrożonych
występuje wśród płazów. Stanowią one 56% całej gromady. Wśród ptaków i ssaków sytuacja
jest bardzo podobna, gatunki legitymujące się kategorią zagrożenia stanowią w obu gromadach
około 39%.
W województwie opolskim występują obszary o znaczących zasobach pod względem
nagromadzenia elementów kulturowych o wysokich walorach krajobrazu kulturowego.
Szczególnie cenne są krajobrazy kulturowe okolic Góry Św. Anny, Koźla, Nysy i Paczkowa.
Podsumowując Region Polski Zachodniej to miejsce ważne dla zachowania
bioróżnorodności kraju. W przypadku fauny, gatunki, dla których obszar Polski Zachodniej jest
obecnie jedynym bądź kluczowym miejscem występowania to: suseł moręgowany, rzadki motyl
kniejowiec sudecki, jelonek rogacz, kozioróg dębosz, bielik.
Równocześnie Polska Zachodnia jest miejscem gdzie znajdują się populacje ginących
gatunków mające istotne znaczenie dla populacji krajowej. Są to: głuszec, cietrzew, rybołów,
puchacz, kania rdzawa, ohar, bąk, żółw błotny, gniewosz plamisty, żubr, popielica.
Na uwagę zasługuje dobrze rozwijająca się populacja wilka, stanowiąca obecnie ponad 11%
populacji krajowej tego gatunku. Jest ona bardzo istotna na obszarze Polski Zachodniej,
ze względu na możliwość zasilania populacji na terenie Niemiec.
T a bela
Stan liczebny ważniejszych zwierząt chronionych według województw w 2009 r.
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Polska Zachodnia jest również miejscem gdzie znajdowały się ostatnie stanowiska
zwierząt, które wyginęły już na terenie Polski. Są to np. drop, sterpet, skójka perłorodna.
Prowadzone są tutaj działania związane z reintrodukcją zagrożonych gatunków. W roku
1980 miała miejsce reintrodukcja żubra (Bison bonasus) na obszar Pomorza Zachodniego.
Ze stada wolnościowego Puszczy Białowieskiej zostało przywiezione osiem żubrów
(4 byki i 4 krowy) do zagrody adaptacyjnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Wałcz.
W ciągu pierwszych 20 lat z tej liczby populacja zwiększyła się do 26 osobników.
Trudno jednak było to traktować jako sukces, ze względu na wysoki stopień pokrewieństwa
między osobnikami i niewielki przyrost wielkości stada. W ramach programu ochrony
wolnościowego stada żubrów w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2008
zasilono lokalną populację 24 osobnikami przywiezionymi z innych polskich hodowli
i stworzono dwa stada satelitarne. W 2008 roku populacja zachodniopomorska szacowana była
na 56 osobników (Janicka i in. 2008).
Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) jest drugim po żubrze gatunkiem ssaka,
który całkowicie wyginął w Polsce i objęty został programem restytucji. Susły moręgowane
historycznie występowały tylko na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wyginęły w Polsce
na początku lat 80. ubiegłego wieku. Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody „Salamandra” susły są wypuszczane na wolność na terenie Polski Zachodniej.
W pierwszej kolejności odtworzono populację w Kamieniu Śląskim (woj. opolskie), gdzie susły
wypuszczano w latach 2005-2007. Jako drugie utworzono stanowisko na łąkach niedaleko
Trzcinicy Wołowskiej (woj. dolnośląskie). W roku 2010 r. na łące w Jakubowie Lubińskim
wypuszczono pierwszą grupę 42 susłów, rozpoczynając w ten sposób tworzenie trzeciego
stanowiska tych zwierząt w naszym kraju.
Ze względu na dużą lesistość zachodniej części regionu, występują tutaj licznie gatunki
łowne, szczególnie dużych ssaków: sarna i jeleń (blisko połowa krajowej populacji),
dzik (61% populacji krajowej) daniel (80%) i muflon (94% populacji tego gatunku w Polsce).
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Elementem zagrażającym bioróżnorodności jest pojawianie się gatunków obcych
rodzimej faunie i florze. Na terenie Polski Zachodniej również pojawiły się obce gatunki,

wprowadzone przez człowieka. Spośród zwierząt są to: jenot (Nyctereutes procyonoides), norka
amerykańska (Mustela vison), szop pracz (Procyon lotor), rak pręgowany (Orconectes limosus),
żółw czerwonolicy (Trachemys scripta), które poważnie zagrażają bioróżnorodności tego
obszaru. Natomiast wśród roślin niebezpieczne gatunki inwazyjne na tym terenie to: tawuła
kutnerowata (Spiraea tomentosa), rdestowce (Reynoutria spp.), niecierpek drobnokwiatowy
(Impatiens parviflora) i kolczurka klapowana (Echinocystis lobata). Polska Zachodnia jest
również centrum występowania w kraju robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) – gatunku,
który silnie zniekształca naturalne ekosystemy leśne.
Obszary kluczowe dla zachowania bioróżnorodności w Polsce Zachodniej to:
Województwo zachodniopomorskie
• Woliński Park Narodowy
• Puszcza Bukowa
• Jezioro Świdwie
• Dolina Dolnej Odry
• Rezerwat Bielinek z jedynym stanowiskiem w Polsce dębu omszonego (Quercus
pubescens)
• Tereny dawnego poligonu Borne Sulinowo
• Puszcza Drawska
Województwo wielkopolskie
• Obszar Środkowej Warty
• Wielkopolski Park Narodowy
• Dęby Rogalińskie
• Rezerwat Promno
• Bagno Chlebowo
Województwo lubuskie
• Drawieński Park Narodowy
• Park Narodowy Ujście Warty
• Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie
• Murawy kserotermiczne w Dolinach Odry i Warty
• Rezerwat Nietoperek
• Doliny Pliszki i Ilanki
• Rynna Gryżyny
• Wilgotne wrzosowiska i przygiełkowiska w Borach Dolnośląskich
Województwo dolnośląskie
• Rezerwat sosny błotnej (Pinus rhaetica) „Torfowisko pod Węglińcem”
• Stawy Milickie
• Dolina Odry
• Łąka Sulistrowicka
• Wąwóz Myśliborski koło Jawora – jedyne w Sudetach stanowisko języcznika
zwyczajengo (Phyllitis scolopendrium)
• Ostrzyca Proboszczowicka – fragment stożka wulkanicznego
• Dolina Baryczy
• Stawy Przemkowskie
• Torfowisko pod Zieleńcem
• Karkonoski Park Narodowy
• Park Narodowy Gór Stołowych

Województwo opolskie
• Góry Opawskie
• Dolina Małej Panwi
• Lasy Stobrawsko-Turawskie
• Masyw Chełmu
Obecnie ważną funkcję zachowania rzadkich gatunków rodzimej flory pełnią ogrody
botaniczne. Mają duży udział w zachowaniu bioróżnorodności regionu, równocześnie realizując
cele dydaktyczne, naukowe i popularyzatorskie.
Ogrody botaniczne w Polsce zrzeszone są w Radzie Ogrodów Botanicznych. Aby móc oficjalnie
posługiwać się nazwą "ogród botaniczny" muszą być jednocześnie zarejestrowane
w Ministerstwie Środowiska.
Lista zarejestrowanych Ogrodów Botanicznych w Polsce Zachodniej:
Ogrody botaniczne
1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Ogród Botaniczny w Zielonej Górze – Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Arboreta:
1. Arboretum w Gołuchowie
2. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
3. Arboretum Leśne im. S. Białoboka w Sycowie
4. Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku
5. Arboretum w Wojsławicach
6. Ogród Dendrologiczny w Glinnej
7. Ogród Dendrologiczny Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
8. Arboretum w Zielonce
9. Arboretum Leśnego Banku Genów w Kostrzycy
Ogrody roślin leczniczych:
1. Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach
Unikatowym na skalę światową obiektem związanym z ochroną bioróżnorodności jest
Leśny Bank Genów w Kostrzycy w Sudetach (woj. dolnośląskie). Na świecie istnieje zaledwie 5
leśnych banków genów. Jeden z nich, i jedyny w naszym kraju, znajduje się w Kostrzycy. Od roku
1996 rozpoczęto tutaj gromadzenie oraz długotrwałe przechowywanie zasobów genowych
drzew i krzewów leśnych oraz monitoring jakości materiału rozmnożeniowego w postaci
nasion z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz ważnych dla ochrony
przyrody, pochodzących z parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody.

1.2. Zaopatrzenie w wodę i systemy oczyszczania ścieków
Zgodnie z ustawą zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
jest zadaniem własnym gminy. Na obszarze Polski zachodniej zlokalizowane jest 22 140 ujęć
wody, oraz 851 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 787 466,8 m3/d. (dane GUS –
2010r.).

Rys. 6. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2009r.

Rys. 7. Źródło: Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według województw w 2009 r.

Rys. 8. Źródło: Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według województw w 2009 r.

1.2.1. Pobór wody
Pod względem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych najgorzej sytuacja
przedstawia się w województwie opolskim, w których zasoby wód podziemnych są w wielu
miejscach poważnie naruszone. Aczkolwiek w tym województwie nie jest duży pobór wód
podziemnych, i w żaden sposób nie sprawiło to ubytku zasobów. Ponadto Na obszarze
województwa opolskiego znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce zbiorników wody
podziemnej -zbiornik GZWP 333.
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Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

Największy roczny pobór wód podziemnych dla celów eksploatacji sieci wodociągowych,
według danych GUS, w latach 2008–2010 przypadł na województwo wielkopolskie 1869,9 hm3.
Województwo zachodniopomorskie zajmuje wysoką pozycję (3 miejsce w kraju) pod względem
poboru wód oraz zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności.
Wody powierzchniowe oraz podziemne są źródłem zaopatrzenia w wodę poszczególnych
sektorów gospodarki, w tym przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej. Największy udział
w poborze wód ma przemysł (głównie energetyczny), następnie zaopatrzenie ludności w wodę
pitną oraz nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie. Pobór wód w stosunku do lat poprzednich
zdecydowanie zmalał, spowodowane jest to głównie zmianami w produkcji przemysłowej,
zamykaniem obiegów wodnych, urealnieniem opłat za pobór wody oraz stawek
eksploatacyjnych w gospodarce komunalnej, przy równoległym wprowadzaniu liczników wody
dla indywidualnych odbiorców.
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Rys.10. Źródło: Zużycie wody w poszczególnych województwach w 2009 r. (dane GUS 2010 r.)

Wody ujmowane z rzek i jezior pokrywają ponad 90% potrzeb województwa
i wykorzystywane są w większości na cele przemysłowe, głównie jako wody chłodnicze.
Natomiast zasoby wód podziemnych przeznaczane są przede wszystkim na zaopatrzenie
ludności w wodę pitną dobrej jakości. Wody podziemne wykorzystywane są również
w gałęziach przemysłu, gdzie proces technologiczny wymaga wysokiej jakości wód, takich jak
przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Na zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
w województwie, które wynoszą około 1,5 tys. hm3, składają się wody z różnych utworów
geologicznych przede wszystkim czwartorzędowych oraz w mniejszym stopniu
trzeciorzędowych, kredowych i starszych. Wody pobierane były przede wszystkim na potrzeby
przemysłu (94%), w tym głównie wody powierzchniowe przeznaczone na cele chłodnicze
w przemyśle energetycznym (85,5%) oraz w mniejszym stopniu wody podziemne przeznaczone
na cele przetwórstwa spożywczego (8,5%). W 2006 r. na cele produkcyjne zużyto ogółem
1714 hm3 wody, a w 2007 roku już tylko 1593 hm3 wody natomiast w 2010 roku 1506 hm3.
Jasno więc wynika że zużycie wody na ten cel systematycznie spada. Cele wodociągowe
stanowiły jedynie 6,6% ogólnego poboru wód w województwie. Na potrzeby ludności pobierane
były głównie wody podziemne. W szczególności ujęcie wody z jeziora Miedwie od lat służy
zaopatrzeniu mieszkańców Szczecina w wodę pitną. Ogólne zużycie wody na mieszkańca spadło,
to województwo zachodniopomorskie plasuje się na drugim miejscu w kraju (40 m3/rok).
W ostatnich latach systematycznie spada zużycie wody z sieci wodociągowej, jak również
poziom wykorzystania wód na cele komunalne, co jest wynikiem wprowadzenia wodomierzy
oraz urealnienia kosztów zużycia wody. Najmniejszą część poboru wód (0,5%) stanowiły cele
rolnicze i leśne. Znacząca część poboru wykorzystana została do napełniania stawów rybnych.
Woda pobierana była również do nawadniania upraw rolnych oraz szkółek leśnych.
Na obszarze województwa wielkopolskiego, największym użytkownikiem wody jest
przemysł (83,7 %), następnie gospodarka komunalna (10,7 %) oraz rolnictwo i leśnictwo
(5,6 %). W 2009 roku na potrzeby gospodarki komunalnej (zaopatrzenie wodociągów
sieciowych) pobrano 1869,9 hm3 wody, natomiast na potrzeby przemysłu ogółem pobrano
w województwie ok. 97% - 1600 hm3 wody . Największa ilość tych wód (96,8%) pobierana jest
w mieście Konin przez specyficzny system chłodzenia Jezior Konińskich - Elektrowni Pątnów

i Konin. Wodociągi na cele komunale pobierają 154 – 161 hm3 wody, z zasobów wód
podziemnych. Przemysł pobiera znikomą ilość wód podziemnych ok. 1%.
W roku 2010 pobór wody województwa opolskiego wynosił 120,4 hm3, w tym wody
podziemne stanowiły 46,6%. Z zasobów wód podziemnych na cele komunalne pobrano
46,10 hm3 a na cele przemysłowe 11,9 hm3. Zasoby wód podziemnych w województwie
przewyższają wielokrotnie zużycie wody, z drugiej strony zasób wód powierzchniowych
województwa opolskiego jest ponad dwukrotnie mniejszy w stosunku do krajowego.
Wody powierzchniowe w zdecydowanej ilości były pobierane przez rolnictwo i przemysł,
natomiast do zaopatrzenia gospodarki komunalnej pobrano tylko 3,8 % wód powierzchniowych.
Racjonalizacja zużycia wody poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik w działalności
produkcyjnej i usługowej oraz ekonomizacja zużycia wody sprawiły że od 2000 roku pobór
wody ogółem w gospodarce narodowej zmniejszył się o 10 %, a w gospodarstwach domowych
pomimo wzrostu liczby mieszkańców korzystającej ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę o 15%.
Generalnie nastąpiło zmniejszenie poboru wody podziemnej o 14% (w tym także na cele
produkcyjne). W roku 2005 wskaźniki jednostkowego zużycia wody kształtowały się
następująco: gospodarstwa domowe –86,3l/Md (98,3 l/Md w miastach). Na obszarze
województwa opolskiego znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce zbiorników wody
podziemnej -zbiornik GZWP 333 będąc jednocześnie najcenniejszym (jakościowo i ilościowo)
zbiornikiem wód podziemnych w regionie. Zbiornik ten, wraz z obszarem zasilania, ma
podstawowe znaczenie w zaopatrywaniu w wodę ludności zamieszkałej na obszarze pomiędzy
Odrą a Małą Panwią.
Pobór wód w województwie lubuskim w wahał się pomiędzy 88,9 a 104hm3 . W ogólnym
poborze wód ponad połowa stanowiła zaopatrzenie sieci wodociągowej. Największy pobór
związany z eksploatacją sieci wodociągowej przypadł w 2000 r. najmniejszy w ostatnich latach.
Ilość wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa utrzymywała się na stałym poziomie i wynosił
33,3 hm3 . Wody pobrane do celów predykcyjnych stanowiły około 13-17 % ogółu z tendencją
spadkową w ostatnich latach.
Dolny Śląsk charakteryzował się w ostatnich latach ustabilizowanym poborem wód na
poziomie około 453,6 hm3 , jednak uległ zmianie charakter jej dystrybucji. Największy przyrost
wykazywał pobór wody na cele przemysłowe, w porównaniu do poprzednich lat ilość pobranej
wody wzrosła o ok. 25%. Ilość wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa utrzymywała się na
stałym poziomie, jednakże ilość wody pobranej przez wodociągi stale spada.

