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Szanowni Pañstwo!
Od kilku lat we Wroc³awiu trwa koniunktura inwestycyjna. Miasto zmienia siê. Modernizujemy
uk³ad komunikacyjny, powstaj¹ nowe osiedla mieszkaniowe oraz nowe centra us³ugowe i handlowe.
Poniewa¿ chcemy zachowaæ cenne elementy naszego œrodowiska naturalnego, lokalizowanie nowych
inwestycji wymaga od nas szczególnej uwagi i troski. Pomaga nam w tym zasada zrównowa¿onego
rozwoju. Zgodnie z ni¹ inwestycje powinny byæ prowadzone tak, aby nie naruszyæ œrodowiska naturalnego. Gdy okazuje siê to niemo¿liwe, ogranicza siê mo¿liwy niekorzystny wp³yw inwestycji lub rekompensuje siê straty œrodowiska naturalnego poprzez tworzenie odpowiednich warunków w innym miejscu. Efekty takich dzia³añ badamy obecnie w trakcie postêpowania administracyjnego przed przeprowadzeniem inwestycji podczas wydawania tzw. decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
inwestycjê.
Wyra¿am nadziejê, ¿e kolejny czwarty ju¿ informator o stanie œrodowiska pozwoli Pañstwu oceniæ
wp³yw planowanych inwestycji na œrodowisko naturalne oraz wzbogaci Pañstwa wiedzê o Wroc³awiu.

Wiceprezydent Wroc³awia
Adam Grehl

Wroc³aw, czerwiec 2006
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Szanowni Pañstwo!
Zgodnie z tradycj¹, na koniec czwartej ju¿ kadencji Rady Miejskiej Wroc³awia przedstawiamy kolejny „Informator o stanie œrodowiska Wroc³awia 2006”. W latach 2002-2006 Wroc³aw jak i ca³a
Polska najpierw przygotowywa³ siê do wejœcia a w roku 2004 wszed³ do Unii Europejskiej. G³ównym
zadaniem by³a zatem implementacja unijnego prawa ochrony œrodowiska na szczeblu lokalnym. Szczególn¹ uwagê poœwiêciliœmy zintegrowanemu podejœciu do œrodowiska jako ca³oœci oraz zwiêkszeniu
udzia³u spo³eczeñstwa w procedurach administracyjnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Owocem
tych dzia³añ by³y m. in. uchwa³y Rady Miejskiej Wroc³awia „Program Ochrony Œrodowiska” i „Plan
Gospodarki Odpadami”. Uchwalono równie¿ „Program zwiêkszenia lesistoœci Wroc³awia”. Zadaniem Radnych kolejnej kadencji bêdzie ocena i ewentualna nowelizacja przyjêtych do realizacji planów
i programów.
Mam nadziejê, ¿e przygotowany informator pomo¿e nowym Radnym oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom i instytucjom oceniæ zmiany jakie zasz³y w œrodowisku naturalnym miasta, a tak¿e
przygotowaæ nowe programy i plany, które umo¿liwi¹ zachowanie korzystnych zmian w œrodowisku.

Przewodnicz¹ca Podkomisji Ochrony Œrodowiska
Rady Miejskiej Wroc³awia
Wanda Ufnalska

Wroc³aw, lipiec 2006
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Szanowni Pañstwo!
Oddaj¹c do lektury kolejny tom informujemy, ¿e realizacji inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska
sprzyja mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków z gminnego i powiatowego funduszu ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej. W latach 2003-2006 udzieliliœmy dotacje na kwotê ponad 100 mln z³ z obu
funduszy. Znaczna czêœæ tych œrodków, ok. 40%, zosta³a przeznaczona na zieleñ, w tym miêdzy innymi
na rewitalizacjê Ogrodów Tumskich. Dziêki obu funduszom poprawiliœmy stan œrodowiska na terenach
szkolnych poprzez likwidacjê niskiej emisji z lokalnych kot³owni oraz zmniejszyliœmy uci¹¿liwoœæ ha³asu komunikacyjnego przez wymianê okien, zw³aszcza w obiektach oœwiaty.
Znaczne œrodki (rzêdu 10 mln z³) zosta³y przeznaczone na budowê ekranów akustycznych, modernizacjê gospodarki wodno-œciekowej oraz gospodarkê odpadami.
Zachêcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania siê z efektami tych dzia³añ w udostêpnianym
Pañstwu, kolejnym informatorze o stanie œrodowiska Wroc³awia.

Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju
Grzegorz Roman

Wroc³aw, czerwiec 2006
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WPROWADZENIE

Przedstawiana kolejna edycja Informatora
o Œrodowisku Wroc³awia sk³ada siê z trzech g³ównych czêœci. W czêœci pierwszej omówiono cechy
poszczególnych komponentów œrodowiska – jako
przyrodnicze uwarunkowania rozwoju miasta.
Przedstawiono ponadto (w rozdziale 1) podstawowe cechy spo³eczno-gospodarcze i funkcjonalne
przestrzeni municypalnej Wroc³awia, które maj¹
wp³yw na przekszta³cenia oraz obci¹¿enie œrodowiska przyrodniczego. Do tej kategorii informacji
zaliczyæ te¿ mo¿na podane wskaŸniki zagêszczenia (poœrednio – intensywnoœci) wi¹¿¹ce siê ze
struktur¹ funkcjonaln¹ przestrzeni municypalnej
(rozdz. 7).
W czêœci drugiej informatora – w kolejnych 7
rozdzia³ach – przedstawiono stan œrodowiska oraz
Ÿród³a jego zagro¿eñ. Czêœæ trzecia poœwiêcona
zosta³a natomiast edukacyjnej i finansowej sferze
dzia³añ – „nadbudowie” s³u¿¹cej ograniczaniu
negatywnych skutków urbanizacji i funkcjonowania miasta w œrodowisku przyrodniczym, a tak¿e
w œrodowisku zurbanizowanym, którego jakoœæ
decyduje o warunkach ¿ycia mieszkañców. Odnoœnie sfery edukacyjnej i finansowej (finansowanie
ochrony œrodowiska) skoncentrowano siê przede
wszystkim na dzia³aniach Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Wroc³awia.
Odmiennie ni¿ w poprzedniej edycji Informatora (z 2002 r.), uk³ad tego Informatora zosta³
skonstruowany wg komponentów œrodowiska.

Problematyka pewnych istotnych bran¿, takich jak
komunikacja, gospodarka energetyczna, gospodarka wodno-œciekowa itp., zosta³a opisana tylko
w takim zakresie, w jakim mia³a wp³yw na jakoœæ
(stan) okreœlonych komponentów œrodowiska,
i zosta³a ujêta w rozdzia³ach poœwiêconych jakoœci
tych komponentów (powietrze atmosferyczne,
wody, œrodowisko glebowe).
Ze zrozumia³ych wzglêdów wyodrêbniona zosta³a (jako osobny rozdzia³) gospodarka odpadowa, która stanowi Ÿród³o oddzia³ywania na ró¿ne
komponenty œrodowiska przyrodniczego i zurbanizowanego. Negatywne skutki tego oddzia³ywania w du¿ym stopniu zale¿¹ od jakoœci tej gospodarki. Podobnie omówione w rozdziale 3 (czêœæ
II) promieniowanie elektromagnetyczne potraktowane zosta³o jako czynnik oddzia³ywania na ca³e
œrodowisko, w szczególnoœci na œrodowisko zamieszkania. Wreszcie – omawiaj¹c w czêœci II
Informatora jakoœæ œrodowiska i Ÿróde³ jago zagro¿eñ – nie mo¿na by³o pomin¹æ ryzyka wyst¹pienia powa¿nych awarii stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla ró¿nych komponentów œrodowiska (w zale¿noœci od miejsca wyst¹pienia).
W strukturze opracowania przyjêto zasadê numeracji wszelkich tabel, rysunków oraz fotografii
wewn¹trz rozdzia³ów. Tak¿e wykaz pozycji wykorzystanej literatury lub innych Ÿróde³ informacji
przypisano (odrêbnie) poszczególnym rozdzia³om. Niektóre rozdzia³y (tam, gdzie by³o to zasadne) zakoñczono zwiêz³ym podsumowaniem.
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I. Uwarunkowania przyrodnicze

1. PODSTAWOWE INFORMACJE
O MIEŚCIE
Po³o¿ony w po³udniowo-zachodniej czêœci Polski Wroc³aw – historyczna stolica Œl¹ska i oœrodek
centralny województwa dolnoœl¹skiego – jest
czwartym co do wielkoœci zaludnienia miastem
kraju, po Warszawie, £odzi i Krakowie, a jeœli
uwzglêdniæ aglomeracjê górnoœl¹sk¹ oraz gdañsk¹
(„trójmiejsk¹”) – znajduje siê na miejscu szóstym.
Liczba sta³ych mieszkañców na koniec 2004 r.
wynosi³a 636 268 (wg GUS). Od pocz¹tku lat 90.
ubieg³ego wieku, gdy Wroc³aw osi¹gn¹³ najwy¿sze
w okresie powojennym zaludnienie (643 tys.
mieszkañców), wystêpuje powolny, ale niemal
sukcesywny spadek liczby mieszkañców. Wyj¹tek
stanowi 2001 r., kiedy odnotowano pewien wzrost
zaludnienia w stosunku do roku poprzedniego (do
641 tys. mieszkañców).
Spadek liczebnoœci populacji obserwowany jest
we wszystkich du¿ych aglomeracjach miejskich
Polski, nie wy³¹czaj¹c Warszawy. Dodaæ przy tym
nale¿y, ¿e w œwietle d³ugofalowych prognoz demograficznych GUS liczebnoœæ populacji tych oœrodków (podobnie jak populacji ca³ego kraju) bêdzie
siê nadal pomniejszaæ; we Wroc³awiu przewiduje
siê spadek zaludnienia do 627,3 tys. w 2010 r.,
613,5 tys. w 2015 r., 595 tys. w 2020 r., 573 tys.
w 2025 r. i 547,3 tys. w 2030 r. Przyczyn¹ depopulacji Wroc³awia, jak i pozosta³ych du¿ych miast,
jest utrzymuj¹ca siê od szeregu lat ujemna stopa
przyrostu naturalnego przy znikomym (w niektórych latach tak¿e ujemnym) saldzie migracji. Obserwuje siê te¿ tendencje do przenoszenia siê niektórych mieszkañców miast poza ich granice municypalne. Jednoczeœnie ujemny przyrost naturalny, przy nik³ym nap³ywie ludnoœci z zewn¹trz,
przyspiesza proces starzenia siê lokalnej spo³ecznoœci.
Ujemna stopa przyrostu naturalnego (w 2004 r.
we Wroc³awiu wynosi³a ona -2,2‰) wynika z przyczyn kulturowych, ale tak¿e z uwarunkowañ biologicznych, w szczególnoœci znacznego zaawansowania wieku populacji miejskiej. Pewne znaczenie
dla stopy przyrostu naturalnego ma œmiertelnoœæ
niemowl¹t. WskaŸnik tej œmiertelnoœci (na 1000

urodzeñ ¿ywych) okreœla poœrednio poziom cywilizacyjny i warunki ¿ycia (w tym ekologiczne) spo³ecznoœci. We Wroc³awiu wskaŸnik ten jest niestety
wysoki, znacz¹co wy¿szy ni¿ przeciêtny w kraju.
Zw³aszcza niekorzystnie przedstawia siê w porównaniu z Warszaw¹, a tak¿e Krakowem i Poznaniem. Ni¿szy jest natomiast ni¿ w aglomeracji trójmiejskiej. Warto te¿ dodaæ, ¿e przeciêtne trwanie
¿ycia na Dolnym Œl¹sku i we Wroc³awiu nie nale¿y
do najd³u¿szych w kraju.
W roku 2004 populacja wroc³awska by³a ju¿
bardzo zaawansowana wiekowo, bardziej ni¿ populacja ca³ego kraju, i wykazywa³a wybitne cechy
regresywne. Grupa ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym obejmowa³a we Wroc³awiu tylko
15,5% ogólnej liczby mieszkañców, przy czym
dzieci w wieku do 2 lat stanowi³y 2,1% populacji,
a do 6 lat – niespe³na 5,1% (0-6 lat). Udzia³ ludnoœci w wieku produkcyjnym wynosi³ 66,8%,
a w wieku poprodukcyjnym – a¿ 17,7%, czyli liczebnoœæ ludzi starych znacznie przewy¿sza³a liczebnoœæ dzieci i m³odzie¿y do lat 18. Dla porównania, w strukturze wieku populacji ca³ego kraju
grupa ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym wynosi³a ponad 22%, a poprodukcyjnym – niewiele
ponad 15%; udzia³y wymienionych grup wiekowych w populacji miejskiej kraju kszta³towa³y siê
odpowiednio: ok. 20% i ok. 15%. Proces starzenia
siê ludnoœci postêpowaæ bêdzie nadal, tak we Wroc³awiu, jak i w innych miastach oraz w ca³ym kraju,
stwarzaj¹c powa¿ne problemy spo³eczne i ekonomiczne. Jedynie jakiœ wiêkszy nap³yw ludnoœci
z zewn¹trz (ludnoœci w wieku mobilnym i zarazem
rozrodczym) móg³by ten niekorzystny proces zahamowaæ. Wydaje siê to jednak ma³o prawdopodobne.
Typowo „miejsk¹” cech¹ populacji Wroc³awia
jest znaczna przewaga kobiet. WskaŸnik feminizacji w 2004 r. (GUS) wynosi³ 113 kobiet/100 mê¿czyzn; przeciêtnie w województwie – 108; œrednia
w kraju 106,5; w miastach kraju – 110,2; w Warszawie – 116,2 kobiet/100 mê¿czyzn. Przewaga
kobiet zaznacza siê jednak w starszych grupach
wiekowych (powy¿ej 40 lat). Natomiast – w szczególnoœci w grupach najm³odszych – przewa¿aj¹
osobniki p³ci mêskiej, co uwarunkowane jest bio-
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logicznie (rodzi siê wiêcej ch³opców). Te prawid³owoœci dotycz¹ tak¿e Wroc³awia.
Najbardziej dynamiczny w historii Wroc³awia
wzrost zaludnienia, jaki mia³ miejsce w przeci¹gu
19. stulecia (z 50 tys. do prawie pó³ miliona mieszkañców), wi¹za³ siê z intensywnym uprzemys³owieniem. Równie¿ w okresie po II wojnie œwiatowej, przy nowej przynale¿noœci pañstwowej
i w warunkach odmiennego ustroju spo³eczno-gospodarczego, przemys³ stanowi³ tu istotny czynnik
miastotwórczy. Miasto pozosta³o jednak przede
wszystkim oœrodkiem o funkcjach centralnych –
handlowych, kulturalnych, naukowych, administracyjnych oraz politycznych. Wroc³aw nadal pozostaje trzecim oœrodkiem akademickim w kraju
(pod wzglêdem liczby studentów) – po Warszawie
i Krakowie. Nawet w koñcu lat 70. ubieg³ego wieku, czyli jeszcze w okresie apogeum industrializacji, przemys³ anga¿owa³ tylko niespe³na 35% zatrudnionych we Wroc³awiu, czyli niewiele wiêcej
ni¿ w sto³ecznej Warszawie (nieco ponad 30%),
mniej natomiast ni¿ np. w £odzi (prawie 50%) oraz
przeciêtnie w miastach kraju (prawie 43%). Obecnie udzia³ przemys³u w ogólnym zatrudnieniu jest
oczywiœcie znacznie ni¿szy (nie tylko we Wroc³awiu – ok. 25% zatrudnionych w 2004 r.).
Szczególne znaczenie funkcji centralnych Wroc³awia wynikaj¹ z jego pozycji i znaczenia w sieci
osadniczej. Bêd¹c stolic¹ regionu – województwa
dolnoœl¹skiego, Wroc³aw ma rangê oœrodka ponadregionalnego. Pod wzglêdem administracyjnym jest gmin¹ miejsk¹ na prawach powiatu. Wydzielony te¿ zosta³ jako odrêbny podregion (NTS3), podobnie jak Warszawa, Kraków, £ódŸ, Poznañ oraz aglomeracja Gdañsk-Sopot-Gdynia.
Subregion Wroc³awia zajmuje czwarte miejsce
wœród wszystkich podregionów kraju pod wzglêdem wytwarzanego produktu krajowego brutto
(PKB) per capita, po Warszawie, Poznaniu i Krakowie, przy czym ró¿nica w porównaniu z Warszaw¹, a nawet Poznaniem, jest znacz¹ca (wskaŸnik PKB Wroc³awia jest prawie dwukrotnie ni¿szy
ni¿ Warszawy i prawie o jedn¹ trzeci¹ ni¿szy ni¿
Poznania). Pod wzglêdem wielkoœci wskaŸnika
wartoœci dodanej brutto (WDB) przeliczonej na
jednego zatrudnionego subregion Wroc³awia zajmuje dopiero pi¹te miejsce – po Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz subregionie centralnym œl¹skim, nieznacznie przy tym wyprzedzaj¹c podregion Gdañsk-Sopot-Gdynia. Na tle porównywanych najwiêkszych aglomeracji niekorzystnie we

Wroc³awiu kszta³tuje siê te¿ stopa bezrobocia, która jest tu wy¿sza ni¿ w szczególnoœci w Warszawie
i Poznaniu oraz (w mniejszym stopniu) w Krakowie i subregionie Gdañsk-Sopot-Gdynia. W ostatnim okresie obserwuje siê jednak wyraŸne o¿ywienie gospodarcze stolicy Dolnego Œl¹ska, co mo¿e
przyczyni siê do poprawy przytoczonych powy¿ej
wskaŸników spo³eczno-ekonomicznych i podwy¿szenia jej pozycji na mapie ekonomicznej kraju
zmniejszaj¹c dystans do najprê¿niejszych ekonomicznie oœrodków. Sprzyjaæ temu powinno m.in.
korzystne po³o¿enie komunikacyjne.
Wroc³aw jest wa¿nym wêz³em komunikacyjnym o znaczeniu ponadkrajowym. Pierwsza linia
kolejowa – do O³awy – powsta³a w 1842 r., a do
po³owy XIX wieku Wroc³aw otrzyma³ ju¿ po³¹czenia kolejowe z Krakowem, Szczecinem, Berlinem,
Dreznem, Lipskiem, Hamburgiem i Wiedniem.
W kilka lat pó¿niej uruchomiono liniê kolejow¹ do
Poznania (i dalej do Bydgoszczy i Torunia) oraz
zrealizowano szereg po³¹czeñ lokalnych – do Wa³brzycha, Jeleniej Góry, Strzelina, Sobótki i Trzebnicy. Obecnie najwa¿niejsz¹ lini¹ kolejow¹ przebiegaj¹c¹ przez Wroc³aw (o znaczeniu miêdzynarodowym) jest trasa relacji Lipsk-Drezno-KrakówKijów, a nastêpnie linia kolejowa w kierunku Poznania (a dalej Bydgoszczy i Gdyni, obs³uguj¹ca
czêœciowo tak¿e transport osobowy do Warszawy).
Miêdzynarodowe znaczenie ma linia kolejowa
w kierunku K³odzka i przejœcia granicznego
w Miêdzylesiu. Z dalszych powi¹zañ kolejowych
wymieniæ nale¿y linie prowadz¹ce do Szczecina
(przez G³ogów i Zielon¹ Górê), Legnicy, Wa³brzycha i Jeleniej Góry (trasa, która w ostatnich latach
straci³a na znaczeniu ze wzglêdu na z³y stan techniczny) oraz do Oleœnicy i dalej w kierunku Górnego Œl¹ska (tzw. kolej prawego brzegu Odry powsta³a jeszcze w 19. stuleciu), a tak¿e w kierunku
Kalisza – i dalej do Warszawy. Nadal utrzymuje siê
ma³o dogodne powi¹zanie kolejowe Wroc³awia
z Warszaw¹. Na znaczeniu straci³y trasy kolejowe
lokalne, z których czêœæ zosta³a ju¿ zamkniêta lub
zlikwidowana (np. w kierunku Niemczy i Dzier¿oniowa).
We Wroc³awiu krzy¿uje siê kilka wa¿nych dróg
krajowych:
• nr 8 ³¹cz¹ca przejœcie graniczne z Litw¹ (Jegliniec), poprzez Warszawê, z przejœciem granicznym Kudowa-S³one (E 67)
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• nr 5 prowadz¹ca w kierunku Poznania (o znaczeniu miêdzynarodowym – E 261)
• nr 94 relacji Boles³awiec – Kraków (E 40)
Wa¿ne znaczenie komunikacyjne dla Wroc³awia ma przebiegaj¹ca na po³udnie od obszaru
municypalnego (poza jego granicami) autostrada
A4 wraz z wêz³em w Bielanach (wêze³ bielañski)
oraz dochodz¹ca do niego droga krajowa nr 35
prowadz¹ca do Wa³brzycha i dalej do przejœcia
granicznego w Goliñsku.
Krzy¿owanie siê wa¿nych dróg krajowych,
w tym o miêdzynarodowym znaczeniu, powoduj¹,
¿e przez obszar miejski przechodzi transport tranzytowy. Stwarza on jeden z najpowa¿niejszych
problemów ekologicznych w mieœcie, zw³aszcza
¿e niemal wszystkie przeprawy mostowe przez
Odrê skoncentrowane s¹ w strefie œródmiejskiej, na
3 kilometrowym odcinku rzeki. Poza stref¹ œródmiejsk¹ powsta³ w ostatnich latach nowoczesny,
spe³niaj¹cy tak¿e wymogi ekologiczne, Most Milenijny.
Coraz wiêkszego znaczenia nabiera transport
lotniczy obs³ugiwany przez miêdzynarodowy port
lotniczy, po³o¿ony na po³udniowo-zachodnich peryferiach obszaru municypalnego, na osiedlu Jerzmanów. Zmala³o natomiast znaczenie transportu
wodnego na Odrze. Transport publiczny w mieœcie
(komunikacja miejska) opiera siê wy³¹cznie na
autobusach (513 km linii autobusowych) i tramwajach (84 km).
Standardy mieszkaniowe i wyposa¿enia Wroc³awia w zakresie infrastruktury komunalnej nie
odbiegaj¹ istotnie od standardów cechuj¹cych
pozosta³e du¿e miasta kraju. W 2004 r. na jednego
mieszkañca przypada³y 23 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkaniowej, a na jedn¹ izbê – 0,77 osób. Na
jedno mieszkanie przypada³o 2,60 osób. Ten ostatni korzystnie niski wskaŸnik, charakteryzuj¹cy tak¿e inne du¿e miasta, wynika g³ównie ze starej
struktury wieku populacji. Z sieci wodoci¹gowej
korzysta 95,8% mieszkañców miasta, z sieci kanalizacji sanitarnej – 86,4%, a z sieci gazowej –
90,7%. W wodoci¹g wyposa¿onych jest 99,2%
wroc³awskich mieszkañ, w ustêp sp³ukiwany –
95,0%, w ³azienkê 92,7%, w gaz sieciowy 90,7%,
a w centralne ogrzewanie – 82,8% (2004 r. – dane
GUS).
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Pod wzglêdem tektonicznym obszar municypalny Wroc³awia po³o¿ony jest w zasiêgu monokliny przedsudeckiej zbudowanej ze staropalezoicznych ska³ metamorficznych – ³upków ³yszczykowych, amfibolitów, gnejsów i granitów. Na tym
krystalicznym pod³o¿u zalegaj¹ formacje permotriasowe. Na powierzchni podkenozoicznej wy³aniaj¹ siê – kolejno postêpuj¹c generalnie w kierunku pó³nocno-wschodnim oraz wschodnim – wspomniane na pocz¹tku ska³y staropaleozoiczne krystalicznego pod³o¿a, a nastêpnie permu dolnego,
permu górnego oraz triasu: pstrego piaskowca,
wapienia muszlowego i kajpru. Na staropaleozoicznym i mezozoicznym (permo-triasowym) pod³o¿u skalnym o bardzo zró¿nicowanej rzeŸbie osadzi³y siê utwory trzeciorzêdowe, których mi¹¿szoœæ na obszarze Wroc³awia zmienia siê w przedziale od poni¿ej 85 m (rejon Kleciny) do ponad
170 m (na zachód od Muchoboru Wielkiego). Stosunkowo niewielkie mi¹¿szoœci trzeciorzêdu wystêpuj¹ mniej wiêcej w œrodkowej czêœci obszaru
municypalnego i rosn¹ generalnie w kierunkach:
po³udniowo-zachodnim, pó³nocnym oraz wschodnim. W strukturze litologicznej trzeciorzêdu bior¹
udzia³ i³y, i³y piaszczyste, przewarstwienia (poœród
utworów ilastych) piasków drobno- lub œrednioziarnistych (stanowi¹cych kolektory wód podziemnych), mu³y oraz wêgiel brunatny zalegaj¹cy
w formie nieci¹g³ych i o niewielkich rozmiarach
i mi¹¿szoœci warstw. Strop trzeciorzêdu tworz¹
utwory plioceñskie, a na niewielkich obszarach
(enklawach) – górnomioceñskie, z³o¿one g³ównie
z i³ów i mu³ków ilastych.
W strukturze litologicznej wierzchnich warstw
podczwartorzêdowego pod³o¿a zdecydowanie dominuj¹ i³y. Doœæ du¿e rozprzestrzenienie maj¹ te¿
i³y piaszczyste zalegaj¹ce na pó³noc i na zachód od
Starego Miasta (Popowice, Ró¿anka, Kar³owice –
po So³tysowice) oraz w rejonie Grabiszynka. Stare
Miasto (jego pó³nocna czêœæ) po³o¿one jest w zasiêgu wystêpowania w trzeciorzêdowym pod³o¿u
mu³ków ilastych. Wiêksze rozprzestrzenienie tych
utworów wystêpuje ponadto w rejonie OporowaPartynic, Borka (rejon ronda) oraz Bierdzan. Piaski
drobno lub œrednioziarniste wystêpuj¹ w wierzchniej warstwie trzeciorzêdu jedynie na zachód od
Leœnicy.
RzeŸba powierzchni trzeciorzêdowej (podczwartorzêdowej) jest silnie zró¿nicowana, co
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wp³ynê³o na znaczn¹ zmiennoœæ mi¹¿szoœci utworów czwartorzêdowych zawieraj¹cej siê w przedziale od 0 do ponad 55m (maksymalna w rejonie
ronda oraz u zbiegu ul. Traugutta i Koœciuszki).
Generalnie du¿¹ mi¹¿szoœci¹ czwartorzêdu odznacza siê strefa œródmiejska wraz z pó³nocn¹ czêœci¹
dzielnicy Krzyki oraz pas terenów rozci¹gaj¹cych
siê wzd³u¿ osi Odry – od centrum w kierunku
po³udniowo-wschodnim. Najmniejsza mi¹¿szoœæ
utworów czwartorzêdowych wystêpuje w zachodniej czêœci obszaru municypalnego, gdzie w wielu
miejscach na powierzchniê wy³ania siê pod³o¿e
trzeciorzêdowe.
Na strukturê litologiczn¹ plejstocenu sk³adaj¹
siê g³ównie gliny zwa³owe oraz piaszczysto-¿wirowe utwory fluwioglacjalne, zwi¹zane ze stadia³em
maksymalnym (stadia³ Odry) zlodowacenia œrodkowopolskiego. Utwory rzeczne reprezentuj¹ natomiast g³ównie holocen; starsze, tj. plejstoceñskie
utwory rzeczne buduj¹ jedynie zachowane fragmenty teras ba³tyckich. Te ostatnie wystêpuj¹ m.in.
w rejonie Brochowa i Bieñkowic (najwiêksze rozprzestrzenienie) oraz w rejonie Œwi¹tnik i Ksi¹¿a
Wielkiego.
O warunkach siedliskowych i budowlanych
decyduje litologia wierzchnich warstw pod³o¿a.
Wspó³czesna powierzchnia miasta, w odró¿nieniu
od powierzchni podczwartorzêdowej, jest silnie
wyrównana, o znikomych deniwelacjach. Wroc³aw
w porównaniu z innymi du¿ymi miastami Polski
jest najbardziej p³aski. Granice jednostek geomorfologicznych s¹ tu bardzo s³abo zaznaczone
i w wielu przypadkach mo¿na je zidentyfikowaæ
wy³¹cznie na podstawie struktury litologicznej
pod³o¿a. Podobnie, g³ównie na podstawie litologii,
okreœliæ mo¿na tu przebieg granic regionów fizyczno-geograficznych. Wed³ug dziesiêtnego podzia³u
fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [Kondracki J., 2000] obszar municypalny Wroc³awia
po³o¿ony jest w zasiêgu trzech mezoregionów nale¿¹cych do Niziny Œl¹skiej:
• Równina Oleœnicka (318.56),
• Pradolina Wroc³awska (318.52),
• Równina Wroc³awska (318.53), na któr¹ sk³ada
siê (w granicach Wroc³awia) Wysoczyzna
Œredzka (318.531) oraz Równina K¹cka
(318.532).
W strukturze litologicznej pod³o¿a pradoliny
(pokrywaj¹cej siê z dolin¹ Odry) wystêpuj¹ wy-

³¹cznie utwory rzeczne. Mezoregiony równinne –
poza pradolin¹ – buduj¹ utwory lodowcowe lub
wodno-lodowcowe. Utwory rzeczne wystêpuj¹
tam jedynie w dnach dolin dop³ywów Odry przep³ywaj¹cych przez te równiny.
W Pradolinie Wroc³awskiej (w dolinie Odry)
wykszta³ci³ siê system teras. Najni¿sz¹ holoceñsk¹
terasê zalewow¹ (1,5-2,0 m nad poziomem rzeki)
buduj¹ g³ównie piaski i ¿wiry rzeczne. Terasa ta
ci¹gnie siê w¹skimi pasmami wzd³u¿ koryta Odry
i innych wiêkszych cieków pradoliny (w tym kana³u nawigacyjnego). Znaczn¹ szerokoœæ terasa ta
osi¹ga natomiast w dolinie Bystrzycy. W przypadku Œlêzy dno jej doliny wype³niaj¹ g³ównie namu³y
piaszczysto-mu³kowe.
Znacznie wiêksze rozprzestrzenienie ma wy¿sza holoceñska terasa zalewowa (3 m nad poziomem rzeki), zw³aszcza w zachodniej czêœci wroc³awskiego odcinka pradoliny, tj. poni¿ej intensywnie zabudowanego obszaru œródmiejskiego), gdzie
– razem z teras¹ ni¿sz¹ – zajmuje ca³¹ szerokoœæ
doliny (brak teras plejstoceñskich). Buduj¹ j¹
g³ównie rzeczne utwory piaszczysto-¿wirowe. We
wschodniej czêœci pradoliny struktura litologiczna
wy¿szych teras holoceñskich jest bardziej z³o¿ona.
Na znacznej powierzchni zbudowane s¹ one z i³ów
i mu³ków (mady), które wystêpuj¹ m.in. pomiêdzy
korytami Odry i O³awki, w pod³o¿u Wielkiej Wyspy – wychodz¹c na czêœæ terenów Œródmieœcia po
lewej (zachodniej) stronie koryta Starej Odry oraz
na pó³noc od zachodniego odcinka kana³u nawigacyjnego (Kowale). Grunty te odznaczaj¹ siê szczególnie niekorzystnymi warunkami budowlanymi.
W tej czêœci pradoliny zachowa³y siê wymienione
ju¿ wczeœniej piaszczysto-¿wirowe nadzalewowe
terasy ba³tyckie (4,0-6,0 m n.p. rzeki).
W strefie œródmiejskiej, a zw³aszcza staromiejskiej, pierwotna morfologia pradoliny (system teras) zosta³a istotnie przekszta³cona (w wiêkszoœci
zabudowana), podobnie jak uk³ad hydrograficzny.
Przekszta³ceniu uleg³a te¿ litologia pod³o¿a,
a grunty rodzime zast¹pione zosta³y warstw¹ antropogeniczn¹ (nasypy, gruzowiska) o zró¿nicowanej
granulacji, osi¹gaj¹c g³êbokoœæ ponad 2 m.
W zwi¹zku z powy¿szym obecnie trudno jest ustaliæ w tym rejonie tak¿e granicê mezoregionów –
pomiêdzy pradolin¹ a równinami.
Na Równinie Wroc³awskiej, na wschód od doliny Œlêzy, przewa¿aj¹ w pod³o¿u gliny zwa³owe,
chocia¿ piaszczysto-¿wirowe pokrywy fluwioglacjalne maj¹ tu tak¿e znaczne rozprzestrzenienie.
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Na prze³omie plejstocenu i holocenu, zarówno osady glacjalne, jak i fluwioglacjalne pokry³a warstwa
pylasta (less), na której wykszta³ci³y siê wyj¹tkowo
¿yzne gleby – czarne ziemie wroc³awskie. W znacznej czêœci zosta³y one zabudowane w wyniku
rozwoju przestrzennego miasta w kierunku po³udniowym.
Na zachód od doliny rzeki Œlêzy zdecydowan¹
przewagê w wierzchnich warstwach pod³o¿a gruntowego maj¹ piaski i ¿wiry wodnolodowcowe.
Wychodnie morenowej gliny zwa³owej tworz¹
poœród tych przepuszczalnych utworów jedynie
mniejsze lub wiêksze enklawy. Najwiêkszy zasiêg
glina zwa³owa ma w pod³o¿u osiedla Muchobór
Wielki. Znacznie mniejsza enklawa gliny zwa³owej
wystêpuje m.in. w rejonie Z³otnik i na pó³nocny
zachód od Starachowic. Du¿o wiêksze rozprzestrzenienie ni¿ glina zwa³owa maj¹ tu wychodnie
i³ów trzeciorzêdowych, miejscami pokrytych niewielkiej mi¹¿szoœci warstw¹ piasków i ¿wirów. I³y
te pogarszaj¹ warunki budowlane (grunty plastyczne). Wystêpuj¹ rozleg³ymi i zwartymi kompleksami m.in. na po³udnie od Starachowic, na pó³noc od
Muchobora Wielkiego, w rejonie Oporowa i ¯ernik, w rejonie Pilczyc i KuŸnik, a w szczególnoœci
w rejonie Leœnicy i Stab³owic.
Zró¿nicowan¹ litologi¹ wierzchnich warstw
pod³o¿a gruntowego charakteryzuj¹ siê tereny
municypalne po³o¿one generalnie na pó³noc od
Pradoliny Wroc³awskiej, tj. w zasiêgu mezoregionu Równiny Oleœnickiej (wiêkszoœæ terytorium
dzielnicy Psie Pole). Wystêpuj¹ tu zarówno utwory
glacjalne, jak i fluwioglacjalne. Wiêksza czêœæ
osiedla Psie Pole, wraz ze Zgorzeliskiem i Kie³czowem, po³o¿ona jest na glinach zwa³owych. Z kolei
czêœæ Wilczyc posiada w swoim pod³o¿u gruntowym piaski fluwioglacjalne. Ze wzglêdu na rozwiniêt¹ sieæ hydrograficzn¹ tej czêœci miasta znaczne
rozprzestrzenienie maj¹ tu osady rzeczne zwi¹zane
z rozleg³¹ dolin¹ Widawy i licznych jej dop³ywów.
Pod wzglêdem litologicznym dolina Widawy ³¹czy
siê z dolin¹ Odry, a granica pomiêdzy mezoregionem Równiny Oleœnickiej i Pradoliny Wroc³awskiej na wielu odcinkach jest umowna (dolinê Widawy zaliczono do Równiny Oleœnickiej). W³aœciwie wiêksza czêœæ zabudowy pó³nocnej (prawobrze¿nej) czêœci Wroc³awia, czyli dzielnicy Psie
Pole, ma w swoim pod³o¿u piaszczysto-¿wirowe
utwory rzeczne, g³ównie wy¿szej holoceñskiej terasy zalewowej. W wielu miejscach piaszczysto¿wirowe utwory zalegaj¹ cienk¹ warstw¹ na nie-
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stabilnych gruntach utworzonych z mu³ków i i³ów
rzecznych. Ca³a zwarta zabudowa osiedla Ró¿anka po³o¿ona jest na tej terasie, podobnie – osiedla
Kar³owice, So³tysowice, Kowale, Wojnów, Swojczyce, Osobowice, Lipa Piotrkowska, Widawa,
Poœwiêtne i Polanowice. W rejonie Zakrzowa,
Paw³owic, a tak¿e czêœci Poœwiêtnego i Polanowic
wystêpuj¹ na znacznej i ci¹g³ej powierzchni utwory
rzeczne terasy ba³tyckiej.
Generalnie znaczna czêœæ obszaru municypalnego Wroc³awia nie ma szczególnie korzystnych
warunków gruntowych (litologicznych) i gruntowo-wodnych dla osadnictwa, zw³aszcza w zasiêgu
Pradoliny Wroc³awskiej (doliny Odry) oraz doliny
Widawy (terasy zalewowe). W obrêbie tych dolin
znajduje siê obszar staromiejski oraz znaczna
czêœæ intensywnie zabudowanej strefy œródmiejskiej. Tam te¿ w pod³o¿u gruntowym zasz³y znaczne przekszta³cenia „przystosowawcze”. W dalszym rozwoju przestrzennym tereny zainwestowania miejskiego oddali³y siê od pradoliny, zajmuj¹c
fizjograficznie korzystniejsze dla zabudowy obszary równin. W ich zasiêgu (Równina Wroc³awska i Równina Oleœnicka) pogorszone warunki fizjograficzne zwi¹zane s¹ – jak ju¿ wspomniano –
z wychodniami i³ów trzeciorzêdowych (Równina
Wroc³awska) oraz terasami zalewowymi dolin
przep³ywaj¹cych tu rzek (Bystrzyca, Œlêza, a na
Równinie Oleœnickiej – Widawa). Pewnym ograniczeniem dla ekspansji terenów zurbanizowanych
s¹ tu gleby o wysokich walorach produkcyjnych
(kompleksów – pszenny bardzo dobry i pszenny
dobry) tworz¹ce rozleg³e i zwarte kompleksy, trudne do ominiêcia przy planowaniu terenów zabudowanych.
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3. KLIMAT WROCŁAWIA
3.1. Geograficzne i cyrkulacyjne
uwarunkowania klimatu Wrocławia
Warunki klimatyczne rejonu Wroc³awia s¹
kszta³towane przez trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: wymianê ciep³a, obieg wody i cyrkulacjê atmosfery. Procesy te, ich natê¿enie i zasiêg
s¹ uwarunkowane w znacznym stopniu przez
czynniki geograficzne (szerokoœæ geograficzn¹,
odleg³oœæ od morza, wysokoœæ n.p.m., rzeŸbê terenu, rodzaj pod³o¿a, pr¹dy morskie). Wp³ywaj¹ one
na procesy promieniowania i cyrkulacji atmosfery,
chocia¿ same jako takie nie bior¹ w nich udzia³u.
Na stosunki klimatyczne, zw³aszcza w skali lokalnej, wyraŸny wp³yw wywiera cz³owiek i jego dzia³alnoœæ. Szczególnie wyraŸna jest presja du¿ych
skupisk osadniczych – miast, a klimat obszarów
zurbanizowanych mo¿na postrzegaæ jako najbardziej charakterystyczny przyk³ad niezamierzonych
modyfikacji klimatycznych.
Wroc³aw jest po³o¿ony w strefie umiarkowanych szerokoœci geograficznych, w typie klimatu
podlegaj¹cego zachodniej (strefowej) cyrkulacji.
Kszta³tuj¹ j¹ g³ówne centra dzia³alnoœci atmosfery
(Ni¿ Islandzki i Wy¿ Azorski), oddzia³uj¹ce na
pogodê i klimat Europy Zachodniej i Œrodkowej
w ci¹gu ca³ego roku. W mniejszym stopniu, tylko
w niektórych okresach, na pogodê i procesy klimatotwórcze znaczniejszy wp³yw wywiera zimowy

Wy¿ Azjatycki, a latem Ni¿ Po³udniowoazjatycki.
Cyrkulacja zachodnia dominuje nad Polsk¹ i Europ¹ Œrodkow¹ w sezonie jesienno-zimowym
i w lecie, zw³aszcza w czerwcu i lipcu, podczas gdy
w przejœciowych porach roku przewa¿a sk³adowa
po³udnikowa cyrkulacji (kierunki pó³nocne i po³udniowe). Wschodnie kierunki cyrkulacji odznaczaj¹ siê natomiast mniejsz¹ czêstoœci¹ (Rys. 1).
Towarzysz¹ im, podobnie jak kierunkom pó³nocnowschodnim, zimowe adwekcje ch³odu. Latem natomiast adwekcje ch³odu zwi¹zane s¹ z nasileniem
cyrkulacji zachodniej, która w okresie od paŸdziernika do kwietnia wp³ywa na wzrost temperatury
powietrza. Adwekcje ciep³a w lecie towarzysz¹
po³udniowo-zachodnim kierunkom wiatru.
Warunki pogodowe kszta³tuj¹ce klimat w Polsce s¹ zwi¹zane zarówno z przemieszczaj¹cymi siê
uk³adami niskiego ciœnienia z towarzysz¹cymi im
frontami atmosferycznymi oraz pojawiaj¹cymi siê
z podobn¹ czêstoœci¹, jak uk³ady cyklonalne, uk³adami wysokiego ciœnienia. Wœród pojawiaj¹cych
siê frontów atmosferycznych przewa¿aj¹ fronty
ch³odne, zw³aszcza w ciep³ej porze roku.
We Wroc³awiu dominuje wiatr z sektora zachodniego (WNW-W-WSW) – 28,8% i po³udniowego (SSE-S-SSW) 19,5%, przy czym kierunki
zachodnie przewa¿aj¹ w lecie i na wiosnê, a czêstotliwoœæ wiatru z kierunków po³udniowych roœnie jesieni¹ i zim¹. Najrzadziej wystêpuje wiatr
z kierunku NNE (2,9%) i NE (3,0%). Dominuj¹cym kierunkom z sektora zachodniego odpowia-

Rys. 1.
Czêstoœæ kierunków wiatru i œrednie prêdkoœci kierunków wiatru (m•s-1)
we Wroc³awiu w latach 1951-2000.
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daj¹ tak¿e najwiêksze prêdkoœci, zmieniaj¹ce siê
od 4,3 do 3,0 m•s-1 w lecie. W cyklu rocznym najni¿sza œrednia prêdkoœæ wiatru wystêpuje w sierpniu (1,8 m•s-1), a najwiêksza w marcu i styczniu
(2,8-2,6 m•s-1). Cisze atmosferyczne stanowi¹
12,0% przypadków. Liczba dni ze œredni¹ prêdkoœci¹ wiatru przekraczaj¹c¹ 4 m•s-1 wynosi 30 w roku, z czego 21 wystêpuje w ch³odnej porze roku.
Po³o¿enie Wroc³awia w centralnej czêœci Niziny Œl¹skiej, która le¿y pomiêdzy Pogórzem Sudeckim i Sudetami na po³udniu i po³udniowym zachodzie a Wa³em Trzebnickim na pó³nocy powoduje
jego uprzywilejowanie termiczne, okreœlane jako
„wroc³awsko-opolski obszar ciep³a”. Jest on konsekwencj¹ dynamicznego ogrzewania siê mas powietrza osiadaj¹cych po zawietrznej stronie masywu górskiego. Wystêpuj¹ wówczas charakterystyczne dla gór i ich przedpola wiatry fenowe. Zjawiska fenopodobne we Wroc³awiu obserwowane
s¹ przeciêtnie w ci¹gu 71 dni w roku (Kwiatkowski, 1975).
W krajobrazie miasta dominuje Odra wraz z jej
dop³ywami, kana³ami, starorzeczami i rozlewiskami, urozmaicaj¹c monotoniê zabudowy, typow¹
dla du¿ych miast. Usytuowanie miasta w dolinie
Odry uwidacznia siê, zw³aszcza w antycyklonalnych sytuacjach synoptycznych, s³abym przewietrzaniem i kszta³towaniem niekorzystnych zjawisk
klimatycznych w postaci czêstych zamgleñ i wy¿szej wilgotnoœci powietrza (Dubicki i in., 2002).
Jednoczeœnie Odra tworz¹c oœ ekologiczn¹ w przestrzennym uk³adzie Wroc³awia na kierunku przewa¿aj¹cych wiatrów wschód-zachód spe³nia równie¿ wa¿n¹ rolê klinów przewietrzaj¹cych miasto.
W krajobrazie miasta o równinnym charakterze
wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ rzeki i inne akweny oraz zieleñ. Dolina Odry wprowadza do œródmieœcia Wroc³awia walory krajobrazu otwartego, naturalnego,
tworz¹c wraz z zieleni¹ ³êgow¹ i przybrze¿n¹ zespó³ oddzia³uj¹cych elementów œrodowiska przyrodniczego w krajobrazie i przestrzeni miasta.
Warunki hydrograficzne determinuj¹ strukturê
funkcjonalno-przestrzennego uk³adu miasta, okreœlaj¹c rozwi¹zania przestrzenne i formy u¿ytkowania oraz zabudowy terenów w poszczególnych
jego czêœciach. Wymienione elementy œrodowiska
przyrodniczego kszta³tuj¹ cechy klimatu lokalnego
Wroc³awia.
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3.2. Główne cechy klimatu
G³ównym Ÿród³em energii procesów zachodz¹cych w atmosferze i powierzchni Ziemi jest promieniowanie s³oneczne, które jest w znacznym
stopniu modyfikowane przez zachmurzenie. Ogólny stopieñ zachmurzenia we Wroc³awiu w latach
1951-2000 wynosi³ œrednio w roku 7,3 stopnia
pokrycia nieba przez chmury. Region Dolnego Œl¹ska, w porównaniu do warunków Polski, nale¿y do
obszarów o stosunkowo niedu¿ym zachmurzeniu.
Najmniejsze zachmurzenie wystêpuje w sierpniu
(6,6), zaœ najwiêksze w listopadzie (8,1). Z miesiêcy letnich najwiêkszym zachmurzeniem odznacza
siê czerwiec (7,1) (Rys. 2).
Wa¿nym rozszerzeniem informacji o zachmurzeniu s¹ dane dotycz¹ce liczby dni pogodnych
(Z<2) i pochmurnych (Z>8). Dni pochmurnych
w roku by³o 192, w tym oko³o 96 dni z ca³kowitym
pokryciem nieba przez chmury. Najczêœciej dni
pogodne wystêpuj¹ w okresie od sierpnia do paŸdziernika. Dni pochmurne dominuj¹ od listopada
do stycznia, kiedy to stanowi¹ ponad 19 dni
w miesi¹cu, a dni z ca³kowitym zachmurzeniem
stanowi¹ ponad 30% dni w miesi¹cu. Kilkudniowe
okresy z ca³kowicie zachmurzonym niebem nad
Wroc³awiem pojawiaj¹ siê wy³¹cznie od listopada
do stycznia. Dni pogodne uk³adaj¹ siê niekiedy
w ci¹gi kolejno nastêpuj¹cych dni, trwaj¹ce nawet
do 8 dób. Przypadek taki wyst¹pi³ w marcu 1972
r. (od 12 III do 19 III). W wiêkszoœci miesiêcy najczêstsze s¹ jednak pojedyncze dni pogodne.
Dni pochmurne, których w ci¹gu roku jest ponad 6 razy wiêcej ni¿ dni pogodnych, uk³adaj¹ siê
w ci¹gi d³u¿sze; na przyk³ad w lutym 1973 r. wyst¹pi³ ci¹g 20-dniowy (od 6 II do 25 II). W grudniu
najwiêkszy udzia³ wœród dni pochmurnych stanowi¹ ich ci¹gi trwaj¹ce 8 dni. Tylko w czerwcu,
sierpniu i wrzeœniu najczêœciej pojawiaj¹ siê pojedyncze dni pochmurne.
Suma roczna us³onecznienia wynios³a 1520,9
godzin, co stanowi³o oko³o 33% us³onecznienia
mo¿liwego. Najwiêkszym us³onecznieniem odznacza³ siê lipiec 205,6 godzin (40% us³onecznienia mo¿liwego), a nastêpnie maj 201 godzin (41%
us³onecznienia mo¿liwego), najmniejsze us³onecznienie wyst¹pi³o w grudniu oko³o 42 godzin (22%
us³onecznienia mo¿liwego) (Rys. 2).
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Rys. 2.
Przebieg roczny zachmurzenia i us³onecznienia we Wroc³awiu w latach 1951-2000.
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Warunki termiczne stanowi¹ jedn¹ z najwa¿niejszych charakterystyk klimatu, a œrednia roczna
temperatura powietrza jest wa¿nym kompleksowym wskaŸnikiem je opisuj¹cym. Œrednia roczna
temperatura w latach 1951-2000 wynios³a we
Wroc³awiu 8,5oC. Z³o¿y³y siê na to wysokie œrednie

SSrzecz

roczne temperatury powietrza dwóch ostatnich
dekad XX w. Wynios³y one 8,8oC (1981-1990)
i 9,2oC w ostatniej dekadzie stulecia. Najcieplejszym w okresie obserwacji instrumentalnych by³
rok 2000, ze œredni¹ temperatur¹ 10,4oC. Pierwsze
lata XXI w. by³y równie¿ ciep³e; œrednie roczne

Rys. 3.
Przebieg roczny temperatury powietrza we Wroc³awiu w latach 1951-2000.
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temperatury znacznie przekracza³y œredni¹ wieloletni¹. Wynios³y one od 9,2oC (2001, 2005) do
9,5oC (2004) i 10,0oC w roku 2002. Dla kontrastu,
najch³odniejszymi latami by³y 1940 i 1956 ze œrednimi rocznymi 6,6oC. W ci¹gu roku najcieplejszym
miesi¹cem by³ lipiec (18,1oC), a najch³odniejszym
styczeñ (-1,2oC) (Rys. 3). Amplituda roczna temperatury powietrza wynios³a 19,3oC. Roczne wahania temperatury znacznie lepiej opisuje ró¿nica
miêdzy œredni¹ Tmax w miesi¹cu najcieplejszym i
œredni¹ Tmin w miesi¹cu najch³odniejszym. We
Wroc³awiu ró¿nica ta wynosi³a 28,6oC, mieszcz¹c
siê w przedziale 28-30oC; tzw. kryterium okreœlaj¹ce, wed³ug W. Oko³owicza (1967), oceaniczny
charakter klimatu.
W lipcu, najcieplejszym miesi¹cu roku, zakres
zmian œredniej miesiêcznej temperatury waha³ siê
od 15,8oC (1962) do 22,1oC (1994). Œrednia temperatura w styczniu waha³a siê od -11,2oC (1940)
do +4,4oC (1921). Na podkreœlenie zas³uguje, ¿e
równie wysokie temperatury w styczniu wyst¹pi³y
w 1983 (4,2oC) i 1975 (4,1oC), a tak¿e w lutym
1990 (5,5oC) i 1998 (5,0oC).
Znacznie wiêksz¹ zmiennoœæ wykazuj¹ œrednie
dobowe temperatury powietrza. Waha³y siê one od
+10,7oC (6 II 1966) do -23,3oC (10 II 1956),
w lipcu natomiast od 28,5oC (1 VIII 1994) do
10,1oC (4 VII 1960). Najwy¿sza temperatura maksymalna wynios³a 37,9oC (31 VII 1994), a najni¿sza temperatura minimalna osi¹gnê³a -30,4oC (11
II 1956). Absolutna amplituda temperatury powietrza osi¹gnê³a 68,3oC. Pe³niejszy obraz stosunków
termicznych we Wroc³awiu umo¿liwia analiza wystêpowania dni i okresów o wartoœciach temperatur
skrajnie wysokich lub niskich, do których nale¿¹
np. dni upalne oraz dni bardzo mroŸne. Dni bardzo
mroŸne, tj. o temperaturze maksymalnej ni¿szej od
-10oC, obserwowane s¹ przeciêtnie przez 1 dzieñ
w roku (w 1963 roku takich dni by³o 9). Znacznie
czêœciej wystêpuj¹ dni mroŸne, tj. takie, których
temperatura maksymalna nie przekracza 0oC.
Mog¹ siê pojawiæ od listopada do marca, a najczêœciej wystêpuj¹ w styczniu. Œrednio w roku liczba
dni mroŸnych we Wroc³awiu nie przekracza 30 i
nale¿y, obok obszaru Polski pó³nocno-zachodniej,
do najmniejszych.
Istotne znaczenie, z uwagi na rolnictwo, komunikacjê itd., maj¹ przymrozki wystêpuj¹ce póŸn¹
wiosn¹ i wczesn¹ jesieni¹. Ostatnie przymrozki
wiosenne zdarzaj¹ siê przeciêtnie na prze³omie
kwietnia i maja. Pierwsze przymrozki jesienne
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przypadaj¹ w trzeciej dekadzie paŸdziernika.
Okres bezprzymrozkowy wynosi oko³o 270 dni.
Z punktu widzenia wielu dziedzin dzia³alnoœci
cz³owieka, takich jak rolnictwo, komunikacja, lecznictwo, turystyka i wypoczynek, istotna jest tak¿e
znajomoœæ czêstoœci wystêpowania wysokich wartoœci temperatury powietrza, do których nale¿¹ dni
gor¹ce, upalne i dni bardzo upalne. Dni gor¹ce,
w których temperatura maksymalna powietrza wynosi co najmniej 25oC, pojawiaj¹ siê we Wroc³awiu
od kwietnia do paŸdziernika. Sporadycznie, nie
ka¿dego roku, s¹ notowane ju¿ w marcu. Dni gor¹cych jest œrednio w roku oko³o 47. Dni upalne,
w których temperatura maksymalna powietrza wynosi co najmniej 30oC, wystêpuj¹ w okresie od
maja do wrzeœnia, zaœ sporadycznie w kwietniu.
Pojawiaj¹ siê one w ci¹gu 9 dni w roku. Bardzo
rzadko zdarzaj¹ siê we Wroc³awiu sytuacje pogodowe, kiedy temperatura maksymalna powietrza
przekracza 35oC. Wystêpuj¹ one wy³¹cznie w okresie od czerwca do sierpnia, najczêœciej w lipcu.
W cyklu rocznym temperatury powietrza
w Polsce wyró¿nia siê 6 termicznych pór roku. Najd³u¿sz¹, trwaj¹c¹ we Wroc³awiu 114 dni, termiczn¹ por¹ roku jest lato, rozpoczyna siê z chwil¹
przekroczenia œredniej dobowej temperatury powietrza o wielkoœci 15oC. Pojawia siê ono najwczeœniej, obok Kotliny Sandomierskiej, na Dolnym
Œl¹sku w okolicach Wroc³awia. Okolice Wroc³awia
nale¿¹ do obszarów o najkrótszym czasie trwania
zimy termicznej (nie przekracza 50 dni).
W sezonie letnim du¿ym zainteresowaniem nie
tylko klimatologów, ale tak¿e opinii publicznej,
ciesz¹ siê informacje dotycz¹ce wartoœci i przebiegu maksymalnej temperatury powietrza. Skrajnie
wysokie temperatury maksymalne utrzymuj¹ce siê
przez d³u¿szy czas, stanowi¹ dodatkowe obci¹¿enie termiczne organizmu, co u osób chorych mo¿e
byæ szczególnie niebezpieczne. Niezwykle niebezpieczne dla zdrowia mog¹ byæ skrajne warunki
pogodowe, które pojawiaj¹ siê nagle w miejscu,
gdzie zazwyczaj nie wystêpuj¹. Zalicza siê do nich
fale upa³ów. Wraz ze wzrostem czêstoœci i natê¿enia upa³ów w II po³owie XX wieku w Europie
pojawi³o siê zainteresowanie problemem wzrostu
umieralnoœci spowodowanego falami upa³ów.
Stwierdzono, ¿e we Wroc³awiu fale upa³ów najczêœciej wystêpowa³y w latach 1991-2000. Zanotowano 83 przypadki fal gor¹ca, co stanowi³o ponad 30% wszystkich fal upa³ów w II po³owie XX
wieku.
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Najd³u¿sze fale upa³ów wyst¹pi³y:
9 VII – 13 VII 1959
15 VI – 20 VI 1968
16 VII – 20 VII 1972
30 V – 6 VI 1979
18 IX – 23 IX 1989
6 VIII – 11 VIII 1992
22 VII – 2 VIII 1994
7 VI – 12 VI 1996
Najd³u¿sza z wymienionych fal upa³ów we
Wroc³awiu wyst¹pi³a w dniach 22 VII - 2 VIII 1994
r. i trwa³a 12 dni. Œrednia temperatura maksymalna
w ci¹gu tych dni wynios³a 35oC. Wyj¹tkowo upalny
by³ okres 7-dniowy (26 VII - 1 VIII) z temperatur¹
maksymaln¹ 37,9oC w dniu 31 VII, która przekroczy³a œredni¹ 50-letni¹ Tmax w tym dniu o 12,4oC.
Fala upa³ów w 1994 r. by³a zwi¹zana ze wschodnim i po³udniowo-wschodnim typem cyrkulacji
antycyklonalnej nad Europ¹, który warunkowa³
adwekcjê gor¹cego powietrza zwrotnikowego.
Lato 1994 r. by³o szczególnie upalne w ca³ej Europie. Lipiec tego roku by³ najcieplejszy od 200 lat.
Upa³ by³ szczególnie uci¹¿liwy w du¿ych miastach, gdzie wyst¹pi³ smog.
W lecie uci¹¿liwoœæ warunków termicznych
wystêpuje tak¿e w nocy. Zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których minimalna temperatura

(Tmin) nie spada poni¿ej 20oC, zosta³o zauwa¿one
w strefie klimatu umiarkowanego. We Wroc³awiu
w latach 1951-2000 stwierdzono 6 takich przypadków:
15 VIII 1952 – Tmin 20,0oC
26 VIII 1959 – Tmin 21,1oC
28 VII 1983 – Tmin 22,1oC
4 VII 1992 – Tmin 20,0oC
2VIII 1994 – Tmin 21,1oC
14 VII 1995 – Tmin 20,1oC
Tropikalne noce pojawia³y siê w okresie od
po³owy lipca do koñca sierpnia. Z szeœciu tropikalnych nocy po³owa wyst¹pi³a w ostatniej dekadzie
XX wieku. Znacznie czêœciej zdarza³y siê tzw.
gor¹ce noce, kiedy Tmin przekroczy³a 15oC. Najwiêcej takich sytuacji mia³o miejsce od koñca
czerwca do drugiej dekady sierpnia. Najd³u¿sze
ci¹gi gor¹cych nocy mia³y miejsce w nastêpuj¹cych
latach:
1959 – 19-27 VII (9 kolejnych nocy)
1971 – 29 VII-8 VIII (11 kolejnych nocy)
1991 – 1-9 VIII (9 kolejnych nocy)
1995 – 10-20 VII (11 kolejnych nocy)
1999 – 5-15 VII (11 kolejnych nocy).
Zwraca uwagê fakt, ¿e pocz¹wszy od 1979 r. do
koñca XX wieku ci¹gi gor¹cych nocy zdarza³y siê
co roku.