1.2.2. Zaopatrzenie w wodę (sieć wodociągowa)
Obszar Polski Zachodniej pod względem zaopatrzenia w wodę dystrybuowaną
wodociągami charakteryzuje się powyżej średniej krajowej. Wskaźnik eksploatacji sieci
wodociągowej na obszarze Polski Zachodniej wynosił ok. 23 - 24%, i w stosunku do reszty kraju
jest wyższy o ok. 7-8%. Zgodnie z danymi GUS najlepszy dostęp eksploatacyjny do sieci
wodociągowej ma województwo lubuskie ok. 43% i województwo dolnośląskie 30%.
Zdecydowanie niekorzystnie w stosunku do reszty województw Polski zachodniej wypadają
województwa zachodniopomorskie 5% oraz wielkopolskie 9%. Dostępność ludności do sieci
wodociągowej najlepiej wygląda w województwie opolskim 97%, należy jednak podkreślić,
że pozostałe województwa Polski Zachodniej wykazuję wyższy % dostępności ludności do sieci
w stosunku do poziomu dostępności całej Polski. Zróżnicowanie występowania przemysłu na
obszarze Polski Zachodniej przyczyniają się do zużycia wody na cele przemysłowe w

poszczególnych województwach. Sytuacja ta jest analogiczna do zużycia wody na cele rolnicze
i leśne.
T a bela
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według województw
Jednostki terytorialne

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

Eksploatacja sieci
wodociągowej w
odsetkach ogółem
bez zużycia wody
na cele
przemysłowe
5,3
42,5
8,6
29,2
35,8
23
15,0

ZUŻYCIE WODY
zużycie w hm3
zużycie
na cele
przemysł
u%

1506,3
104,0
1869,9
453,6
120,4
3644
10828,4

94,2
14,9
85,5
27,9
39,5
52,4
75,2

zużycie na
cele
rolnicze
leśne%

1,0
41,3
5,8
40,3
39,5
25,6
10,3

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

T a bela
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według województw
Jednostki terytorialne

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

GOSPODAROWANIE WODĄ W SIECI WODOCIĄGOWEJ
ludność korzystająca z sieci wodociągowej
Długość sieci
miasta w tyś.
wodociągowej
rozdzielczej w km
w
ogółem
w % ludności
tysiącach
razem
razem ogółem
miasta
1126
1 693 198
96,9
8940,8
614
1 010 047
95,7
6143,1
1848
3 408 281
96,6
28648,7
1953
2 876 627
96,6
14110,8
525
1 031 097
97,4
6796,2
6066
10 019 250
96,5
64 640
22170
38 482 919
95,2
267 332,1

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

1.2.3. Sieć kanalizacyjna i systemy oczyszczania ścieków
Analizując dostępność ludności Polski Zachodniej do sieci kanalizacyjnej zarówno
na wsiach jak i w miastach należy stwierdzić, że wykazuje niewiele wyższy poziom
w porównaniu do średniej reszty kraju. Przodującym województwem na obszarze 5
województw zachodniej Polski jest województwo dolnośląskie gdzie średnio 75% ludności
ma dostęp do kanalizacji. W stosunku do reszty kraju obszar 5 województw ziem zachodnich
wygląda całkiem dobrze pod względem sieci kanalizacyjnej. W przypadku ludności
zamieszkujących miasta wskaźnik dostępności do sieci kanalizacyjnej jest wyższy niż średnia
krajowa. Najlepsza sytuacja pod względem dostępu do sieci kanalizacyjnej występuje
w województwie dolnośląskie - 1 miejsce w kraju ze współczynnikiem 75%. Wskaźnik dostępu
ludności wiejskiej średnio ok. 65% i jest nieco wyższa niż średnia krajowa 62%.
Z analizy danych GUS wynika że na poziom urbanizacji ma ogromne znaczenie w przypadku

dostępności ludności do sieci kanalizacyjnej i w zachodniej Polsce wygląda korzystniej niż
wschodnia część kraju.
T a bela
Sieć kanalizacyjna według województw
Jednostki terytorialne
Długość sieci
kanalizacyjnej
w km

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

4725,4
2305,0
8297,0
7201,3
2260,5
24789.2
89505,8

GOSPODAROWANIE WODĄ W SIECI WODOCIĄGOWEJ
Ścieki
Połączenia
liczba ludność korzystająca z
odprowadzone prowadzące do
sieci kanalizacyjnej
budynków
w hm3
mieszkalnych
w tys. sztuk
w%
w%
w
ludności ludności tysiącach
miast
ogółem
ogółem
69,2
93,5
90,0
60,4
1049
30,3
49,3
86,4
65,2
556
104,8
213,6
85,2
61,8
1634
100,7
149,4
84,7
75,3
1724
28,2
56,4
86,5
61,0
471
243.2
562.2
86.56
64.74
5434
1265,5
1966,6
85,0
62,2
19829,6

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010
T a bela
Oczyszczalnie ścieków obsługujące miasta i wsie
Jednostki terytorialne

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

ogółem

Miasta

292
87
313
203
66
961
3101

71
38
208
89
30
436
933

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Wieś
Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków w tys.
221
1 021
49
657
105
2 094
114
2 168
36
632
525
6572
2168
23709

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

1.3. Gospodarka odpadami i utylizacja ścieków
1.3.1. Odpady stałe
Wykres
Odpady wytworzone według rodzajów i województw

odpady wytwożone ogółem w tyś. ton
polska zachodnia

45354,7

opolskie

907,9

dolnośląskie

33307,2

wielkopolskie

5675,5

lubuskie

730

zachodniopomorskie

4734,1
0

10000

20000

30000

40000

50000

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

Analizując obszar 5 województw Polski Zachodniej pod względem wytworzonych
odpadów największy przydział przypada na województwo wielkopolskie (1 miejsce w kraju,
2 miejsce województwo śląskie). Ogółem Polska wytworzyła 111060,2 tyś. ton odpadów
Pozostałe województwa lokują się w średniej krajowej.
Na terenie województwa lubuskiego wytworzono w 2007 r. ogółem 994,2 tys.
ton odpadów, w tym odpadów z sektora przemysłowego (z wyłączeniem odpadów
komunalnych) –727,0 tys. ton. Odpady przemysłowe powstające w wyniku działalności
przemysłowej stanowią ok. 73% ogólnej masy wytworzonych odpadów. Od roku 2000 na
terenie województwa lubuskiego obserwuje się systematyczny spadek ilości odpadów
komunalnych zbieranych w ciągu roku, z ilości 362,0 tys. t (ok. 401 kg/mieszkańca) do ilości
267,2 tys. t (ok. 260 kg/mieszkańca) w roku 2007. W stosunku do lat poprzednich nastąpił
spadek ilości wytworzonych odpadów komunalnych o ok. 25%. Szacuje się, że około 2/3
odpadów komunalnych generują gospodarstwa domowe, 1/3 tych odpadów powstaje
w obiektach infrastruktury.
Od 2000 r. obserwuje się istotny spadek ilości odpadów komunalnych zebranych w ciągu
roku w województwie dolnośląskim. W 2007 r. wskaźnik ilości odpadów na jednego mieszkańca
Dolnego Śląska kształtował się na znacznie niższym poziomie niż średnia dla krajów Unii
Europejskiej, ale na wyższym niż w Polsce (339 kg w województwie, 265 kg w Polsce,
522 kg w UE-27-/w przypadku UE-27 - odpady wytwarzane/). Malejący trend wynika zarówno
z ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych, jak i pozbywania się odpadów
w niewłaściwy sposób (np. porzucanie w lasach czy spalanie w domowych piecach)
i niezgodnym ze stanem faktycznym raportowaniem w zakresie odebranych odpadów
komunalnych przez podmioty gospodarcze od właścicieli nieruchomości. Na Dolnym Śląsku
funkcjonuje największy w Europie (1394 ha) zbiornik odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
należący do KGHM „Polska Miedź” S.A. Jest on obecnie jedynym miejscem deponowania odpadu
z flotacji dla wszystkich kopalń, co powoduje, że stanowi on kluczowe ogniwo technologiczne,
bez którego produkcja koncentratu miedziowego byłaby niemożliwa. Roczna wielkość
deponowanych odpadów z flotacji waha się od 20 do 26 mln Mg.
Województwo Opolskie od roku 2000 obserwuje się spadek ilości zebranych odpadów
komunalnych. Tendencja spadkowa ilości zebranych w sposób zorganizowany odpadów
komunalnych może być związana z ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych oraz
wdrażaniem selektywnej zbiórki, ale także z niewłaściwymi sposobami pozbywania się

odpadów (głównie tworzenie „dzikich” wysypisk odpadów) i niezgodnej ze stanem faktycznym
sprawozdawczości w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z danymi GUS w 2007 r. w województwie opolskim, w 44 zakładach, wytworzono
ok. 1 540 tys. Mg odpadów z sektora przemysłowego, z wyłączeniem odpadów komunalnych,
z czego dominującą część (37%) stanowiły odpady energetyczne. Ilość wytwarzanych odpadów
sukcesywnie, od 2000 r., maleje przy równoczesnym wzroście regionalnego Produktu
Krajowego Brutto. Związane jest to z prowadzeniem gospodarki odpadowej opartej
na recyklingu, przy jak najmniejszym zużyciu mediów i surowców, ze stosowaniem przez
producentów nowoczesnych technologii. Odpady komunalne na terenie województwa
opolskiego unieszkodliwiane są przede wszystkim (95%) poprzez składowanie. Selektywna
zbiórka odpadów komunalnych jest jednym z podstawowych działań mających na celu
zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten
sposób surowca do wtórnego wykorzystania. W roku 2007 selektywnie zebrano 11 tys. Mg
odpadów, w tym około 40% to wyselekcjonowane szkło, co stanowiło 4,1% ogólnej masy
odpadów. Na terenie województwa realizowane są programy i kampanie edukacyjne,
które podejmując tematy związane z segregacją odpadów i selektywną zbiórką odpadów
niebezpiecznych podnoszą poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Od roku 2001 w województwie wielkopolskim
ilość odpadów komunalnych
składowanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyraźnie spada, co jest m.in. efektem
rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa – sortowania odpadów w gospodarstwach
domowych i oddawania do recyklingu. W 98% gmin województwa prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów. Zaprzestano eksploatacji 77 składowisk odpadów komunalnych
i przemysłowych; prowadzona jest rekultywacja składowisk. Następuje rozwój inwestycji:
spalarni, kompostowni i sortowni odpadów. Według danych GUS w roku 2009 63,28% odpadów
przemysłowych zostało poddanych odzyskowi, a 28,15% trafiło na składowiska.
W „Wojewódzkim planie gospodarki odpadami” zakłada się w roku 2010 zwiększenie udziału
odpadów przemysłowych poddawanych procesom odzysku do 82% oraz zwiększenie udziału
odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5%. Składowanie od wielu lat główną
metodą unieszkodliwiania odpadów. Naturalnym stał się problem kurczenia się areału pod
składowiska i wyczerpywania się ich pojemności oraz w części z nich niespełniania wymagań
prawnych. W latach 2000–2009 zaprzestano eksploatacji 82 składowisk odpadów komunalnych
i przemysłowych. Prowadzono rekultywację 31 składowisk, a zrekultywowano – 14. Od roku
2007 w Wielkopolsce funkcjonowało: 8 spalarni, 9 kompostowni, 11 sortowni mechanicznych
lub ręcznych.
Od 2000 roku w województwie zachodniopomorskim obserwuje się ciągły i istotny
spadek ilości odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca
z 523 kg w 2000 roku do 195 kg w 2009 roku. Zjawisko zmniejszania się ilości odpadów
komunalnych, przy braku wyraźnej poprawy zagospodarowania tymi odpadami,
jest niepokojące związane jest to z tzw. „dzikimi wysypiskami”, spalaniem odpadów
w domowych piecach, itp. Największym generatorem ilości odpadów w województwie jest
zakład Chemicznych „Police” SA wytwórcy ok. 70% ogólnej masy odpadów. W 2009 roku na
terenie województwa wytworzono około 4,7 mln Mg odpadów, zaś w ZCh „Police” SA – 3,0 mln
Mg odpadów. Odpad charakterystyczny dla województwa - fosfogipsy, stanowiące około 40%
ogólnej masy odpadów wytwarzanych w województwie, od wielu lat w całości deponowany jest
na składowisku zakładowym ZCh „Police” SA. Instalacje termicznego unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych nie spełniających wymogów ochrony środowiska sukcesywnie się
likwiduje. W latach 2000-2007 widoczny jest pozytywny trend zamykania składowisk nie
spełniających wymogów ochrony środowiska W ostatnich latach nieznacznie zwiększa się udział

odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów komunalnych. W 2009 roku
selektywnie zebrano ok. 502 tys. ton odpadów komunalnych, podczas gdy w 2008 roku zebra
no około ok. 533 tys. ton odpadów komunalnych. W tym okresie zamknięto 35 obiektów,
zaś do eksploatacji oddano tylko kilka nowoczesnych obiektów.

1.3.2. Odpady ciekłe i utylizacja ścieków
Dbałość o zachowanie ciągłości bogactwa przyrodniczego jest ściśle związana
z gospodarką ściekami i ich utylizacją stanowiąc istotny problem z punktu widzenia ochrony
zasobów przyrodniczych. Jednym z elementów przyczyniających się do zachowania bogactwa
przyrodniczego regionu jest prawidłowa gospodarka ściekami prowadzona przez budowę
i rozbudowę systemów kanalizacyjnych, podłączonych do oczyszczalni ścieków bezwzględnie na
terenach miast, jak równie w pełni na terenach wiejskich.
1.3.2.1. Dostępność do oczyszczalni ścieków
Polska Zachodnia ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze szczególnie
koncentruje się na kwestii oczyszczania ścieków, i w porównaniu do reszty kraju wygląda
pod tym względem korzystniej.
Spośród 5 województw składających się na Polskę Zachodnią aż 69,5% ludności
korzystało w 2009 r. z oczyszczalni ścieków, podczas gdy wskaźnik ten dla Polski wyniósł
64,2%). Z tabeli wynika, że pod względem oczyszczalni ścieków w najlepszej sytuacji były
województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie, natomiast zdecydowanie najgorzej było w
województwie wielkopolskim. Jednak należy podkreślić że wszystkie województwie w obszarze
Polski Zachodniej mają większy współczynnik dostępności ludności korzystającej z oczyszczalni
ścieków niż reszta kraju.
Z danych GUS wynika, że niekorzystna sytuacja w poziomie korzystania z oczyszczalni
ścieków dotyczy obszarów wiejskich (udział ludności wiejskiej mającej dostęp do oczyszczalni
ścieków w Polsce Zachodniej wynosi 31,1% i jest większy niż średnia dla kraju 26,9%, udział
ludności miejskiej mającej dostęp do oczyszczalni ścieków w Polsce Zachodniej wynosi 92,6%
i jest większy niż średnia dla kraju 88,1%,). Pod tym względem najgorzej wyglądają
województwo: wielkopolskie i opolskie., najlepiej zachodniopomorskie i dolnośląskie.
W porównaniu do reszty województw region Polski Zachodniej wypada pozytywnie aczkolwiek
jest jeszcze dużo do zrealizowania w tym aspekcie, jest to związane z duża urbanizacją terenu
i wyższym poziomem uprzemysłowienia.
Tabela
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w %
Jednostki terytorialne

KORZYSTAJĄCY Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(% OGÓLNEJ LICZBY LUDNOŚCI)

Ludność korzystająca z
oczyszczalni
miasta %
wsie %
ścieków w % ludności ogółem
Zachodniopomorskie
77
92,2
43,6
Lubuskie
67,4
92,2
24
Wielkopolskie
62
88,8
28,7
Dolnośląskie
75,9
95,2
30,0
Opolskie
63,6
94,8
29,3
Polska zachodnia
69,5
92,6
31,1
Polska
64,2
88,1
26,9
Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

Tabela
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

Jednostki terytorialne

LUDNOŚĆ MIAST I WSI KORZYSTAJĄCA Z OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
miasta
wsie
Zachodniopomorskie
1072,2
231,4
Lubuskie
592,4
88,1
Wielkopolskie
1699,5
88,8
Dolnośląskie
1925,4
256,5
Opolskie
511,6
144,2
1160.22
161.8(śr)
Polska zachodnia
5801.1
809(sm)
Polska
20506,8
4009,8
Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

1.3.2.2. Struktura ścieków
Na tle całego kraju, ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych
w regionie pięciu województw składających się na Polskę Zachodnią jest wyższy niż
pozostałe części kraju i w 2009 r. wynosiła około 30% całości ścieków odprowadzanych
w Polsce.
Wynika to oczywiście z dużego uprzemysłowienia i zurbanizowania regionu.
Spośród 5 województw składających się na Polskę Zachodnią najwięcej ścieków jest
odprowadzanych w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim, wynika to z faktu
lokalizacji przemysłu odkrywki surowców mineralnych. Z przedstawionej poniżej tabeli wynika
że w niektórych regionach Polski Zachodniej niewielki % ścieków jest odprowadzana do sieci
kanalizacyjnej, przy czym dla wspomnianego województwa zachodniopomorskiego wartość ta
wynosi zaledwie 4,83%, a dla województw lubuskiego 53,9% i dolnośląskiego odpowiednio
80,2%. Udział województw Polski Zachodniej w ściekach przemysłowych i komunalnych
odprowadzanych do wód lub do ziemi wymagających oczyszczenia i oczyszczonych jest większy
niż dla reszty kraju w 2009r. stanowił 22%. Stopień oczyszczania ścieków odprowadzanych do
kanalizacji jest zdecydowanie większy niż dla reszty kraju i najlepiej wykazują to województwa:
dolnośląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie wynoszący ok. 150 tyś. hm3.

Tabela
Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi
Jednostki terytorialne

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi
Ścieki odprowadzane ogółem
(w hektometrach sześciennych)

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

1370,1
5,4
1601,5
124,3
66,6
7746,8

Ścieki odprowadzone w hm3
do sieci kanalizacyjnej
66,2
29,9
107,8
99,5
29,0
1224,7

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010
Tabela
Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi wymagające oczyszczania
Jednostki terytorialne

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

Ścieki oczyszczane
169,7
33,3
186,2
8,6
80,6

Ścieki nieoczyszczane
10,2
1,5
5,1
166,1
12,8

2062,1

135,9

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

1.3.2.3. Oczyszczalnie ścieków
T a bela
Oczyszczalnie ścieków obsługujące miasta i wsie
Jednostki terytorialne
ogółem
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

292
87
313
203
66
961
3101

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Wieś
Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków w tys.
71
221
1 021
38
49
657
208
105
2 094
89
114
2 168
30
36
632
436
525
6572
933
2168
23709

Miasta

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

W 2009 r. w Polsce Zachodniej były łącznie 961 oczyszczalni ścieków ogółem z czego
większa ich część obsługuje ludność miejską. Relatywie siecią kanalizacyjną odprowadzane są
ścieki komunalne w głównej mierze i przemysłowe. Biorąc pod uwagę wysoki współczynnik
uprzemysłowienia i zurbanizowania trend ten powoli się zmienia. Należy jednak nadmienić że w

regionie Polski Zachodniej jest większy współczynnik ścieków oczyszczonych niż dla reszty
kraju.
Na obszarze 5 województw składających się na obszar Polski Zachodniej
zlokalizowanych jest 538 zakładów odprowadzających ścieki wymagające oczyszczania, 262
odprowadza je do sieci kanalizacyjnej, a spośród tych, które odprowadzają ścieki bezpośrednio
do wód lub ziemi 245 je oczyszcza, a tylko 31 nie robiło tego. W porównaniu z resztą kraju
region Polski Zachodniej wypada korzystnie gdyż większa część zakładów odprowadzało ścieki
do kanalizacji, a spośród tych, które odprowadzały ścieki bezpośrednio do wód lub ziemi robiło
to po ich uprzednim oczyszczeniu, a bez oczyszczenia. A zatem można stwierdzić, że gospodarka
ściekowa zakładów zlokalizowanych na obszarze 5 województwa polski zachodniej jest
nastawiona na dbałość o środowisko naturalne.
T a bela
Zakłady według wyposażenia w oczyszczalnie ścieków i województw w 2009 r.
Jednostki terytorialne

Zakłady według wyposażenia w oczyszczalnie ścieków
Odprowadzające ścieki
Ogółem

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

101
85
204
100
48
538
2025

wyposażone
w
oczyszczalnie
ścieków
42
29
90
54
30
245
894

bez
oczyszczalni
ścieków
2
6
9
9
5
31
106

do sieci
kanalizacyjnej
(bez oczyszczalni)
57
50
105
37
13
262
980

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

Z tabeli poniższej wynika, że najgorzej pod względem ścieków odprowadzone wymagające
oczyszczenia wypada województwo dolnośląskie, posiadając w 2009r. 166% ścieków
nieoczyszczonych. Należy jednak nadmienić, że średnia dla obszaru Polski Zachodniej
wynosząc39% i jest mniejsza niż dla reszty kraju 135%.