Rys. 4.
Przebieg roczny ciœnienia pary wodnej i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza
we Wroc³awiu w latach 1951-2000.

Klimat
Nale¿y podkreœliæ, ¿e problem fal upa³ów jest
bardzo z³o¿ony. Badania wykaza³y, ¿e krytyczna
wartoœæ temperatury powietrza, przy której œmiertelnoœæ jest najwy¿sza, jest inna nie tylko w ró¿nych
strefach klimatycznych, ale równie¿ w ró¿nych
regionach lub miastach. Prognozowanie fal upa³ów
daje mo¿liwoœæ zapobiegania ich skutkom. Dzia³ania systemów ostrzegania przed uci¹¿liw¹ dla cz³owieka pogod¹ oraz jednostek s³u¿by zdrowia i mediów informuj¹cych o koniecznych zachowaniach,
mog¹ skutecznie redukowaæ umieralnoœæ podczas
fali upa³ów (Koz³owska-Szczêsna i in., 2000)
Warunki wilgotnoœci powietrza ukazano
w œwietle dwóch wskaŸników: ciœnienia pary wodnej i wilgotnoœci wzglêdnej. Ciœnienie pary wodnej
wykazuje rytm roczny podobny do przebiegu temperatury powietrza. Wilgotnoœæ wzglêdna natomiast okreœla stopieñ nasycenia powietrza par¹
wodn¹. Informuje czy pary wodnej jest du¿o, czy
ma³o w stosunku do powietrza nasyconego par¹
wodn¹. Jest to wa¿ny i najczêœciej uwzglêdniany
wskaŸnik opisuj¹cy warunki wilgotnoœci powietrza. Najwiêksza wilgotnoœæ wzglêdna powietrza
wystêpujê od paŸdziernika do lutego, kiedy œrednie
miesiêczne przekraczaj¹ 80%. Maksimum (85%)
przypada w grudniu, a najmniejsz¹ wilgotnoœci¹
odznacza siê wiosna, z minimum w kwietniu
i w maju – nie przekracza 70% (Rys. 4).

21

Opady atmosferyczne, w porównaniu z innymi
elementami klimatu cechuje du¿a zmiennoœæ zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Obserwuje siê
du¿e ró¿nice pomiêdzy miesiêcznymi i rocznymi
sumami opadów w poszczególnych latach. Ta ma³a
stabilnoœæ sum opadów atmosferycznych jest charakterystyczna dla ca³ej Polski i jest uwa¿ana za
jedn¹ ze szczególnych cech klimatu tej czêœci Europy.
Opady atmosferyczne we Wroc³awiu wystêpuj¹
w ci¹gu 162 dni w roku zaœ œrednia roczna suma
opadów z okresu 1951-2000 wynosi 584 mm.
Zakres zmiennoœci sum rocznych charakteryzuje
stosunkowo szeroki przedzia³ – od 407 mm (1982)
do 750 (1986). W skali ca³ego stulecia 1901-2000
sumy roczne opadów waha³y siê od 318 do 892
mm. Jak podaje A. Woœ (1999), suma roczna 318
mm zanotowana we Wroc³awiu w 1953 r. nale¿y do
najni¿szych opadów zmierzonych na terenie Polski. Pocz¹tek XXI wieku potwierdza tê prawid³owoœæ; w 2003 r. suma roczna opadów wynios³a 424
mm, podczas gdy w 2001 osi¹gnê³a 732 mm. Najwy¿sze w ci¹gu roku opady wyst¹pi³y w lipcu,
œrednio 87,8 mm (Rys. 5). W tym miesi¹cu przypad³a najwy¿sza w ca³ym okresie obserwacyjnym
suma miesiêczna 223,1 mm w lipcu 1997 r., z któr¹
zwi¹zana by³a katastrofalna powódŸ.

Rys. 5.
Przebieg roczny opadów atmosferycznych we Wroc³awiu w latach 1951-2000.
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Najmniejsze sumy miesiêczne opadu, œrednio
30,0 mm, wyst¹pi³y w lutym. Znaczna jest tak¿e
zmiennoœæ sum miesiêcznych opadów. Swoje
maksimum osi¹ga w paŸdzierniku. W 1951 r. by³
on miesi¹cem bezopadowym, a w 1975 r. suma
miesiêczna osi¹gnê³a 124,8 mm. Podobnie we
wrzeœniu, w którym opady wynios³y 1,5 mm
(1959) i 107,4 (1963).
Opady najczêœciej wystêpuj¹ w ch³odnej porze
roku, w grudniu i styczniu przekraczaj¹ one ponad
po³owê dni w tych miesi¹cach. Najmniejsza liczba
dni z opadem (11,8 dnia) przypada w paŸdzierniku.
Opady o wiêkszej intensywnoœci, o sumach dobowych przekraczaj¹cych 10 mm, podobnie jak opady powy¿ej 50 mm na dobê, wystêpuj¹ stosunkowo
rzadko, by³y one obserwowane w ci¹gu 50 lat
13-krotnie.
Potwierdzeniem du¿ej zmiennoœci opadów atmosferycznych mo¿e byæ fakt, ¿e w okreœlonych
sytuacjach sumy dobowe opadów w miesi¹cach
letnich (VI-VIII) przewy¿szaj¹ sumy miesiêczne.
Znacznie bardziej z³o¿onym problemem jest
zmiennoœæ przestrzenna opadów. Zagadnienie to
zosta³o omówione w poprzednich edycjach informatora, m.in. przez A. Dubickiego, M. Dubick¹
(1994) oraz A. Dubickiego i in. (2002).
Szczególne znaczenie maj¹ opady atmosferyczne w postaci œniegu. Tworz¹ bowiem pokrywê
œnie¿n¹ pe³ni¹c¹ wa¿n¹ funkcjê w kszta³towaniu
stosunków termicznych, wodnych oraz ochrony roœlin przed wymarzniêciem. Oko³o 75% wody zawartej w pokrywie œnie¿nej zasila wody podziemne, podczas gdy w lecie zaledwie oko³o 8% wody
opadowej wsi¹ka do gleby. Pokrywa œnie¿na we
Wroc³awiu najwczeœniej pojawia siê w paŸdzierniku (27 X 1997), zaœ najpóŸniej by³a obserwowana
w maju (11 V 1978). Utrzymuje siê przeciêtnie
przez oko³o 43 dni. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
czas od pojawienia siê do zaniku pokrywy œnie¿nej
nie jest czasem odpowiadaj¹cym rzeczywistej liczbie dni z pokryw¹ œnie¿n¹. W zimie bowiem,
w wyniku odwil¿y, czêsto ulega ona zanikowi nawet kilkakrotnie. Czêstym zjawiskiem w ostatnich
latach we Wroc³awiu by³y zimy bezœnie¿ne, np.
w roku 1974/1975. Gruboœæ pokrywy œnie¿nej jest
niewielka, nie przekracza œrednio 0,5 cm w paŸdzierniku do 5,6 cm w lutym. Maksymalna œrednia
miesiêczna jej gruboœæ zmienia siê od 2,5 cm (X)
do 32,0 cm (II). Najwy¿sz¹ pokrywê œnie¿n¹ – 42
cm (7 II 1963) – obserwowano w czasie bardzo
ostrej zimy 1962/1963. Czêstoœæ pojawiania siê

zim œnie¿nych (z pokryw¹ œnie¿n¹ powy¿ej 20 cm)
we Wroc³awiu, podobnie jak na Nizinie Œl¹skiej,
nie przekracza 10%.
Badania warunków klimatycznych, w oparciu
o wielkoœci wybranych wskaŸników statystycznych poszczególnych elementów pogody, staj¹ siê
pe³niejsze poprzez uwzglêdnienie wzajemnych oddzia³ywañ zachodz¹cych w obrêbie œrodowiska atmosferycznego. Informacja o czêstoœci pojawiania
siê, d³ugotrwa³oœci i intensywnoœci okreœlonych
warunków pogodowych, np. dni z jednoczesnym
wystêpowaniem wysokiej temperatury i wysokiej
wilgotnoœci powietrza oraz wysokich opadów, jest
niezbêdna z punktu widzenia cz³owieka i jego dzia³alnoœci gospodarczej. Tak¹ informacjê o cechach
klimatu danego obszaru uzyskujemy w oparciu
o typy pogody odzwierciedlaj¹ce strukturê klimatu.
We Wroc³awiu najczêœciej, w ci¹gu 250 dni
w roku, wystêpuje pogoda ciep³a (Tab.1). Przewa¿a wówczas typ pogody pochmurnej bez opadu
(141 dni w roku). Pogoda s³oneczna jest obserwowana zaledwie w ci¹gu 26 dni. W typie pogody
ciep³ej ponad po³owa dni (129 dni w roku) to pogoda umiarkowanie ciep³a z temperatur¹ œredni¹
dobow¹ od 5,1 do 15oC. Znacznie rzadziej, w ci¹gu
32 dni, wystêpuje pogoda ch³odna (œrednia temperatura dobowa od 1,0 do 5,0oC). Sporadycznie
pojawia siê typ pogody gor¹cej, kiedy œrednia dobowa przekracza 25oC.
Odmienne cechy nosi typ pogody przymrozkowej, do którego zaliczono dni, w których temperatura maksymalna powietrza osi¹gnê³a wielkoœæ
powy¿ej 0,0oC, a temperatura minimalna by³a
ujemna. Takich dni jest przeciêtnie 86 w roku.
Oko³o 30% z nich to dni z pogod¹ przymrozkow¹
bardzo ch³odn¹ (œrednia dobowa od 0,1 do 5,0oC).
Najrzadziej, przeciêtnie w ci¹gu 28 dni w roku,
wystêpuje typ pogody mroŸnej, kiedy temperatura
powietrza w ci¹gu ca³ej doby jest ujemna.
Najwiêkszym podobieñstwem pod wzglêdem
czêstoœci typów pogody odznaczaj¹ siê wiosna
i jesieñ, przy czym wiosn¹ czêœciej wystêpuje typ
pogody przymrozkowej. Lato cechuje siê mniejsz¹
ró¿norodnoœci¹ pogód. Spoœród 3 typów pogody
ciep³ej dominuje pogoda bardzo ciep³a (œrednia
temperatura dobowa od 15,1 do 25,0oC), wystêpuj¹ca w ci¹gu 67 dni. W zimie przewa¿a typ pogody
przymrozkowej, a du¿¹ zmiennoœæ warunków pogodowych w tym sezonie odzwierciedlaj¹, pojawiaj¹ce siê z tak¹ sam¹ czêstoœci¹, typy pogody
ciep³ej i pogody mroŸnej.
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Tab. 1.
Œrednia roczna liczba dni z poszczególnymi typami pogody we Wroc³awiu (WOŒ, 1995).
S³oneczna

Pochmurna

Z du¿ym
zachmurzeniem

Bez
opadu

Z
opadem

Razem

Ciep³a
Ti, Tmax, Tmin>0,0 °C

26,2

146,0

78,0

140,6

109,6

250,2

Przymrozkowa
Tmax >0,0 °C, Tmin
£ 0,0 °C

11,6

47,8

27,1

55,1

31,4

86,5

MroŸna
Ti, Tmax, Tmin <0,0 °C

3,4

12,4

12,6

18,3

10,1

28,4

41,2

206,2

11 7,7

214,0

151,1

365,1

Typ pogody

Razem

Ti – œrednia temperatura dobowa, Tmax – temperatura maksymalna, Tmin – temperatura minimalna

3.3. Klimat miasta
3.3.1. Czynniki kszta³tuj¹ce klimat miejski
W poprzednim rozdziale omówione zosta³y
ogólne cechy klimatyczne Wroc³awia. Nale¿y jednak rozumieæ je bardziej jako charakterystykê klimatologiczn¹ regionu, w którym miasto jest po³o¿one, wyra¿on¹ za pomoc¹ wielkoœci poszczególnych elementów klimatu zmierzonych w jednym,
reprezentatywnie usytuowanym obserwatorium
meteorologicznym. Jednak¿e wiêkszoœæ mieszkañców miast doskonale zdaje sobie sprawê
z wyraŸnych ró¿nic klimatycznych pomiêdzy poszczególnymi dzielnicami czy rejonami miasta,
zw³aszcza w okreœlonych warunkach pogodowych, najczêœciej przy bezchmurnym niebie i s³abym wietrze lub ciszy atmosferycznej, czyli podczas tzw. pogody radiacyjnej. Dotyczy to zw³aszcza temperatury powietrza, bêd¹cej elementem
„odczuwalnym” i „zrozumia³ym” praktycznie dla
ka¿dego cz³owieka, nawet je¿eli nie dysponuje on
odpowiednim instrumentarium i wiedz¹ umo¿liwiaj¹c¹ jej szczegó³ow¹ interpretacjê.
Miasto, jako zbiorowisko form przestrzennych–
–budynków, o charakterystycznym uk³adzie, orientacji i zró¿nicowanych wysokoœciach, oraz
o szorstkoœci znacznie przewy¿szaj¹cej wiêkszoœæ
œrodowisk naturalnych, stanowi istotn¹ przeszkodê
dla przemieszczaj¹cych siê mas powietrza. Zmienione charakterystyki atmosfery obserwowane s¹
niejednokrotnie w odleg³oœci dziesi¹tek kilometrów od miast (Dubicki i in., 2002).
Zmianom spowodowanym obecnoœci¹ obszarów zabudowanych podlega prêdkoœæ i kierunek
wiatru.

Charakterystycznym nastêpstwem urbanizacji,
zw³aszcza w oœrodkach przemys³owych, jest
wzrost koncentracji zanieczyszczeñ py³owych
i gazowych. Czêstokroæ jej wielkoœæ przekracza
10-krotnie poziom zanieczyszczeñ wystêpuj¹cy na
obszarach pozamiejskich. Obecnoœæ zanieczyszczeñ, czêsto formuj¹cych wraz z mg³¹ smog atmosferyczny, jest szczególnie niekorzystna z punktu widzenia warunków sanitarnych powietrza
w miastach. Zanieczyszczenia przyczyniaj¹ siê
tak¿e do znacz¹cych modyfikacji bilansu radiacyjnego i cieplnego, g³ównie w rezultacie redukcji
przychodz¹cego promieniowania s³onecznego (do
20-30% mniej) oraz poprzez zwiêkszenie zwrotnego promieniowania d³ugofalowego (efekt szklarniowy). Zanieczyszczenia atmosfery, w tym py³y
i aerozole, tworz¹ce aktywne j¹dra kondensacji,
w znaczny sposób wp³ywaj¹ na pole opadów atmosferycznych. Modyfikacji podlegaj¹ takie parametry, jak: suma opadów, liczba dni z opadem, wysokoœæ opadów burzowych i czas trwania opadu.
Wy¿sze sumy wystêpuj¹ na ogó³ w centrach i po
stronie zawietrznej miast.
Miasta, w odró¿nieniu od terenów niezurbanizowanych, charakteryzuj¹ siê specyficzn¹ wymian¹ energetyczn¹, warunkowan¹ przez takie
czynniki jak: geometria (uk³ad i wysokoœæ zabudowy), w³aœciwoœci termiczne materia³ów budowlanych, wystêpowanie zanieczyszczeñ oraz emisja
ciep³a sztucznego. Nastêpstwem oddzia³ywania
tych czynników jest powstanie najbardziej charakterystycznego zjawiska klimatu miast – miejskiej
wyspy ciep³a (MWC), a wiêc relatywnego wzrostu
temperatury, typowego zw³aszcza dla centralnych
rejonów miast. Omawiana nadwy¿ka temperatury
osi¹ga œrednio w roku 1 K (Landsberg, 1981),
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a w szczególnie sprzyjaj¹cych warunkach pogody
radiacyjnej mo¿e osi¹gaæ nawet kilkanaœcie stopni
(Oke, 1987). Konsekwencj¹ wystêpowania takiego
uprzywilejowania termicznego w centralnych rejonach miast jest modyfikacja pola ciœnienia i w rezultacie uruchomienie lokalnej cyrkulacji typu bryzy. Zjawisko to charakteryzuje siê nap³ywem
ch³odnego powietrza spoza miasta w kierunku centrum obszaru o najwy¿szej temperaturze.
Typow¹ cech¹ obszarów zurbanizowanych jest
tak¿e modyfikacja bilansu wodnego spowodowana
nieprzepuszczalnoœci¹ materia³ów budowlanych,
odprowadzaniem wody opadowej do systemu kanalizacji i przychodem pary wodnej ze Ÿróde³ antropogenicznych. Miasto na ogó³ odznacza siê
wiêksz¹ suchoœci¹ powietrza ni¿ tereny otaczaj¹ce
(miejski niedobór wilgoci), szczególnie jeœli parametrem opisuj¹cym jest wilgotnoœæ wzglêdna.
Taka sytuacja mo¿e wyst¹piæ tak¿e gdy analizujemy pole wilgotnoœci w oparciu o ciœnienie pary
wodnej. W sprzyjaj¹cych warunkach, którymi s¹ na
ogó³ przypadki wystêpowania miejskiej wyspy ciep³a oraz ró¿nice w procesach parowania i kondensacji wewn¹trz i poza miastem, mo¿e dojœæ do
powstania nadwy¿ki wilgoci.
Omówiono tutaj skrótowo czynniki powoduj¹ce
modyfikacje klimatu w miastach. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ mechanizmy modyfikuj¹ce klimat, a warunkowane zmienionymi w³aœciwoœciami fizycznymi (geometri¹, emisj¹ zanieczyszczeñ, ciep³a sztucznego
itp.), tworz¹ system powi¹zanych pozytywnymi i
negatywnymi sprzê¿eniami zwrotnymi procesów,
kszta³tuj¹cy now¹, acz niezamierzon¹, jakoœæ klimatyczn¹ – klimat obszarów zurbanizowanych.
Wymuszony czynnikami ekonomicznymi i spo³ecznymi postêp urbanizacji nie oznacza niestety
poprawy warunków ¿ycia ludzi w kontekœcie sanitarnym i bioklimatycznym. Uci¹¿liwoœci dotykaj¹ce mieszkañców miast, szczególnie w du¿ych
aglomeracjach, powodowane nasileniem oddzia³ywania bodŸców chemicznych i fotochemicznych,
termicznych, akustycznych oraz biologicznych,
dotycz¹ g³ównie (Lewiñska, 2000):
– ograniczenia dop³ywu promieniowania s³onecznego (w tym ultrafioletowego),
– okresowego wystêpowania dyskomfortu termicznego (wyspa ciep³a), a w okresie lata przegrzania organizmu i odczucia parnoœci (dusznoœci),
– deficytu tlenu w atmosferze,

– zanieczyszczeñ gazowych, ciek³ych i sta³ych,
– alergenów roœlinnych.
Na podkreœlenie zas³uguj¹ tak¿e biologiczne
i ekonomiczne implikacje odmiennoœci klimatu
miasta, a szczególnie wystêpowania wyspy ciep³a.
W miastach dochodzi do wytworzenia œrodowiska
atrakcyjnego termicznie dla wielu gatunków zwierz¹t, g³ównie ptaków. Znacznemu wyd³u¿eniu ulega tak¿e okres wegetacyjny. Z ekonomicznego
punktu widzenia wystêpowanie wyspy ciep³a przyczynia siê do ograniczenia koniecznego nak³adu
energii na ogrzewanie pomieszczeñ w zimie, lecz
latem mo¿e spowodowaæ wzrost energii zu¿ywanej na klimatyzacjê. Dodatkowo zanieczyszczenia,
podwy¿szona temperatura i wy¿sze opady atmosferyczne przyczyniaj¹ siê do zwiêkszonego tempa
chemicznego wietrzenia materia³ów budowlanych.
Rozwój miast jest procesem ci¹g³ym, ale niekontrolowanym pod wzglêdem presji na œrodowisko naturalne. Informacje klimatologiczne winny
byæ brane pod uwagê jako sk³adowa ci¹g³ego procesu planistycznego, szczególnie w kontekœcie roli,
jak¹ pe³ni wykorzystanie roœlinnoœci w meliorowaniu klimatu miast. Wzrost œwiadomoœci ekologicznej i wiedzy o procesach klimatotwórczych stwarza nadziejê na ich wykorzystanie w ci¹g³ym procesie planowania przestrzennego, zgodnego z ide¹
„zrównowa¿onego rozwoju”, a nie wy³¹cznie do
poprawy œrodowiska miejskiego „post factum”
(Lyons, 1986).
3.3.2. Warunki termiczno-wilgotnoœciowe
Wroc³awia
Program badañ klimatu Wroc³awia realizowany
jest przez Zak³ad Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wroc³awskiego od roku 1997. W jego
ramach prowadzone s¹ systematyczne pomiary
elementów meteorologicznych przy wykorzystaniu automatycznych stacji meteorologicznych oraz
metod¹ patrolow¹, za pomoc¹ mobilnych stacji
meteorologicznych. Stacje automatyczne zosta³y
zlokalizowane w ró¿nych typach zabudowy
i w ró¿nej odleg³oœci od centrum miasta:
a) obszar peryferyjny, niezabudowany, reprezentuje stacja ulokowana w zachodniej czêœci miasta, przy ul. Granicznej, pomiêdzy osiedlami
Strachowice i Jerzmanowo, po³o¿ona w odleg³oœci ok. 12 km od centrum. Jest to jednoczeœnie stacja referencyjna – dane z tej stacji przy-
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jête s¹ jako punkt odniesienia w analizie pola
termiczno-wilgotnoœciowego;
b) obszar niskiej zabudowy jednorodzinnej z du¿ym udzia³em zieleni reprezentowa³a w latach
1997-1999 stacja po³o¿ona przy ul. Parafialnej
na O³taszynie (ok. 5,5 km od centrum). Obecnie
w tym miejscu znajduje siê budynek mieszkalny. Od roku 1998 pomiary w podobnym typie
zabudowy prowadzone s¹ na Biskupinie przy
ul. Kosiby;
c) kolejn¹ stacjê ulokowano przy ul. Orzechowej,
wewn¹trz osiedla mieszkaniowego Gaj, o luŸnej, wysokiej (5-11 kondygnacji) zabudowie,
w odleg³oœci ok. 3,5 km od centrum;
d) stacjê centraln¹ posadowiono wœród 4-5 kondygnacyjnej, zwartej zabudowy przy ul. Teatralnej.
Pomiary patrolowe s³u¿¹ce analizie przestrzennej zjawisk meteorologicznych prowadzone by³y
za pomoc¹ mobilnych stacji meteorologicznych,
umo¿liwiaj¹cych pomiary temperatury i wilgotnoœci powietrza w sposób zdalny podczas ruchu pojazdu.
Miejska wyspa ciep³a (MWC) we Wroc³awiu
jest zjawiskiem o cechach typowych co do intensywnoœci, czêstoœci oraz struktury czasowej i przestrzennej dla du¿ych oœrodków miejskich umiarkowanych szerokoœci geograficznych. Œrednie roczne
natê¿enie wyspy ciep³a w centrum Wroc³awia
wynosi 1,0 K i jest zbli¿one do innych miast
o kilkusettysiêcznej liczbie ludnoœci. Jej najwiêksza œrednia intensywnoœæ obserwowana jest noc¹
w lecie (2,3 K) i wiosn¹ (2,0 K), a najmniejsza zim¹
(1,1 K). Maksymalne natê¿enie wyspy ciep³a we
Wroc³awiu siêga 8,0-9,0 K, ale mo¿na oczekiwaæ,
i¿ w obrêbie granic administracyjnych miasta
w sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych wystêpuje zró¿nicowanie termiczne siêgaj¹ce 11,0-12,0 K.
W odró¿nieniu od wielkoœci œrednich, ekstremalnie
silna wyspa ciep³a nie jest zwi¹zana z okresem
wiosenno-letnim i mo¿e wyst¹piæ praktycznie w
ka¿dej porze roku, mimo i¿ zjawisko o du¿ej intensywnoœci (>3,0 K) obserwowane jest w lecie piêciokrotnie czêœciej ni¿ w zimie.
W cyklu dobowym najwiêksze natê¿enie MWC
wystêpuje noc¹, kiedy 2-3–krotnie, a w lecie nawet
4-5–krotnie, przewy¿sza intensywnoœæ wyspy ciep³a obserwowan¹ w dzieñ. Ekstremalnie wysokie
wielkoœci natê¿enia MWC s¹ typowe dla pory nocnej. Intensywnoœæ zjawiska w dzieñ osi¹ga maksy-
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malnie 6,5 K i jest nastêpstwem ró¿nic cyklu dobowego temperatury powietrza w obszarach zabudowanych i niezabudowanych, zgodnie z którymi
wyspa ciep³a wykszta³ca siê ju¿ przed zachodem,
a zanika po wschodzie s³oñca. W dzieñ nadwy¿ka
ciep³a w obszarach zabudowanych jest obserwowana czêœciej w zimie ni¿ w pozosta³ych porach
roku, co œwiadczy o istotnej roli, jak¹ odgrywa
emisja ciep³a sztucznego (g³ównie w sezonie
grzewczym) w kszta³towaniu termicznego œrodowiska miasta.
Charakterystyczn¹ cech¹ re¿imu termicznego
Wroc³awia jest tak¿e wystêpowanie ni¿szej temperatury powietrza w obszarach zabudowanych,
a wiêc tak zwanego jeziora ch³odu. Sytuacje takie
pojawiaj¹ siê w 12% godzin w roku i w ekstremalnych przypadkach siêgaj¹ -6,0 K. Za g³ówn¹ przyczynê wystêpowania jeziora ch³odu w ci¹gu dnia
uznaje siê wolniejsze tempo nagrzewania obszarów zabudowanych, warunkowane ich wiêksz¹
bezw³adnoœci¹ termiczn¹ oraz ograniczonym horyzontem fizycznym, powoduj¹cym zmniejszenie
dop³ywu promieniowania, zw³aszcza przy niskim
po³o¿eniu s³oñca. W porze nocnej wyst¹pienie jeziora ch³odu zwi¹zane jest z oddzia³ywaniem czynników adwekcyjnych, prowadz¹cych do krótkotrwa³ego, ale znacznego zró¿nicowania temperatury na obszarze miasta.
Cykl roczny natê¿enia wyspy ciep³a jest œciœle
zwi¹zany z warunkami meteorologicznymi i emisj¹ ciep³a sztucznego. Proporcja i si³a oddzia³ywania tych czynników w skali roku decyduj¹
o przebiegu intensywnoœci wyspy ciep³a. We Wroc³awiu najwiêksze œrednie natê¿enie MWC obserwowane jest w miesi¹cach ciep³ej pory roku, g³ównie wiosn¹ (maj, kwiecieñ). Minimum natê¿enia
obserwowane jest jesieni¹ (paŸdziernik). W miesi¹cach zimowych, pomimo wzrostu œredniego
stopnia zachmurzenia i prêdkoœci wiatru, obserwowany jest wzrost natê¿enia MWC zwi¹zany ze
zwiêkszon¹ w sezonie grzewczym emisj¹ ciep³a
sztucznego.
Do elementów meteorologicznych wywieraj¹cych najsilniejszy wp³yw na zjawisko miejskiej
wyspy ciep³a nale¿y zaliczyæ: prêdkoœæ wiatru,
bezpoœrednio wp³ywaj¹c¹ na wentylacjê i wymianê
energii na drodze turbulencyjnej, zarówno w obszarach zurbanizowanych jak i poza nimi oraz stopieñ zachmurzenia, modyfikuj¹cy strumieñ wymiany radiacyjnej. Wzrost prêdkoœci wiatru powy¿ej 4 m•s-1 w nocy i powy¿ej 1 m•s-1 w dzieñ, bez
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wzglêdu na stopieñ zachmurzenia, powoduje zanik
lub znaczn¹ redukcjê intensywnoœci wyspy ciep³a.
Wp³yw stopnia zachmurzenia ogólnego i w piêtrze
dolnym jest praktycznie niezauwa¿alny w dzieñ,
a w nocy dopiero wzrost stopnia zachmurzenia powy¿ej 6/8 stopnia odzwierciedla siê w istotnym
zmniejszeniu intensywnoœci MWC. Zarówno
w odniesieniu do wiatru, jak i zachmurzenia, wyraŸnie zaznacza siê ich rola sezonowa. Najsilniejsze oddzia³ywanie tych elementów obserwowane
jest w sezonie letnim, a najs³absze w sezonie zimowym.
Wp³yw czynników urbanistycznych, do których
nale¿y zaliczyæ przede wszystkim uk³ad przestrzenny miasta ze zró¿nicowan¹ zabudow¹ i pokryciem terenu, uwidacznia siê poprzez zmianê
natê¿enia, czêstoœci wystêpowania oraz przebiegu
czasowego miejskiej wyspy ciep³a. Dodatkowym
czynnikiem s¹ ró¿nice w strumieniu ciep³a antropogenicznego, zale¿ne od stopnia zainwestowania,
gêstoœci zaludnienia, funkcji gospodarczych i nasilenia ruchu komunikacyjnego w danym obszarze.

Wspó³oddzia³ywanie czynników meteorologicznych i urbanistycznych na zjawisko miejskiej
wyspy ciep³a uwidacznia siê zarówno w procesach
prowadz¹cych do powstawania, kszta³towania
i modyfikacji przebiegu czasowego i struktury
przestrzennej MWC, jak i w procesach prowadz¹cych do redukcji i zaniku tego zjawiska.
Klasyczna wyspa ciep³a (w której genezie zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ czynniki radiacyjne) kszta³tuje siê w œcis³ej zale¿noœci od sytuacji pogodowej.
Najbardziej sprzyjaj¹ce warunki do powstawania
intensywnej MWC panuj¹ w nocy podczas pogody
radiacyjnej. W takich sytuacjach podstawowym
czynnikiem prowadz¹cym do uwypuklenia kontrastów termicznych jest proces wych³adzania radiacyjnego, którego efektem jest szybszy spadek temperatury w obszarach niezabudowanych (Rys. 6).
Dodatkowym czynnikiem potêguj¹cym intensywnoœæ zjawiska MWC w warunkach pogody radiacyjnej jest emisja ciep³a antropogenicznego.
Wyspa ciep³a we Wroc³awiu jest tak¿e obserwowana podczas niekorzystnych, z punktu widze-

Rys. 6.
Rozk³ad temperatury powietrza [°C] wzd³u¿ profilu po³udnie-pó³noc.
Wroc³aw, 22/23 XII 2002.
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nia procesów radiacyjnych, warunków pogodowych, zw³aszcza przy du¿ym zachmurzeniu. Sytuacja taka szczególnie wyraŸnie zaznacza siê
w porze zimowej (sezon grzewczy), nawet w ci¹gu
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dnia. W takich przypadkach zró¿nicowanie termiczne na obszarze miasta nie jest znacz¹ce i siêga
1,0-1,5 K, a jego zasadnicz¹ przyczyn¹ jest emisja
ciep³a sztucznego w procesach komunalnych,

Rys. 7.
Przestrzenne i czasowe zró¿nicowanie temperatury powietrza. Wroc³aw, 25/26 VII 1999.
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przemys³owych i transportowych. Oprócz zachmurzenia, czynnikiem najsilniej wp³ywaj¹cym
na natê¿enie MWC jest wzrost prêdkoœci wiatru
i nasilenie siê procesów turbulencyjnych. W takich
sytuacjach nadwy¿ka ciep³a obszarów zurbanizowanych jest usuwana na drodze wymiany turbulencyjnej, co prowadzi do redukcji kontrastów termicznych, a przy dalszym wzroœcie prêdkoœci do
ca³kowitego zaniku wyspy ciep³a. WyraŸny kontrast termiczny pomiêdzy ró¿nymi obszarami miasta jest obserwowany zw³aszcza w przypadku adwekcji ch³odnej masy powietrza.
Ró¿nice dynamiki procesów prowadz¹cych do
powstawania genetycznie odmiennych wysp ciep³a
znajduj¹ odzwierciedlenie tak¿e w czasie wystêpowania i trwa³oœci tego zjawiska. Radiacyjna wyspa
ciep³a zwi¹zana jest z zasadniczo z nocn¹ por¹
doby, ale w sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych
stopniowy wzrost intensywnoœci MWC obserwowany jest ju¿ na 3-4 godziny przed zachodem s³oñca. Pocz¹tek redukcji natê¿enia zwi¹zany jest ze
wschodem s³oñca, przy czym ca³kowity zanik
wyspy ciep³a obserwowany jest po oko³o 2-3 godzinach od wschodu. Maksymalne natê¿enie wyspy ciep³a mo¿e wyst¹piæ w ci¹gu ca³ej nocy, najczêœciej jednak jest obserwowane oko³o 3 godzin
po zachodzie s³oñca b¹dŸ nad ranem. Czas trwania
klasycznej MWC zale¿y od d³ugoœci nocy i zmienia
siê w zakresie od kilku do kilkunastu godzin.
Wyspa ciep³a generowana przez energiê pochodzenia antropogenicznego mo¿e wystêpowaæ zarówno w dzieñ jak i w nocy. Czas jej trwania
z uwagi na wspó³wystêpowanie z radiacyjn¹ MWC
jest trudny do oszacowania, ale prawdopodobnie
mo¿e zwiêkszaæ trwa³oœæ zjawiska do kilkudziesiêciu godzin lub nawet kilku dni.
Wyspa ciep³a o pochodzeniu adwekcyjnym tak¿e mo¿e wystêpowaæ w ka¿dej porze doby i ma
charakter wybitnie krótkotrwa³y. Jej czas trwania,
mimo znacznej, siêgaj¹cej 5,0-6,0 K intensywnoœci, w zale¿noœci od dynamiki przemieszczania siê
uk³adu frontalnego i prêdkoœci wiatru, mo¿e wynosiæ od kilkudziesiêciu minut do kilku godzin.
Procesy decyduj¹ce o genezie wyspy ciep³a
znajduj¹ swoje odbicie tak¿e w charakterze jej
struktury przestrzennej i stopniu nawi¹zania do
uk³adu urbanistyczno-architektonicznego miasta.
Struktura przestrzenna klasycznej radiacyjnej
wyspy ciep³a jest determinowana g³ównie przez
czynniki urbanistyczne. Pole temperatury powietrza we Wroc³awiu noc¹, w warunkach pogody

bezwietrznej i bezchmurnej, nosi cechy wielokomórkowej wyspy ciep³a, odzwierciedlaj¹cej rozk³ad charakterystycznych cech pokrycia terenu
i wyraŸnie nawi¹zuj¹cej do uk³adu urbanistycznoarchitektonicznego. Rezultatem jest ukszta³towanie pola podwy¿szonej temperatury o koncentrycznym, ameboidalnym kszta³cie z wyraŸnie zaznaczonymi lokalnymi ekstremami w postaci ognisk
ciep³a i jezior ch³odu (Rys. 7). Struktura przestrzenna MWC nawi¹zuje w tym przypadku do
klasycznego podzia³u na klif, plateau i „peak”.
Obszar najwy¿szej temperatury („peak”) we Wroc³awiu zwi¹zany jest ze zwart¹ zabudow¹ œródmiejsk¹ centrum miasta. Dwudzielnoœæ tej strefy
jest wywo³ana przerw¹ w ci¹g³oœci zabudowy
wzd³u¿ koryta Odry. Strefy klifowe, czytelnie zaznaczone w przypadku lokalnych ognisk ciep³a,
w niektórych obszarach miasta nie odznaczaj¹ siê
silnym gradientem temperatury i p³ynnie przechodz¹ w strefê plateau.
Rola wiatru, który jest podstawowym czynnikiem limituj¹cym natê¿enie wyspy ciep³a, uwidacznia siê tak¿e w modyfikacji jej struktury przestrzennej. Wzrost prêdkoœci wiatru do 2 m•s-1 prowadzi stopniowo do zgeneralizowania struktury
komórkowej i wyrównania pola temperatury powietrza, która w coraz mniejszym stopniu nawi¹zuje do uk³adu urbanistycznego. Dalszy wzrost
prêdkoœci wiatru powy¿ej 4 m•s-1 prowadzi do
ca³kowitej likwidacji kontrastów termicznych pomiêdzy obszarami zabudowanymi i niezabudowanymi.
Podobnie jak w przypadku pola temperatury,
silnie przeobra¿one œrodowisko miejskie wp³ywa
na naturalny obieg wilgoci w jego atmosferze.
Du¿y udzia³ powierzchni sztucznych, zabudowa
mieszkaniowa i przemys³owa, koncentracja ludnoœci na niewielkim obszarze, a tak¿e sieæ drogowa
zmienia w sposób zasadniczy wielkoœæ parowania
terenowego, od której w g³ównej mierze zale¿y
zawartoœæ pary wodnej w powietrzu. Dodatkowymi czynnikami, które modyfikuj¹ bilans wilgoci
obszaru miejskiego s¹ istniej¹ce systemy hydrotechniczne, doprowadzaj¹ce wodê do mieszkañ
i zak³adów przemys³owych oraz odprowadzaj¹ce
z nich œcieki, a tak¿e kanalizacja burzowa, która
w szybkim tempie usuwa nadmiar wody w trakcie
i po opadzie atmosferycznym. Ponadto w obszarze
miasta obserwowaæ mo¿na wzrost sumy opadów
atmosferycznych (wiêksza czêstoœæ opadów burzowych) oraz ograniczenie ewapotranspiracji
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i wzrost wielkoœci parowania potencjalnego zwi¹zanego z podwy¿szeniem temperatury powietrza
przez miejsk¹ wyspê ciep³a. Jeœli dodatkowo
uwzglêdnimy przedostawanie siê do atmosfery
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miasta pary wodnej z procesów spalania, otrzymamy bardzo skomplikowany system zale¿noœci maj¹cych w efekcie bezpoœredni i poœredni wp³yw na
kszta³t obiegu wilgoci w obszarze zurbanizowanym.

Rys. 8.
Przestrzenne i czasowe zró¿nicowanie wilgotnoœci wzglêdnej powietrza.
Wroc³aw, 25/26 VII 1999.
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Rys. 9.
Przestrzenne i czasowe zró¿nicowanie ciœnienia pary wodnej. Wroc³aw, 25/26 VII 1999.

We Wroc³awiu przebieg wielkoœci opisuj¹cych
zawartoœæ pary wodnej w powietrzu, podobnie jak
temperatury powietrza, wykazuje rytm roczny
i dobowy. Silne oddzia³ywanie miasta uwidacznia
siê tak¿e w zró¿nicowaniu przestrzennym poszczególnych parametrów (Rys. 8, 9). Zasadnicz¹
kwesti¹ dla zrozumienia rzeczywistych zale¿noœci
zmiennoœci pola wilgotnoœci jest kwestia wyboru
parametru. W literaturze przedmiotu mo¿emy spotkaæ siê ze stwierdzeniami na pierwszy rzut oka
wykluczaj¹cymi siê. Znajdujemy doniesienia
o tym, ¿e miasta s¹ bardziej suche ni¿ tereny otaczaj¹ce (miejski niedobór wilgoci) lub ¿e s¹ one
bardziej wilgotne (miejska nadwy¿ka wilgoci).
Czêœciowo kontrowersja ta wyjaœnia siê ju¿ po
bli¿szym przyjrzeniu siê definicjom parametrów
wykorzystanych do opisania wilgotnoœci. Czêœæ
z nich ma charakter wzglêdny, jak zastosowana w
tej pracy wilgotnoœæ wzglêdna, i odznacza siê œcis³ym zwi¹zkiem z temperatur¹ powietrza, co przy
czêstych stanach MWC owocuje konkluzj¹
o zwiêkszonej suchoœci terenów miejskich. W sytuacjach z MWC mo¿emy obserwowaæ zarówno
stany niedoboru, jak i nadwy¿ki wilgoci w atmosferze miasta.
Analiza czêstoœci wystêpowania ró¿nic wilgotnoœci powietrza pomiêdzy obszarem miejskim
i pozamiejskim wykaza³a, ¿e w terenach zabudowanych Wroc³awia charakterystyczn¹ sytuacj¹ jest
wystêpowanie mniejszej zawartoœci pary wodnej.
„Suchoœæ” miasta przejawia siê czêstym wystêpowaniem, pomiêdzy centrum i obszarem peryferyjnym, ujemnych ró¿nic zarówno wilgotnoœci
wzglêdnej powietrza, jak i ciœnienia pary wodnej.

Pomimo stwierdzonej prawid³owoœci o przeciêtnej
osuszaj¹cej roli miasta zaobserwowano tak¿e doœæ
du¿y udzia³ sytuacji wystêpowania dodatnich ró¿nic ciœnienia pary wodnej, zw³aszcza przy ma³ej
prêdkoœci wiatru i niewielkim zachmurzeniu (Rys.
9). Najwiêcej, bo oko³o 40% takich sytuacji, notowano w centrum miasta w ch³odnej porze roku
w nocy. W tym okresie tereny pozamiejskie pozbawione s¹ roœlinnoœci, która ogranicza³aby tempo
wych³adzania gruntu, a przez to najni¿szych
warstw atmosfery.
Zaobserwowane i udokumentowane ró¿nice
pozwoli³y na stworzenie i weryfikacjê modelu czasowego i przestrzennego zró¿nicowania temperatury i wilgotnoœci powietrza we Wroc³awiu. Umo¿liwia on wyliczenie parametrów wilgotnoœci powietrza oraz ocenê dynamiki pól temperatury
i wilgotnoœci w dowolnym momencie roku i doby
oraz w dowolnym punkcie na obszarze miasta
(Rosiñski, 2005). W oparciu o ten model przedstawiona zostanie analiza czasowej i przestrzennej
zmiennoœci miejskiej wyspy ciep³a oraz pola wilgotnoœci w dniach 25-26 VII 1999 r. Prezentowane
rozk³ady przestrzenne pokazuj¹ wzglêdnie ró¿nice
temperatury (Rys. 7), wilgotnoœci wzglêdnej (Rys.
8) i ciœnienia pary wodnej (Rys. 9).
W omawianym przypadku pogodê we Wroc³awiu kszta³towa³ uk³ad wysokiego ciœnienia z centrum nad Rosj¹. Takie umiejscowienie oœrodka
barycznego powodowa³o nap³yw ciep³ego i suchego powietrza z po³udniowego-wschodu, a ma³emu
poziomemu gradientowi ciœnienia w ci¹gu ca³ej
doby towarzyszy³a niewielka prêdkoœæ wiatru.
Tworz¹ce siê zachmurzenie mia³o genezê konwekcyjn¹, st¹d obserwowano jego prawie ca³kowity
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zanik w godzinach nocnych. Temperaturê powietrza i wielkoœci charakteryzuj¹ce zawartoœæ pary
wodnej w powietrzu cechowa³ typowy dla pogody
bezchmurnej i bezwietrznej przebieg dobowy.
Po kilku godzinach od wyst¹pienia w mieœcie
zjawiska jeziora ch³odu (11-13 UTC – czas uniwersalny) rozpoczê³o siê powolne tworzenie miejskiej wyspy ciep³a (Rys. 7). Wieczorem (ok. 18
UTC) powsta³a charakterystyczna struktura wyspowa, która rozmiarami i kszta³tem odpowiada³a
terenom o najintensywniejszej zabudowie miejskiej.
O godz. 23 UTC wyspa ciep³a osi¹gnê³a sw¹ maksymaln¹ intensywnoœæ (6,5 K) i od tego momentu
rozpocz¹³ siê jej powolny zanik. Tej nocy osiedlami
o najwiêkszej intensywnoœci MWC (powy¿ej 5 K)
by³y: Stare Miasto, Po³udnie, Borek i Gaj, zaœ do
obszarów o najwiêkszych ujemnych ró¿nicach
(w granicach miasta) zaliczyæ mo¿na by³o Strachowice (okolice lotniska) oraz Pola Irygacyjne.
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza jest silnie powi¹zanym z temperatur¹ elementem, opisuj¹cym
zawartoœæ pary wodnej w powietrzu. Jednak mimo
szczególnej roli, jak¹ odgrywa termika w kszta³towaniu jej przebiegu dobowego i rozk³adu przestrzennego, znacz¹cy wp³yw w analizowanej sytuacji mia³a równie¿ zmieniaj¹ca siê w ci¹gu doby
wielkoœæ parowania. W przebiegu dobowym zaobserwowano tworzenie siê w nocnej porze doby silnie rozcz³onkowanej struktury o obni¿onej (w stosunku do stacji pozamiejskiej) wielkoœci wilgotnoœci wzglêdnej powietrza. W nocy szybkiemu spadkowi temperatury poza miastem towarzyszy³o powolne, spowodowane wyst¹pieniem MWC, obni¿anie siê wielkoœci wilgotnoœci wzglêdnej powietrza w centrum miasta. Dodatkowo bezpoœrednio
po zachodzie s³oñca w obszarach centralnych
wci¹¿ zachodzi³o parowanie, podczas gdy w terenie pozamiejskim na skutek nasycenia par¹ wodn¹
powietrza obserwowano ju¿ jej ubytek w procesie
kondensacji. W godzinach 23-01 UTC w strukturze przestrzennej wilgotnoœci wzglêdnej powietrza
wyraŸnie zaznacza siê odrêbnoœæ s¹siaduj¹cych ze
sob¹ dzielnic, które oddzielone s¹ obszarami zieleni miejskiej (Muchobór Ma³y, Popowice, Zacisze,
Zalesie, Rakowiec, Tarnogaj). Ponadto szczególnie
silnie, ze wzglêdu na sw¹ odrêbnoœæ termiczn¹
i wilgotnoœciow¹, wyró¿niaj¹ siê obszary zieleni
niskiej, w obrêbie których stan nasycenia powietrza
par¹ wodn¹ utrzymywa³ siê przez ca³¹ noc (Rêdzin,
Mokra, Klecina).
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Zmierzone w nocy z 25 na 26 lipca 1999 roku
w stacjach meteorologicznych wielkoœci ciœnienia
pary wodnej powietrza oraz wynik modelowania
wskazuj¹, ¿e w czasie pogody bezwietrznej i bezchmurnej w nocnej porze doby istnieje mo¿liwoœæ
wyst¹pienia miejskiego nadmiaru wilgoci (Rys. 9).
W przedstawionym przyk³adzie na obszarze Wroc³awia w godzinach porannych i wczesnym popo³udniem wystêpowa³ nieznaczny niedobór wilgoci,
który powolnie zanika³ wraz ze zmniejszaniem siê
k¹ta padania promieni s³onecznych. W tym czasie,
w wyniku ograniczenia dop³ywu promieniowania
s³onecznego, obni¿a³a siê temperatura powietrza
w obszarze pozamiejskim, a cieplejsze miasto poprzez odbywaj¹cy siê nieustannie proces parowania zwiêksza³o zawartoœæ pary wodnej w powietrzu. Dodatkowym powodem szybkiego przestrzennego ró¿nicowania siê zawartoœci pary wodnej w atmosferze by³o jej uwalnianie w procesach
spalania paliw w trakcie popo³udniowo-wieczornego szczytu komunikacyjnego. Narastaj¹ca kondensacja pary wodnej w wych³adzaj¹cym siê obszarze
podmiejskim umo¿liwi³a oko³o godziny 22 UTC
wykszta³cenie siê w mieœcie obszaru o podwy¿szonej wartoœci ciœnienia pary wodnej. Maksymalne
ró¿nice ciœnienia pary wodnej, wynosz¹ce oko³o
5 hPa, zanotowano oko³o godziny 3 UTC. Tej nocy
w rozk³adzie przestrzennym dodatnimi ró¿nicami
ciœnienia pary wodnej wyraŸnie wyró¿nia³y siê
osiedla zlokalizowane dalej od centrum (So³tysowice, Zakrzów, Leœnica, Grabiszyn). Docieraj¹ce
po wschodzie s³oñca promieniowanie spowodowa³o parowanie rosy, zmniejszaj¹c kontrasty przestrzenne ciœnienia pary wodnej, które zanik³y oko³o
godziny 9 UTC (Rosiñski, 2005).
Przedstawiony powy¿ej przypadek prezentuje
typowy rozk³ad wielkoœci ró¿nic temperatury
i wilgotnoœci powietrza we Wroc³awiu w warunkach pogody radiacyjnej. W takich sytuacjach za
podstawowy czynnik ró¿nicuj¹cy nale¿y uznaæ
parametry urbanistyczne, o których mowa by³a
w pocz¹tkowej czêœci rozdzia³u. Cechy rozk³adu
s¹ modyfikowane przez zmieniaj¹ce siê czynniki
meteorologiczne (g³ównie wzrost prêdkoœci wiatru
i zachmurzenia), które stopniowo prowadz¹ do wyrównywania siê kontrastów termiczno-wilgotnoœciowych.
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3.3.3. Klimat odczuwalny Wroc³awia
W³aœciwoœci klimatyczne, rozpatrywane w aspekcie biologicznego oddzia³ywania, okreœlaj¹ klimat odczuwalny (bioklimat) danej miejscowoœci.
Klimatem odczuwalnym nazywamy re¿im warunków atmosferycznych, oddzia³uj¹cych na cz³owieka poprzez zmieniaj¹ce siê w rytmie dobowym,
rocznym i wieloletnim elementy meteorologiczne:
temperaturê i wilgotnoœæ powietrza, ciœnienie atmosferyczne, prêdkoœæ wiatru i promieniowanie
s³oneczne. Œrodowisko atmosferyczne oddzia³uje
w sposób nieprzerwany na organizm cz³owieka
z ró¿nym natê¿eniem, które zmienia siê
w czasie i przestrzeni. Oprócz podstawowych elementów meteorologicznych, uwzglêdnia siê tak¿e
zanieczyszczenia py³owe i gazowe powietrza, jonizacjê powietrza, natê¿enie pól elektromagnetycznych, zawartoœæ pierwiastków œladowych (w tym
tak¿e radioaktywnych) w powietrzu, ha³as, wibracje oraz zapachy. Powoduj¹ one w organizmie
cz³owieka zmiany czynnoœciowe, metaboliczne
i morfologiczne, zw³aszcza gdy ich natê¿enie jest
silne.
Ocena stopnia bodŸcowoœci klimatu uwzglêdnia skrajne wartoœci podstawowych elementów
meteorologicznych. Obejmuje ona z jednej strony
okreœlenie intensywnoœci bodŸców na podstawie
ich natê¿enia lub czasu trwania, z drugiej zaœ dynamiki bodŸcowoœci klimatu na podstawie zmiennoœci ró¿nych stanów atmosfery. Du¿e znaczenie
odgrywaj¹ krótkookresowe zmiany, zachodz¹ce
z godziny na godzinê lub z dnia na dzieñ. Dzia³anie
poszczególnych bodŸców mo¿e byæ zwiêkszone,
m.in. przez wspó³oddzia³ywanie (synergizm), powoduj¹c, ¿e s³aby bodziec wzmacnia efekt dzia³ania innych bodŸców. Na przyk³ad deficyt tlenu
w atmosferze miasta w czasie letnich upa³ów powoduje silne objawy niedotlenienia krwi (hipoksemiê) i wp³ywa niekorzystnie na chorych z niewydolnoœci¹ uk³adu kr¹¿enia. Wnêtrza du¿ych miast,
w zwi¹zku z istnieniem miejskiej wyspy ciep³a
i nadwy¿ki wilgoci, s¹ obszarami obni¿onego ciœnienia atmosferycznego i ciœnienia cz¹stkowego
tlenu. Deficyt tlenu pog³êbiaj¹ niedostatek obszarów zieleni i pobieranie znacznych iloœci tlenu
w procesach przemys³owych, komunalnych i komunikacyjnych.
Zró¿nicowanie typów bioklimatu kszta³towane
jest tak¿e przez takie elementy œrodowiska jak:
rzeŸba terenu, rodzaj pod³o¿a, szata roœlinna, sto-