T a bela
Stopień oczyszczenia ścieków przemysłowych w 2009 r.
Jednostki terytorialne

Ścieki odprowadzane
Ścieki wymagające oczyszczania
ogółem
hm3

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska

1370,1
8,5
1610,6
126,8
68,7

Ogółem
hm3

Oczyszczane
(%)

Nieoczyszczane (%)

113,8
4,9
83,5
75,3
64,4

169,7
33,3
186,2
8,6
80,6

10,2
1,5
5,1
166,1
12,8

3184.7

258.4

95.68

39.14

7851,7

973,3

2062,1

135,9

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

1.3.2.4. Nieczystości ciekłe
Pod względem wytworzonych nieczystości ciekłych region Polski Zachodniej
wyprodukował w 2009 r. ok. 25% wszystkich tego typu zanieczyszczeń. Szczególnie pod tym
względem wyróżnia się województwo dolnośląskie i wielkopolskie zajmując odpowiednio 5 i 8
miejsce w kraju.
Tabela
Nieczystości ciekłe (w dam3)

Jednostki terytorialne

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (w dam3)

Ogółem

z gospodarstw
domowych

Zachodniopomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Polska zachodnia
Polska
Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

Podsumowując gospodarka ściekowa na obszarze 5 województw składających się na
obszar Polski Zachodniej jest nastawiona proekologicznie i w porównaniu z resztą kraju
wygląda obiecująco. Wiele aspektów jest jeszcze do poprawy aczkolwiek obszar ten wypada
korzystniej niż reszta część kraju.

I.10. Obszary przyrodniczo zdewastowane i wymagające działań kompensujących

Województwa Polski Zachodniej, zajmujące łącznie 30,7% powierzchni kraju,
charakteryzują się wysokim udziałem gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, który w
2009 r. wyniósł aż 39,9% areału takich terenów w Polsce (tabela poniżej).
Tabela
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania w 2009 r.
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i
zagospodarowania (ha)
Ogółem
Zdewastowane
Zdegradowane

Jednostki
terytorialne

7031

4755

2276

1560

880

680

3299

2943

356

10009

9816

193

2887
zachodniopomorskie
Razem Polska Zach. 24786

2287

600

20681

4105

Polska

55848

6229

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie

62077

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.
Tabela
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji według polskiej klasyfikacji
działalności i województw w 2009 r.
Jednostki
terytorialne

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie

Ogółem

Z tego w wyniku działalności w zakresie
górnictwa
i
surowców
energetycznych

kopalnictwa

produkcji
metali

zaopatrywania
w energię,
gaz i wodę

innej

innych niż
energetyczne

7031

1990

4052

-

17

972

1560

47

1088

9

42

374

3299

29

2816

13

-

441

10009

6426

1754

-

284

1545

2887
zachodniopomorskie
Razem Polska Zach. 24786

41

1316

-

250

1280

8533

11026

22

593

4612

Polska

12102

26940

276

1092

21667

62077

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.
Niepokojący jest fakt, że udział gruntów szczególnie zagrożonych, a więc uznanych za
zdegradowane, stanowi blisko 66% areału tego rodzaju terenów w Polsce, a sam tylko udział
gruntów zdegradowanych w województwie dolnośląskim (2276 ha) stanowi 36% wszystkich
gruntów tego typu w Polsce.

Jest to oczywiście związane z działalnością górnictwa i kopalnictwa zarówno na cele
energetyczne jak i surowcowe (kruszywa mineralne).
Duży udział terenów zdegradowanych i zdewastowanych wynika z obecności dużych
kopalni odkrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz eksploatacji kruszyw
mineralnych oraz górnictwa odkrywkowego (okolice Turoszowa) na terenie województwa
dolnośląskiego.
W przypadku gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w wyniku działalności
związanej z kopalnictwem surowców energetycznych, udział Polski Zachodniej wynosi aż 70,5%
wszystkich gruntów tego typu w kraju, z tego aż 53,1% tych gruntów w Polsce znajduje się na
terenie województwa wielkopolskiego (6426 ha).
Niski udział terenów zdegradowanych na terenie województw lubuskiego
i zachodniopomorskiego wynika z dużej lesistości i stosunkowo niskiego poziomu
uprzemysłowienia, jednak w niektórych rejonach tych województw poziom zdewastowania
i zdegradowania gruntów jest wysoki. Tak jest w sąsiedztwie obecnych i byłych miejsc
eksploatacji surowców mineralnych, w pobliżu niektórych zakładów przemysłu przetwórczego,
czy wzdłuż budowanych tras komunikacyjnych.
W regionie Polski Zachodniej występuje wiele zagrożeń związanych ze zmianami
przyrodniczymi, wywołanymi głównie czynnikami abiotycznymi, jednak w znacznym stopniu
również związanymi pośrednio działalnością gospodarczą.

Jednostki
terytorialne

ZAGROŻENIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH EROZJĄ (km2)
Erozja wietrzna
Erozja wodna
Erozja wąwozowa

dolnośląskie

5374

5666

5299

676

3113

1939

2694

1160

1097

8025

5024

1726

lubuskie
opolskie
wielkopolskie

4473
zachodniopomorskie
Razem Polska Zach. 21242

7205

4707

22168

14768

Polska

89075

54748

86332

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.
Z tabeli powyżej wynika, że województwa Polski Zachodniej są w mniejszym stopniu niż
reszta kraju zagrożone erozją wąwozową, wietrzną i wodną powierzchniową.
W przypadku erozji wąwozowej najwięcej obszarów zagrożonych jest w województwach
dolnośląskim i zachodniopomorskim, czyli na terenach o urozmaiconej rzeźbie terenu (w
pierwszym przypadku z powodu górskiego i podgórskiego charakteru znacznej części
województwa, a w drugim z racji rzeźby młodoglacjalnej).
Natomiast pod względem zagrożenia erozją wietrzną szczególnie niekorzystna sytuacja
ma miejsce w województwie wielkopolskim, na co istotny wpływ ma m.in. niska lesistość
niektórych obszarów, związana z intensywnym rozwojem rolnictwa. Nieznaczne natomiast jest
zagrożenie tym rodzajem erozji w silnie zalesionym województwie lubuskim.
Świadectwem niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym jest
również stan zdrowotny lasów. Z tabeli poniżej wynika, że drzewostany Polski Zachodniej z

wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, zaliczane są lasów ochronnych w kategorii
lasów uszkodzonych przez przemysł. Największe powierzchnie takich lasów znajdują się w
województwach opolskim i dolnośląskim.
Szczególnie niekorzystna sytuacja ma miejsce w województwie opolskim, które przy
niskiej lesistości posiada największy areał lasów uszkodzonych przez przemysł. Powodem takiej
sytuacji jest przede wszystkim obecność w tym województwie przemysłu emitującego znaczne
ilości gazów (np. elektrownia Opole), a także pyłów (zakłady cementowe Opole i Górażdże). W
ostatnich latach, w wyniku zamontowania instalacji przeciwpyłowych, emisja ta została jednak
wyraźnie ograniczona.
Również w rejonach niektórych ośrodków przemysłowych w województwach dolnośląskim i
lubuskim (np. okolice Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego) stopień uszkodzenia
drzewostanów jest znaczny. Zdecydowanie lepsza sytuacja ma miejsce w województwie
zachodniopomorskim, gdzie zagrożenie lasów gazami i pyłami jest minimalne.
T a b e l a.
Powierzchnia lasów ochronnych w kategorii uszkodzone przez przemysł w 2009 r.
Jednostki
terytorialne

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie

Lasy
ochronne
„uszkodzone
przez
przemysł” w ha
47650
10585
66613
9456
0

zachodniopomorskie
Razem Polska Zachodnia

134304

Polska

468724

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.
Obecnie nowym zagadnieniem jest temat niszczenia siedlisk Natura 2000 wymienionych
w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz siedlisk gatunków wymienionych w załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej oraz ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej podczas prowadzenia
inwestycji, szczególnie o charakterze liniowym. Problemy niszczenia siedlisk oraz
przeprowadzenia działań kompensacyjnych wystąpiły chociażby podczas budowy
i modernizacji autostrad A-2, A-18, A-4, drogi szybkiego ruchu S-3 oraz modernizacji linii
kolejowej Warszawa- Berlin.

1.4. Czystość i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
Monitoring stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych prowadzony jest
przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, a jego wyniki publikowane
są w corocznych raportach o stanie środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.
11.02 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. nr 32 z 2004 r., poz. 284) wprowadza 5 klas jakości wód:
 klasa I – wody bardzo dobrej jakości

 klasa II – wody dobrej jakości
 klasa III – wody zadowalającej jakości
 klasa IV – wody niezadowalającej jakości
 klasa V – wody złej jakości
Do końca 2003 roku wyniki badań wód klasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 16 listopada 1991 r. (Dz.U. nr 116, poz.
503), który zakładał podział wód na trzy klasy czystości wód. Oceny jakości wód jeziornych
dokonuje się zgodnie z Wytycznymi monitoringu podstawowego jezior (Kudelska, Cydzik,
Soszka 1994). Na podstawie analizy kilkudziesięciu wskaźników określono 3 klasy czystości
wód jeziornych i 3 klasy podatności wód jeziornych na degradację.
Jakość wód na terenie województwa lubuskiego jest wynikiem presji związanej
z poborem wody, odprowadzaniem do wód ścieków komunalnych i przemysłowych oraz
z dopływem zanieczyszczeń z tzw. źródeł przestrzennych. Ze względu na tranzytowe
i przygraniczne położenie znaczący wpływ na jakość wód na terenie województwa lubuskiego
wywierają różnego rodzaju źródła zanieczyszczeń usytuowane na terenie województwa
śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, a także Czech i Niemiec.
W latach 2000-2007 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przebadano 81 jezior,
w 2007 r. – 9 jezior (w tym 3 pod kątem przydatności do bytowania ryb). Ponadto w latach
2004-2007 przeprowadzono comiesięczne badania wód 36 jezior pod kątem wymogów
określonych dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz 27 jezior
pod kątem oceny stopnia eutrofizacji. Na podstawie wyników badań rzek i jezior z lat 2004 –
2007 został oceniony stopień zagrożenia tych wód eutrofizacją spowodowaną zrzutem ścieków
komunalnych. Eutrofizację stwierdzono w 76% ppk na rzekach oraz w ok. 53% jezior. O stopniu
eutrofizacji
decydowały
elementy
biologiczne
oraz
elementy
fizykochemiczne.
Badania jakości zwykłych wód podziemnych, prowadzone w ramach monitoringu krajowego
wykazały, że jakość badanych wód w 52 % ujęć była niezadowalającej jakości, pozostałe wody
zaliczały się do wód podziemnych o dobrej lub zadowalającej jakości. Nie stwierdzono
występowania wód o bardzo dobrej jakości. Uwzględniając podział na wody gruntowe i wgłębne
– obserwowane przekroczenia stężeń azotanów miały miejsce jedynie w wodach gruntowych.
Malejące wielkości przekroczeń w latach 2002-2005 i całkowity ich brak w latach 2006-2007
odzwierciedlają pozytywny charakter zmian jakości wód podziemnych. W latach 2000-2009
systematycznie wzrastała liczba ludności podłączonej do oczyszczalni ścieków. W 2009 roku
liczba ta stanowiła 67% ogółu społeczeństwa. W omawianym okresie znacznemu ograniczeniu
uległa ilość osób podłączonych do oczyszczalni mechanicznych na rzecz oczyszczalni
biologicznych, w szczególności z trzecim stopniem oczyszczania ścieków. W 2000 roku 38,3%
ludności było obsługiwane przez oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. W 2007
r. liczba ta wynosiła już ok. 70%, a w ostatnim czasie liczba ta wzrosła i wynosi już ponad 70%.
Na wody powierzchniowe i podziemne Dolnego Śląska oddziałuje wiele rodzajów presji
związanych z aktywnością ludzi. Do najbardziej znaczących należy pobór wód, zarówno
do celów bytowo-gospodarczych, jak i przemysłowych oraz odprowadzanie wód zużytych,
czyli ścieków. Równie istotną presją, choć w ograniczonej skali, jest obszarowy spływ
zanieczyszczonych wód opadowych. Analiza zjawiska eutrofizacji na terenie Dolnego Śląska
wykazała w 59% ppk rzek występowanie tego zjawiska. Stwierdzono , że najbardziej podatne
na zjawisko eutrofizacji są potoki wyżynne węglanowe z substratem drobnoziarnistym
na lessach i lessopodobnych, potoki nizinne lessowo-gliniaste oraz potoki organiczne.
Z kolei w wielkich rzekach nizinnych nie stwierdzono zjawiska eutrofizacji. Na rzece Nysie
Łużyckiej w trójpunkcie granicznym po znacznym obniżeniu się wartości wskaźników
zanieczyszczenia. Ogólnie obserwuje się stabilizację poziomu zanieczyszczeń. Dla BZT5 i azotu

ogólnego średnie stężenia są wyższe niż w przypadku Odry i Bystrzycy. Badania jakości
zwykłych wód podziemnych, prowadzone w ramach monitoringu krajowego wykazują
przekroczenia azotanów powyżej 50 mg NO3/l w 3% do 26% punktów pomiarowych.
W poszczególnych latach obserwuje się przewagę zanieczyszczenia azotanami
w wodach gruntowych w stosunku do głębszych poziomów wodonośnych. Do zlewni rzeki
Bystrzycy odprowadzana jest znaczna ilość ścieków z miast południowej części województwa –
Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa, Bielawy, Strzegomia, Sobótki i Kątów Wrocławskich.
Dość mocno rozwinięta sieć rzeczna w województwie opolskim przy niedostatecznie
rozwiniętej infrastrukturze kanalizacyjnej stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, a na obszarach triasowych, również wód podziemnych. Zgodnie z badaniami
prowadzanymi przez WIOŚ, jakość wód powierzchniowych powoli się poprawia.
W najbliższej przyszłości należy spodziewać się większej poprawy, w związku z realizacją
Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wiele inwestycji służących ochronie wód
zostało zakończonych w 2007 r. m.in. w Opolu i gminach ościennych. Główne presje wywierane
na środowisko wodne są związane z poborem wód na róże cele, emisją ścieków komunalnych
i przemysłowych ze zorganizowanych źródeł (oczyszczalni ścieków komunalnych
i przemysłowych) oraz zanieczyszczeniami obszarowymi. Ocena wpływu sektora komunalnego
na jakość wód powierzchniowych, wykonana za lata 2004-2007 wskazuje na charakter
eutroficzny wód województwa opolskiego, ze względu na przekroczenia wartości
dopuszczalnych wskaźników przyjętych do oceny w 64% punktów pomiarowo-kontrolnych.
Zanieczyszczenie wód związkami organicznymi – Odra i Nysa Kłodzka – wykazuje tendencję
spadkową. Na przestrzeni ostatnich lat zawartość azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego
zarówno w wodach Odry w Brzegu, jak i Nysy Kłodzkiej na ujściu do Odry – wykazywała
tendencję spadkową, kształtując się poniżej granicy ustanowionej dla wód zeutrofizowanych.
Jedynie w 2000 roku w wodach Odry zawartość fosforu ogólnego była wyższa od 0,25 mg P/l.
Wyniki badań wód podziemnych wykazały, że na terenie województwa opolskiego tylko
niewielki odsetek punktów charakteryzował się zanieczyszczeniem azotanami powyżej 50 mg
NO3/l. Klasyfikacja wód podziemnych sporządzona w oparciu o wyniki badań w punktach
diagnostycznych i operacyjnych wykazała, że w 2007 roku na terenie województwa opolskiego
tylko w pięciu punktach (Kluczbork – Chocianowice, Gogolin, Dziećmarów, Głubczyce –
Gadzowice, Bliszczyce) jakość badanych wód odpowiadała II klasie, w 12. – III klasie, w 17. – IV
klasie oraz w 5. punktach – V klasie (Wrzoski-2, Wrzoski-3, Wrzoski-4, Wrzoski-p, Chróstno).
Nie stwierdzono występowania wód o bardzo dobrej jakości.
W województwie wielkopolskim oczyszczanych jest ponad 96% ścieków, w ostatnich
ośmiu latach oddano do użytku 97 nowych oczyszczalni, 68 obiektów zmodernizowano
i rozbudowano. Prowadzone inwestycje wpłynęły na zwiększenie udziału ścieków
oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów. Jednak wody powierzchniowe
w dalszym ciągu wykazują zanieczyszczenie; którego źródłem są przede wszystkim ośrodki
przemysłowe i aglomeracje miejskie. Wody powierzchniowe w Wielkopolsce wykazują znaczny
stopień zanieczyszczenia. Na stan jakości ekosystemów wodnych wpływa także rozwój wsi,
powiększanie się obszarów wiejskich objętych siecią wodociągową bez budowy równolegle
systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz intensyfikacja produkcji rolnej. Wody
odznaczające się dobrą i zadowalającą jakością występują głównie w rzekach odwadniających
północną część województwa. W wieloleciu jakość wód wykazuje stan stabilny, z niewielką
tendencją poprawy poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia. Jednak badania wykazują
występowanie eutrofizacji wód, tak więc konieczna jest ochrona wód, szczególnie jeziornych,
przed nadmierną eutrofizacją zmniejszającą ich własności użytkowe. W celu przeciwdziałania
eutrofizacji na wielu akwenach prowadzona jest rekultywacja. Monitoring wód