sunki wodne i pokrycie (u¿ytkowanie) terenu. Ten
ostatni element odgrywa istotne znaczenie w obszarach zurbanizowanych. Sprawia, ¿e mimo i¿
nizinna czêœæ Polski cechuje siê typem „bioklimatu
s³abo bodŸcowym”, to we Wroc³awiu jest to „bioklimat terenów zurbanizowanych o cechach obci¹¿aj¹cych” (Koz³owska-Szczêsna i in., 1997).
Charakterystyka klimatu Wroc³awia z punktu
widzenia odczuwalnoœci œrodowiska atmosferycznego przez organizm cz³owieka uwzglêdnia wybrane elementy meteorologiczne i wskaŸniki biometeorologiczne. W powszechnym przekonaniu
zmiany ciœnienia atmosferycznego wp³ywaj¹ na
samopoczucie cz³owieka. Najwiêksza zmiennoœæ
ciœnienia atmosferycznego z dnia na dzieñ wyst¹pi³a we Wroc³awiu z 7/8 I 1958 r., kiedy wzrost
ciœnienia wyniós³ 27,8 hPa. Najwiêkszy spadek
ciœnienia mia³ miejsce z 9/10 XII 1965 r. i wyniós³
26,1 hPa. Absolutna amplituda zmiennoœci ciœnienia atmosferycznego osi¹gnê³a 53,8 hPa. Organizm cz³owieka wykazuje du¿e zdolnoœci adaptacyjne do zmieniaj¹cych siê warunków ciœnienia
atmosferycznego, lecz w sytuacjach o czêstych,
intensywnych zmianach (np. po przejœciu frontu
atmosferycznego) mo¿e wzrastaæ odczucie dyskomfortu.
Warunki bioklimatyczne we Wroc³awiu w œwietle rocznej temperatury efektywnej (TE) w godzinach po³udniowych, mieszcz¹ siê w klasie odczuwalnoœci cieplnej cz³owieka „zimno”. Przedzia³
tego wskaŸnika w ci¹gu roku waha siê w zakresie
od „bardzo zimno” do „bardzo gor¹co”. Klasa
odczucia „bardzo zimno” by³a odczuwana po po³udniu w okresie od paŸdziernika do maja (we
wrzeœniu i czerwcu pojawia³a siê sporadycznie
(Rys. 10). Odczucia klasyfikowane jako „zimno”
wystêpowa³y w ci¹gu ca³ego roku, lecz najczêœciej
w kwietniu i paŸdzierniku (w co drugim dniu),
a najrzadziej w lipcu i sierpniu (oko³o 5% dni). Co
czwarty dzieñ w roku charakteryzowa³ siê warunkami termicznymi ocenianymi jako „ch³odno”.
Najczêœciej by³o tak w maju, czerwcu i wrzeœniu
(ponad 50% dni), a w miesi¹cach zimowych obserwowano je bardzo rzadko (0,5-1,6%). Najkorzystniejsze warunki bioklimatyczne wystêpuj¹ w lipcu
i sierpniu, lecz wielkoœci temperatury efektywnej
lokalizuj¹ siê zaledwie w dolnej granicy odczuæ
termicznych „orzeŸwiaj¹co”. Dni z klas¹ odczuæ
cieplnych cz³owieka ocenianych jako „komfortowo” wystêpowa³y w okresie od kwietnia do wrzeœnia. Pojawienie siê klasy odczuæ „ciep³o” i „gor¹-
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co” ograniczone by³o do miesiêcy letnich (VIVIII), a ich ³¹czny udzia³ w ca³ym roku wynosi³
zaledwie oko³o 2% dni.
Ocena bioklimatyczna Wroc³awia w œwietle
tzw. zespo³u termicznego uwzglêdniaj¹cego, obok
temperatury powietrza jego wilgotnoœæ oraz prêdkoœæ wiatru, wykaza³a, ¿e powszechnoœæ wystêpowania MWC potêguje przestrzenne zró¿nicowanie
warunków bioklimatycznych. Amplituda dobowa
temperatury w centrum Wroc³awia w oko³o 90
dniach nie przekracza 4oC, która to wielkoœæ jest
charakterystyczn¹ dla bodŸców obojêtnych dla
cz³owieka. W dzielnicach o zabudowie willowej
i w strefie podmiejskiej s³abe bodŸce s¹ obserwowane przez 60 dni w roku. Dwukrotnie rzadziej ni¿
w strefie podmiejskiej, warunki termiczne okreœlane jako bodŸce ostre (amplituda dobowa powy¿ej
12oC) wystêpuj¹ w centrum miasta. Wzrasta tu
równie¿ uci¹¿liwoœæ warunków termicznych, bowiem dni gor¹cych jest 6-krotnie wiêcej ni¿ na
peryferiach. D³u¿sze dzia³anie wysokiej temperatury powietrza, a wiêc wzrost liczby dni gor¹cych
i upalnych, liczby dni parnych i deficytu tlenu stanowi latem silne obci¹¿enie uk³adu termoregulacyjnego cz³owieka. Zmniejszenie liczby dni mroŸnych oraz skrócenie okresu przymrozkowego przyczyniaj¹ siê do z³agodzenia bodŸców termicznych
zim¹, wiosn¹ i jesieni¹. Prowadzi to do obni¿enia
bodŸcowoœci klimatu i obni¿enia sprawnoœci ter-
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moregulacji ustroju, okreœlanej jako zjawisko domestykacji.
Tereny silnie zurbanizowane zdecydowanie
przeciwdzia³aj¹ nadmiernemu w zimie och³odzeniu, co powoduje, ¿e zabudowê œródmiejsk¹ i parki
cechuj¹ najkorzystniejsze warunki klimatu odczuwalnego. Odczucie „bardzo zimno” i „zimno”
wystêpuje dwa, a nawet trzykrotnie rzadziej.
W miesi¹cach letnich dwukrotnie mniejsze ni¿
zim¹ s¹ ró¿nice TE miêdzy centrum a pozosta³ymi
typami zabudowy miejskiej. Z³agodzenie warunków odczuwalnoœci cieplnej w zabudowie œródmiejskiej zaznacza siê wzrostem czêstoœci wystêpowania zakresu TE od 17,0o do 22,9o, charakteryzuj¹cego warunki termiczne najkorzystniejsze dla
cz³owieka wykonuj¹cego lekk¹ pracê (np. spaceruj¹cego). Jednoczeœnie w centrum nie wystêpuje
w lecie odczucie „bardzo zimno”, a odczucie „zimno” notowane jest sporadycznie. W dzielnicach
willowych natomiast ich czêstoœæ wzrasta, obejmuj¹c w obszarze podmiejskim 26% godzin (dzieñ)
i 36% godzin (noc). Odczucie ciep³o i gor¹co wystêpuje w centrum miasta dwukrotnie czêœciej ni¿
na jego peryferiach.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e w obrêbie
granic administracyjnych Wroc³aw cechuje siê
wyraŸn¹ sezonowoœci¹ warunków bioklimatycznych. W okresie lata panuj¹c¹ pogodê odczuwa siê
jako „orzeŸwiaj¹co” i „ch³odno”, wiosn¹ odczucia
„ch³odno” i „zimno” pojawiaj¹ siê prawie tak samo

Rys. 10.
Przebieg roczny czêstoœci wystêpowania ró¿nych odczuæ cieplnych okreœlonych
na podstawie temperatury efektywnej (TE) we Wroc³awiu w latach 1981-2000.
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czêsto, jesieni¹ nieco czêœciej wystêpuje odczucie
cieplne „ch³odno”, a w zimie œrodowisko atmosferyczne odczuwa siê na ogó³ jako „zimno” w centrum miasta i jako „bardzo zimno” w obszarze
podmiejskim.
Kompleksow¹ ocenê warunków bioklimatycznych Wroc³awia stanowi okreœlenie czêstoœci
i struktury sezonowej wystêpowania okreœlonych
typów pogody oraz ocena stopnia ich przydatnoœci
z punktu widzenia ró¿nych form rekreacji i turystyki. Dotyczy ona k¹pieli s³onecznych i k¹pieli powietrznych, spacerów i prowadzenia spokojnych
zajêæ terenowych oraz poruszania siê w mieœcie,
gier terenowych oraz turystyki rowerowej i pracy
w terenie otwartym. Wydzielono okresy pogody
o ró¿nej przydatnoœci do rekreacji i wypoczynku
we Wroc³awiu (Tab. 2). Ocena stopnia przydatnoœci lub uci¹¿liwoœci pogody dla poszczególnych
form aktywnoœci cz³owieka ma du¿e znaczenie
praktyczne. Stanowi Ÿród³o informacji odnoœnie
wyboru optymalnej formy rekreacji w okreœlonych
warunkach pogodowych. Mo¿e byæ te¿ przydatna
w planowaniu odpowiednich form rekreacji i turystyki, a nastêpnie optymalnego wykorzystania.
W zwi¹zku z obserwowanym wspó³czeœnie
ociepleniem klimatu jego znaczenie w organizacji

wypoczynku i turystyki jest szczególne. Towarzysz¹ mu sezonowo zró¿nicowane zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych mog¹
niekorzystnie wp³ywaæ na walory turystyczne.
Wprowadzenie procesów adaptacyjnych w turystyce mo¿e okazaæ siê niezbêdne.
3.3.4. Zmiennoœæ i zmiany klimatu
i bioklimatu Wroc³awia
Klimat jest wypadkow¹ bardzo wielu czynników oraz jednym z elementów œrodowiska, podlega on przemianom i fluktuacjom, co wywiera
wp³yw na pozosta³e komponenty systemu przyrodniczego (tj. atmosferê, biosferê, hydrosferê i litosferê), z którymi pozostaje w œcis³ym zwi¹zku.
Obecnie zmiany te budz¹ zainteresowanie ju¿ nie
tylko u naukowców, ale tak¿e polityków i opinii
publicznej.
Ocieplenie klimatu w Polsce jest realnym faktem. Na obserwowan¹ zmianê temperatury sk³ada
siê prawdopodobnie tak¿e „sygna³” globalnego
ocieplenia (Ko¿uchowski, 2004). Trend liniowy
œredniej rocznej temperatury w Polsce wyniós³
w drugiej po³owie XX wieku 0,9oC.

Tab. 2.
Okresy wystêpowania bioklimatycznych typów pogody o ró¿nej przydatnoœci do
okreœlonych form rekreacji i turystyki (Dubicka, Sikora, 2005).
Okresy o ró¿nym stopniu przydatnoœci pogody
Forma rekreacji

K¹piele s³oneczne

Pogoda korzystna

z ograniczeniami

I dekada kwietnia - II po³owa

II po³owa czerwca - II dekada

pazdziernika

wrzeœnia

koniec marca - III dekada
K¹piele powietrzne

Pogoda korzystna

paŸdziernika

£agodne formy rekreacji

po³owa kwietnia - pocz¹tek

ruchowej (spacery i spokojne

czerwca

zajêcia terenowe oraz poruszanie

III dekada sierpnia - po³owa II

siê po mieœcie)

dekady paŸdziernika

czerwiec

czerwiec - sierpieñ

Aktywne formy rekreacji
ruchowej
(gry terenowe i intensywne
marsze, turystyka piesza i
rowerowa oraz praca w terenie
otwartym)

ca³y rok

czerwiec - sierpieñ

Pogoda niekorzystna

po³owa listopada -po³owa marca
II dekada listopada - po³owa
lutego
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Rys. 11.
Przebieg œredniej rocznej temperatury powietrza we Wroc³awiu w latach 1951-2000.
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NajwyraŸniejsze oznaki wzrostu temperatury
wyst¹pi³y w zachodniej i pó³nocnej czêœci Polski.
We Wroc³awiu w skali roku przyrost temperatury
w latach 1951-2000 osi¹gn¹³ 2oC (Rys.11). Rosn¹ce trendy, istotne statystycznie, wyst¹pi³y w miesi¹cach od lutego do sierpnia. Zmiany te przejawiaj¹
siê wyd³u¿eniem lata oraz znacznym skróceniem
okresu zimowego. Tempo wzrostu temperatury
powietrza wzros³o znacznie od po³owy lat 70. XX
wieku (Fortuniak i in. 2001). W ostatniej dekadzie
XX wieku termiczna zima we Wroc³awiu uleg³a
skróceniu o 16 dni w stosunku do okresu 19512000, natomiast lato trwa d³u¿ej o 10 dni (Ko¿uchowski, 2004). Zimy sta³y siê ³agodniejsze i czêste by³y przypadki braku zimy klimatologicznej.
We Wroc³awiu dodatnie œrednie temperatury powietrza w okresie zimowym wyst¹pi³y zim¹:
1974/1975 (+2,6oC), 1987/1988 (+2,5oC),
1988/1989 (+2,8oC), 1997/1998 (+2,8oC) oraz
1989/1990 a¿ +3,4oC (Dubicka, Pyka, 2001).
Ocieplenie wp³ynê³o tak¿e na zmianê charakteru zim, które na ogó³ by³y rozdzielone przez wyraŸne ocieplenie na dwie czêœci. W zimie 1993/1994
ocieplenie we Wroc³awiu utrzymywa³o siê od
5 grudnia do 3 lutego, zaœ w sezonie 1997/1998
trwa³o ono od 23 grudnia do 22 stycznia. Zimy by³y
krótsze, koñczy³y siê wczeœniej, dziêki temu wczeœniej zaczyna³o siê przedwioœnie. Z³agodzenie zim
oraz znacz¹cy wzrost temperatury latem by³y

Liniowy (T)

cech¹ charakterystyczn¹ w latach 1981-2000.
£agodniejsze zimy niew¹tpliwie polepszaj¹ warunki bioklimatu, jednoczeœnie w zachodniej czêœci
Polski pojawiaj¹ siê w okresie letnim warunki
uci¹¿liwe zwi¹zane z falami upa³ów. W ostatnim
20-leciu XX wieku poprawie uleg³y warunki solarne, Wroc³aw i region Dolnego Œl¹ska jest najbardziej uprzywilejowany pod wzglêdem us³onecznienia. Wzros³a czêstoœæ wystêpowania stanów odczuwalnoœci parnoœci, a skróceniu uleg³ czas trwania i intensywnoœæ odczuwalnego zimna. Cech¹
pogorszaj¹c¹ klimat odczuwalny cz³owieka jest
wiêksza zmiennoœæ z dnia na dzieñ ciœnienia atmosferycznego.
Wiele wskaŸników bioklimatycznych wskazuje
na pewn¹ poprawê warunków atmosferycznych,
zw³aszcza w ostatniej dekadzie XX wieku. By³a
ona cieplejsza i bardziej s³oneczna, a tak¿e bardziej
uboga w opady.
3.4. Uwagi końcowe
Œrodowisko klimatyczne Wroc³awia jest wypadkow¹ wp³ywu œrodowiska geograficznego
i czynników antropogenicznych, a w tym typów
u¿ytkowania i sposobu zagospodarowania terenu,
wielkoœci emisji zanieczyszczeñ, ciep³a i pary
wodnej.
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Efektem tych oddzia³ywañ jest miejska wyspa
ciep³a, jako zjawiska powszechnego i typowego dla
du¿ych oœrodków miejsko-przemys³owych. Jej
konsekwencje s¹ natury klimatycznej i bioklimatycznej. Czêœæ z nich, szczególnie takich, które
wi¹¿¹ siê z warunkami przewietrzania miasta
i dyspersj¹ zanieczyszczeñ, jak wzbudzanie lokalnej cyrkulacji, nasilenie procesów konwekcyjnych
i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania inwersji
przygruntowych, nale¿y oceniæ pozytywnie. Jednak oddzia³ywanie MWC jest czêstokroæ zwi¹zane
ze wzrostem dyskomfortu termicznego, zwiêkszeniem czêstoœci odczucia parnoœci i deficytem tlenu.
W powi¹zaniu ze zwiêkszonym stê¿eniem zanieczyszczeñ powietrza prowadzi to do konkluzji
o negatywnym wp³ywie miejskiej wyspy ciep³a na
komfort ¿ycia mieszkañców du¿ych miast.
Ograniczenie niekorzystnego efektu termicznego wyspy ciep³a powinno byæ realizowane przez:
– kszta³towanie uk³adu i rodzaju zabudowy,
g³ównie przez zmniejszenie jej zwartoœci i wysokoœci, utrudniaj¹cych wymianê powietrza,
redukcjê obszarów ci¹g³ej zabudowy przez
wprowadzenie terenów zielonych i wodnych,
– zalecenie stosowania materia³ów budowlanych
o po¿¹danych w³aœciwoœciach fizycznych,
– modernizacjê istniej¹cej tkanki mieszkaniowej
pod k¹tem minimalizowania strat energii,
– lokalizowanie obiektów mieszkalnych, przemys³owych i szlaków komunikacyjnych z uwzglêdnieniem sezonowych ró¿nic emisji ciep³a
sztucznego,
– zabezpieczenie dróg przesy³u ciep³a z ciep³owni centralnych oraz propagowanie rozwoju lokalnych kot³owni opalanych paliwami ciek³ymi
lub gazem, a tak¿e wdra¿anie niekonwencjonalnychsystemów ogrzewania.
Pewne aspekty termicznego uprzywilejowania
obszarów zabudowanych mog¹ byæ postrzegane
jako pozytywne w znaczeniu ekonomicznym, ale
praktyczne wykorzystanie tej wiedzy wymaga sta³ego monitoringu lub (i) wykorzystania modeli rozk³adu pola temperatury powietrza w procesach
decyzyjnych dotycz¹cych np.:
– bie¿¹cej modyfikacji iloœci energii cieplnej dostarczanej do indywidualnych odbiorców w
zale¿noœci od aktualnej w danym rejonie temperatury,
– koniecznoœci stosowania soli w celu usuniêcia
pokrywy œnie¿nej na drogach odmiennych termicznie czêœci miasta (Szymanowski, 2004).
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Rys. 1.
Sieæ hydrograficzna miasta Wroc³awia.
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4. WODY
4.1. Sieć hydrograficzna
w obszarze Wrocławia
W obszarze municypalnym Wroc³awia system
wód powierzchniowych tworzy Odra wraz z jej dop³ywami. Uk³ad sieci rzecznej ca³ego dorzecza
Odry jest rezultatem póŸno-trzeciorzêdowych
i czwartorzêdowych zmian w g³êboko wciêtych
w utwory karboñskie, triasowe i kredowe dolinach.
Wspó³czesna Odra p³ynie szerokimi pradolinami
polodowcowymi. Od Ÿróde³ przecina ona Kotlinê
Ostrawsk¹, Bramê Morawsk¹, Kotlinê Raciborsk¹
aby p³yn¹æ nastêpnie dnem Pradoliny Wroc³awskiej.
Ca³kowita powierzchnia dorzecza Odry wynosi
118 861 km2 z czego w Polsce pozostaje 106 057
km2, co stanowi 40% obszaru kraju. D³ugoœæ Odry
wynosi 854,3 km, w tym przez 742 km p³ynie na
terytorium Polski. Odra osi¹ga Wroc³aw poni¿ej
wodowskazu Trestno w km 242,1, zaœ opuszcza go
oko³o 2 km poni¿ej ujœcia Widawy w km 269,0.
Powierzchnia zlewni Odry w granicach miasta
wynosi oko³o 282,3 km2.
W obszarze Wroc³awia Odra tworzy rzadko
spotykany system wodny zwany tak¿e Wroc³awskim Wêz³em Wodnym (WWW). Poni¿ej wodo-
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wskazu Trestno od Odry od³¹czaj¹ siê kana³ ¿eglugowy i kana³ powodziowy. W centrum miasta Odra
dzieli siê na Odrê Po³udniow¹, Odrê Pó³nocn¹,
Odrê Doln¹ i Star¹ Odrê. System WWW tworz¹
dop³ywy Odry, lewostronne – O³awa, Œlêza, Bystrzyca oraz prawostronny dop³yw – Widawa. Dop³ywy te posiadaj¹ w³asn¹ sieæ dop³ywów, które
powoduj¹, ¿e system hydrograficzny w obszarze
Wroc³awia w swojej strukturze jest niepowtarzalny
i skomplikowany.
ODRA GÓRNA to odcinek Odry od ujœcia
O³awy powy¿ej mostu Grunwaldzkiego do jej rozwidlenia przed Wysp¹ Piaskow¹ na Odrê Pó³nocn¹
i Po³udniow¹.
ODRA PÓ£NOCNA od pó³nocy op³ywa Wyspê Piaskow¹ i Bielarsk¹. Zabudowa hydrotechniczna siêga XIII wieku. Poni¿ej mostu Tumskiego
wybudowano M³yn Maria, a miêdzy wyspami –
– M³yn Klary. Odra Pó³nocna przed mostem Uniwersyteckim ³¹czy siê z Odr¹ Po³udniow¹, przep³ywa przez elektrowniê Wroc³aw II i ³¹czy siê z
kana³em przeciwpowodziowym.
ODRA PO£UDNIOWA – od po³udnia op³ywa
Wyspê Piaskow¹. W przesz³oœci by³a ¿eglowna,
o czym œwiadcz¹ obecne tu urz¹dzenia hydrotechniczne – jaz Œw. Macieja i Œluza Mieszczañska.
G³ówna masa wody p³ynie miêdzy wysp¹ S³odow¹
a wysp¹ Tamka na elektrowniê Wroc³aw I, po raz
drugi ³¹czy siê z Odr¹ Pó³nocn¹ na wysokoœci
stoczni rzecznej.
ODRA DOLNA to odcinek rzeki o d³ugoœci ok.
2 km powsta³y z po³¹czenia Odry Pó³nocnej i Odry
Po³udniowej do miejsca ujœcia Starej Odry
ODRA STARA wspó³czesna, pokrywa siê
z ówczesn¹ – œredniowieczn¹. Obecnie p³ynie ona
od jazu Szczytnickiego do po³¹czenia z Odr¹
Doln¹. Ró¿nica polega na tym, ¿e jeszcze w XIV
wieku Stara Odra p³ynê³a w przeciwnym kierunku.
Stara Odra zaœ poni¿ej osiedla Zacisze rozdziela
siê na Star¹ Odrê i Kana³ Miejski, ¿eby znów powy¿ej mostu Trzebnickiego rozdzieliæ siê na Star¹
Odrê i Kana³ Ró¿anka. Stara Odra, Kana³ Ró¿anka
oraz Kana³ Miejski ³¹cz¹ siê z Odr¹ Doln¹ powy¿ej
mostu kolejowego na Osiedlu Popowice.
Nale¿y dodaæ, ¿e do póŸnego œredniowiecza
Odra w obrêbie Wroc³awia by³a rzek¹ z licznymi
meandrami i starorzeczami oraz wyspami. Przed
Wroc³awiem czêœæ wód Odry przyjmowa³a O³awa,
czêœæ zaœ przelewa³o siê do Czarnego Potoku. Istnia³o jeszcze jedno odga³êzienie Odry zwane
ODR¥ O£BIÑSK¥. Jej pozosta³oœæ to staw

w Ogrodzie Botanicznym oraz w Parku Nowowiejskim. Odrê O³biñsk¹ zasypywano przez 100
lat tj. w latach 1425-1529.
Dop³ywy g³ówne Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego to O³awa, Œlêza, Bystrzyca i Widawa.
O³awa – lewostronny dop³yw Odry na d³ugoœci
46 km od ujœcia jest rzek¹ nizinn¹ (spadek 0,90,36‰). W obszarze Wroc³awia charakter rzeki na
skutek intensywnej gospodarki jest silnie przekszta³cony. W km 33,7 biegu rzeki do O³awy wprowadzono kana³em przerzutowym wody z Nysy
K³odzkiej (Micha³ów) w iloœci 2,5-3,0 m3/s (zaopatrzenie Wroc³awia w wodê). Intensywne pobory wody z rzeki O³awy w iloœci 3,25 m3/s dla potrzeb Wroc³awia wystêpuj¹ na ujêciu Czechnica w
km 10,9. Na ujœciu O³awy do Odry wielkoœci jej
przep³ywów wynosz¹ zaledwie 0,4-0,76 m3/s.
Warto wspomnieæ, ¿e istniej¹ takie pojêcia, jak
O³awa Dolna, odpowiadaj¹ca 2-kilometrowemu
odcinkowi rzeki – od jazu piêtrz¹cego na ujêciu
Bierzany do Grobli na wysokoœci stacji pomp.
Z koñca XII wieku pochodz¹ pojêcia O³awy Bia³ej
i O³awy Czarnej. S¹ to zasypane wskutek rozwoju
Wroc³awia kana³y oraz g³ównie fosy spe³niaj¹ce
funkcje obronne. O³awa uchodzi do Odry w km
250,4, powierzchnia ca³kowita jej zlewni wynosi
1002,7 km2,w obrêbie miasta 28,52 km2.
Œlêza jest lewostronnym dop³ywem Odry wyp³ywaj¹cym z Przedgórza Sudeckiego. Ca³kowita
powierzchnia dorzecza wynosi 971,7 km2, w tym
8,47 km2 w granicach Wroc³awia. D³ugoœæ 78,6
km. Na Równinie Wroc³awskiej przyjmuje liczne
dop³ywy m.in.: Olszê, Ma³¹ Œlêzê i Murawkê.
Dolna czêœæ zlewni i dolny odcinek rzeki znajduj¹
siê na terenie Wroc³awia, Odrê osi¹ga w km 261,6.
Bystrzyca do Odry uchodzi w pó³nocnych peryferiach obszaru miasta Wroc³awia w km 266,5. Jej
Ÿród³a znajduj¹ siê na wysokoœci 620 m npm
w Górach Kamiennych. Odwadniany obszar dorzecza okreœlono na 1767,8 km2, zaœ d³ugoœæ rzeki
na 95,2 km. W obrêbie obszaru miasta zlewnia Bystrzycy zajmuje 42,2 km2. W dorzeczu wybudowano 3 zbiorniki retencyjne: Lubachów (1917), Mietków (1986)i Dobromierz (1974).
Widawa, prawostronny dop³yw, osi¹gaj¹cy
Odrê w km 266,9. Jej Ÿród³a znajduj¹ siê na wysokoœci 200 m n.p.m. pod Dra³kowicami. Powierzchniê dorzecza okreœlono na 1716,1 km2,z czego 49,7
km2 znajduje siê w obszarze miasta. Na d³ugoœci
103,2 km Widawa przyjmuje liczne dop³ywy, które
wspólnie z recypientem odwadniaj¹ wschodnie
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i pó³nocne obszary Wroc³awia. W dolnym odcinku
Widawa odprowadza przewa³em wybudowanym
w 1917 roku wody powodziowe Odry. W dorzeczu
wybudowano 11 zbiorników dla celów nawodnieñ
rolniczych o ³¹cznej pojemnoœci 21,69 mln m3.
W systemie wodnym Wroc³awia wystêpuje
wiele ma³ych rzek i potoków, niekiedy rowów
melioracyjnych, których nie mo¿na pomin¹æ
zw³aszcza wówczas, kiedy chcemy oceniæ zasoby
wodne lub te¿ rozwa¿amy problem zabezpieczenia
powodziowego osiedla lub pojedynczych obiektów. Z tego punktu widzenia istotnym obiektem jest
Fosa Miejska, któr¹ ulokowano w dawnych terenach podmok³ych, zag³êbieniach terenowych, po
dawnych starorzeczach i rynnach erozyjnych.
W pewnym stopniu obni¿enie terenowe pozosta³o
do dnia dzisiejszego, tak jak pozosta³o po zasypanym Stawie Mysim, dawniej istniej¹cym miêdzy
dworcem Œwiebodzkim a ul. S¹dow¹. Tymi obni¿eniami w przypadku katastrofalnej powodzi zawsze pop³ynie woda. Równie¿ nale¿y mieæ na
uwadze, ze na terenie miasta Wroc³awia dop³ywy
Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego przyjmuj¹ nastêpuj¹ce cieki:
Œlêza
– Kasinê, Olszówkê, Krzyck¹, Oporówkê, Grabiszynkê, Piastówkê i Toczek
Bystrzyca – Czarn¹ Wodê, £êkawicê, Rogozówkê i Leœn¹
Widawa
– Dobr¹, Star¹ Widawê, M³ynówkê,
Trzciankê, Stab³ówkê, Kana³ Graniczny, Mokrzycê.
4.2 Charakterystyczne miesięczne
stany wody Odry i jej dopływów
Stany wody Odry podobnie jak i przep³ywy
w górnej strefie stanów œrednich pozostaj¹ pod
wp³ywem dzia³alnoœci cz³owieka. Na Odrze wodowskaz O³awa pozostaje pod wp³ywem odp³ywów
ze zbiornika Nysa i Turawa. Z kolei wodowskaz
Trestno pozostaje w zasiêgu cofki z podpiêtrzenia
jazu Opatowickiego, zaœ Brzeg Dolny – pracy elektrowni wodnej. Podobnie dop³ywy, zw³aszcza w
ich odcinkach ujœciowych. Dotyczy to O³awy na
O³awie, Jarno³towa na Bystrzycy, a tak¿e Œlêzy na
Œlêzie. Generalnie w piêcioleciu 2001-2005 najni¿sze œrednie miesiêczne wielkoœci stanów wody
wystêpuj¹ w listopadzie i grudniu, a nastêpnie od
czerwca do paŸdziernika. Stany wody wzrastaj¹ od
stycznia osi¹gaj¹c swoje maksima w marcu i kwiet-
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niu – jako rezultat wiosennych roztopów. Rokiem
zdecydowanie suchym by³ rok 2003, w którym
niskie stany wody wyst¹pi³y ju¿ w marcu i utrzymywa³y siê do stycznia roku 2004. By³ to okres
wyj¹tkowo g³êbokiej ni¿ówki, która praktycznie
wystêpowa³a jeszcze w roku 2005. Podobnie reagowa³y stany wody na dop³ywach Wroc³awskiego
Wêz³a Wodnego. Rokiem, w którym wyst¹pi³y
wysokie stany wody, a wielkoœci œrednie miesiêczne przekracza³y znacznie œredni¹ wieloletni¹
z okresu 1961-2005 by³ rok 2001 i (do marca) rok
2002 (Tab. 1).
Œrednie miesiêczne stany wody poni¿ej œrednich wieloletnich we wszystkich latach wyst¹pi³y
w miesi¹cach XI, XII, V, VI oraz w okresie VII-X,
z wyj¹tkiem roku 2001. Natomiast na wodowskazie Brzeg Dolny najni¿sze œrednie miesiêczne stany wody wyst¹pi³y w XII, XI. 2001r oraz od VIIIX 2003 r. Najwy¿sze w II, IV 2004 r. i II 2005 r.
Œrednie miesiêczne stany poni¿ej œrednich wieloletnich w poszczególnych latach wyst¹pi³y: w roku
2001 w miesi¹cach od XI-V, w roku 2002 od XIIX, w 2003 r. w IV i VI-X, 2004 r. w XII, I i od VIIX, w 2005 r. w XI, XII, II, X.
Poni¿ej przedstawiono œrednie miesiêczne stany wody na dop³ywach.
Na wodowskazie O³awa na O³awie œrednie miesiêczne stany wody dla wszystkich lat i miesiêcy
by³y ni¿sze od wartoœci wieloletnich, natomiast
najni¿sze œrednie miesiêczne stany wody zanotowano w listopadzie. Najni¿sze œrednie miesiêczne
stany wody w przekroju wodowskazowym Jarno³tów na Bystrzycy wyst¹pi³y w miesi¹cach VII-X
2003 oraz VII-IX 2004 r.
Œrednie miesiêczne stany wody na wodowskazie Œlêza na rzece Œlêza by³y ni¿sze od œrednich
wieloletnich za wyj¹tkiem miesiêcy VII i IX 2003
r. i VII-X 2004 r. Natomiast na rzece Widawa w
przekroju wodowskazowym Krzy¿anowice œrednie miesiêczne stany poni¿ej œrednich wieloletnich
wyst¹pi³y w miesi¹cu XI 2001 r., VII-X 2002 r.,
2003 r. – ca³ym, za wyj¹tkiem miesi¹ca II, w 2004–
– ca³ym za wyj¹tkiem II i w miesi¹cach XI-II, IV,
VII, IX, X 2005 r.
Œrednie miesiêczne wartoœci stanów wody
w stosunku do wartoœci wieloletnich uk³ada³y siê
ró¿nie w poszczególnych miesi¹cach i latach oraz
w poszczególnych przekrojach wodowskazowych.
Tylko w okresie bardzo niskich stanów na wszystkich
wodowskazach zaobserwowaæ mo¿na podobn¹ tendencjê uk³adania siê stanów wody (Tab. 1 i 2).
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Tabela 1.
Œrednie miesiêczne stany wody z lat 2001-2005 na Odrze i jej dop³ywach w obszarze
Wroc³awia.
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1961-2005
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1995-2005

XI
220
235
250
204
206
261

XII
213
222
214
175
200
280

I
294
265
340
178
213
289

II
254
382
191
280
188
289

XI
XII
I
II
84
89
99 100
101 109 135 188
79
84 104 89
65
73
96 115
85
81
96
97
85
88
97 114

III
296
308
250
381
325
324

IV
358
254
259
364
316
339

V
257
216
240
263
280
302

VI
255
260
194
241
225
293

VII
415
200
180
187
226
287

VIII
357
248
179
183
236
277

III
IV
123 127
151 102
97
77
104 89
134 98
124 100

V
83
77
67
65
88
75

VI
83
74
45
56
81
65

VII
112
57
42
69
67
71

VIII
115
53
45
65
87
70

wod. O³awa rz. Odra
IX
X
Zima Lato Rok
390 283 272
326 300
219 249 276
232 254
174 193 252
194 222
183 183 263
207 235
210 193 242
228 235
262 251 296
278 287
wod. Krzy¿anowice rz. Widawa
IX
X
Zima Lato Rok
133 120 104
108 106
53
68
130
64
97
54
68
88
54
71
68
79
90
67
79
71
68
98
77
88
76
82
101
74
89

Tabela 2.
Œrednie miesiêczne i sezonowe przep³ywy z lat 2001-2005 dla Odry i dop³ywów
z uwzglêdnieniem wartoœci z wielolecia.
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1961-2005

XI
102
112
123
58,8
79,4
112

XII
98,2
104
99,6
46,2
73,9
126

I
170
158
197
49,8
83,4
129

II
125
249
56,2
123
68,2
139

III
160
172
98
288
230
179

IV
231
125
97,3
232
172
194

V
128
101
84,2
124
138
153

VI
128
136
53
106
93,1
148

VII
374
90,7
44,9
65,4
94,5
151

VIII
235
131
44,6
63,1
109
143

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1995-2005

XI
4,39
7,01
4,12
1,86
4,13
6,79

XII
5,18
7,5
4,74
2,7
3,97
7,2

I
6,66
15,1
7,5
6
5,81
8,25

II
6,75
22,7
5
9,49
6,13
11,7

III
10,2
15,6
6,63
8,23
11,2
12,6

IV
10,9
7,11
3,95
6,07
6,49
8,39

V
4,21
3,94
2,87
2,78
5,05
4,38

VI
4,29
3,6
0,87
1,58
4,06
3,19

VII
8,63
1,83
0,65
1,65
1,52
4,08

VIII
9,05
1,54
0,74
1,06
1,7
3,86

4.3. Charakterystyczne przepływy
Odry i jej dopływów w okresie
2001−2005
Przep³ywy niskie. Odra nie nale¿y do rzek zasobnych w wodê. Odp³yw roczny z obszaru dorzecza wynosi oko³o 16,1 mld m3 co stanowi 27,5%
odp³ywu z terytorium Polski i odpowiada wielkoœci
4,35 l/s/km2. Jej zasoby kszta³tuj¹, zw³aszcza jeœli
idzie o Odrê œrodkow¹, beskidzkie i sudeckie dop³ywy Odry. Zasoby wodne aglomeracji Wroc³awskiej to wody transgraniczne, które wprowadza
g³ównie Odra, a tak¿e w czêœci dop³ywy Wroc³aw-

wod. O³awa rz. Odra
IX
X
Zima Lato Rok
275 150
148
215
182
102 123
152
114
133
42,3 52,5 113
53,6
83
63
63,1 133
80,7 107
81,5 69,4 119
97,7 108
114 105
147
136
141
wod. Krzy¿anowice rz. Widawa
IX
X
Zima Lato Rok
11,8 9,25 7,36 7,96 7,66
1,52 2,94 12,4 2,56 7,44
0,97 2,27 5,34
1,4
3,36
1,04 1,73
5,7
1,64 3,66
1,3 1,56 6,31 2,53
4,4
5,23 5,93 9,13 3,67 6,07

skiego Wêz³a Wodnego. Przez Wroc³aw w ci¹gu
roku przep³ywa 55 mld m3 to jest oko³o 33% odp³ywu z dorzecza Odry. Okresy wystêpowania niekorzystnych odp³ywów na Odrze, podobnie jak i na jej
dop³ywach, przypadaj¹ na lato i jesieñ. G³êbokie
ni¿ówki wyst¹pi³y w latach 1951-1954, 1959,
1961,1963 i 1964 oraz 1981, 1989. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w rozpatrywanym okresie wyst¹pi³y dwa
lata o bardzo niskich przep³ywach – by³ to 2003
i 2004 rok.
Ekstremalnie niskie przep³ywy wód powierzchniowych obserwuje siê wówczas, kiedy jest s³aby
lub ca³kowity brak zasilania rzek przez wody pod-

Wody
ziemne. Pocz¹tek ni¿ówki 2003 roku w dorzeczu
Odry by³ zró¿nicowany. Pojawi³y siê one pod koniec maja i czerwca. W wiêkszoœci rzek i potoków
ni¿ówka wyst¹pi³a dopiero w trzeciej dekadzie lipca i na pocz¹tku sierpnia. Zakoñczenie – w zdecydowanej wiêkszoœci – nast¹pi³o w trzeciej dekadzie
wrzeœnia czy w pierwszej paŸdziernika. W okresie
powojennym najwiêksza ni¿ówka wyst¹pi³a w
1992r. Objê³a ona prawie ca³e dorzecze górnej i
œrodkowej Odry, a czas jej trwania w zlewni œrodkowej Odry wynosi³ od 76 dni w Jugowicach na
Bystrzycy do 195 dni w Chojnowie na Skorej.
Podobne d³ugotrwa³e ni¿ówki wyst¹pi³y w zlewni
œrodkowej Odry – waha³y siê od 55 dni w K³odzku
na Nysie K³odzkiej do 105 dni w ¯aganiu na Czernej Wielkiej. Dotychczas nie zosta³ osi¹gniêty poziom przep³ywu dla ni¿ówki z 1992 r., ani te¿ czas
trwania suszy, który by³ krótszy o oko³o 2 miesi¹ce.
Ni¿ówka roku 2004 by³a nastêpstwem suszy atmosferycznej 2003 r.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e najni¿sze przep³ywy w latach 2001-2005 na Odrze i dop³ywach WWW wyst¹pi³y w roku 2004 i 2003.
Okres niskich przep³ywów nieprzerwanie trwa od
2003 roku. Oddzia³ywanie zbiorników wielofunkcyjnych nie zawsze jest skuteczne. W wielu przypadkach pog³êbia niskie odp³ywy. W ostatnich latach, zw³aszcza po roku 2002, obserwuje siê proces szybkiego wyczerpywania zasobów wodnych,
konsekwencj¹ czego jest szybkie opadanie stanów
wód w rzekach do strefy stanów niskich. Utrzymuj¹cy siê od 30 lat deficyt opadów atmosferycznych
powoduje ubo¿enie i tak niewielkich zasobów
wodnych.
Na Odrze przed Wroc³awiem najni¿sze sp³ywy
jednostkowe okreœlono na 1,56 l/s/km2 zaœ na dop³ywach – od 0,1 do 0,60 l/s/km2.
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Przep³ywy œrednie roczne (ŒQ). Najchêtniej
i najczêœciej stosowan¹ charakterystyk¹ w praktyce
in¿ynierskiej jest przep³yw œredni z wielolecia. Jest
on okreœlany w zale¿noœci od potrzeb dla ró¿nych
horyzontów czasowych m.in. dla poszczególnych
miesiêcy w roku, dla roku, dla pó³roczy zimowego
i letniego jak równie¿ dla ró¿nych okresów wieloletnich (tab. 2). Praktycznie we wszystkich miesi¹cach wielkoœci œrednie by³y du¿o ni¿sze od œrednich wieloletnich. Na Odrze w O³awie, Bystrzycy
w Jarno³towie oraz w Krzy¿anowicach na Widawie
najni¿sze œrednie miesiêczne w pó³roczu letnim zanotowano w 2003 roku, w O³awie na O³awie
w 2004 r. (rys. 4, 5).
W przebiegu wieloletnim mo¿na wyró¿niæ
okresy o przep³ywach rocznych ni¿szych, obejmuj¹cych lata: 1968-1975, 1983-1995, 2002-2006
oraz okresy, których przep³ywy œrednie roczne by³y
wy¿sze: 1962-1968, 1975-1987, 1996-2002. S¹ to
okresy w wiêkszoœci 4- i 7-letnie. Najd³u¿szy okres
przep³ywów ni¿szych trwa³ przez 12 lat. Od roku
2001 obserwuje siê, ¿e przep³ywy z ka¿dym rokiem s¹ ni¿sze. Prawdopodobnie jest to nastêpstwem globalnych zmian klimatu powoduj¹cych
wzrost temperatury i deficyt opadów. W stosunku
rocznym dla 5-letniego okresu 2001-2005 najni¿sze œrednie miesiêczne przep³ywy s¹ dla miesiêcy
letnich i jesiennych. Rokiem szczególnie upoœledzonym pod wzglêdem odp³ywu na Odrze by³ rok
2003, w którym przep³ywy œrednie miesiêczne od
VI do X, w stosunku do œredniej rocznej z piêciolecia (141 m3/s) 2001-2005, by³y ni¿sze od 88.098,7 m3/s. Wartoœci wy¿sze obserwowano tylko dla
miesiêcy III i V, niekiedy II. Ubogie w odp³ywy by³y
tak¿e lata 2004 i 2005 (rys. 6). Tego typu rozk³ad
wielkoœci odp³ywu w czasie charakterystycznym
by³ tak¿e dla dop³ywów (tab. 3, rys. 7). Najwiêksze

Tab. 3.
Minimalne roczne przep³ywy w latach 2001-2005 na Odrze w przekroju O³awa
i jej dop³ywach.
Rzeka
Odra
O³awa
Œlêza
Bystrzyca
Widawa

Wodowskaz
O³awa
O³awa
Œlêza
Jarno³tów
Krzy¿anowice

2001
85,2
1,80
0,96
2.40

2002
70,0
1,24
0,43
1,84
0,92

2003
25,2
1,36
0,16
0,76
0,40

2004
23.6
0,70
0,15
1,02
O,65

2005
47,8
0,84
0,29
1,80
0,85

ZNQ
56,5
1,09
0,48
1,90
1,82
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zró¿nicowanie wielkoœci przep³ywów charakterystycznych jest tak¿e dla sezonów i lat (rys. 7).
Przep³ywy maksymalne. Charakterystyk¹ hydrologiczn¹ najczêœciej wykorzystywan¹ do projektowania budowli hydrotechnicznych s¹ przep³ywy maksymalne. Przep³ywy maksymalne najczêœciej zwi¹zane s¹ z wystêpowaniem wezbrañ
i powodzi. Wielkie powodzie na Odrze wyst¹pi³y
w latach: 1813, 1871, 1854, 1870, 1902, 1903,
oraz 1958, 1977, 1981, 1985, 1997, 2001. PowódŸ
z 1997 roku nale¿a³a do powodzi katastrofalnych
i w zasadzie na ca³ej d³ugoœci Odra przekroczy³a
dotychczasowe stany i przep³ywy zaliczane do
maksimów absolutnych. Maksymalny przep³yw
dla Wroc³awia z roku 1854 w porównaniu do analogicznej wielkoœci z roku 1997 by³ ni¿szy o 37%
zaœ z roku 1903 o 55%. PowódŸ w roku 1854 by³a
najwy¿sza w wieku XIX, a w roku 1997 – w wieku
XX. W okresie 2001-2005 najwiêkszy przep³yw
maksymalny na Odrze w przekroju wodowskazowym O³awa wyniós³ 908 m3/s (tab. 4). Z prawdopodobieñstwa przewy¿szenia przep³ywów maksy-

malnych wynika, ¿e przep³ywy takie mog¹ zdarzaæ
siê co 5 lat. Na wiêkszoœci dop³ywów maksymalny
przep³yw wyst¹pi³ w 2002 roku. W roku 2004
i 2005 maksymalne przep³ywy wyst¹pi³y w pó³roczu zimowym i spowodowane by³y topnieniem
œniegu.
Wy¿sze przep³ywy maksymalne w okresie powojennym zanotowano podczas wezbrañ, na Odrze, w latach 1958, 1965, 1968, 1972, 1985, 1997,
2001. W przekroju wodowskazowym O³awa na
rzece Odrze przedstawia³y siê one nastêpuj¹co:
Rok
Qmax

1965
1040

1968
1030

1972
976

1985
1380

1997
3640

2001
908

W ca³ym okresie obserwacyjno-pomiarowym
najwiêksze maksymalne przep³ywy zanotowano
podczas powodzi w lipcu 1997. Stany wody w
wielu przekrojach przekroczy³y dotychczasowe
absolutne maksimum: w przekroju O³awa o 12 cm,
w Trestnie tu¿ powy¿ej Wroc³awia o 108 cm,
w Brzegu Dolnym o 24 cm.

Tab. 4.
Maksymalne przep³ywy dla Odry i jej dop³ywów w okresie 2001-2005.
Rzeka
Odra
O³awa
Œlêza
Bystrzyca
Widawa

Wodowskaz
O³awa
O³awa
Œlêza
Jarno³tów
Krzy¿anowice

2001
908
26,9
brak
73,6
17,0

2002
414
13,1
11,2
78,8
41,2

2003
361
14,1
15,5
38,0
12,2

2004
748
20,8
21,0
48.9
15,2

2005
792
24,0
23,1
53,8
22,4

Tab. 5.
Rozk³ad przep³ywów [m3/s] w systemie Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego
na podstawie wykonanych pomiarów hydrometrycznych.
Rok Odra

Kana³ Powodziowy

Przerzut do Widawy

Suma

2006 875

70%

375

30%

1250

2001 390

58%

282

42%

672

2001 368

56%

291

44%

659

1997 774

57%

516

38%

1997 1038

57%

791

43%

1997 1919

56%

1448

43%

1996 374

69%

169

31%

543

1996 396

70%

170

30%

566

1979 163

74%

57

26%

220

1979 358

50%

363

50%

721

1977 654

53%

582

47%

1236

76,4

6%

1367
1829

35,6

1%

3403

Wody
W 1997 r. przep³yw na wodowskazie Trestno
usytuowanym tu¿ powy¿ej Wroc³awia okreœlono
na 3640 m3/s.
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Wroc³awski Wêze³ Wodny, opisany w rozdziale
4.1, ³¹cznie z kana³em przerzutowym wód z Odry
do Widawy wybudowano po powodzi 1903 r. na

Rys. 2.
Œrednie miesiêczne i sezonowe stany wody Odry na wodowskazie O³awa w latach
2001-2005 na tle wartoœci z wielolecia.
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Rys. 3.
Œrednie miesiêczne i sezonowe stany wód z lat 2001-2005 na wodowskazie
Krzy¿anowice na Widawie na tle wartoœci z wielolecia.
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Rys. 4.
Œrednie miesiêczne i sezonowe przep³ywy z lat 2001-2005 na wodowskazie O³awa
na Odrze na tle wartoœci z wielolecia.
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Rys. 5.
Œrednie miesiêczne i sezonowe przep³ywy z lat 2001-2005 Krzy¿anowice na Widawie
na tle wartoœci z wielolecia.
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Rys. 6.
Rozk³ad w czasie przep³ywów œrednich rocznych (SQ) i niskich (NQ) dla Odry
w przekroju O³awa-Wroc³aw.
Q [m 3 /s]
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
61 63

65 67

69 71

73 75 77

NQ

79 81
SQ

wodê odpowiadaj¹c¹ maksymalnemu przep³ywowi 2200 m3/s.
Zak³adano, ¿e w okresie maksymalnego przep³ywu fali, równego 2200 m3/s, 35% p³ynê³oby
Kana³em Powodziowym, 59% Odr¹ W³aœciw¹
i 6% polderem Widawy.
Pomiary hydrometryczne wykonane w czasie
przejœcia kulminacji wykaza³y, ¿e procentowy rozk³ad odp³ywu przez Wroc³aw uk³ada³ siê bêdzie
nieco odmiennie (tab. 5).

83 85 87
Trend NQ

89 91

93 95 97

99 01

03 05

Trend SQ

PowódŸ z lipca 1997 roku swoimi rozmiarami
dowiod³a, ¿e nie sprawdzi³y siê dotychczasowe
nawet najbardziej perspektywiczne wyobra¿enia
o stanie zagro¿enia powodziowego i przebiegu powodzi. Zachodzi w zwi¹zku z tym pilna potrzeba
zmian w dotychczasowym systemie obrony i dalszego kontynuowania rozwi¹zañ nakreœlonych
w „Programie dla Odry 2006”.
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Rys. 7.
Krzywe sumowe przep³ywów dla lat charakterystycznych dla wodowskazu O³awa
na Odrze.
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4.4. Zagrożenia powodziowe
i systemy zabezpieczeń
PowódŸ jest zjawiskiem losowym, wystêpuj¹cym nieregularnie w czasie, jak i obszarowo.
W dorzeczu Odry wywo³uj¹ je rozleg³e intensywne
opady deszczu trwaj¹ce co najmniej 3-5 dni. Stopieñ zagro¿enia powodziowego zale¿y od gêstoœci
zaludnienia, sposobu u¿ytkowania terenów zalewowych, zabudowy hydrotechnicznej i komunikacyjnej. W dorzeczu Odry dodatkowo wyst¹pieniu
powodzi sprzyjaj¹ warunki topograficzne, kszta³t
zlewni oraz uk³ad sieci rzecznej powoduj¹, ¿e du¿a
powódŸ na Odrze XIX wieku wyst¹pi³a w roku
1854 i 1855 osi¹gaj¹c najwy¿sze maksimum od
Wroc³awia do S³ubic. W XX wieku du¿e powodzie
wyst¹pi³y w latach: 1902, 1903, 1907, 1909, 1910,
1911, 1915, 1922, 1925, 1926, 1930, 1931, 1939,
1940, 1946, 1972, 1977, 1985 i 1997. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e w latach: 1902, 1903, 1977, 1985 i 1997
to powodzie letnie. W ostatnim stuleciu du¿e powodzie na Odrze zdarza³y siê co 6, 7, 8, 10, 12 i 31
lat (1946-1977), zarówno w okresie letnim, jak
i zimowym.
Przed wyst¹pieniem powodzi 1997 roku, Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarz¹dy Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz s³u¿by
przeciwpowodziowe mia³y do dyspozycji wydawa³oby siê, kompletny system przeciwpowodziowy. W dorzeczu Odry hydrotechniczny system
powodziowy tworzy³y: kana³y ulgi w Raciborzu,
KoŸlu, Opolu i Wroc³awiu, wysoko zorganizowany
(z kana³em powodziowym i przewa³em do Widawy) hydrowêze³ wroc³awski, 799,1 km wa³ów,
16 polderów (3 niemieckie i 13 polskich) o ³¹cznej
pojemnoœci 172,1 mln m3, 12 zbiorników suchych
o ³¹cznej pojemnoœci 29 mln m3, 23 zbiorniki retencyjne o ³¹cznej pojemnoœci 874,6 mln m3, sieæ informacyjna (ok. 200 posterunków) os³ony przeciwpowodziowej IMGW z zapleczem informacji satelitarnej i modelowej. Mimo tak znacznego uzbrojenia dorzecza system nie spe³ni³ swego zadania.
PowódŸ ods³oni³a ca³¹ niedoskona³oœæ przynosz¹c
ogromne zniszczenia, straty gospodarce oraz
œmieræ 52 osób.
Dotychczas wiêksze znaczenie w ochronie
przeciwpowodziowej przywi¹zywano do ochrony
poprzez budowê zbiorników retencyjnych, polderów, obwa³owañ, budowy kana³ów ulg, kana³ów
powodziowych, przerzutów do s¹siedniej zlewni.

W chwili obecnej poza ww. œrodkami ochrony
przeciwpowodziowej zaczyna przywi¹zywaæ siê
równie¿ bardziej ni¿ dotychczas uwagê do: edukacji ochrony przeciwpowodziowej wœród ludnoœci,
budowy lokalnych systemów ochrony przeciwpowodziowej, odpowiedniego planowania przestrzennego, zw³aszcza na terenach zalewowych,
usprawnienia porozumiewania siê wewn¹trz i na
zewn¹trz samorz¹dów lokalnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Dokumentem dla jednostek samorz¹dowych pozwalaj¹cym na sprawniejsze podejmowanie prac przygotowawczych
oraz organizacjê akcji ratunkowej ochrony przed
powodzi¹ jest wyznaczenie terenów o szczególnym znaczeniu gospodarczym, spo³ecznym i kulturowym oraz posiadanie informacji o strefach zagro¿enia powodziowego. Dlatego te¿ nowe Prawo
Wodne na³o¿y³o na Dyrektorów RZGW obowi¹zek
opracowania stref zagro¿enia powodziowego oraz
wyznaczenie terenów o szczególnym znaczeniu
gospodarczym, spo³ecznym i kulturowym ze
szczegó³ow¹ ocen¹ zagro¿enia powodziowego.
Strefy zagro¿eñ powodziowych opracowane zosta³y na mapach w skali 1:10 000 i 1:50 000.
Równolegle z tymi dzia³aniami nale¿y dalej
prowadziæ prace inwestycyjne, które po ich zakoñczeniu u Ÿróde³ bêd¹ likwidowa³y zagro¿enia powodziowe.
Zaraz po powodzi w 1997 roku najwa¿niejszym
zadaniem by³o zbudowanie systemu zintegrowanej
gospodarki wodnej w dorzeczu Odry uwzglêdniaj¹cej przede wszystkim potrzeby zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Ochronê przeciwpowodziow¹ Wroc³awia zapewniaj¹ inwestycje nie tylko
zrealizowane we Wroc³awiu, ale równie¿ w górnym biegu Odry i w jej dorzeczu. Od rozpoczêcia
w 2002 r. realizacji „Programu dla Odry 2006”
przekazano do eksploatacji polder „Buków”
w zlewni górnej Odry powy¿ej Raciborza o powierzchni 830 ha a zalewu – 710 ha. Oddano do
eksploatacji zbiorniki Kozielno i Topola, które poprzez redukcjê kulminacji fali na Nysie K³odzkiej
zmniejsz¹ straty powodziowe poni¿ej zbiorników
oraz spowoduj¹ sp³aszczenie wezbrañ na Odrze.
Nastêpn¹ du¿¹ inwestycj¹ hydrotechniczn¹ by³o
zmodernizowanie kana³u ulgi w Opolu z przebudow¹ jazu, mostów, wa³ów i koryta kana³u. Zakoñczono równie¿ budowê przewa³u i œluzy wa³owej
„Winów” jako budowli zrzutowych przysz³ego
polderu „Opole”. Pilnym jest zakoñczenie budowy
stopnia wodnego Malczyce. Zmodernizowano jaz
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Lipki z jazu iglicowego na jaz klapowy. Odbudowano i zmodernizowano wa³y m.in. w Radwanicach, Œcinawie, ¯ukowicach.
Na obszarze Wroc³awia dotychczas zrealizowano nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: odbudowano
i zmodernizowano uszkodzone podczas powodzi
1997 r. jazy i œluzy wêz³a Szczytniki i Bartoszowice, przebudowano i zmodernizowano (podwy¿szono œrednio ok. 80 cm) wa³ okrê¿ny Mokry Dwór
na odcinku 4 km, wyremontowano Œluzê Mieszczañsk¹, odbudowano i zmodernizowano wa³y rzeki Bystrzycy, Kana³u Powodziowego na odcinku
mosty Jagielloñskie – mosty Swojczyckie, kana³
ulgi Odra – Widawa.
Planowane inwestycje to: budowa zbiornika
Racibórz, zbiornika Opole, przebudowa polderów.
W obrêbie miasta planuje siê przebudowê obwa³owañ i wa³ów Odry – dotyczy to obwa³owañ polderów; O³awka, Bli¿anowice-Trestno, wa³ów wokó³
Opatowic i Nowego Domu, lewostronnego obwa³owania na odcinku Kotowice-Janówek wraz
z oczyszczalni¹ œcieków, prawostronnego obwa³owania na odcinku Janowice-Rêdzin. Trwa przebudowa koryta Odry Po³udniowej, Odry od po³¹czenia z korytem Starej Odry do ujœcia Widawy, przebudowa stopnia Rêdzin.
4.5. Planowane rozwiązania
przeciwpowodziowe w zakresie
monitorowania i budowli
hydrotechnicznych
Tak jak zabudowa hydrotechniczna siêga do
Ÿród³owych obszarów Odry i dop³ywów aby tam
likwidowaæ tworzenie siê fali powodziowej, tak te¿
i monitoring hydrometeorologiczny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zosta³ zmodernizowany w ca³ym obszarze dorzecza Odry. Wybudowano ok. 250 automatycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych, wybudowano na terenie
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kraju 8 radarów meteorologicznych, 9 stacji teledetekcji wy³adowañ atmosferycznych. Wdra¿any jest
System Hydrologii i Obs³ugi Klienta.
W obszarze Wroc³awia i jego przedpola monitoring wód powierzchniowych tworzy sieæ wodowskazowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej: na Odrze powy¿ej miasta Wroc³awia wodowskaz O³awa i Trestno (km 242,1), poni¿ej zaœ
wodowskaz Brzeg Dolny (km 284,7). Na dop³ywach: na rzece O³awa w km 28,8 przekrój wodowskazowy O³awa, na Œlêzie wodowskaz Œlêza (km
16,5), na Bystrzycy wodowskaz Jarno³tów w km
12,8 i na Widawie wodowskaz Krzy¿anowice
w km 11,2. Na wymienionych posterunkach prowadzone s¹ aktualnie obserwacje stanów wody,
wykonywane s¹ pomiary hydrometryczne, opracowywane s¹ krzywe objêtoœci przep³ywu oraz dobowe wartoœci przep³ywów. Wodowskazy te ujête s¹
w codziennej os³onie hydrologicznej. Istnieje tak¿e
sieæ monitoringu Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, prowadzone s¹ obserwacje stanów wody na ³atach wodowskazowych usytuowanych na górnym i dolnym stanowisku na stopniach wodnych usytuowanych na Odrze
oraz na kana³ach ¿eglugowych. W tabeli nr 6 zestawiono przekroje monitorowane przez IMGW,
w tabeli nr 7 przez RZGW.
W 2005 roku dla potrzeb Urzêdu Miasta Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzia³
we Wroc³awiu opracowa³ „Koncepcjê Systemu
Monitoringu Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego”
(SMWWW), w której okreœlono propozycjê rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych codziennej
i powodziowej os³ony.
Zak³adano, ze oprócz bie¿¹cej kontroli stanów
wody wykonywane bêd¹ pomiary przep³ywu dla
potrzeb zarz¹dzania wodami. Maj¹c to na uwadze
wytypowano lokalizacjê dla 22 ³atowych posterunków wodowskazowych i automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych (ATSP). Etap I prze-

Tab. 6. Przekroje wodowskazowe monitorowane przez IMGW.
Lp

Rzeka

Wodowskaz

km

1
2
3
4
5
6
7

Odra
Odra
O³awa
Œlêza
Œlêza
Bystrzyca
Widawa

Trestno
Brzeg Dolny
O³awa
Wroc³aw ¯erniki
Œlêza
Jarno³tów
Krzyzanowice

242,1
284,7
28,8
5,0
16,5
12,8
11,2

Powierzchnia
zlewni
203906
26428
957
963
869,2
1710
1644
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Tab. 7. Przekroje wodowskazowe monitorowane przez RZGW.
Lp
1

Stopieñ wodny
(œluza, jaz)
Bartoszowice
jaz
œluza

2

Œluza Zacisze

3

Ró¿anka
jaz
œluza
Rêdzin
jaz
œluzy (nowa i stara)
Opatowice
jaz
œluza
G³ówny stopieñ piêtrz¹cy
jaz Macieja
œluza Piaskowa
Jaz Klara
Dolny stopieñ piêtrz¹cy
œluza Mieszczañska
Szczytniki
jaz
œluza
Psie Pole
jaz
brama przeciwpowodziowa
œluza miejska

4

5

6

7
8

9

Kilometr rzeki, kana³u

St. górne

St. dolne

0,45 Kana³u Powodziowego

brak

brak

0,60 Wroc³awskiego Szlaku G³ównego
(Kana³u nawigacyjnego)
5,10 Wroc³awskiego Szlaku G³ównego
(Kana³u nawigacyjnego)
5,15 Stara Odra

brak

9,02 Wroc³awskiego Szlaku G³ównego
260,70 Odra

brak

0,61 Kana³u ¿eglugowego
245,04 Odra
1,00 Kana³u ¿eglugowego
brak

brak

252,00 i 252,05 Odra Po³udniowa
251,70 Odra Po³udniowa
0,10 Odra Pó³nocna
252,30 Odra Po³udniowa

brak
brak
brak

brak
brak
brak

0,10 Stara Odra

Pomiar automatyczny

0,60 Kana³u ¿eglugowego
2,90 Stara Odra
0,10 Kana³u Miejskiego
3,10 Kana³u miejskiego

widuje budowê 16 posterunków, w nastêpnym etapie jeszcze 6 (tabela 8).