powierzchniowych płynących prowadzony na terenie Wielkopolski, wykazał występowanie
eutrofizacji wód ze źródeł komunalnych w 88,2% punktów. Prowadzone w tym samym okresie
badania wód powierzchniowych stojących, – jezior i zbiorników sztucznych potwierdziły
występowanie eutrofizacji w 74,3% akwenów. W Wielkopolsce przebadano 13 jezior o łącznej
powierzchni 2 257 ha i objętości 120 148,8 tys. m3. Wody bardzo dobrej jakości zaliczane
do I klasy odnotowano na jednym stanowisku(monitoring WIOŚ), wody dobrej jakości
występowały na 13,3% stanowisk, na 43% stanowisk stwierdzono zadowalającą jakość wód,
a na 40,6% – niezadowalającą. W trzech otworach badania wykazały złą jakość wód.
W Wielkopolsce, która jest najbardziej deficytowym w wodę województwem w Polsce istotną
rolę odgrywa retencjonowanie wód. Obecnie w Wielkopolsce zlokalizowanych jest 31
zbiorników, retencjonujących około 57,8 mln m3 wody. Dziesięć zbiorników wpisanych
w zlewnie Prosny i Baryczy, zajmuje łącznie powierzchnię 475,8 ha i pełni szereg funkcji:
łagodzą fale powodziowe, magazynują wody do celów rolniczych, służą do rekreacji i sportów
wodnych. W północnej części Wielkopolski retencjonowaniu wód, obok naturalnych akwenów
wodnych, służą zbiorniki usytuowane przy elektrowniach wodnych na Gwdzie i Piławie. Zgodnie
z programem retencjonowania wód projektowana jest budowa ponad 60 dolinnych zbiorników
retencyjnych o pojemności użytkowej 0,03-5,30 mln m3. Strategia województwa zakłada, jako
jeden z priorytetów, wzrost zasobów wód powierzchniowych poprzez budowę nowych
zbiorników, które magazynowałyby około 15% rocznego odpływu (przy obecnym 0,6%)
z terenu województwa. Obok konieczności zwiększenia zasobów wód powierzchniowych,
jednym z ważniejszych problemów w Wielkopolsce jest ochrona wód, a szczególnie wód
jeziornych przed nadmierną eutrofizacją, która zmniejsza własności użytkowe wód
umożliwiające wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych i rybackich.
W województwie zachodniopomorskim kluczowe znaczenie dla stanu jakości wód
powierzchniowych i podziemnych ma działalność antropogeniczna w obszarze zlewni. Główne
zagrożenia jakości wód stanowi zapotrzebowanie na wodę (eksploatacja zasobów wodnych)
oraz odprowadzenie ścieków powstających w wyniku działalności człowieka. Na jakość wód
wpływają przede wszystkim ścieki odprowadzane ze źródeł punktowych sektora komunalnego i
sektora przemysłowego oraz zanieczyszczenia obszarowe z rolnictwa. W latach 2000-2009
wpływ działalności człowieka wywierany na środowisko wodne województwa
zachodniopomorskiego ulegał stopniowemu zmniejszeniu. W ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska przebadano 42 jednolite części wód rzek spośród 100 wyznaczonych
na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Spośród 30 jezior badanych status akwenów
zeutrofizowanych uzyskały 22 jeziora. Analiza trendów zachodzących zmian w jakości wód
wykonana dla Odry w Krajniku Dolnym oraz ujściowych odcinków rzek Przymorza
(Rega, Parsęta i Wieprza) wykazuje powolne obniżanie się stężeń tych zanieczyszczeń. Stężenie
związków organicznych w wodach rzek Przymorza występuje na niskim poziomie w wodach
Parsęty i Wieprzy na ustabilizowanym poziomie, a w Redze wykazuje tendencję spadkową.
W silnie zeutrofizowanych wodach Odry średnie stężenia zanieczyszczeń organicznych są
wyższe. Stężenie azotu ogólnego w wodach rzek województwa zachodniopomorskiego na ogół
jest niskie. W rzekach Przymorza wartości stężeń fosforu ogólnego od 2000 roku były poniżej
wartości 0,20 mg P/l, a w wodach Odry wahały się od 0,2 do 0,28 mg P/l wykazując wyraźną
tendencję malejącą. Zawartość azotanów w wodach podziemnych badanych w ramach
monitoringu krajowego na terenie województwa zachodniopomorskiego była niska
i w przypadku 87% punktów kształtowała się na poziomie poniżej 10 mg/dm3. Badania wód
podziemnych wykazały, że w 68,4% badanych punktów stan chemiczny wód jest dobry
(klasa I, II i III). W pozostałych punktach (31,6 %) stwierdzono występowanie wód o słabym
stanie chemicznym (klasa IV i V). W najbliższych latach należy oczekiwać dalszego wzrostu
liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków dzięki realizacji Krajowego Programu

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Do największych inwestycji podjętych w ramach programu
należy projekt pod nazwą "Poprawa jakości wody w Szczecinie", będący również jedną
z największych inwestycji tego typu w Europie środkowo-wschodniej. Celem przedsięwzięcia
jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Szczecina. Kluczową
inwestycją projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany
oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Zdroje”.

1.6. Bezpieczeństwo powodziowe (tekst źródłowy Ramowej Dyrektywy Wodnej)
Obszar 5 województw Polski Zachodniej położony jest w dorzeczu Odry z największymi
dopływami rzek Warty i Noteci. Po powodzi w 1997 r., działania inwestycyjne zostały
skoncentrowane na dwóch zasadniczych kierunkach: usuwaniu szkód w zabudowie regulacyjnej
rzek i potoków oraz wałów przeciwpowodziowych, a także na działaniach inwestycyjnych
wpływających w szerokim zakresie na poprawienie bezpieczeństwa ludności mieszkającej
w dolinach rzek, w celu poprawy warunków ochrony przeciwpowodziowej ludzi mieszkających
w dorzeczu Odry. Jednak wiele inwestycji jest jeszcze do zrealizowania aby osiągnąć optymalne
parametry ochrony przeciwpowodziowej, z drugiej strony w 100% nigdy nie jesteśmy wstanie
ochronić się przed żywiołem. Wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej wraz z planami
gospodarowania wodami opracowywane dla każdego obszaru dorzecza stanowią główne
narzędzia służące osiąganiu założonych celów środowiskowych („dobrego stanu wód”).
Górna i środkowa Odra
Duże niezadowolenie społeczności lokalnych od wielu lat wywołuje brak środków
finansowych na roboty mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym zabudowy
regulacyjnej i wałów przeciwpowodziowych. Do RZGW i WZMiUW wpływa co roku kilkaset
interwencji ze strony samorządów. Dotyczą one konieczności naprawy uszkodzonych w wyniku
powodzi, nie tylko tej z 1997 r., skarp, koryt rzecznych, murów oporowych i innych urządzeń
zabezpieczających przed wodami mienie komunalne miast i wsi regionu wodnego górnej
i środkowej Odry. Będące w zarządzie wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych
(WZMiUW) wały zostały natomiast naprawione w 100%. W ramach nowych inwestycji lub
modernizacji dużych obiektów hydrotechnicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach w 2002 r. zakończył budowę suchego zbiornika Buków (na Odrze). Jego obszar
obejmuje 830 ha, z czego powierzchnia zalewu w okresie napełnienia wynosi 710 ha. Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu m.in. zrealizował budowę zbiorników retencyjnych
Topola i Kozielno na Nysie Kłodzkiej. Zwiększono też przepustowość węzła wodnego
w Kędzierzynie – Koźlu, wykonano kanał ulgi w Opolu oraz zmodernizowano Młynówkę
w Opolu. We Wrocławiu zmodernizowano jaz Szczytniki i jaz Bartoszowice. Zbiorniki Topola
i Kozielno wraz ze zbiornikami Otmuchów i Nysa, na których to zbiornikach po powodzi
w 1997 r. zwiększono rezerwy powodziowe o 70 mln m3, pozwalają na znaczne zredukowanie
przepływu nie tylko na Nysie Kłodzkiej, ale także na Odrze. Należy stwierdzić, że dzięki
wymienionym działaniom inwestycyjnym, wszystkie wezbrania, które zdarzały się po 1997 r.,
zostały zredukowane na Nysie Kłodzkiej do przepływu dozwolonego poniżej zbiornika Nysa.
Kędzierzyn-Koźle po latach oczekiwań doczekał się rozwiązania problemu zabezpieczenia przed
skutkami powodzi. Przyjęte rozwiązania zapewniają ochronę przeciwpowodziową dla wielkości
przepływu do 2.300 m3/s, która odpowiada powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz
na 300 lat. Podstawowym elementem ochrony przeciwpowodziowej miasta Opole jest Kanał
Ulgi. Zgodnie z programem poprawy ochrony przeciwpowodziowej Opola, opracowanym jeszcze
w 1998 r., za najważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne uznano kompleksowe dokończenie
budowy kanału wraz z przebudową koryta Odry z międzywałem poniżej jego wylotu. Inwestycja

została zrealizowana w latach 1999-2002. Ostatnie przedsięwzięcie dotyczące Opola polega na
całkowitym odcięciu Młynówki od przepływów powodziowych, w celu zabezpieczenia przed
wielkimi wodami wyspy Pasieka wraz z centrum miasta. W ramach tego zadania wykonano
budowlę wlotową, modernizację jazu sektorowego na Odrze, bramą przeciwpowodziową
na wylocie z Młynówki, przebudową i udrożnienie koryta Odry z międzywałem oraz remont
śluzyi jazu stałego na Młynówce. Wszystkie te prace zostały zakończone w ostatnich latach.

W celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia dotychczas
zmodernizowano jedynie jaz Bartoszowice oraz zniszczony w czasie powodzi w 1997 r.
jaz Szczytniki. Wykonano też remont śluzy Mieszczańskiej, zmodernizowano wał okrężny Mokry
Dwór (zabezpieczający przed powodzią Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia) oraz wały
na rzece Bystrzyca na Praczach Odrzańskich. Zostały też przygotowane ogólne założenia
modernizacji całego Wrocławskiego Węzła Wodnego (studium wykonalności). W latach 20012008 w ramach Programu dla Odry – 2006 zrealizowano przede wszystkim budowy systemów
ochrony przed powodzią dla Raciborza, Kędzierzyna-Koźla i Opola. Poprawia to sytuację tych
miast, równocześnie jednak zwiększa zagrożenie dla terenów w dalszym biegu rzeki. Nowe
zabezpieczenia chronią bowiem przed rozlaniem się wezbranych wód, kierując je w dół koryta.
Mając to na względzie zlecono także wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej ochrony
przeciwpowodziowej Słubic wraz ze studium wykonalności planowanej inwestycji, jako
pierwszy element przygotowania zadania do realizacji. Wykonano też remont opaski brzegowej
w rejonie mostu granicznego Słubice- Frankfurt, a w 2006 r. w ramach ochrony przed powodzią
Słubic wykonano ubezpieczenie brzegu Odry przy stopie wału przeciwpowodziowego.
W trakcie wdrażania Programu dla Odry – 2006 wykonano też szereg mniejszych zadań,
zwiększających bezpieczeństwo powodziowe w skali lokalnej, m.in.: zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miasta Wleń (na rzece Bóbr), zbiornik polderowy Krynka-Przeworno.
Do zadań nadal kontynuowanych zaliczyć należy budowę stopnia wodnego Malczyce.
W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) trwają
przygotowania do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych związanych z budową zbiornika
Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder) oraz do modernizacji systemu ochrony
przed powodzią miasta Wrocławia (modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego). W 2008 r.
zlecone zostało przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonanie studiów wykonalności dla
modernizacji zbiornika Nysa, poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego
oraz ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej. W ramach Systemu Monitoringu i Osłony Kraju
(SMOK) wybudowany został przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej system
monitorowania i ostrzegania przed powodzią, który obejmuje swym zasięgiem również
dorzecze Odry. Zapewnia on bardzo szybkie przekazywanie szczegółowych prognoz i danych
służbom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną i bezpieczeństwo.
Dolna Odra
Od 2003 r., w ramach Programu dla Odry – 2006, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie systematycznie pozyskiwał i wydatkował środki finansowe na przygotowanie
dokumentacji i realizacji zadań inwestycyjnych na Odrze. W latach 2003-2008 prowadzono m.in.
remonty i modernizacje zabudowy regulacyjnej, wykonano remont opaski brzegowej Odry
na odcinku Krajnik Dolny – Zatoń Dolna, jazu na Odrze Zachodniej, remont zabudowy
regulacyjnej na rozwidleniu rzeki Odry na Odrę Zachodnią i Wschodnią. W 2007 r. wykonano
przebudowę wschodniego przejścia żeglugowego pod mostem kolejowym na Odrze Zachodniej.
W 2008 r. przebudowano zachodnie przejście żeglugowe. Podkreślić trzeba, że prace
realizowane przez RZGW Szczecin w ramach środków pochodzących z Programu dla Odry –
2006 miały charakter wyłącznie interwencyjny.
Ze względu na ograniczone środki,

wykonywano tylko te zamierzenia, które uznano za niezbędnie konieczne ze względu
na wystąpienie bezpośredniego zagrożenia (np. likwidacja podmycia stopy wału, remont jazu
w Widuchowej, czy też prace zabezpieczające drogę gminna Krajnik Dolny –Zatoń Dolna).

Warta
W latach 2002-2008 w dorzeczu Warty, m.in. w ramach środków Programu dla Odry –
2006, zrealizowano szereg działań, spośród których szczególnie istotne były prace
modernizacyjne obwałowań oraz kontynuacja wykupów gruntów pod zbiornik Wielowieś
Klasztorna na rzece Prośnie. Wykonano równie_ prace regulacyjne oraz zlecano opracowanie
dokumentacji. Zadania te zainicjowały działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa terenów
dorzecza Warty. W zlewni Warty istnieje zdecydowanie zbyt mała retencja zbiornikowa.
Przecenia się efekty zbiornika Jeziorsko, który w okresie czerwiec – wrzesień posiada
w zasadzie stałą retencję powodziową wynoszącą tylko 61,3 mln m3. Jest to zdecydowanie
za mało, aby zakładać, że zbiornik zredukuje każde znaczne wezbranie. Ponadto, zlewnia poniżej
zbiornika jest na tyle duża, że generuje duży wzrost wielkości wezbrania. Dlatego jednym
z pilniejszych zadań ochrony przeciwpowodziowej w zlewni powinna być budowa zbiornika
Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie oraz zwiększenie retencji polderowej i naturalnej.
Retencja polderowa w zlewni Warty praktycznie nie istnieje. Poldery zostały zabudowane
i zagospodarowane, nie dając możliwości obniżania kulminacji wezbrań. Priorytetowym
zadaniem ochrony przeciwpowodziowej powinno stać się odzyskanie retencji w Dolinie
Konińsko-Pyzderskiej. Wały przeciwpowodziowe stanowią podstawowe zabezpieczenie dla
terenów zagospodarowanych lewych poza wałami. Ich stan techniczny ulega ciągłej poprawie,
jednak w dalszym ciągu około 40% obwałowań wymaga modernizacji. Należy też rozpoznawać
możliwość powiększania ich rozstawy, zwiększając przepustowość międzywala. Wały
przeciwpowodziowe, ze względu na swoje powszechne zastosowanie, muszą stanowić
przedmiot szczególnej troski administratorów oraz samorządów. Dużym problemem dla
bezpiecznego przejęcia wezbrań powodziowych jest znaczne zmniejszanie przepustowości dolin
rzecznych, spowodowane nadmiernym rozrostem roślinności. Szacuje się, że nadmierna
roślinność może ograniczać przepustowość nawet w granicach do 30%. Jest to ten rodzaj
zagrożenia, który może wygenerować znaczne straty, jednak jest najbardziej broniony przez
przyrodników i organizacje pozarządowe. Osiągnięcie zatem kompromisu wydaje się konieczne
i pilne, a za nim powinny pójść odpowiednie działania. System ochrony przeciwpowodziowej
w zlewni Warty wymaga modernizacji – głównie obwałowań i budowli hydrotechnicznych oraz
inwestycji – w retencję zbiornikową i polderową. Ważnym kierunkiem działań muszą stać się
nietechniczne sposoby ograniczania strat i zagrożeń, głównie poprzez opracowanie map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.
Dolna Odra i Przymorze zachodnie
Położenie geograficzne regionu powoduje, że na obszarze tym mogą występować
powodzie: opadowe, roztopowe, zatokowe, sztormowe. Największe zagrożenie powodzią
w województwie zachodniopomorskim występuje na ujściowych odcinkach rzek wpadających
do Bałtyku oraz jezior przymorskich, (związane jest to z występowaniem zjawiska cofki; dotyczy
to także Zalewu Szczecińskiego), środkowych odcinkach niektórych rzek (Rega, Parsęta,
Wieprza, Ina - co związane jest z występowaniem zwiększonych opadów lub roztopów), a także
występowaniem zatorów lodowych (głównie na rzece Odrze). Wyjątkowo duże zagrożenie może
powodować nakładanie się powodzi cofkowych z powodziami roztopowymi opadowymi czy
zatorowymi. W latach 2002-2006 wyżej wymienione zjawiska nie wystąpiły w ekstremalnej
skali, jednakże zdarzały się lokalne podtopienia. Prognozowanie zjawisk powodziowych jest

szczególnie utrudnione ze względu na ich ścisłą zależność od wystąpienia poszczególnych
zjawisk klimatycznych a także ich ewentualnego współistnienia. Szeroko rozumiana ochrona
przeciwpowodziowa obejmuje każde działanie zmniejszające zagrożenie powodzią jak
i ograniczanie poprzez minimalizację wszelkich strat w czasie występowania powodzi a także
dążenie do minimalizowania strat i ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia powodzi.
Ważnym elementem takich działań są sposoby zapobiegania powodzi i ograniczania jej skutków.
Rys.12. Przedstawia obszary narażone na podtopienia w obszarze dorzecza odry
i przymorza zachodniego.
Rys.13. Przedstawia główne inwestycje poczynione dla poprawy drożności cieków wodnych na
obszarze dorzecza odry w ramach programu Programu Orda 200

Źródło danych:
Rys. Państwowy Instytut Geologiczny , Obszary narażone na podtopienia, 2009 r.

Ry. Źródło danych: Główne zadania inwestycyjne, Program Odra 2006 r.

1.7. Czystość powietrza
Jakość powietrza atmosferycznego jest wypadkową naturalnych procesów i zjawisk
zachodzących w atmosferze oraz emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej związanej
z działalnością człowieka. Główny kierunek inicjatyw skierowany jest na redukcję emisji
zanieczyszczeń
nieczyszczeń gazowych i pyłowych z opalania i procesów technologicznych. Nie pomija się
również zadań związanych z dbałością o stan dróg i taboru komunikacji miejskiej oraz
utrzymaniem czystości w miastach i pielęgnacji zieleni miejskiej.
Stosunkowo wysoki stopień sieci komunikacji, duży poziom urbanizacji i występowanie
zakładów emitujących jedne z większych poziomów zanieczyszczeń głównych powietrza obszar
Polski Zachodniej charakteryzuje się średnim stopniem zanieczyszczenia powietrza. Relatywnie
duża lesistość
sistość zwłaszcza w województwie lubuskim poprawia ten wizerunek.

Na tle innych rejonów Polski obszar wypada średnio bądź niekorzystnie pod względem
ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń
do powietrza na obszarze polski zachodniej jest emisja antropogeniczna, na którą składa się
emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisji komunikacyjnej. Procesy
naturalne zachodzące w środowisku stanowią nie wieki procent oddziaływania negatywnego na
jakość powietrza atmosferycznego.
Z powodu znaczącej wagi emisji antropogenicznej konieczne jest podejmowanie działań
proekologicznych. Główny kierunek inicjatyw skierowany jest na redukcję emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych z opalania i procesów technologicznych..
Dokonując analizy wielkości emisji głównych zanieczyszczeń powietrza stwierdza się,
że poziom ten jest zdecydowanie wyższy niż w pozostałych częściach Polski poza regionem
śląska. Wynika to wysokiej infrastruktury komunikacyjnej oraz stopniem urbanizacji obszaru,
która ma bezpośrednie przełożenie na stopień zanieczyszczenia powietrza.
T a bela

Jednostki terytorialne

EMISJA
ZANIECZYSZCZEŃ
PYŁOWYCH

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH

w tysiącach ton
dwutlenek
tlenki tlenek
siarki
azotu węgla

Ogółem

dwutlenku
węgla

ogółem

5,681
24,7
17,2
5,0
9279,2
9327,6
Zachodniopomorskie
1,587
3,3
2,2
30,3
1982,5
2019,1
Lubuskie
7,023
164,5
29,4
11,4
18076,5
18294,2
Wielkopolskie
6,680
56,2
20,9
11,1
16578,6
16677,1
Dolnośląskie
3,891
13,6
25,0
22,8
15487,0
15550,0
Opolskie
24,862
262,3
69,7
80,6
61403,8
61868,0
Polska zachodnia
94,824
828,2
360,6
374,8
221216,6
223269,5
Polska
Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010
Tab.8 . Źródło: Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza w ostatnich kilku latach (dane GUS 2010 rWykres
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń z obszaru 5 województw

ogółem

6,22

5,2

2004

5,98

4,82

2005

ze spalanem paliw

5,44 4,76

2006

5,22
3,82

2007

5,04

3,99

2009

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010

Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w Polsce Zachodniej istotnym
problemem nadal pozostają: w sezonie letnim - zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego,
a w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu.

Jednym z największych problemów związanych na tym terenie i emisją zanieczyszczeń
do powietrza jest stężenie ozonu, powodując poważne problemy zdrowotne, niszcząc materiały
i uprawy rolne. Spośród 28 stref w kraju dla ozonu podlegających ocenie za rok 2008 pod kątem
ochrony zdrowia, 18 stref (ok. 64% powierzchni kraju) zaliczono do klasy A. Pozostałe 10 stref
sklasyfikowano jako C14. W klasie C znalazły się strefy położone w południowo-zachodniej
i centralnej Polsce. W stosunku do reszty obszaru polski stanowi to niewielki procent całości
emisji ozonu. Jednak spośród 5 województw Polski Zachodniej obszar opolszczyzny wykazuje
duża zaniepokojenie emisji ozonu.

Rys.15. Źródło danych: Klasyfikacja stref w Polsce dla ozonu na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2008 (poziom
docelowy, ochrona zdrowia) (źródło: GIOŚ/PMŚ)

Emisja trwałych zanieczyszczeń organicznych, zwłaszcza w przypadku polichlorowanych
bifenylów (PCBs), sześciochlorobenzenu (HCB) i wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) na obszarze udział Polski Zachodniej jest niższy niż wynikałoby
to z udziału regionu w całkowitej powierzchni Polski.
Przekroczenia dopuszczalnych wartości dobowych stężeń PM10, z reguły mają miejsce
w okresie zimowym. We wszystkich województwach przekroczenia są związane najczęściej
z emisją pyłu z indywidualnego ogrzewania budynków oraz z transportu. Jako kolejne źródła
wymienić należy oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni oraz
niekorzystne warunki meteorologiczne. Pod tym względem bardzo niekorzystnie i niepokojąco
wyróżniają się największe ośrodki regionalne w obszarze 5 województw.
Pod względem zanieczyszczeń powietrza województwo dolnośląskie zajmuje wysokie
miejsce w kraju(5). Według danych GUS na terenie województwa funkcjonuje 8% zakładów
uciążliwych dla czystości powietrza, jednak 68% z zakładów poddanych kontroli(ewidencji)
posiada urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych i 16% gazowych. Decydujący udział
w całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza mają PGE elektrownia Turów,
Elektrociepłownia wrocławska „kogeneracja” S.A. ,KGHM Polska Miedź, Energetyka „rokita”,
Zakłady Koksownicze ”Victoria” oraz Fortum DZT S.A. W ostatnich latach odnotowano spadek
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w województwie co świadczy o wzroście zastosowań
technologicznych. Zwiększenie stężenia azotu i pyłu PM10 związane jest ze wzrostem
zagęszczenia ulic i tras komunikacyjnych oraz wzrostem liczby samochodów. Gęsta zabudowa
przyczynia się do wzrostu stężenia emisji gazów w okresie grzewczym. Emisja CO2 w ostatnich
latach ma tendencję spadkową.

Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie zachodniopomorskim
skoncentrowane są na obszarze aglomeracji szczecińskiej, w paśmie nadodrzańskim Nowe
Czarnowo–Szczecin–Police. W ostatnich latach, dzięki zmniejszeniu produkcji i zastosowaniu
nowoczesnych technologii, obserwuje się istotne obniżenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł
przemysłowych (np. ZCh Police, Dolna Odra), rośnie natomiast udział emisji powierzchniowej,
pochodzącej m.in. ze stosowania w paleniskach domowych i z transportu samochodowego.
Dla badań ozonu przyjmuje się 2 strefy: Aglomerację Szczecińską i strefę zachodniopomorską.
W ocenie rocznej (2009 r.), podobnie jak w latach ubiegłych obliczenia wykazały w całym
województwie niskie stężenia dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, arsenu, kadmu i niklu
(klasa A). Poziom dopuszczalny dwutlenku azotu nie jest przekraczany, ale stężenia tego
zanieczyszczenia są bliskie wartości dopuszczalnej i nie wykazują tendencji malejącej
na zabudowanych obszarach miast w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Ten sam problem
istnieje w aglomeracji szczecińskiej w odniesieniu do pyłu PM10 na obszarach, gdzie nakładają
się emisje z ogrzewania mieszkań oraz z transportu samochodowego. Do zanieczyszczeń
powstających w związku z transportem samochodowym należą też ozon i bezno(α)piren.
Ponadto przekroczony został poziom docelowy dla bezno(α)pirenu w strefach: Aglomeracji
Szczecińskiej, mieście Koszalinie oraz powiatach gryfińskim i szczecineckim, co zaowocowało
przyznaniem klasy C dla tych stref. Przedstawiono na rys.15.
Według danych Urzędu Statystycznego i danych WIOŚ emisja pyłów
z terenu województwa lubuskiego, zalicza się do klasy C (m. Zielona Góra i nowosolskowschowskiej), ze względu na przekroczenie dotyczące dopuszczalnych stężeń substancji
w powietrzu. Głownie problem dotyczy strefy miasta Gorzów Wlkp., w której stwierdzono
występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości przekroczeń dopuszczalnego,
średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Przekroczenie poziomu docelowego
kadmu zawartego w pyle stanowiło podstawę zaliczenia do klasy C jednej strefy – żarskożagańskiej. W zakresie stężenia ozonu w powietrzu przekroczony został poziom docelowy i na
tej podstawie strefę – województwo lubuskie zaliczono do klasy C. Stwierdzono również
stężenia ozonu przekraczające poziom celu długoterminowego. W świetle oceny stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2007 r. na obszarze województwa lubuskiego,
dokonanej pod kątem ochrony roślin obszar województwa lubuskiego sklasyfikowano jako
strefę klasy C, wskazaną do opracowania programu ochrony powietrza, z powodu przekroczenia
poziomu docelowego ozonu w powietrzu.
Pod względem emisji zanieczyszczeń, województwo opolskie należy do grupy
województwo dużej skali obciążenia środowiska. Zgodnie z danymi GUS, w województwie
opolskim w 2009 r. z blisko 100 zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska
wyemitowano łącznie 64,4 tys. ton zanieczyszczeń przemysłowych (3,1 tys. Ton pyłów i 61,3 tys.
ton gazów bez dwutlenku węgla), co stanowi 3,9% emisji krajowej. Oznacza to, że Opolszczyzna
zajęła 10 pozycję w kraju pod względem wielkości emisji pyłowej i 6 ze względu na ilość
wprowadzanych do powietrza gazów. W strukturze emisji zanieczyszczeń do powietrza
zdecydowanie przeważa emisja gazów (95%) nad emisją pyłów (5%). Wielkości emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych uzyskane w roku 2009, utrzymały się na zbliżonym
poziomie, w porównaniu z rokiem 2008. Stężenia dwutlenku siarki, na terenie województwa
opolskiego, utrzymują się na bardzo niskim poziomie już od wielu lat. Rozpatrując
zanieczyszczenie pyłem PM10, to w 2009 roku wartość średnioroczna została przekroczona na
stacji w Oleśnie, Namysłowie i Kędzierzynie-Koźlu, natomiast kryterium dopuszczalnej wartości
średniodobowej przekroczone zostało również w Kędzierzynie-Koźlu Obciążenie emisją
przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości
powietrza wynosiło odpowiednio 0,4 t/km2 pyłów i 5,5 t/km2 gazów. Wysoki poziom emisji
wywołuje potrzebę redukcji zanieczyszczeń – województwo opolskie pod tym względem

cechuje się poziomami redukcji przekraczającymi średnią krajową. Redukcja przemysłowych
zanieczyszczeń powietrza w 2005r. z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza
dla środowiska w województwie 10 opolskim wynosi odpowiednio dla zanieczyszczeń
pyłowych 99,6 % (w kraju 99,4%), a dla zanieczyszczeń gazowych 62,2%, (w kraju 49,5%).
Jest to niewątpliwie mocna strona regionu.
Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza w znaczącym stopniu
odpowiada charakterowi zagospodarowania terenu Województwa Wielkopolskiego.
O skali i strukturze emisji w województwie decyduje pion energetyczno-przemysłowy 60–70%
emisji z terenu województwa. głównymi emitentami są elektrownie: Pątnów, Konin, Adamów i
Pątnów II oraz Elektrociepłownia EC II Karolin. Sumaryczna emisja SO2, NO2 i CO od głównych
emitentów wyniosła 97,1 tys.Mg, natomiast emisja pyłu ze spalania paliw − 2,6 Mg. W roku 2009
w województwie wielkopolskim stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24 godzinnych stężeń pyłu PM10. Rozkład emisji zanieczyszczeń do powietrza w województw
przedstawia rys.16. w poszczególnych latach z którego wynika że nieznacznie ma tendencję
malejącą utrzymującą się na tym samym poziomie w dłuższej perspektywie czasowej. Pod kątem
zanieczyszczenia SO2, NO2 i CO i metalami ciężkimi województwie nadano klasę C. Jedynie
w północnej jego części biorąc pod uwagę pył PM10 występuje klasa A. Dużym problem w skali
województwa jest ozon, występujący przekroczony wskaźnik na całym jego obszarze wg.
najnowszych danych GUS.
Wykres
Emisja zanieczyszczeń gazowych w województwie wielkopolskim tyś.Mg/rok
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Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, GIOŚ/PMŚ)

1.8. Wartości środowiska przyrodniczego
Polska Zachodnia należy do obszarów o bardzo wysokiej wartości środowiska
przyrodniczego.
Dotyczy
to
zwłaszcza
województw
zachodniopomorskiego,
dolnośląskiego i lubuskiego, w nieco mniejszym stopniu województwa wielkopolskiego,
a w najmniejszym stopniu województwa opolskiego (ze względu na silniejszą
antropopresję).

Ze względu na obecność dużych kompleksów leśnych oraz duże zróżnicowanie
krajobrazów przyrodniczych walory środowiska przyrodniczego są bardzo wysokie. Wynikiem
tego zróżnicowania jest wysoka bioróżnorodność oraz liczne formy ochrony przyrody opisane
w osobnych rozdziałach.

Geoparki – nowa jakość

Geopark – jest to obszar o zdefiniowanych granicach, zawierający pojedyncze lub mozaikowo
rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), wartościowe dla geoturystyki
i edukacji, które zostały udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny.
Za utworzeniem na danym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty,
takie jak: występowanie obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, wybitne wartości
historyczne i kulturowe regionu. Z inicjatywy Głównego Geologa Kraju, zapoczątkowane zostały
w gronie ekspertów działania zmierzające do wypracowania zasad i procedur wyłaniania
Geoparków Krajowych w Polsce.
W ciągu ostatnich dwóch lat, zostały nadane trzy certyfikaty Geoparku Krajowego:
■ Geopark Krajowy – Łuk Mużakowa
■ Geopark Krajowy – Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną
■ Geopark Krajowy – Góra Św. Anny
W dniu 21 października 2009 r. podczas targów Tour Salon w Poznaniu, Główny Geolog
Kraju nadał po raz pierwszy status GEOPARK KRAJOWY polskiej części Łuku Mużakowa –
malowniczemu regionowi o bogatej kulturze i ogromnym potencjale.
W dniu 1 czerwca 2010 r. podczas plenerowej imprezy „Spotkanie na wulkanie –
annogórska majówka geologiczna”, organizowanej przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny oraz
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Oddział w Górze Św. Anny, Główny Geolog Kraju
podpisał nadanie regionowi Góry Św. Anny statusu Geoparku Krajowego.
Trzeci certyfikat został wręczony 10 września 2010r. podczas konferencji pt.
„Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu”, organizowanej przez Karkonoskie
Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie. Status
Geoparku Krajowego nadany został obszarowi Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Obecnie Geoparki funkcjonują tylko w Polsce Zachodniej.
O wartości środowiska przyrodniczego, szczególnie w przestrzeni miejskiej decydują również
tereny zielone oraz ich dostępność. W tabeli poniżej zestawiono dane dotyczące parków,
zieleńców i terenów zieleni osiedlowej. Widoczna jest duża powierzchnia w województwie
dolnośląskim. Na uwagę zwraca powierzchnia terenów zielonych przypadająca na 1 mieszkańca,
przekraczająca średnią krajową w każdym z województw.
O wysokich walorach przyrodniczych świadczy również liczba parków i ogrodów historycznych,
które bardzo często odznaczają się ciekawą florą i fauną, stanowiąc specyficzne refugia
w krajobrazie zmienionym przez człowieka.
Na terenie Polski Zachodniej znajduje się blisko połowa parków i ogrodów zabytkowych
w Polsce.
Tabela
Tereny zieleni ogólnodostępnej i lasów gminnych w miastach i na wsi według województw

Jednostki
terytorialne

Powierzchnia parków, zieleńców i
terenów zieleni osiedlowej
w ha
w%
na 1
powierzchn mieszkańc
i ogólnej
a w m2

nasadzenia
drzew
w szt.

krzewów

Lasy gminne
(komunalne)
w ha

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem Polska Zach.
Polska

5358,5
1965,4
2075,0
5869,2
2906,3
18174,4
57730,4

0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2

18,6
19,5
20,1
17,2
17,2
18,1
15,1

13301
143332
8560
19864
5622
20486
30825
162545
11483
58360
69791
404587
193900 1197800

7134,1
2027,3
1482,6
5574,4
4421,4
20639,8
83522,0

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010, s. 324.
Tabela
Parki i ogrody historyczne według województw w 2009 r.

ogółem
Jednostki
terytorialne

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem Polska Zach.
Polska

obiekty
Zewidencjo
nowane
1391
259
222
1872
982
4726
9501

Wpisane do
rejestru
zabytków
835
193
215
980
705
2928
6974

Wpisane do rejestru
bez okreslonej
powierzchni
612
87
16
470
109
1294
3334

Pow. wpisana do
rejestru
zabytków w ha
1193
1048
2125
2521
3419
10306
23030

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010, s. 321.

1.9. Obszary chronione
Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. wymienia 10 form ochrony
przyrody jakie mogą występować na terenie Polski.
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Nową formą, związaną z implementacją prawa europejskiego po wejściu Polski do Unii
Europejskiej są obszary Natura 2000. Mogą one w całości bądź częściowo pokrywać się z innymi
formami ochronny przyrody. Proces tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce jest już praktycznie
ukończony. Trwają jeszcze prace związane ze zgłaszaniem kilku dodatkowych obszarów,
natomiast ogólny kształt sieci na terenie kraju jest już zbliżony do ostatecznego.
Z tego względu sieć obszarów Natura 2000 zostanie omówiona osobno. Natomiast
przedstawione poniżej analizy dotyczą form powierzchniowych bez obszarów Natura 2000.