4.6. Wody podziemne
4.6.1. Stosunki geologiczno-morfologiczne
kszta³tuj¹ce uk³ad wód podziemnych
Miasto Wroc³aw po³o¿one jest w obrêbie Niziny
Œrodkowopolskiej makroregionu Niziny Œl¹skiej
zawartej pomiêdzy Przedgórzem Sudeckim i Sudetami Wschodnimi na po³udniowym zachodzie,
Wy¿yn¹ Œl¹sko-Krakowsk¹ na po³udniowym
wschodzie oraz Wa³em Trzebnickim na pó³nocy.
Po³udniowa i zachodnia czêœæ miasta le¿y w obrêbie mezoregionu Równina Wroc³awska, natomiast
czêœæ pó³nocna i wschodnia na Równinie Oleœnickiej. Przez œrodek miasta przebiega mezoregion
zwany Pradolin¹ Wroc³awsk¹.
W rejonie Wroc³awia dominuj¹cymi utworami
s¹ osady plejstoceñskie, które powsta³y podczas
zlodowacenia œrodkowopolskiego. W sp¹gowej
partii wystêpuj¹ gliny moreny dennej osadzonej
w okresie zlodowacenia œrodkowopolskiego. S¹ to

gliny szare miejscami zapiaszczone. Miejscami
wystêpuj¹ równie¿ ¿wiry i piaski wodnolodowcowe, a w pradolinie Odry i dolinach dop³ywów –
– rzeczne utwory holoceñskie lub plejstoceñskie.
Lokalnie w w¹skich obni¿eniach wystêpuj¹ osady
piaszczysto-¿wirowe zwi¹zane z okresami interstadialnymi. Z okresu zlodowacenia ba³tyckiego
pochodz¹ osady eoliczne, g³ównie lessy (patrz
rozdz. 2).
Pierwszy poziom wodonoœny w centrum Wroc³awia znajduje siê w obrêbie osadów pradoliny
Odry: na g³êbokoœci 3-5 m wystêpuje tu warstwa
gruzu, a pod ni¹ – od kilku do kilkunastu metrów
warstwa piasków, ¿wirów i pospó³ek. G³êbiej – 15
do 20 m – pojawiaj¹ siê gliny, stanowi¹ce sp¹g
pierwszej warstwy wodonoœnej (Worsa-Kozak,
2004).
4.6.2. Zmiany poziomu wód podziemnych
w okresie 2001-2005
Poziom wód gruntowych w znacz¹cym stopniu
pozostaje pod wp³ywem sieci rzecznej, sieci rowów odwadniaj¹cych teren miasta oraz licznych
budowli piêtrz¹cych zwi¹zanych z wykorzysta-
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Tab. 8.
Lokalizacja automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych.
Kod
ATSP
01
ATSP
02
ATSP
03
ATSP
04
ATSP
05
ATSP
06
ATSP
07
ATSP
08

Posterunek

Rzeka

Brzeg

Odra

O³awa

Odra

Czernica

Odra

Trestno

Odra

Swojczyce

Kana³ Odp³ywowy
Odra-Widawa

Lokalizacja
Posterunek hydrologiczny
IMGW
Posterunek hydrologiczny
IMGW
Powy¿ej mostu kolejowego
Posterunek hydrologiczny
IMGW
Most gospodarczy
Kana³u Odp³ywowego

Bartoszowice Kana³ Powodziowy

Jaz Bartoszowice

Opatowice

Odra

Jaz Opatowice

Niskie £¹ki

Odra

K³adka Zwierzyniecka

ATSP
09

Szczytniki

Stara Odra

Pomiêdzy Mostem
Zwierzynieckim
i Mostem Szczytnickim

ATSP
10

Most
Warszawski

Kana³ Powodziowy
Kana³ Nawigacyjny
Kana³ Miejski

Most Warszawski

ATSP
11
ATSP
12
ATSP
13

Urz¹d
Wojewódzki
Uniwersytet
WrocBawski
Most
Sikorskiego
Kêpa
Mieszczañska

Odra Górna

Miêdzy Mostem Grunwaldzkim
i Mostem Pokoju

Odra Pó³nocna

Most Uniwersytecki

Odra Po³udniowa

Most Sikorskiego

Odra Pó³nocna

Przystañ kajakowa poni¿ej
Mostu Mieszczañskiego

Osobowice

Odra (zimowisko
barek)

Most Milenijny

Janówek

Odra

Poni¿ej zrzutu z oczyszczalni
œcieków

ATSP
14
ATSP
15
ATSP
16

Stacje do realizacji w kolejnym etapie inwestycji
ATSP
17
ATSP
18
ATSP
19
ATSP
20
ATSP
21
ATSP
22

O³awa

O³awa

Œlêza

Œlêza

Jarno³tów

Bystrzyca

Krzy¿anowice

Widawa

Polder Lipki Odra
O³awa 01
Polder Lipki Odra
O³awa 02

Posterunek hydrologiczny
IMGW
Posterunek hydrologiczny
IMGW
Posterunek hydrologiczny
IMGW
Posterunek hydrologiczny
IMGW
Przerzut do Polderu Lipki O³awa
Zrzut z Polderu Lipki - O³awa
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niem cieków dla celów komunalnych, ¿eglugi
i energetyki.
Na odcinkach powy¿ej jazów elektrowni wodnych wysokoœæ zwierciad³a wody gruntowej i kierunki przep³ywu uwarunkowane s¹ g³ównie wysokoœci¹ piêtrzenia wody w Odrze i jej kana³ach. W
chwili obecnej brak jest jednolitej sieci pomiarowej
wód podziemnych. Obserwacje prowadzone s¹
przez ró¿ne jednostki i dla ró¿nych celów. Miêdzy
innymi obserwacje prowadzi Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Wroc³awski, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska oraz Pañstwowy Instytut
Geologiczny. We wczeœniejszym okresie w latach
1894-1916 na terenie pradoliny w ró¿nych okresach dla ró¿nych punktów pomiarowych prowadzono obserwacje stanów i temperatury wody.
W latach 1967-1974 obserwacje prowadzi³a Akademia Rolnicza we Wroc³awiu.
Teren prawobrze¿ny Odry Miejskiej obejmuj¹cy wyspê Biskupiñsk¹ i Nadodrze jest pod wp³ywem infiltracji spiêtrzonej wody w Odrze. Zwierciad³o wody gruntowej uk³ada siê ze spadkiem od
Odry Miejskiej ku kana³owi powodziowemu i Starej Odrze. Wyspê Biskupiñsk¹ drenuje kana³ powo-

dziowy i Stara Odra – od jazu Szczytniki do po³¹czenia jej z kana³em powodziowym. Nadodrze odwadniane jest na wschodzie i na pó³nocy przez
Star¹ Odrê, na zachodzie przez odcinek Odry
Miejskiej poni¿ej jazów elektrowni. Najwiêksze
natê¿enie infiltracji wystêpuje na odcinku powy¿ej
Wyspy Piaskowej do jazów elektrowni. Lewobrze¿ny rejon pradoliny do ujœcia rzeki O³awy jest
pod wp³ywem wysokich stanów wody w Odrze
i spiêtrzenia O³awy. Zwierciad³o wody gruntowej
jest prawie p³askie z niewielkim spadkiem ku
Odrze. Poni¿ej ujœcia O³awy do jazów elektrowni
obserwuje siê infiltracjê w kierunku ku Œródmieœciu. Wody gruntowe w centrum miasta miêdzy
Odr¹ a fos¹ miejsk¹ kszta³tuj¹ siê przy wysokich
stanach powy¿ej naturalnego dna doliny Odry.
Poni¿ej jazów elektrowni wody gruntowe odp³ywaj¹ swobodnie ku Odrze do wysokoœci Kozanowa z lewej strony Odry i Osobowic z prawej strony
Odry. Poni¿ej uwidacznia siê wp³yw piêtrzenia na
jazie w Rêdzinie (Kowalski, 1977).
W roku 2001 problematyk¹ wód podziemnych
we Wroc³awiu zaj¹³ siê równie¿ Instytut Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Tab. 9.
Œrednie miesiêczne stany wód gruntowych na tle wielolecia [cm].
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1951-2000

XI
329
276
278
314
311
276

XII
312
276
268
289
295
268

I
342
270
262
284
284
259

II
320
253
271
290
290
253

III
306
254
272
266
278
238

IV
267
255
279
258
262
232

V
271
278
266
269
264
234

VI
278
290
283
291
267
247

VII
278
313
328
291
288
253

VIII
266
316
317
316
280
266

IX
280
282
327
328
316
275

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1966-1990

XI
259
183
235
276
281
202

XII
265
186
224
280
280
199

I
257
180
216
272
275
183

II
253
158
205
259
273
180

III
240
150
205
223
248
172

IV
212
159
201
181
202
170

V
199
179
196
189
184
176

VI
229
197
206
216
173
183

VII
224
225
232
238
180
195

VIII
187
235
254
254
208
203

IX
189
234
263
271
230
208

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
1956-2000

XI
275
243
255
279
280
257

XII
278
246
253
280
278
255

I
278
246
250
277
279
251

II
281
233
247
270
278
247

III
280
227
249
261
269
240

IV
265
232
248
247
256
232

V
264
240
247
250
249
231

VI
264
249
251
258
230
234

VII
254
258
261
265
232
237

VIII
228
251
271
273
237
241

IX
234
252
275
279
248
249

Wroc³aw Z³otniki
X Zima Lato Rok
270 250 390 293
289 240 350 280
324 251 380 290
319 240 350 292
330 252 338 289
279 254 259 257
Wroc³aw Krzyki
X Zima Lato Rok
182 174 270 225
240 143 246 194
273 190 284 226
282 172 287 245
249 170 286 232
212 184 196 190
Wroc³aw Oporów
X Zima Lato Rok
234 220 284 261
256 224 264 245
276 241 277 257
282 245 284 268
257 227 284 258
256 247 241 244
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Na podstawie prowadzonych obserwacji
stwierdzono, ¿e pierwszy poziom zwierciad³a wód
podziemnych w centrum Wroc³awia kszta³towa³
siê œrednio na g³êbokoœci 4-5,6 m oraz, ¿e stany
wód podziemnych w badanych studniach kszta³towa³y siê poni¿ej stanów rzeki Odry. W okresie
2001-2003 œrednie tygodniowe amplitudy wahañ
zwierciad³a wynosi³y od 0,06-0,1 m.
Na podstawie prowadzonych obserwacji przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na Z³otnikach, Oporowie
i Krzykach w okresie 2001-2005 œrednie roczne
stany wód w studniach w ka¿dym roku by³y wy¿sze od œrednich wartoœci wieloletnich; w studni
Wroc³aw Krzyki œredni roczny stan wody w roku
2002 by³ zbli¿ony do wartoœci œredniej wieloletniej
(tab. 9).
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Rys. 9.
Œrednie pó³roczne i roczne stany wód gruntowych na tle wartoœci z wielolecia.
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5. BIOTYCZNE ELEMENTY
ŚRODOWISKA – SYSTEM
PRZYRODNICZY MIASTA
5.1. Stan rozpoznania wartości
przyrodniczych, monitoring
i uwarunkowania prawne
Wroc³awska przyroda jest ró¿norodna, ciekawa
i za spraw¹ rzadkich gatunków wyj¹tkowa w skali
kraju. Bliskoœæ cz³owieka powoduje, ¿e na terenach miejskich pe³ni wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu
postaw i edukacji przyrodniczej. Miasto posiada
du¿y potencja³ w postaci istniej¹cych tu oœrodków
naukowych (Instytut Zoologiczny i Instytut Biologii Roœlin oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wydzia³ In¿ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji Akademii Rolniczej,
Stacja Dolnoœl¹ska Instytutu Ochrony Przyrody
PAN) oraz odpowiednio przygotowanej kadry naukowej. Tu pracuj¹ wybitni specjaliœci: prof. Jadwiga Anio³-Kwiatkowska (zagadnienia synantropizacji roœlin), prof. Wies³aw Fa³tynowicz (porosty), dr Eugeniusz Panek (œluzowce), prof. Andrzej
Wiktor i prof. Beata Pokryszko (œlimaki l¹dowe),
prof. Lech Borowiec (chrz¹szcze), prof. Romuald
J. Pomorski (skoczogonki), prof. Andrzej Witkowski (ryby), prof. Ludwik Tomia³ojæ (ptaki), dr hab.
Maria Ogielska (p³azy). To owocuje pojawianiem
siê publikacji i prac magisterskich oraz doktorskich
dotycz¹cych wybranych aspektów lub gatunków
zamieszkuj¹cych stolicê Dolnego Œl¹ska. Dodatkowo z oœrodkami naukowymi wspó³pracuj¹ dzia³acze organizacji spo³ecznych z Klubu Ornitologów Œl¹ska, Polskiego Towarzystwa Przyjació³
Przyrody „pro Natura”, Polskiego Towarzystwa
Zoologicznego oraz Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Podejmowane s¹ dzia³ania i programy d³ugofalowe, takie jak prowadzenie w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego: Kartoteki
Awifauny Œl¹ska oraz Kartoteki Gniazd i Lêgów
przez Zak³ad Ekologii Ptaków i bazy danych P³azy
i Gady Dolnego Œl¹ska przez Zak³ad Biologii
i Ochrony Krêgowców, a w Polskim Towarzystwie
Przyjació³ Przyrody „pro Natura” prowadzenie
Kartoteki Stanowisk Nietoperzy, które gromadz¹
dane równie¿ z terenu Wroc³awia.
Monitoringiem na terenie miasta objête s¹ zimuj¹ce ptaki wodne i zimowiska nietoperzy oraz
gniazda bociana bia³ego. W latach 2000-2004

w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Gatunków Rzadkich i Gin¹cych na terenie Wroc³awia
prowadzono badania liczebnoœci kosaæca syberyjskiego [ZD].
Stan rozpoznania wartoœci przyrodniczych miasta wci¹¿ jednak nie jest zadawalaj¹cy. Ostatnia
inwentaryzacja przyrodnicza Wroc³awia wykonana zosta³a w roku 1993 na zlecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody, a jej zakres ogranicza³ siê
do chronionych gatunków roœlin i zwierz¹t [1, 2].
W roku 1996 na zlecenie Urzêdu Miejskiego przeprowadzono inwentaryzacjê wszystkich starorzeczy i zbiorników wodnych, która wykaza³a wiele
cennych obiektów [37]. Brak wci¹¿ ca³oœciowego
opracowania inwentaryzuj¹cego przyrodê miasta,
dostosowanego do nowoczesnych metod przetwarzania informacji i s³u¿¹cego nie tylko ochronie, ale
tak¿e wspomagaj¹cego prace planistyczne i inwestorskie. Trudno wyobraziæ sobie planowanie rozwoju miasta bez znajomoœci jego wartoœci przyrodniczych, lokalizacji i rangi poszczególnych obiektów.
Konieczne jest pilne wykonanie inwentaryzacji
i waloryzacji przyrodniczej obejmuj¹cej wyznaczenie najcenniejszych siedlisk i stanowisk gatunków chronionych, oraz rzadkich w skali kraju, województwa i miasta, a tak¿e wskazanie cennych obszarów i stanowisk wymagaj¹cych ochrony. Zadanie to powinno obejmowaæ tak¿e opracowanie
wskazañ dotycz¹cych ochrony gatunków i obszarów cennych, zaleceñ dla planistów i zasad udostêpniania obiektów do celów edukacyjnych. Opracowanie takiego dokumentu powinno poci¹gn¹æ za
sob¹ wprowadzenie ró¿nych form ochrony prawnej i odpowiednich zapisów w ewidencji gruntów.
Niezwykle istotne jest wypracowanie w wyniku
wspólnej pracy planistów i przyrodników wstêpnej
struktury powstaj¹cego dokumentu, a po jego powstaniu d³ugoterminowej strategii zachowywania
i odtwarzania wartoœci przyrody na terenie miasta.
Ustawa o ochronie przyrody nak³ada na gminy
obowi¹zek uwzglêdniania wymogów ochrony
przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego, studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do obejmowania
tworów i sk³adników przyrody ró¿nymi formami
ochrony prawnej oraz ochrony zieleni miejskiej.
Przepisy obok tradycyjnych metod dzia³ania precyzuj¹ nowoczesne cele ochrony przyrody m.in. jako
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej, zapewnienie ci¹g³oœci trwania gatunków i siedlisk, utrzy-
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mywanie procesów ekologicznych i stabilnoœci
ekosystemów, odtwarzanie siedlisk, ochronê walorów krajobrazowych i kszta³towanie sprzyjaj¹cych
przyrodzie postaw cz³owieka. Ustawa zobowi¹zuje w³adze miejskie do w³aœciwego gospodarowania
zieleni¹, daj¹c równoczeœnie narzêdzia administracyjne w postaci wydawania zezwoleñ na wycinkê
drzew i krzewów oraz nak³adania op³at lub kar
z tym zwi¹zanych [57]. Wraz z przyst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej prawo ochrony przyrody zobowi¹zuje do skutecznej ochrony nie tylko
wartoœci uznawanych lokalnie za cenne, ale tak¿e
cennych w skali kontynentu. W ten sposób sprzyja
ono realizowaniu skuteczniejszej ochrony gatunków i siedlisk.
Wypracowanie we Wroc³awiu rozwi¹zañ zabezpieczaj¹cych jego wartoœci przyrodnicze poprzez ochronê lasów ³êgowych, gr¹dów, cennych
³¹k i zbiorników wodnych oraz po³¹czenia ich korytarzami ekologicznymi (m.in. wzd³u¿ dolin
rzecznych) stanowi wyzwanie dla wroc³awskich
planistów i przyrodników. Bogaty przyrodniczo
Wroc³aw bêdzie pozytywnie oddzia³ywa³ na stan
przyrody regionu, poprawi jakoœæ ¿ycia mieszkañców i da mo¿liwoœci prowadzenia edukacji przyrodniczej.
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5.2. Układ przyrodniczy miasta
Stopieñ antropogenicznego przekszta³cenia siedlisk jest w zasiêgu obszaru municypalnego silnie
zró¿nicowany – od terenów intensywnie zabudowanych, œródmiejskich lub przemys³owych, po
zachowane fragmenty naturalnych lasów ³êgowych. Niezale¿nie od stopnia przekszta³ceñ (lub
naturalnoœci) wszystkie tereny miejskie – zabudowane lub otwarte we wzajemnym powi¹zaniu,
sk³adaj¹ siê na specyficzny z³o¿ony uk³ad przyrodniczy.
Tereny zabudowane
Obszar zwartej zabudowy centrum miasta
wp³ywa znacz¹co na spadek bioró¿norodnoœci.
Tylko nieliczne gatunki mog¹ prze¿yæ w tym œrodowisku. Pierwsze wkroczy³y tu gatunki od dawna
zwi¹zane z cz³owiekiem: oba gatunki szczurów,
mysz domowa oraz wróbel. Bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê równie¿ go³¹b miejski, udomowiona forma go³êbia skalnego. Nastêpnie zaczê³y
wkraczaæ gatunki pierwotnie zwi¹zane ze ska³ami,
dla których mury stanowi³y substytut w³aœciwego
im œrodowiska. St¹d w samym centrum miasta
gnie¿d¿¹ siê na wysokich budynkach jerzyki (np.

Fot. 1.
Wroc³awska idea miasta-ogrodu, tutaj ludzie i przyroda czuj¹ siê dobrze (Tomasz
Gottfried).
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Fot. 2.
Bujna zieleñ Ostrowa Tumskiego – widok ze skweru na Wyspie Piaskowej (Janusz
Jakubiak).

Fot. 3.
Spontaniczna zieleñ Wyspy S³odowej (Janusz Jakubiak).
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koœció³ œw. Wojciecha), pustu³ki (np. koœció³ œw.
El¿biety) [TG] oraz kuny domowe na strychach
(np. Instytut Pedagogiki UWr) [TD]. Mury sta³y siê
doskona³ym pod³o¿em dla niektórych porostów.
Równie¿ roœliny zaczê³y zasiedlaæ budynki,
zw³aszcza mchy oraz paprocie np. zanokcica murowa na budynku Dworca Œwiebodzkiego [£I].
W intensywnie zabudowanej strefie œródmiejskiej
dominuj¹ jednak zespo³y roœlinnoœci sztucznie nasadzanej – kompozycje w formie zieleni przy budynkach, skwerów, bulwarów, czy niewielkich
obszarowo parków (np. zespo³y zieleni nad Fos¹ –
Park im. M. Kopernika, Park Nowowiejski, Park
J. S³owackiego, Park St. Staszica). Cenn¹ enklawê
zieleni w samym centrum tworz¹ te¿ wyspy: Bielarska, S³odowa, Piasek, Tamka.
Im d³u¿ej istniej¹ miasta, tym wiêcej gatunków
uczy siê z nich korzystaæ. Niektóre gatunki ptaków
zaczê³y gniazdowaæ w centrum, wykorzystuj¹c
nawet pojedyncze drzewa (np. gniazdo sierpówki
na ulicy Œwidnickiej przy Rynku [£I]). W nieczyszczonych rynnach i zag³êbieniach muru, gdzie gromadzi siê ziemia, wyrastaj¹ trawy, a tak¿e ma³e
drzewka. Nawet w zwartej zabudowie œcis³ego
centrum miasta obserwowane s¹ tak du¿e drapie¿niki jak lisy [24]. Jednego osobnika w 2000 r. wi-
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dziano w piwnicy na ulicy Pomorskiej, a rok wczeœniej z³apano innego w opuszczonym mieszkaniu
przy Podwalu [SBZ]. Niektóre gatunki nietoperzy
wykorzystuj¹ niezagospodarowane podziemia jako
dzienne schronienia lub zimowiska. Pozosta³oœci
fortu na Wzgórzu Polskim wczesn¹ jesieni¹ chêtnie wykorzystuj¹ nocki rude a zim¹ mopki [TG].
Mimo tych prób dostosowania siê gatunków do
nowych warunków centrum miasta jest przyrodniczo najubo¿szym rejonem.
Badania nad sk³adem gatunkowym ptaków prowadzone na Sêpolnie w latach 1988 i 2003 wykaza³y, ¿e w tej willowej dzielnicy przewa¿aj¹ gatunki zwi¹zane z budynkami (55% par lêgowych).
W roku 1988 stwierdzono tu 24, a w 2003 – 26
gatunków ptaków lêgowych. Dominowa³o jednak
6 pospolitych gatunków: wróbel, mazurek, sierpówka, szpak, modraszka i jerzyk, które ³¹cznie
stanowi³y ponad 70% gatunków lêgowych. Oznacza to, ¿e tereny willowe i ogrody przydomowe nie
stanowi¹ szczególnie cennych œrodowisk dla awifauny i pod wzglêdem sk³adu gatunkowego s¹
podobne do osiedli z now¹ zabudow¹ mieszkaniow¹. Niepokoj¹cy jest spadek liczebnoœci kosa
ale podobny proces wykryto w Warszawie i Lublinie, co mo¿e œwiadczyæ o ogólnych tendencjach
tego gatunku do wycofywania siê z miast [4, 32].