Łączną powierzchnię obszarów chronionych w omawianych województwach
przedstawiono w tabeli poniżej. W województwie lubuskim odsetek powierzchni chronionej
(38,9%) znacznie przekracza średnią krajową (32,3%), natomiast w wielkopolskim jest zbliżony
do średniej. W przeliczeniu na 1 mieszkańca powierzchnia obszarów o szczególnych walorach
przyrodniczych była w 2009 r. powyżej średniej dla kraju w województwach wielkopolskim
i zachodniopomorskim, natomiast w województwie lubuskim była ponaddwukrotnie wyższa!
Tabela
Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych w 2009 r. (bez obszarów Natura 2000)

Jednostki
terytorialne

Powierzchnia W % pow.
Na 1
w ha
województwa mieszkańca
wm

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem Polska Zach.
Polska

362429,7
543502,1
257063,6
948293,2
482095,2
2593383,8
10103727

18,2
38,9
27,3
31,8
21,1
27,0
32,3

1260
5381
2493
2782
2847
2389
2647

Źródło danych: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2010, s. 281

Na terenie Polski Zachodniej istnieje 6 parków narodowych - obszarów o
najwyższym reżimie ochrony. Są to:
- Woliński Park Narodowy
- Drawieński Park Narodowy
- Park Narodowy Ujście Warty
- Wielkopolski Park Narodowy
- Karkonoski Park Narodowy
- Park Narodowy Gór Stołowych
Z wyjątkiem województwa opolskiego, w pozostałych czterech województwach
znajduje się przynajmniej jeden park narodowy znajdujący się w całości w granicach
danego województwa, natomiast w przypadku Drawieńskiego Parku Narodowego,
znajduje się on na terenie aż trzech województw. Parki narodowe regionu reprezentują
zróżnicowane typy krajobrazów przyrodniczych i reprezentują pełną ich zmienność na
terenie Polski Zachodniej.
W przypadku rezerwatów przyrody jedynie w województwach dolnośląskim
i zachodniopomorskim udział procentowy powierzchni rezerwatów jest zbliżony
do średniej krajowej.
Tabela
Rezerwaty Przyrody według województw w 2009 roku

Jednostki

Obiekty
ogółem

Powierzchnia rezerwatów ogółem
W
W%
Przeciętna 1
hektarach powierzchni
obiektu w ha

dolnośląskie

66

10486,0

geograficznej
0,53

lubuskie

59

3674,1

0,26

62,3

opolskie

35

811,9

0,09

23,2

wielkopolskie
zachodniopomorskie

98
102

4099,3
12423,8

0,14
0,54

41,8
121,8

Razem Polska Zach

360

31495,1

0,33

87,5

Polska

1451

163402,6

0,52

112,6

terytorialne

158,9

Źródło danych: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2010

Na uwagę zasługują natomiast pomniki przyrody. W województwie wielkopolskim znajdują się
3734 obiekty, co stanowi 10,5% wszystkich pomników przyrody w Polsce. Ochroną objęte są
tutaj w dużej liczbie aleje śródpolne i grupy drzew, stanowiące charakterystyczny element
krajobrazu Wielkopolski.
Tabela
Pomniki przyrody według województw w 2009 r.

Jednostki
terytorialne
dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
R-m Polska zachodnia
Polska

ogółem

2659
1166
595
3734
2681
10 835
35420

poj.
drzewa

2314
952
494
3143
2338
9241
29472

grupy
drzew

aleje

184
142
71
405
158
960
3482

62
24
19
80
45
230
674

głazy

38
30
9
87
95
259
992

skałki,
jaskinie

31
2
33
296

pozostałe

30
18
2
19
43
112
504

Źródło danych: opracowano na podstawie Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania
statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.

W województwie zachodniopomorskim różnymi formami ochrony objętych jest 21,1%
powierzchni. Znajdują się tutaj 2 parki narodowe (w tym jeden częściowo na terenie
województwa), 5 parków krajobrazowych, 102 rezerwaty i 19 obszarów chronionego
krajobrazu. System obszarów chronionych województwa obejmuje także 1168 użytków
ekologicznych, 40 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 8 stanowisk dokumentacyjnych i
2681 pomników przyrody.
Na uwagę zasługuje liczba użytków ekologicznych, które stanowią blisko 18% liczby
wszystkich użytków w kraju oraz 62% liczby użytków w Polsce Zachodniej.
Wśród terenów objętych ochroną rezerwatową przeważają obiekty duże, średnia pow.
rezerwatu wynosi 121,8 ha. W 1984 roku rezerwat Jezioro Świdwie został umieszczony są na
tzw. Liście Ramsarskiej, obejmującej szczególnie cenne obszary wodno-błotne. Na uwagę
zasługuje również rezerwat Bielinek, w którym znajduje się jedyne w Polsce stanowisko dębu
omszonego (Quercus pubescens) – jednego z trzech rodzimych gatunków dębów w Polsce. Wśród
pomników przyrody nieożywionej na uwagę zasługuje największy na Niżu
Środkowoeuropejskim głaz narzutowy o obwodzie 43,5 m, znajdujący się w Tychowie.

Według Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011
z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015 (2008) przestrzenne rozmieszczenie obszarów
chronionych układa się pasmowo, głównie równoleżnikowo (poza doliną Odry):
o Dolina i obszar ujściowy Odry - stanowi strefę przygraniczną państwa i województwa z
dużym nagromadzeniem ustawowych form ochrony przyrody o różnej randze ochronnej
(park narodowy, rezerwaty, parki krajobrazowe, Natura 2000),
o pas nadmorski - obejmujący obszary Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu,
o południowy pas na granicy województwa zachodniopomorskiego - z dużym
nagromadzeniem ustawowych form ochrony przyrody o różnej randze ochronnej (park
narodowy, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego
krajobrazu),
o środkowy pas - obejmujący parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego
krajobrazu.
Część obszarów chronionych przylega do terenów intensywnej urbanizacji. Na obszarach
tych, zależnie od formy ochrony obowiązują zróżnicowane ograniczenia.
System wielkopowierzchniowych obszarów chronionych województwa lubuskiego
tworzą 2 parki narodowe (w tym jeden częściowo na terenie województwa), 7 parków
krajobrazowych, 59 rezerwatów przyrody i 38 obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto
znajduje się tutaj 297 użytków ekologicznych, 11 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 1166
pomników przyrody i 1 stanowisko dokumentacyjne.
Łącznie obszary prawnie chronione województwa obejmowały w 2009 r., 38,9% terenu,
co jest najwyższym wskaźnikiem w regionie. Obok obszarów chronionych tworzonych
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w województwie znajdują się społeczne obszary
chronione będące własnością pozarządowych organizacji ekologicznych.
Województwo lubuskie wyróżnia się silnymi połączeniami naturalnych struktur
przyrodniczych z przygranicznymi terenami Niemiec poprzez doliny Odry i Nysy Łużyckiej.
Wśród terenów objętych ochroną rezerwatową na uwagę zasługuje rezerwat Nietoperek,
który stanowi jedno z największych w Europie zimowisk nietoperzy. Podziemia
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego stanowią miejsce zimowania do 30 000 nietoperzy
należących do 12 gatunków.
Unikalne miejsce na ornitologicznej mapie kraju i Europy stanowi Park Narodowy Ujście
Warty. Można tu spotkać ponad 250 gatunków ptaków, a w okresie migracji liczebność gęsi
zbożowych i białoczelnych może dochodzić do 200 tysięcy osobników. Od 1984 roku obiekt ten
umieszczony jest na liście obszarów chronionych konwencją RAMSAR.
Wśród pomników przyrody na uwagę zasługuje najstarszy w Polsce dąb szypułkowy Chrobry. Jego wiek szacuje się na ponad 750 lat. Kilka innych drzew chronionych jako pomniki
przyrody to najstarsze lub najgrubsze egzemplarze swojego gatunku na terenie Polski.
System obszarów chronionych województwa wielkopolskiego tworzą 2 parki
narodowe (Wielkopolski oraz Drawieński – znajdujący się częściowo na terenie województwa),
10 parków krajobrazowych, 98 rezerwatów i 35 obszarów chronionego krajobrazu. Wraz z
siecią 174 użytków ekologicznych, 2 stanowisk dokumentacyjnych i 3734 pomników przyrody
obszary chronione stanowią łącznie 31,87% powierzchni województwa.
Województwo wielkopolskie wyróżnia się licznymi pomnikami przyrody w
urozmaiconym krajobrazie rolniczym. Stanowią one ponad 10% ogólnej liczby pomników w
Polsce. Do najbardziej znanych należą słynne Dęby Rogalińskie. Dużym walorem

przyrodniczym są stare aleje oraz charakterystyczne dla tego obszaru pasy wiatrochronne,
których zakładanie zapoczątkował na początku XIX wieku Dezydery Chłapowski.
W województwie opolskim obszary prawnie chronione stanowią 27,3% powierzchni.
Na system ten składają się 3 parki krajobrazowe, 35 rezerwatów, 9 obszarów chronionego
krajobrazu, 94 użytki ekologiczne, 20 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, 9 stanowisk
dokumentacyjnych oraz 595 pomników przyrody.
System obszarów chronionych województwa dolnośląskiego tworzą 2 parki narodowe
(Karkonoski i Stołowogórski), 12 parków krajobrazowych, 66 rezerwatów i 16 obszarów
chronionego krajobrazu. Wraz z siecią 150 użytków ekologicznych, 13 zespołów przyrodniczo –
krajobrazowych oraz 2659 pomników przyrody obszary chronione stanowią łącznie 18,2%
powierzchni województwa.
Szczególnie wysoki status posiada Karkonoski Park Narodowy. Od 1992 roku jest częścią
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karkonosze”, natomiast w 2002 roku Subalpejskie
torfowiska w KPN zostały umieszczone na liście obszarów chronionych konwencją RAMSAR.
Kolejnym obszarem znajdującym się na liście RAMSAR od 1995 roku są Stawy Milickie –
założone przez cystersów w XIII wieku, stanowią obecnie największe skupienie lęgowe gęsi w
Europie Środkowej. Z drugiej strony jest to największy w Polsce i Europie ośrodek hodowli
karpia. Utworzony w 1973 roku rezerwat ornitologiczny o powierzchni 5324,31 ha jest
największym w Polsce rezerwatem przyrody tego typu.
Wśród pomników przyrody na uwagę zasługuje najstarsze drzewo w Polsce – cis
pospolity rosnący w Henrykowie. Jego wiek szacuje się na ponad 1250 lat (Pacyniak 1992).
T a bela
OBIEKTY I OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2009 R. (BEZ OBSZARÓW NATURA 2000)

Jednostki
terytorialne

Parki
narodo
we

Rezer
waty

Parki
krajob
razowe

Obszary
chron.
krajobrazu

Stanowi
ska
dokume
ntacyjne

Użytki
ekologiczn
e

Zespoły
przyrodni
czokrajobraz
owe

Pomniki
przyrody

dolnośląskie

2

66

12

16

-

150

13

2659

lubuskie

2

59

7

38

1

297

11

1166

35

3

9

9

94

20

595

opolskie
wielkopolskie

1

98

10

35

2

174

6

3734

zachodniopo
morskie
Razem
Polska Zach.
Polska

1

102

5

19

8

1168

40

2681

6

360

37

117

20

1883

90

10835

23

1451

121

384

240

6628

287

35420

Źródło danych: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2010, s. 281

I.9.1. Sieć Natura 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych
składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r.

w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich
państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce Natura 2000 została formalnie wprowadzona
poprzez zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które zaczęły obowiązywać od 1 maja 2004
wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne
i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.
Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy: tzw. dyrektywa ptasia
i dyrektywa siedliskowa.
•

•

Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - określa
kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem.
Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk
przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

W myśl wyżej wymienionych aktów prawa każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma
obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach
dyrektywy siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjające ochronie, lub zadbać o odtworzenie ich
dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te siedliska
i gatunki występują.
OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
W Polsce do stycznia 2011 r. wyznaczono 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków.
W dniu 4 lutego 2011 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011
r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ptaków (Dz. U. z dnia 4 lutego 2011 r. Nr 25, poz.
133), na podstawie którego wyznaczono 3 nowe OSO: Góry Izerskie PLB020009, Sudety
Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010, Bagno Pulwy PLB140015, oraz powiększono jeden
istniejący OSO - Ostoja Warmińska PLB280015.
Najnowsze obszary zostały wyznaczone w celu zachowania właściwego stanu ochrony
gatunków ptaków takich jak: cietrzew, sóweczka, włochatka, derkacz, bocian biały, orlik
krzykliwy, których siedliska w dotychczas wyznaczonych OSO ucierpiały na skutek realizacji
inwestycji drogowych lub działań związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.
Dokonano również zmiany granic OSO Zatoka Pomorska i OSO Delta Świny w celu
jednoznacznego rozstrzygnięcia zarządzania obszarami Natura położonymi w granicach
Wolińskiego PN oraz pozostałej części obszaru położonej w Zatoce Pomorskiej (łączna
powierzchnia obszarów podlegających ochronie w sieci OSO nie uległa zmianie).
Obecnie na terenie Polski ptasia część sieci Natura 2000 składa się ze 144 obszarów specjalnej
ochrony ptaków o łącznej powierzchni 55 711,7 km2.

Tabela
Obszary specjalnej ochrony ptaków

Jednostki
Liczba obszarów
terytorialne
dolnośląskie
11
lubuskie
13
opolskie
4
wielkopolskie
19
zachodniopomorskie
22
Razem Polska Zach
49
Polska
144

Powierzchnia
240154
294176
14162
425493
692965
1666950
5571170

%
pow.
12,0
21,0
1,5
14,3
30,3
17,4
17,6

Źródło danych: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2010, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21.07 2004 (Dz.U. nr 229, poz. 2313),

Na terenie Polski Zachodniej, udział procentowy obszarów „ptasich” jest zbliżony
do średniej w Polsce i wynosi 17,4%. Natomiast znacznie wyższy niż w kraju jest ich
udział w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

Rys.16. Obszary Specjalnej Ochrony ptaków w Polsce.

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK
W przypadku obszarów „siedliskowych” aktualnie wyznaczone są 823 obszary mające
znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk
o łącznej powierzchni 37 919,6 km2.
W przypadku Polski Zachodniej, z wyjątkiem województwa opolskiego i wielkopolskiego,
na terenie pozostałych trzech województw, udział procentowy obszarów „siedliskowych” jest
wyższy niż średnia krajowa wynosząca 12,1%.
Tabela
Specjalne obszary ochrony siedlisk

Jednostki
Liczba obszarów
terytorialne
dolnośląskie
90
lubuskie
65
opolskie
19
wielkopolskie
62
zachodniopomorskie
63

Powierzchnia
353165
188539
27178
238522
420221

Razem Polska Zach

271

1227625

Polska

823

3791956

%
pow.
17,7
13,5
2,9
8,0
18,4
12,8
12,1

Źródło danych: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2010; Lista obszarów Natura 2000 opublikowana na http://www.mos.gov.pl

Rys.17. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk w Polsce.

Biorąc pod uwagę tylko obszary lądowe (bez obszarów morskich), obecnie
(kwiecień 2011 roku) w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje łącznie 19,8% lądowej
powierzchni kraju. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (obszary
"siedliskowe" - przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) zajmują 11%
powierzchni lądowej Polski natomiast obszary specjalnej ochrony ptaków, zajmują
15,8% powierzchni lądowej Polski.
1.10. Lesistość
W porównaniu z resztą Polski (wskaźnik lesistości kraju 29,1%) na uwagę
zasługuje najwyższy w Polsce stopień zalesienia w województwie lubuskim wynoszący
48,9%. Jest to walor będący sam w sobie wartością przyrodniczą. Województwami o
lesistości wyższej od średniej krajowej są zachodniopomorskie (35,1%) oraz
dolnośląskie (29,5%). Najmniejszym udziałem lasów w Polsce Zachodniej charakteryzują
się województwa opolskie (26,%) oraz wielkopolskie (25,5%), dla których

charakterystyczne jest duże rozdrobnienie kompleksów leśnych.

Rys.18. Lesistość województw.

Cechą charakterystyczną zachodniej części omawianego regionu są wielkie kompleksy
leśne nazywane puszczami. Od północy są to Puszcza Goleniowska, Puszcza Bukowa, Puszcza
Drawska, Puszcza Gorzowska, Puszcza Notecka, Bory Lubuskie nazywane również Puszczą
Rzepińską, Bory Zielonogórskie, Bory Dolnośląskie oraz Lasy Stobrawsko-Turawskie.
Układ wielkich puszcz posiadających łączność poprzez korytarze ekologiczne pozwala na
lepszą ochronę gatunków i siedlisk, ułatwia rozprzestrzenianie i migrację gatunków, co jest
niezwykle istotne dla ochrony różnorodności genetycznej i dla przetrwania wielu ginących
populacji. Dobrym przykładem potwierdzającym funkcjonalność tego układu jest powrót wilka
na teren Polski Zachodniej i szybka rekolonizacja tego obszaru.

T a bela
Powierzchnia lasów i lesistość w 2009 r.

Jednostki
terytorialne

Pow. lasów
Lesistość Pow. lasów
Udział lasów
wszystkich
prywatnych ha prywatnych %
w tys. ha
dolnośląskie
587
29,5
15,6
2,7
lubuskie
684
48,9
8,8
1,3
opolskie
249
26,5
11,5
4,6
wielkopolskie
762
25,6
80,7
10,6
zachodniopomorskie
801
35,1
13,6
1,7
Razem Polska Zach
3083
32,1
4,2
130,2
Polska
9066
29,1
1654,4
18,2
Źródło danych: Ochrona środowiska 2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 2010

Obszar Polski Zachodniej ze względu na uwarunkowania historyczne, wyróżnia się bardzo
niskim udziałem (4,2%) lasów prywatnych, w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej
18,2%. Wyjątkiem jest województwo wielkopolskie, gdzie lasy prywatne stanowią ponad 10%
powierzchni wszystkich lasów województwa.
Leśne Kompleksy Promocyjne
Nową formą udostępniania lasów dla społeczeństwa są Leśne Kompleksy Promocyjne
funkcjonujące w ramach Lasów Państwowych. Są to pilotażowe obszary wdrażania
proekologicznej polityki leśnej państwa, obejmujące wybrane duże obszary leśne
charakterystyczne dla danego regionu kraju. Są jednostkami funkcjonalnymi, nie posiadającymi
odrębnej administracji. Na terenie LKP znajdują się Ośrodki Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz
prowadzone są doświadczenia mające na celu wypracowanie zasad zrównoważonej gospodarki
leśnej.
Na terenie Polski Zachodniej funkcjonuje 5 Leśnych Kompleksów Promocyjnych, spośród 19
obiektów tego typu w Polsce. Są to:

•

LKP Puszcze Szczecińskie

•
•
•
•

LKP Puszcza Notecka
LKP Bory Lubuskie
LKP Lasy Rychtalskie
LKP Sudety Zachodnie

1.11. Walory turystyczne i warunki do rozwoju turystyki
Polska Zachodnia dzięki bardzo dużej atrakcyjności turystycznej (morze, lasy, jeziora,
góry) zarówno przyrodniczej (np. wyjątkowe pomniki przyrody, liczne formy ochrony przyrody)
jak i kulturowej (np. Gniezno) stanowi główne zaplecze wypoczynku w Polsce. Świadczy o tym
m.in. to, że znajduje się tu ponad 1/3 miejsc noclegowych w kraju (aż 38%). Ważnym aspektem
jest też położenie przy granicy z Niemcami i Czechami stanowiącymi coraz znaczniejszą część
osób korzystających z usług turystycznych.
Województwo zachodniopomorskie należy do najlepiej rozwiniętych turystycznie
regionów w kraju i Europie Środkowej. Stanowi synonim polskiej marki turystycznej
w zakresie wypoczynku aktywnego, pobytów zdrowotnych oraz inspirującej przygody
z kulturą i historią. Główną atrakcją jest wybrzeże morza (185 km brzegu morskiego). Jest tu
także największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów (jezioro Dąbie, Dąbie Małe, Zalew
Szczeciński, Zalew Kamieński) Wyjątkowo gęsta jest sieć wód śródlądowych pokrywających 6%
powierzchni województwa (dwukrotnie ponad średnią dla Polski). Inne walory to 161 km Odry
przepływającej przez zachodniopomorskie oraz pojezierza stanowiące 35% powierzchni
omawianego terenu. Istnieje tu także możliwość wykorzystania walorów bioklimatycznych
i leczniczych (solanki, pokłady borowin) strefy nadmorskiej i pojeziernej, w oparciu
o istniejącą i nowoutworzoną infrastrukturę specjalistyczną. Warto wskazać na rozwój
tradycyjnych gmin i miejscowości uzdrowiskowych (Kołobrzeg, Świnoujście, Połczyn Zdrój,
Kamień Pomorski, Dąbki) oraz powstawanie nowych (Trzcińsko Zdrój), jak i rozwój filii
zakładów uzdrowiskowych w najatrakcyjniejszych pod względem bioklimatycznym
miejscowościach nadmorskich (np. Międzyzdroje). Zalecana przez Agendę 21 ekoturystyka
uprawiana może być w oparciu o liczne i różnorodne walory przyrodnicze, w tym kompleksy
pojezierno-leśne, doliny rzeczne, wybrzeże morskie.
W województwie dolnośląskim występują duże kompleksy leśne, stare pasma górskie
(t.j. Karkonosze, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Kaczawskie), rzeki tworzące liczne wodospady
i największe w Polsce skupisko stawów rybnych w Kotlinie Milickiej i Żmigrodzkiej. Wymienione
elementy stanowią największe atrakcje przyrodnicze tej części Polski. Jeśli rozważać stopień
wykorzystania miejsc noclegowych, to pod tym względem województwo dolnośląskie, ze
wskaźnikiem 33,1% zajmuje 6-te miejsce, za zachodniopomorskim (46,5%), mazowieckim
(37,6%), kujawsko-pomorskim (37,2%), pomorskim (36,9%) i małopolskim (35,6%), a przed
lubelskim (31,0%) i pozostałymi (poniżej 30,0%). Tak wysokie wskaźniki wskazują na wysoka
atrakcyjność turystyczna tego terenu. W województwie dolnośląskim istnieją doskonałe
warunki do rozwoju turystyki zdrowotnej. Główne walory sprzyjające tej formie turystyki to
bogate zasoby leczniczych wód mineralnych oraz szczególny mikroklimat. Już w I połowie XX
wieku dynamiczny rozwój przeżywały takie kurorty jak Polanica Zdrój, Świeradów Zdrój .
Wielkopolska, jak każdy duży region, jest znacznie zróżnicowana, zarówno pod
względem gospodarczym, przyrodniczym, jak i kulturowym. Obszary prawnie chronione
stanowią tu 31,8% powierzchni całego województwa, a obszary szczególnie atrakcyjne pod
względem przyrodniczym znajdują się głównie w jego zachodniej i północnej części. Wschodnia

część regionu jest słabiej nasycona zabytkami historii, których nie brak natomiast na obszarach
centralnych (Poznań, Kórnik, Rogalin, Gniezno i in.). W porównaniu z innymi województwami,
wielkopolskie ma dobrze rozwinięte rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 65,3%.
Tworzy to doskonała bazę do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Obszar dzisiejszej
Wielkopolski został ukształtowany przez lądolód, który ustąpił z tego obszaru około 12 000 lat
temu. Pozostawił po sobie liczne formy polodowcowe, takie jak głębokie pradoliny, ciągi wzgórz
morenowych oraz skupiska jezior tworzących lokalne pojezierza, wśród których największe jest
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie. Występują tu duże kompleksy leśne (np. Puszcza
Notecka, Puszcza Zielonka, Lasy Powidzkie, Lasy Grodziskie). Bogactwu flory i fauny sprzyja
duża liczba utworzonych obszarów chronionych. Pewną specyfiką województwa
wielkopolskiego jest rozwój turystyki na obszarach wiejskich nie związany z pobytami w
gospodarstwach rolnych, lecz wynikający z obecności unikatowych walorów. Przykładem tego
jest Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, utworzony na
obszarach wiejskich, między innymi w celu ochrony krajobrazu rolniczego o dużej wartości
kulturowej.
Także województwo opolskie cechuje się występowaniem atrakcyjnych
i zróżnicowanych zasobów przyrodniczych. Obszary objęte ochroną prawną zajmują ponad
27%, powierzchni tego terenu. Najcenniejsze stanowiska gatunków i siedlisk o znaczeniu
europejskim zostały włączone do propozycji europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
Obszary priorytetowe rozwoju turystyki w regionie opierają się na produktach turystycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej i wypoczynkowej na bazie zbiorników
wodnych w Nysie, Otmuchowie, Turawie, Paczkowie i mającego powstać zbiornika
głubczyckiego. Ważną rolę może odegrać turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna w gminach, gdzie
naturalne źródła, kopaliny lecznicze i klimat oraz odpowiednia infrastruktura techniczna
pozwolą na stworzenie profesjonalnej oferty i komercyjnego wykorzystania istniejących już
naturalnych warunków (niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa). Możliwości
rozwoju produktu turystycznego istnieją w wykorzystaniu rzeki Odry (turystyka wodna, rejsy)
oraz upowszechnianiu i promocji turystyki wiejskiej i agroturystycznej.
Prawie połowa powierzchni województwa lubuskiego to lasy. Stanowi to podstawę
rozwoju turystyki przyrodniczej, krajoznawczej, aktywnej i kwalifikowanej. Walory
przyrodnicze stają się tu ważnym elementem przyciągania turystów. Znajduje się tu ważne
miejsce dla lęgowych i migrujących ptaków wodno-błotnych w ujściu Warty (Park Narodowy).
W Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym znajduję się największe w Europie Środkowej
zimowisko nietoperzy.
Pod względem miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania w poszczególnych województwach Polski Zachodniej najlepiej wypada woj.
zachodniopomorskie oraz dolnośląskie. Pierwsze z nich to miejsce chętnie odwiedzane przez
turystów odpoczywających nad morzem, natomiast w drugim przypadku tą atrakcją są góry.
Przekłada się to na liczbę udzielanych noclegów (ryc. poniżej). Porównując dane z udzielanych
noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 2009 i 2010 stwierdzono wzrost w
województwach wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Zaskakujący był spadek w
nadmorskim województwie zachodniopomorskim.

Wykres
Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w poszczególnych województwach Polski
Zachodniej w 2009 roku
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1.12. Istniejące konflikty między ochroną środowiska a inwestycjami
Istniejące konflikty na terenie Polski Zachodniej można omówić w dwóch kategoriach.
Pierwszej, do której można zakwalifikować problemy o ogólnym oddziaływaniu na
całość lub większą część regionu oraz drugiej, gdzie znajdują się duże inwestycje o
potencjalnie dużych możliwościach negatywnego oddziaływania na środowisko.
W pierwszej kategorii znajdą się:
• rozwój rolnictwa,
• rozwój transportu,
• rozwój zabudowy,
• inwestowanie w gospodarkę wodną,
• rozwój przemysłu,
• intensywny rozwój turystyki.
W drugiej kategorii można wymienić inwestycje wskazane m.in. w eksperckim projekcie
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Są to:
• Gazoport w Świnoujściu,
• Rozbudowa autostrad A-2, A-4, A-18 oraz dróg ekspresowych S-3, S-5, S-6, S-10,
S-11,
• Modernizacja linii kolejowych: Warszawa-Berlin, Wrocław-Zgorzelec, WrocławPoznań,
• Istniejące kopalnie rud miedzi na terenie Zagłębia Legnickiego,
• Istniejące kopalnia węgla brunatnego na terenie Zagłębia Turoszowskiego,
Konińskiego i Bełchatowskiego,
• Zbiornik odpadów przemysłowych Żelazny Most, w woj. dolnośląskim,.
• Planowana kopalnia węgla brunatnego Brody-Gubin,
• Planowana kopalnia węgla brunatnego Lubin-Legnica,

•
•
•
•
•

Program dla Odry 2006 – regulowanie rzeki i szlak transportowy,
Zbiorniki Malczyce i Lubiąż,
Zbiornik Jeziorsko (częściowo na terenie woj. wielkopolskiego),
Zakłady emitujące hałas, przekraczający dopuszczalne normy (obecnie najwięcej
jest w województwie dolnośląskim i wielkopolskim),
Rozwój infrastruktury narciarskiej w Karkonoszach

Obszary na terenie Polski Zachodniej gdzie istnieją duŜe pola potencjalnych konfliktów
między ochroną środowiska a inwestycjami i presją na środowisko:
Dolina Odry na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i
zachodniopomorskiego - zagospodarowanie terenów zalewowych, brak przepraw mostowych,
rozwiązanie problemu kaskadyzacji, przywrócenie Ŝeglugi na Odrze, zachowanie cennych
obszarów przyrodniczych, zaostrzenie standardów budowlanych;
Sudety (województwa dolnośląskie i opolskie) - presja urbanizacyjna i turystyczna oraz
konflikty z ochroną przyrody i krajobrazu, zagroŜenie powodziowe, depopulacja i
marginalizacja społeczna, słaba dostępność regionów turystycznych i niska dostępność
transgraniczna; ochrona dziedzictwa kulturowego.
Obszary deficytu wody i stepowienia w województwie wielkopolskim - problemy
gospodarki wodnej – rozwoju małej retencji i zalesiania; racjonalna gospodarka rolna;
Pogranicze polsko-niemieckie (województwa dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie)
– brak rozwiniętej infrastruktury, odpływ ludności, wykluczenie społeczne i marginalizacja
głównie ludności wiejskiej, polaryzacja społeczna.

ROZDZIAŁ
ROZDZIA II
ANALIZA SWOT OCHRONY ŚRODOWISKA POLSKI ZACHODNIEJ
Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD TRWAŁEGO ROZWOJU

Obszar pięciu województw Polski Zachodniej w swoich granicach administracyjnych, posiada
niezwykle interesujące i cenne tereny - zarówno o bogatych walorach przyrodniczych, historyczno –
kulturowych jak i gospodarczych oraz technicznych. Region charakteryzuje bardzo duża aktywność
gospodarcza, słynąca z przedsiębiorczości
i otwartości, skutecznie wdrażając nowoczesne
technologie oraz podejmująca nowe wyzwania. Postrzeganie środowiska w świetle zrównoważonego
rozwoju niewątpliwie przyczyni się do wyzwolenia ogromnego potencjału tych ziem. Dogodne
położenie w sercu Europy, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, dobra infrastruktura
drogowa i komunalna, a przede wszystkim wiedza, rzetelność i pracowitość ich mieszkańców
otwierają perspektywy dynamicznego rozwoju tego europejskiego regionu.
Wartości przyrodnicze charakteryzują się wysokim zróżnicowaniem topologino –
krajobrazowym, zachowaniem trwałości naturalnego środowiska z zachowaniem całości jego cech
naturalnych, bogactwem form oraz znaczną liczbą i powierzchnią obszarów chronionych – to
wszystko stanowi zasób tworząc duży potencjał przyrodniczy dla prowadzenia zrównoważonego
rozwoju. Potencjał ten musi być rozważnie wykorzystywany, stanowi bowiem szansę sukcesywnego
zastępowania tradycyjnych gałęzi gospodarki, opartego na korzystniejszym wykorzystaniu walorów
środowiska.
Rozdział pierwszy tegoż opracowania dostarcza nam podstawowych informacji
o środowisku, jednak biorąc pod uwagę prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w tym zakresie w
najbliższych latach, poniżej zamieszczono analizę SWOT, w której przybliżono mocne
i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, związane z ochroną środowiska w zachodniej części Polski.
Punktem wyjścia analizy jest ocena własnych uwarunkowań i kompetencji, dla których
poszukuje się optymalnego sposobu ich wykorzystania, przez analizowanie pod tym kątem zmian
zachodzących w otoczeniu . Istotą analizy jest zbadanie relacji zachodzących między silnymi i słabymi
stronami a szansami i zagrożeniami.
Analiza SWOT pierwszoplanowo uwzględnia perspektywy rozwoju społeczno –
gospodarczego Polski Zachodniej uwzględniając kwestie związane z ochroną środowiska
przyrodniczego i konserwacją wartości przyrodniczych. Dokonując analizy SWOT należy nadmienić, że
autorzy ekspertyzy opierali się na danych mniej więcej z lat 2007-2010.

Analiza ta podkreśla pierwotne znaczenie endogenicznych (wewnętrznych) czynników
rozwoju i ich pierwszoplanową rolę, mając na uwadze potencjał środowiska przyrodniczego.
W wsparciu o rozpoznanie i ocenę opiera rozwój na:
 silnych stronach (atutach), za pomocą których zdolna będzie również wykorzystać
zewnętrzne czynniki rozwojowe;
 rozwój polegający na wykorzystaniu istniejącego już i ukształtowanego potencjału oraz
sprzyjać jego utrwalaniu i potęgowaniu, słabych stronach (defektach, deficytach
i lukach) potencjału rozwojowego prowadzących do powstawania strukturalnych problemów
rozwojowych i obszarów problemowych, które mogą blokować wykorzystania zewnętrznych
możliwości oraz wzmacniać negatywne oddziaływanie zewnętrznych zagrożeń; rozwój

powinien sprzyjać minimalizacji i trwałemu usuwaniu słabych stron prowadzących do
obniżania konkurencyjnej pozycji.
Do zagrożeń tej metody diagnozowania sytuacji rozwojowej zalicza się jednak:
 ograniczenie analizy do sporządzenia listy czynników sytuacyjnych, z pominięciem
rozpatrywania występujących pomiędzy nimi powiązań,
 błędną kategoryzację czynników (nagminne jest mylenie czynników zewnętrznych
i wewnętrznych).
Pomimo tego metoda analizy SWOT jest w Polsce bardzo popularna i trwale weszła
do praktycznych zastosowań przy budowie zarówno strategii rozwojowych jak i programów
operacyjnych.
Aby możliwe było sformułowanie trafnej i skutecznej wizji rozwojowej niezbędne stało się
dokonanie rozpoznania kluczowych elementów wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku obszaru
pięciu województw Polski Zachodniej.
TABELA
Analiza SWOT ochrony środowiska i konserwacji wartości przyrodniczych polski zachodniej z punktu widzenia
zasad trwałego rozwoju

SILNE STRONY
urozmaicona rzeźba terenu, duże walory
krajobrazowe - (góry, wysoki stopień
zalesienia)
wrastający wskaźnik lesistości
dobrze zachowane warunki przyrodnicze
duża różnorodność siedlisk przyrodniczych
bardzo niewielkie zanieczyszczenie
atmosfery i gleb
brak na dużą skalę uciążliwego dla
środowiska przemysłu
potencjalne warunki do rozwoju rolnictwa
ekologicznego i wykorzystania biomasy
duże możliwości rozwoju ekoturystyki
brak szkodliwych dla środowiska
składowisk odpadów niebezpiecznych,
mogilników, spalarni odpadów itp..
brak przemysłu wytwarzającego w dużych
ilościach odpady niebezpieczne bądź trudne
do zagospodarowania.
duży %-owo udział obszarów chronionych
przyrodniczo
wysoki % powierzchni ogólnej obszaru
włączonego do sieci natura 2000
obecność stanowisk unikalnych gatunków

SŁABE STONY
zły stan zdrowotny i sanitarny lasów
zbyt niski wskaźnik lesistości – poza
województwem lubuskim

chronionych roślin, grzybów i zwierząt
istnienie karkonoskiego rezerwatu biosfery
(1992, polsko-czeski)
istnienie 6 parków narodowych – jedne z
najstarszych w Polsce
z pośród 144 parków krajobrazowych na
obszarze znajduje się 44 stanowiąc łącznie
znaczą powierzchnię ochrony o bogatej
różnorodności biologicznej
dzikość przyrody
pomniki przyrody, rzadkie gatunki roślin i
zwierząt
rozpoznane zasoby wód termalnych
potencjał energetyczny zawarty w wodach,
wietrze, nasłonecznieniu
istnienie dużych oczyszczalni ścieków
miejskich(SZCZECIN)
ciekawe tereny zielone, arboretum,
zabytkowe parki
czyste środowisko i walory krajobrazowe
żeglugowe drogi wodne z dostępnością do
morza bałtyckiego

brak renaturyzacji rzek , wałów
przeciwpowodziowych,
niska retencja wód

funkcjonujące wojewódzkie programy
ochrony środowiska

niewystarczająca ilość środków na realizację
programów ochrony środowiska
zaśmiecanie koryt rzek i dzikie wysypiska

sukcesywne inwestycje województw w
ochronę środowiska w ramach środków
zewnętrznych
funkcjonujące składowiska odpadów wraz z
sortownią oraz zmodernizowane
oczyszczalnie ścieków

niski poziom świadomości społecznej w zakresie
ochrony środowiska
niski poziom rozwoju infrastruktury ochrony
środowiska naturalnego

istnienie punktów monitoringu
określających stopień skażenia środowiska
przyrodniczego
niski poziom wykorzystania odnawialnych i
alternatywnych źródeł energii
wysoki procent państwowej własności
lasów
niski stopień kanalizacji i oczyszczania ścieków z
terenów wiejskich
niesatysfakcjonujący stan wód
powierzchniowych(klasowość)
niewystarczający wskaźnik skanalizowania w

stosunku do zwodociągowania
brak właściwego, nowoczesnego systemu
gospodarki odpadami z odpowiednią
infrastrukturą, selektywna zbiórka w szczątkowej
formie
zaśmiecone środowisko, powszechne dzikie
wysypiska śmieci
chaotyczny rozwój indywidualnej zabudowy
letniskowej, ograniczający możliwości
powszechnego korzystania ze środowiska w
przyszłości
brak swobodnego dostępu do wód publicznych
liczne bariery hydrotechniczne w systemie rzek
niewystarczający poziom świadomości
ekologicznej społeczeństwa
brak infrastruktury i działań na rzecz rozwoju
turystyki zorganizowanej
brak tradycji racjonalnego wykorzystywania
surowców i energii
wiele rozproszonych źródeł emisji
niezorganizowanej do atmosfery
spadek poziomu wód gruntowych i lustra wody
większości zbiorników wodnych, szczególnie
małych
nieuporządkowane sprawy klasyfikacji wód i
gruntów pod wodami
nadmierna liczebność niektórych gatunków
zwierząt

MOśLIWOŚCI

ZAGROśENIA

program operacyjny infrastruktura i
środowisko – środki na regulację gospodarki
wodno-ściekowej w gminach

sytuacja finansowa, niewystarczająca
współpraca w celu wykorzystania istniejących
środków

funkcjonowanie instytucji krajowych i
programów umożliwiających
współfinansowanie kompleksowych
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
(NFOŚ, EKOFUNDUSZ, WFOŚIGW)

niewystarczające możliwości otrzymania
dofinansowania przedsięwzięć z LRPO

większa dbałość o ochronę środowiska
naturalnego

dominacja czynników gospodarczych nad
środowiskowymi

uruchomienie współfinansowania projektów

ze środków unijnych
źródła energii odnawialnej i
niekonwencjonalnej

utworzenie sieci monitoringu określającej

ustawodawstwo uruchamiające pomoc dla
programów restrukturyzacyjnych
w obszarach objętych różnymi formami
ochrony (ograniczenie w użytkowaniu)
zbyt wysokie koszty ogrzewania
ekologicznymi nośnikami energii
brak odpowiednich przepisów regulujących
gospodarkę leśną

dalsza realizacja planu gospodarki odpadami

osiągnięcie wskaźnika lesistości na poziomie
średniej wojewódzkiej

urbanizacja terenów i zagospodarowywanie
przez człowieka nowych terenów w sposób
chaotyczny
zbyt wolny rozwój systemu gospodarki
odpadami

wpisanie „przełomowej doliny rzeki wel” do
obszarów natura 2000 na poziomie krajowym

utrata powszechnego dostępu do zasobów
środowiska

ukończenie i wdrożenie wojewódzkiego
programu udrażniania rzek

sprywatyzowanie całości terenów wokół
jezior

wzrost świadomości ekologicznej
w społeczeństwie

źle prowadzone regulacje rzek, inwazyjna
zabudowa hydrotechniczna.

rozwój energetyki odnawialnej w kierunku
źródeł przyjaznych środowisku lub
obojętnych

przedłużające się procesy opracowania
planów ochrony rezerwatów i parków
krajobrazowych
zbyt małe nakłady na ochronę środowiska i
przyrody
zbytnia liberalizacja przepisów
o zagospodarowaniu przestrzennym
i prawa budowlanego

W kolejnym rozdziale na podstawie wcześniejszych danych zostanie przedstawiona
prognoza ochrony środowiska Polski Zachodniej. Wraz z rozwojem gospodarczym naleŜy się
liczyć z coraz większą ingerencją w środowisko naturalne, a zatem trzeba dąŜyć do
maksymalnego ograniczenia ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

ROZDZIAŁ IIII
PROGNOZA OCHRONY ŚRODOWISKA POLSKI ZACHODNIEJ
Z PUNKTU WIDZENIA TRWAŁEGO ROZWOJU
3.1. Zasoby naturalne środowiska
3.1.1. Zasoby mineralne
Na omawianym terenie znajduje się znaczna różnorodność surowców mineralnych.
Wiele z nich występuje w takich zasobach, że pozwolą w najbliższej przyszłości na zwiększenie
ich wydobycia (np. gaz, węgiel brunatny, miedź, srebro).
Zwracają uwagę niewykorzystane potężne pokłady węgla brunatnego w regionach
Lubin-Legnica (dolnośląskie) oraz Gubin-Brody (lubuskie). Dotyczy to także gazu (lubuskie,
wielkopolskie, dolnośląskie), rudy miedzi i srebra (dolnośląskie).
Przy dalszej eksploatacji surowców należy liczyć się z niekorzystnym wpływem na
środowisko. Szczególnie dotyczy to kopalni odkrywkowych (zniszczenie powierzchni ziemi
w raz z szatą roślinną i fauną, lej depresyjny). Każda tego typu inwestycja musi być szczegółowo
przeanalizowana pod kątem zagrożeń dla środowiska ze wskazaniem na możliwą do realizacji
kompensacją.
3.1.2. Zasoby wodne
Zmiany zachodzące w zasobach wodnych są wynikiem zarówno zmian klimatycznych jak
i aktywności gospodarczej człowieka. Rozwój ekonomiczny Polski Zachodniej stanowi
zagrożenie dla znajdujących się tu zasobów wodnych i istnieje realna możliwość ich naruszenia
a nawet zdegradowania.
Rozwój rolnictwa (w wyniku dopłat unijnych) powoduje zwiększenie wykorzystania
nawozów sztucznych (przyśpieszenie eutrofizacji) oraz herbicydów i insektycydów
(możliwość skażenia wód). Zagrożeniem jest także niekontrolowany rozwój turystyczny
(zabudowa letniskowa).
Należy wspierać działania mogące spowolnić odpływ wód (np. zalesianie gruntów, mała
retencja wodna, tworzenie miejsc dla rzek w powiązaniu z ekologiczną polityką
przeciwpowodziową) oraz ograniczać zanieczyszczenia (budowa kanalizacji, oczyszczalni
ścieków, propagowanie Programu rolno-środowiskowego).
3.1.3. Zasoby glebowe
Gleby Polski Zachodniej wykazują duże zróżnicowanie. Niskiej jakości gleby cechują pn.
część dolnośląskiego i lubuskie. Średniej jakości gleby przeważają w zachodniopomorskim
a dobre i średnie w woj. wielkopolskim.
Województwo wielkopolskie ma największą w skali kraju powierzchnię gruntów
zdewastowanych i zdegradowanych. Gleby woj. opolskiego wykazujące dobrą jakość zagrożone
są stopniową degradacją.
Przy planowaniu nowych inwestycji należy uwzględniać tereny wyłączone z gospodarki
rolnej lub wykorzystywać gleby najniższej jakości.

3.1.4. Bioróżnorodność
Region Polski Zachodniej charakteryzuje się wysoką różnorodnością biologiczną,
reprezentującą bardzo szeroki gradient na poziomie krajobrazów: od morskich i przymorskich,
poprzez pojezierza, niziny z dolinami wielkich rzek, aż po wyżyny i góry z piętrem alpejskim.
Flora, fauna i fungia reprezentują obie podstawowe jednostki biogeograficzne – niżowo–
wyżynną (większość omawianego obszaru) i górską (południowa część województwa
dolnośląskiego). Zachodnia granica państwa jest wyraźną granicą bioróżnorodności z wyższym
stopniem po stronie polskiej. Napływ inwestycji oraz dofinansowanie rolnictwa zagraża
różnorodności biologicznej.
Ponieważ najsensowniejsze dla utrzymania wysokiej bioróżnorodności mają działania w
skali makro, należy wspierać działania na jak największych obszarach:
- lasy - ekologiczna polityka w prowadzeniu lasów;
- krajobraz rolniczy - program rolno-środowiskowy;
- obszary chronione prawem ze szczególnym uwzględnieniem Natury 2000.

3.2. Zaopatrzenie w wodę i systemy oczyszczania ścieków
Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności jest najwyższy
w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim, średni w dolnośląskim i opolskim,
a najniższy w lubuskim.
Obszar Polski Zachodniej pod względem zaopatrzenia w wodę dystrybuowaną
wodociągami charakteryzuje się powyżej średniej krajowej.
Największy odsetek mieszkańców podłączonych do kanalizacji występuje w
województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubuskim (wyższy odsetek niż średnia
krajowa), a najniższy w wielkopolskim i opolskim.
najlepszy dostęp eksploatacyjny do sieci wodociągowej ma województwo lubuskie ok.
43% i województwo dolnośląskie 30%. Zdecydowanie niekorzystnie w stosunku do reszty
województw Polski zachodniej wypadają województwa zachodniopomorskie 5% oraz
wielkopolskie 9%.
Na obszarze województwa opolskiego znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce
zbiorników wody podziemnej -zbiornik GZWP 333.
Przodującym województwem na obszarze 5 województw zachodniej Polski jest województwo
dolnośląskie gdzie średnio 75% ludności

ma dostęp do kanalizacji. W stosunku do reszty kraju obszar 5 województw ziem zachodnich
wygląda całkiem dobrze pod względem sieci kanalizacyjnej.
Należy wspierać stosowanie oszczędnych rozwiązań technologicznych. Wskazane jest dążenie
do zwiększenia dostępności sieci kanalizacyjnej dla ludności wiejskiej,
szczególnie
w województwach o ważnym potencjale turystycznym (lubuskie, zachodniopomorskie).
Warto prowadzić także edukację ekologiczną promującą oszczędne wykorzystywanie wody.

3.3. Gospodarka odpadami i utylizacja ścieków

Wraz z rozwojem ekonomicznym Polski Zachodniej należy spodziewać się wzrostu ilości
odpadów w przeliczeniu na mieszkańca. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz
dla utrzymania bioróżnorodności.
 niedopuszczać do powstawania nielegalnych wysypisk śmieci,
 rozwijać przetwarzanie odpadów stałych,
 rozbudowywać systemy składowania połączonego z przetwarzaniem odpadów
(np. kompostowaniem),
 dofinansowywać i wspomagać prowadzenie edukacji ekologicznej promującej recykling.

3.4. Czystość wód powierzchniowych i podziemnych
Główne źródła zagrożenia czystości wód powierzchniowych to rolnictwo oraz
nieszczelne zbiorniki ścieków. Zmniejsza się wyraźnie ilość odprowadzonych do wód
powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków przemysłowych oraz zwiększająca się liczba
oczyszczalni ścieków.
Dość mocno rozwinięta sieć rzeczna w województwie opolskim przy niedostatecznie
rozwiniętej infrastrukturze kanalizacyjnej stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, a na obszarach triasowych, również wód podziemnych.
Należy wspierać stosowanie oszczędnych rozwiązań technologicznych. Wskazane jest dążenie
do zwiększenia dostępności sieci kanalizacyjnej dla ludności wiejskiej, szczególnie w
województwach o ważnym potencjale turystycznym (lubuskie, zachodniopomorskie).
Warto prowadzić także edukację ekologiczną promującą oszczędne wykorzystywanie wody.
Wspieranie zalesiania gruntów, odbudowy pasów zarośli śródpolnych, małej retencji wodnej.
Popieranie strategii Dobrej Praktyki Rolniczej. Wprowadzenie kontroli opróżniania zbiorników
na nieczystości (np. rozliczanie faktur).

3.5. Bezpieczeństwo powodziowe
Wobec zachodzących zmian klimatycznych należy liczyć się z możliwościami coraz częstszego
powtarzania się powodzi. Wraz z rozwojem gospodarczym (inwestowanie na obszarach
zalewowych) wzrastają straty ekonomiczne w przypadku zalania tych terenów. Szczególnie
zagrożone powodziami są doliny rzek Odry, Warty, Noteci, Nysy Łużyckiej.
Należy skorelować działania sprzyjające różnorodności biologicznej oraz podniesieniu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Ponieważ wiele doświadczeń związanych z powodziami na świecie wskazuje, że nie sprawdza
się model szybkiego odprowadzania wód z dorzecza, należy umożliwić kontrolowane
rozlewanie się fali powodziowej poprzez: budowa suchych zbiorników retencyjnych, odsuwanie
wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki (np. okolice Połęcka, woj. lubuskie),
Wskazane jest także budowanie małych zbiorników retencyjnych. Zalesianie obszarów górskich
i podgórskich aby spowolnić spływ wód.
Należy rozważyć przeniesienie osad ludzkich z miejsc o wysokim zagrożeniu powodziowym
(jednorazowy wydatek wobec powtarzających się strat). Należy wprowadzić w planach
zagospodarowania przestrzennego potencjalne obszary zalewowe z zakazem

3.6. Czystość powietrza
Na tle innych rejonów Polski obszar wypada średnio bądź niekorzystnie pod względem ilości
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do
powietrza na obszarze Polski Zachodniej jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja
z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisji komunikacyjnej.
Najwyższy poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych stwierdzane jest w województwach
wielkopolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie.
Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w Polsce Zachodniej istotnym problemem
nadal pozostają: w sezonie letnim - zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego, a w sezonie
zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.
Należy wspierać stosowanie technologii zmniejszające emisję pyłów i gazów (transport,
ogrzewanie gazem, odnawialne źródła energii).

3.7. Wartość środowiska i obszary chronione
Region Polski Zachodniej charakteryzuje się wysoką różnorodnością biologiczną,
reprezentującą bardzo szeroki gradient na poziomie krajobrazów: od morskich i przymorskich,
poprzez pojezierza, niziny z dolinami wielkich rzek, aż po wyżyny i góry z piętrem alpejskim.
Flora, fauna i grzyby reprezentują obie podstawowe jednostki biogeograficzne – niżowo–
wyżynną (większość omawianego obszaru) i górską (południowa część województwa
dolnośląskiego). Wartości szczegółowo opisano we wcześniejszych rozdziałach.
Należy dążyć do obejmowania wartościowych przyrodniczo powierzchni różnymi
formami ochrony przyrody uwzględniając także możliwości zrównoważonego rozwoju.

3.8. Możliwości rozwoju turystyki
Spośród 5 województw Polski Zachodniej najlepsze warunki do rozwoju turystyki mają
województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. W przypadku pierwszego jest to wynikiem
posiadania wybrzeża morskiego oraz pojezierzy, a w przypadku drugiego województwa góry.
Ogólnie Polska Zachodnia zapewnia turystom wiele różnorodnych walorów turystycznoprzyrodniczych: morze, krajobraz rolniczy, masywy leśne, pojezierza, góry. Daje to jeszcze duże
możliwości rozwoju różnych form turystyki.
Sadzimy, że należy dalej wspierać rozwój turystyki, a w szczególności agroturystykę i
turystykę wiejską będącymi elementem zrównoważonego rozwoju także na obszarach
chronionych „miękkimi” formami prawnymi.

3.9. Potencjalne konflikty między środowiskiem a inwestycjami
Do pierwszej grupy można zakwalifikować problemy o ogólnym oddziaływaniu na całość
lub większą część regionu oraz drugiej, gdzie znajdują się duże inwestycje o potencjalnie dużych
możliwościach negatywnego oddziaływania na środowisko. Znajdą się tu: rozwój rolnictwa,

rozwój transportu, rozwój zabudowy, inwestowanie w gospodarkę wodną, rozwój przemysłu i
intensywny rozwój turystyki.
W drugiej grupie można wymienić inwestycje wskazane m.in. w eksperckim projekcie
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Są to:
• Gazoport w Świnoujściu,
• Rozbudowa autostrad A-2, A-4, A-18 oraz dróg ekspresowych S-3, S-5, S-6, S-10, S-11,
• Modernizacja linii kolejowych: Warszawa-Berlin, Wrocław-Zgorzelec, Wrocław-Poznań,
• Istniejące kopalnie rud miedzi na terenie Zagłębia Legnickiego,
• Istniejące kopalnia węgla brunatnego na terenie Zagłębia Turoszowskiego, Konińskiego i
Bełchatowskiego,
• Zbiornik odpadów przemysłowych Żelazny Most, w woj. dolnośląskim,.
• Planowana kopalnia węgla brunatnego Brody-Gubin,
• Planowana kopalnia węgla brunatnego Lubin-Legnica,
• Program dla Odry 2006 – regulowanie rzeki i szlak transportowy,
• Zbiorniki Malczyce i Lubiąż,
• Zbiornik Jeziorsko (częściowo na terenie woj. wielkopolskiego),
• Zakłady emitujące hałas, przekraczający dopuszczalne normy (obecnie najwięcej jest w
województwie dolnośląskim i wielkopolskim),
• Rozwój infrastruktury narciarskiej w Karkonoszach
Należy liczyć się z tym, że wiele z tych inwestycji funkcjonuje lub będzie funkcjonować ze
względów wymogów rozwoju gospodarczego, należy dążyć do maksymalnego ograniczania ich
niekorzystnych skutków na środowisko. Warto też częściej wykorzystywać nowe narzędzie
jakim jest możliwość kompensowania strat w środowisku.
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