Fot. 4.
Kaczka krzy¿ówka przystosowa³a siê do ¿ycia w centrum miasta (Tomasz Gottfried).
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Tereny przemys³owe
Wroc³aw posiada na swym terenie du¿e zak³ady
przemys³owe, które zajmuj¹ znaczne obszary zajête g³ównie przez hale, sk³adowiska lub rozbudowan¹ sieæ komunikacyjn¹. W zale¿noœci od rodzaju
produkcji powstaj¹ doœæ ró¿norodne œrodowiska.
Ogrodzone tereny z ma³¹ penetracj¹ ludzi sprzyjaj¹
zak³adaniu kryjówek przez zwierzêta. W stertach
desek i materia³ów spêdzaj¹ dzieñ je¿e (np na terenie nieistniej¹cej ju¿ Introligatorni Domu Ksi¹¿ki
przy ul. Braniborskiej [AG]), a pod dachami sowy
(np. w Zak³adzie Gazowniczym na Tarnogaju
[£I]). Specyficznym œrodowiskiem by³y odstojniki
po cukrowni na Klecinie, które wykorzystywane
by³y jako dogodne miejsca postoju przez migruj¹ce
ptaki wodno-b³otne, a tak¿e jako lêgowiska. Miêdzy innymi stwierdzono tu a¿ 11 par gniazduj¹cych
czajek [39]. Przyk³adem obiektu poprzemys³owego, na którym szybko wzros³a ró¿norodnoœæ przyrodnicza mo¿e byæ teren po rzeŸni przy ul. Legnickiej. Zaledwie kilka lat by³o potrzebnych, aby
w p³ytkich zbiornikach powsta³ych w dawnych
piwnicach rozwinê³o siê bujne ¿ycie. By³o to najwiêksze znane miejsce rozrodu ropuchy zielonej na
Dolnym Œl¹sku [£I]. Z roku na rok powiêksza³a siê
liczba gatunków p³azów i po kilku latach ¿y³y tu
oprócz niej traszka zwyczajna, ropucha szara, ¿aba
wodna i rzekotka drzewna. W oczkach ¿y³o wiele
ciekawych bezkrêgowców, np. topielica, p³oszczyca oraz rzadki paj¹k bagnik [£I]. Brzegi zbiorników poros³y m.in. pa³k¹ szerokolistn¹, trzcin¹,
ponik³em b³otnym. Towarzysz¹ce oczkom gruzowiska porasta³ lulek czarny, a gniazda za³o¿y³y tu
sieweczki rzeczne i bia³orzytki. W latach 20022003, kiedy istnia³y tu wysokie sterty gruzu, obserwowano kilkadziesi¹t par kopciuszków. Regularnie obserwowano zaj¹ce, lisy oraz ¿eruj¹ce nietoperze – borowce wielkie, a na przelotach piskliwca
i czajkê [£I, TG]. Wraz z rozpoczêciem budowy
centrum handlowo-rozrywkowego wiêkszoœæ tych
gatunków zniknê³a.
Ogrody dzia³kowe
Ten rodzaj specyficznego dla miast œrodowiska
pojawi³ siê we Wroc³awiu pod koniec XIX wieku
[22]. Ogrody dzia³kowe zaczê³y zajmowaæ du¿e
tereny tu¿ poza obrêbem zwartej zabudowy. Du¿a
iloœæ drzew i krzewów owocowych, zapewniaj¹ca
dogodne warunki do zak³adania gniazd i bogat¹
bazê pokarmow¹, przyci¹gnê³a drobne ptaki.
Wiêkszoœæ z nich to gatunki pierwotnie zwi¹zane

z lasami, a w szczególnoœci skrajem lasu przylegaj¹cym do terenów otwartych. Dominuj¹ tu zw³aszcza
kosy, szpaki, ziêby oraz coraz rzadsze w œródmieœciu
wróble domowe i mazurki. Pomimo ogrodzeñ
utrudniaj¹cych zwierzêtom przemieszczanie siê,
czêstymi mieszkañcami tych terenów s¹ je¿e oraz
lisy i kuny domowe. W przypadku roœlin nie ma tu
zbyt du¿o miejsca dla gatunków dziko rosn¹cych,
które jako konkurencyjne wzglêdem roœlin uprawnych s¹ usuwane. Tylko najbardziej odporne i ekspansywne gatunki mog¹ siê utrzymaæ wzd³u¿ œcie¿ek i ogrodzeñ. Obrze¿a dzia³ek i towarzysz¹ce im
okrajki, nieu¿ytki i rowy stanowi¹ ostojê dla ma³ych
populacji dzikich roœlin i zwierz¹t. W rowach znajduj¹cych siê na terenie dzia³ek przy ul. Krzywoustego
rozmna¿aj¹
siê
traszki
zwyczajne,
a przy ul. Bia³y K¹t oprócz nich znaleziono tak¿e
ma³¿e z rodziny groszówkowatych [£I]. Ogrody
dzia³kowe bêd¹c w niektórych czêœciach miasta
dominuj¹cym typem terenów zielonych (np. na
Krzykach) odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu
œrodowiska przyrodniczego miasta.
Parki
Parki Wroc³awia stanowi¹ wa¿ny element
w systemie zieleni miejskiej. W zwartej zabudowie
tworz¹ spore enklawy zieleni z w³asnym mikroklimatem, ofiaruj¹c cieñ i ch³ód latem i os³onê przed
wiatrem jesieni¹ i zim¹. Niew¹tpliwie stanowi¹
coraz bardziej doceniane miejsca odpoczynku
i rekreacji mieszkañców, przyczyniaj¹c siê do rozwoju aktywnych form wypoczynku i poprawy
zdrowia Wroc³awian. Parki s¹ równie¿ wa¿nym
miejscem dla edukacji przyrodniczej. Tu wroc³awskie dzieci pod okiem rodziców, dziadków i przedszkolanek poznaj¹ ró¿ne gatunki zwierz¹t i roœlin,
tutaj zbieraj¹ jesieni¹ liœcie drzew do szkolnych
zielników. Przyrodnicze wartoœci parków s¹ bardzo zró¿nicowane i zale¿¹ w du¿ym stopniu od ich
po³o¿enia, stopnia antropopresji i sposobu zagospodarowania.
Park Brochowski
Park o powierzchni 11,5 ha jest pozosta³oœci¹ po
dawnym parku przypa³acowym. Ma³a powierzchnia i przesadne prace porz¹dkowo-pielêgnacyjne
powoduj¹, ¿e zubo¿a³ on pod wzglêdem przyrodniczym. Jednak bêd¹c przed³u¿eniem du¿ej powierzchni zajêtej przez ogrody dzia³kowe i dziêki
przep³ywaj¹cej Brochówce oraz przebiegaj¹cej linii kolejowej stanowi korytarz migracyjny dla
zwierz¹t. Jest te¿ w tym rejonie miasta jedynym
wiêkszym fragmentem o charakterze leœnym.
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Fot. 5.
Park Grabiszyñski. Pogodzenie funkcji wypoczynkowych z zachowaniem wysokich
walorów przyrodniczych (Adam Guziak).

Park Grabiszyñski
Du¿y park, o powierzchni 46 ha i zró¿nicowanym charakterze, przylegaj¹cy do doliny Œlêzy.
Dziêki bujnej warstwie podszytu liczniej ni¿
w innych parkach wystêpuj¹ tutaj ptaki zwi¹zane
z dolnym piêtrem lasu. Jednak po usuwaniu czêœci
zakrzaczeñ od 1992 roku liczebnoœæ kapturki, œpiewaka oraz wyró¿niaj¹cego ten park strzy¿yka zaczê³a spadaæ [39]. Park posiada powi¹zania przyrodnicze z dolin¹ Œlêzy, Cmentarzem Grabiszyñskim, ci¹giem zieleni biegn¹cym do tzw. Ma³ej
Sobótki przy ul. Skarbowców oraz z ogrodami
dzia³kowymi i przydomowymi na Grabiszynku.
Park Kleciñski
Niewielki park o powierzchni ok. 10 ha po³o¿ony wzd³u¿ doliny Œlêzy jest wa¿nym elementem
korytarza ekologicznego biegn¹cego jej dolin¹.
W parku znajduje siê jedna z wiêkszych kolonii
gawrona, która w 1999 liczy³a 330 gniazd [39].
W 1987 liczy³a tylko 23 gniazda, a odnotowany
wzrost jest przyk³adem przenoszenia siê kolonii
tego ptaka z centrum miasta na peryferia.
Park Leœnicki
Jest to park przypa³acowy o powierzchni 20 ha
powi¹zany z zachowanymi niewielkimi fragmentami ³êgu i gr¹du ci¹gn¹cymi siê wzd³u¿ Bystrzycy.
Usytuowanie parku wzd³u¿ koryta rzeki sprzyja

spe³nianiu funkcji korytarza ekologicznego. W parku
mo¿na spotkaæ charakterystycznego dla dolin
rzecznych dziêcio³a zielonosiwego oraz zwi¹zanego ze starymi dêbami chrz¹szcza – pachnicê dêbow¹ [TG]. Brak nasadzeñ nowych drzew w po³¹czeniu ze z³ym stanem wielu rosn¹cych tam dêbów
mo¿e w przysz³oœci zagroziæ znikniêciem populacji tego rzadkiego chrz¹szcza umieszczonego
w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t.
Park Nowowiejski
Niewielki park (ok. 5 ha), otoczony zwart¹ zabudow¹ i ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi,
przez co podlega bardzo silnej antropopresji. Staw
pozbawiony jest niemal zupe³nie roœlinnoœci. Jesieni¹ i zim¹ ma znaczenie dla zimuj¹cych tu pospolitych ptaków wodnych [40]. Chocia¿ sam park
posiada znikome wartoœci przyrodnicze to jednak
stanowi istotny element w systemie terenów zielonych tej czêœci miasta.
Park Po³udniowy
Park ten zosta³ zaprojektowany i za³o¿ony od
podstaw, poczynaj¹c od wymiany gleby na jego
obszarze. Ocenia siê, ¿e na 27 ha roœnie 109 gatunków drzew i krzewów [84], wœród których wyró¿niaj¹ siê okaza³e platany, cypryœniki i tulipanowce.
Poddany jest bardzo silnej antropopresji co w po³¹czeniu ze sposobem jego zagospodarowania nie
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Fot. 6.
Park Po³udniowy. Wyspy na stawie zapewniaj¹ bezpieczne miejsca lêgów (Dorota
Szulc-Guziak).

sprzyja zachowaniu du¿ej ró¿norodnoœci gatunkowej
zwierz¹t. W zimie 2000/2001 odmulono staw,
ustawiono fontanny na stawie i wzmocniono brzegi, nie przewiduj¹c wyp³yconych miejsc dla rozwoju roœlinnoœci szuwarowej. Na stawie zachowano
niewielkie wyspy, które wykorzystuj¹ – jako miejsca zak³adania gniazd – ptaki wodne.
Park Popowicki
Niewielki park o powierzchni 18 ha wraz
z Polan¹ Popowick¹ s³u¿y okolicznym mieszkañcom jako teren spacerowy. W parku roœnie kilka
gatunków dêbów, a wiele z nich osi¹ga okaza³e
rozmiary. Wystêpuje tutaj zwi¹zany z tymi drzewami kozioróg dêbosz [RR]. Pomimo tak niewielkiego obszaru w parku stale przebywaj¹ zaj¹ce oraz
pojawiaj¹ siê borsuki [ZJ].
Park Skowroni
Œredniej wielkoœci park wchodz¹cy klinem od
po³udnia w kierunku centrum miasta. Ze wzglêdu
na nadmierne zabiegi pielêgnacyjne i doœæ du¿¹
antropopresjê prezentuje on przeciêtne wartoœci
przyrodnicze. Wraz z s¹siaduj¹cymi z nim ogrodami dzia³kowymi i terenami ruderalnymi stanowi
jedn¹ z wysp zieleni w po³udniowej czêœci miasta.
Poprzez ogrody dzia³kowe i nasypy kolejowe po-

siada powi¹zania przyrodnicze z Parkiem Po³udniowym oraz ciekawymi przyrodniczo terenami na
Partynicach.
Park Juliusza S³owackiego
Jest to jeden z wiêkszych kompleksów zieleni
w centrum miasta. Wchodzi w sk³ad pasa zieleni
ci¹gn¹cego siê wzd³u¿ fosy miejskiej i ³¹cz¹cego
siê z Odr¹. Pomimo niewielkiej powierzchni regularnie gniazduje tutaj puszczyk [44], a z ssaków
mo¿na spotkaæ je¿a, lisa oraz ¿eruj¹ce borowce
wielkie i nocki rude [£I, TG].
Park Szczytnicki
Najstarszy park Wroc³awia o powierzchni 105
ha, wpisany do rejestru zabytków. Jest najbardziej
znanym i uznawanym za jeden z najpiêkniejszych
parków miejskich w Polsce [13]. Stwierdzono tu
wystêpowanie 244 taksonów drzew i krzewów
(196 gatunków) [49]. W parku spotykane s¹ gatunki zwi¹zane z dorodnymi dêbami, takie jak go³¹b
siniak [KZ] i dziêcio³ zielonosiwy oraz chronione
gatunki chrz¹szczy – kozioróg dêbosz [47] i pachnica dêbowa [AM]. Na terenie Parku wystêpuje
5 gatunków chronionych roœlin [2]. Park jest wa¿nym miejscem wystêpowania nietoperzy we Wroc³awiu. Kolonie rozrodcze maj¹ tu borowce wiel-
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kie, nocki rude [1, 16, 56], a dla karlików wiêkszych
jest to wa¿ne miejsce godów [RSZ]. Z pozosta³ych
ssaków spotkaæ tu mo¿na lisa, kunê domow¹ i leœn¹,
je¿a wschodniego i zaj¹ca [TG, £I].
Park Wschodni
Park o powierzchni ok. 40 ha to jeden z cenniejszych przyrodniczo terenów zielonych miasta.
Bogactwo przyrodnicze jest tu wynikiem bezpoœredniego s¹siedztwa terenów wodonoœnych i doliny O³awy. Stanowi wiêc bardzo wa¿ne schronienie dla przybywaj¹cych wzd³u¿ rzeki zwierz¹t.
Park tworz¹ lasy o charakterze przejœciowym miêdzy ³êgiem a gr¹dem [42]. W starych dêbach,
w 2006 roku stwierdzono wystêpowanie rzadkiej
pachnicy dêbowej [TG]. Na niewielkich ³¹kach
mo¿na spotkaæ ¿eruj¹cego bociana bia³ego,
a w ciekach wodnych norkê amerykañsk¹ [ID].
W parku widywane s¹ dziki, jednak czêœciej mo¿na
zobaczyæ œlady ich ¿erowania ni¿ same zwierzêta
[£I].
Park Zachodni
Park o powierzchni 75 ha; z licznymi bukami
i dêbami, le¿y w s¹siedztwie Odry, cmentarza
¿ydowskiego i ogródków dzia³kowych przez co
tworzy ciekawy przyrodniczo obszar. Rozdziela on
dwie stosunkowo nowe dzielnice mieszkaniowe –
Popowice i Kozanów, bêd¹c dla ich mieszkañców
miejscem odpoczynku i rekreacji. Wystêpuj¹ tu
liczne drobne ssaki oraz zaj¹c, lis, kuna leœna, ³asica, gronostaj, a z nietoperzy borowiec wielki, karlik
wiêkszy, nocek rudy i mroczek póŸny [25, 33, RM]
W starym schronie znajduje siê zimowisko mopka
i gacka brunatnego [TG]. W wyniku budowy obwodnicy miejskiej wschodnia czêœæ parku zosta³a
przeciêta dwoma szerokimi jezdniami i niewielkie
fragmenty parku zosta³y odciête od g³ównej czêœci.
W ten sposób pod wzglêdem przyrodniczym i rekreacyjnym ta czêœæ straci³a swoje znaczenie jako
park.
Na obszarze miasta istnieje ponadto kilka
mniejszych parków (Park Marii D¹browskiej, Miko³aja Kopernika, So³tysowicki, Z³otnicki (powiêkszony po 1991 do ok. 20 ha), W³adys³awa Andersa,
Stanis³awa Staszica, Jana Kasprowicza, Stab³owicki, Pracki, Strachowicki, Biskupiñski) pe³ni¹cych g³ównie funkcje rekreacyjne dla okolicznych
mieszkañców. Stanowi¹ one ma³e enklawy zieleni,
urozmaicaj¹c zurbanizowane œrodowisko otaczaj¹cych je osiedli i pozwalaj¹ utrzymaæ niektórym
gatunkom niewielkie, lokalne populacje.
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Lasy
Po³o¿one nad rzekami lub na skraju miasta du¿e
kompleksy leœne stanowi¹ ostojê wielu rzadkich
i chronionych gatunków [2]. To lasy s¹ miejscami,
z których silne populacje zwierz¹t i roœlin próbuj¹
przenikaæ do parków, ogrodów dzia³kowych i na
tereny zurbanizowane. W mniejszym stopniu penetrowane przez mieszkañców i rozleglejsze ani¿eli
parki tworz¹ bogate siedliska, z których do najcenniejszych nale¿y zaliczyæ le¿¹ce w dolinach rzecznych ³êgi i gr¹dy.
Las Ratyñski
Wiêksza czêœæ (295 ha) tego du¿ego lasu po³o¿ona jest w granicach administracyjnych miasta
i w ca³oœci wchodzi w sk³ad Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Pomimo gospodarczego charakteru lasu, zachowa³o siê tutaj wiele chronionych
i rzadkich roœlin [2]. Wystêpuj¹ tu: wawrzynek wilcze ³yko, konwalia majowa, kruszyna pospolita,
bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, œnie¿yczka
przebiœnieg, kalina koralowa, barwinek pospolity.
Ciekawym mieszkañcem tego terenu jest gatunek
œluzowca osi¹gaj¹cy najwiêksze rozmiary na œwiecie – siatecznica okaza³a [EP]. Z ssaków mo¿na
spotkaæ liczne tutaj sarny i dziki, a tak¿e najwiêksze
polskie nietoperze – borowce wielkie [TG]. Du¿a
wartoœæ przyrodnicza lasu wynika z bezpoœredniego s¹siedztwa doliny rzeki Bystrzycy i braku barier,
które mog³yby znacz¹co utrudniaæ zwierzêtom
przemieszczanie pomiêdzy tymi dwoma œrodowiskami. Poniewa¿ w bezpoœrednim s¹siedztwie nie
wystêpuj¹ wiêksze osiedla oraz dobre drogi prowadz¹ce bezpoœrednio do lasu, nie jest on tak czêsto
odwiedzanym miejscem jak np. Las Mokrzañski.
Las Mokrzañski
Jest to najwiêkszy (680 ha) wroc³awski las po³o¿ony w pó³nocno-zachodniej czêœci obszaru
municypalnego Wroc³awia. Tworzy zwarty kompleks leœny i stanowi wa¿n¹ ostojê dla gatunków
leœnych, takich jak bocian czarny i borsuk [34].
Wiele gatunków tworzy tutaj liczne i stabilne populacje, stanowi¹c tym samym „Ÿród³o”, z którego
rozprzestrzeniaj¹ siê na tereny s¹siednie. Dokonuje
siê to g³ównie przez dolinê rzeki Bystrzycy oraz
dalej dolin¹ Odry. Pomimo znacznego udzia³u
upraw leœnych, g³ównie sosnowych, zachowa³o siê
w lesie wiele bardzo cennych obszarów. Zw³aszcza
fragmenty ze starodrzewiem cechuj¹ siê du¿ym
bogactwem przyrodniczym. Przylegaj¹ce od po³udnia do lasu zabudowania o charakterze willowym
z du¿¹ iloœci¹ drzew, stanowi¹ dla czêœci zwierz¹t
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przed³u¿enie lasu lub ¿erowisko. Dlatego nietrudno
spotkaæ wœród domów padalca, lisa, myszo³owa, a
nawet kozioroga dêbosza [TG]. Niestety tak bliskie
s¹siedztwo powoduje wzrost penetracji lasu przez
ludzi oraz psy i koty. Niekorzystnym zjawiskiem jest
równie¿ silny rozwój robinii akacjowej wzd³u¿ dróg i
obrze¿y lasu.
Las Rêdziñski i Lesicki
Jest to du¿y kompleks leœny ci¹gn¹cy siê w¹skim pasem wzd³u¿ Odry i ujœciowego odcinka
Widawy. Tworz¹ go bardzo cenne zbiorowiska
roœlinne charakterystyczne dla du¿ych dolin rzecznych okresowo zalewanych. Dominuj¹cy tu ³êg
wi¹zowo-jesionowy i gr¹d œrodkowoeuropejski
nale¿¹ do siedlisk chronionych w ramach sieci
Natura 2000. Wraz z przyleg³ymi polami irygacyjnymi tworz¹ jeden z najcenniejszych przyrodniczo
terenów Wroc³awia. Sta³ym mieszkañcem jest borsuk, który w Polsce wci¹¿ jeszcze unika bezpoœredniego s¹siedztwa cz³owieka. Doœæ licznie wystêpuj¹ tutaj jeszcze sarny i zaj¹ce, a z nietoperzy
– borowce wielkie [TG]. Szczególnie cenna jest
awifauna tego terenu, a zw³aszcza ptaki lêgowe:
kobuz, trzmielojad, mucho³ówka bia³oszyja, siniak
i dziêcio³ œredni [28]. Wystêpuje tu równie¿ bardzo
rzadki motyl nocny barczatka kataks znany z niewielu stanowisk w Polsce [AM]. Ze wzglêdu na
swoje wartoœci lasy wesz³y w sk³ad wiêkszego
obszaru zg³oszonego do sieci Natura 2000 jako
„Dolina Widawy”. Omawiany obszar spe³nia równie¿, wraz z dolin¹ Odry i Widawy, wa¿n¹ rolê
korytarza ekologicznego. Las Rêdziñski posiada
gêst¹ sieæ dróg szutrowych, co sprawia ¿e jest
chêtnie wykorzystywany przez mieszkañców, jako
miejsce odpoczynku. Las Lesicki ze wzglêdu na
wiêksze oddalenie i mniejsz¹ liczbê œcie¿ek jest
rzadziej odwiedzany.
Las Pilczycki
Las ten o powierzchni 88 ha mo¿na zaliczyæ do
najwartoœciowszych obszarów przyrodniczych
Wroc³awia. Wspaniale zachowany drzewostan reprezentowany przez ³êg wi¹zowo-jesionowy i gr¹d
œrodkowoeuropejski jest miejscem wystêpowania
cennych gatunków. Dotyczy to zw³aszcza rzadkich
chrz¹szczy zwi¹zanych ze starymi drzewami:
pachnicy dêbowej [KZ] i kozioroga dêbosza [AM].
Z innych rzadkich zwierz¹t mo¿na spotkaæ tutaj
zwi¹zanego ze starszymi drzewostanami dziêcio³a
czarnego oraz zwi¹zanego z nadrzecznymi lasami
tchórza [33]. Dziêki doœæ du¿ej iloœci martwego
drewna jest to najbogatsze w gatunki œluzowców

miejsce we Wroc³awiu [EP]. Ze wzglêdu na du¿e
znaczenie przyrodnicze zosta³ zg³oszony wraz
z przylegaj¹cymi ³¹kami do sieci Natura 2000. Odgrywa te¿ bardzo wa¿n¹ rolê jako obszar wêz³owy,
w którym zbiegaj¹ siê dwa korytarze ekologiczne:
dolina Odry i Œlêzy. Dla wielu gatunków leœnych
jest te¿ wa¿nym siedliskiem, gdzie utrzymuj¹ stabilne populacje i sk¹d mog¹ rozprzestrzeniaæ siê na
s¹siednie tereny zurbanizowane. Sprzyja temu niewielki stopieñ zagospodarowania i przebudowy
pod k¹tem rekreacji. Niestety las ten mo¿e ulec
czêœciowemu zniszczeniu ze wzglêdu na planowan¹ budowê obwodnicy autostradowej.
Las Osobowicki
Ten podmiejski las œredniej wielkoœci (140 ha)
pomimo zaadoptowania do celów rekreacyjnych
zachowa³ wiele cennych walorów przyrodniczych.
Wystêpuj¹ce tu zbiorowisko pomimo przebudowy
i wielu prac ziemnych, zachowa³o cechy gr¹du
wysokiego. Pospolita jest tu konwalia majowa [15]
i bluszcz pospolity oraz wystêpuje przedstawiciel
storczykowatych – kruszczyk szerokolistny. Rosn¹cy tutaj starodrzew zapewnia doskona³e warunki nietoperzom, w tym zwi¹zanemu silnie z wodami nockowi ³ydkow³osemu [27]. Stwierdzono tu
równie¿ wystêpowanie zwi¹zanego ze starymi
dêbami kozioroga dêbosza [29, JK]. Obszar ten
wchodzi w sk³ad korytarza ekologicznego doliny
Odry.
Las Leœnicki
Niewielki fragment leœny po³o¿ony po obu stronach ruchliwej ulicy Œredzkiej stanowi wyspê poœrodku pól rozdzielaj¹cych las Ratyñski i Mokrzañski. Stanowi dogodne miejsce odpoczynku dla
zwierz¹t, zw³aszcza ptaków. Niestety brak przejœæ
dla zwierz¹t oraz barier uniemo¿liwiaj¹cych im
wejœcie na drogê powoduje, ¿e czêsto na niej gin¹.
Las So³tysowicki
Ten w¹ski pas drzewostanu rozci¹gniêty
wzd³u¿ doliny Widawy stanowi wa¿ny element
korytarza ekologicznego. Dotyczy to zw³aszcza
migruj¹cych lub zasiedlaj¹cych okoliczne ³¹ki ssaków, które znajduj¹ w nim bezpieczne schronienie.
Spotkaæ w nim mo¿na sarnê, zaj¹ca, je¿a wschodniego, a w okresie zimowym równie¿ hibernuj¹ce
gacki brunatne i mopki [TG].
Las Zakrzowski
W granicach Wroc³awia znajduje siê tylko czêœæ
ca³ego kompleksu lasu Zakrzowskiego. Pomimo
doœæ typowego dla lasów gospodarczych drzewostanu mo¿na tutaj odnaleŸæ równie¿ fragmenty

Biotyczne elementy œrodowiska
³êgów nad rzek¹ Dobr¹ oraz drzewa o rozmiarach
pomnikowych. W starszym drzewostanie mo¿na
spotkaæ dziêcio³a czarnego, a na przecinkach czêsta jest jaszczurka zwinka [TG]. Niestety czêœæ ze
znajduj¹cego siê w granicach miasta fragmentu ma
zostaæ odciêta przez planowan¹ obwodnicê autostradow¹.
Las Strachociñski
Du¿y kompleks leœny (139 ha), który tworz¹ lasy
liœciaste z niewielkimi partiami ³êgów i przewag¹
gr¹dów. Z ptaków wystêpuj¹ tu krêtog³ów, dziêcio³
czarny, mucho³ówka bia³oszyja i pokrzewka
jarzêbata [1]. Ze wzglêdu na du¿e znaczenie dla
ochrony ptaków wszed³ on w sk³ad obszaru specjalnej ochrony ptaków Gr¹dy Odrzañskie utworzonego w ramach sieci Natura 2000. Omawiany
teren posiada równie¿ du¿e znaczenie przyrodnicze ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ siedlisk, niestety
w latach 90-tych. przerzedzono starodrzew i czêœciowo
zniszczono podszyt [11] oraz usuniêto z tego lasu
du¿¹ iloœæ martwego drewna, stanowi¹cego podstawê rozwoju rzadkich chrz¹szczy. Wystêpuj¹ tu
wyj¹tkowe w skali kraju owady Longitarsus callidus – znany w Polsce jedynie z tego stanowiska [6]
oraz stwierdzone tu po raz pierwszy w Polsce –
Melanophthalma suturalis [9] i Ortopterus mundus [8].
Las Rakowiecki
Niewielki (26 ha) podmiejski las po³o¿ony
w wid³ach Odry i O³awy, z drzewostanem charakterystycznym dla gr¹dów i ³êgów. Z powodu przeszukiwania warstwy gruzu nawiezionego po wojnie, warstwa runa na znacznym obszarze jest sukcesywnie niszczona. Las jest jednym z miejsc noclegowych zimuj¹cych we Wroc³awiu gawronów
i kawek. Ze wzglêdu na po³o¿enie stanowi dla przemieszczaj¹cych siê dolin¹ O³awy zwierz¹t ostatnie
bezpieczne schronienie przed centrum miasta.
Las KuŸnicki i Lasek Oporowski
Niewielkie laski le¿¹ce w dolinie Œlêzy. Lasek
Oporowski (8 ha), ze wzglêdu na bogaty podszyt
stanowi ostojê wielu gatunków ptaków.
Wody p³yn¹ce i tereny zalewowe
Piêæ du¿ych rzek oraz kana³y Odry i O³awy
przecinaj¹ Wroc³aw niczym ¿yciodajne ¿y³y w organizmie miasta. £¹cznie, nie licz¹c mniejszych
strumieni i cieków wodnych, to prawie 150 km
wód p³yn¹cych w granicach administracyjnych
Wroc³awia [15]. Tak bogata sieæ wodna ma swoje
odzwierciedlenie w wartoœciach przyrodniczych
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i stanowi o wyj¹tkowoœci miasta. To w³aœnie w dolinach rzecznych koncentruje siê wiele rzadkich
i chronionych œrodowisk i gatunków.
Odra wraz z kana³ami (80,3 km – w granicach
administracyjnych miasta).
Odra, pod wzglêdem d³ugoœci i powierzchni
zlewni, zajmuje 13 miejsce wœród rzek Europy
[15]. W granice administracyjne Wroc³awia wp³ywa pomiêdzy miejscowoœciami Trestno i £any, by
na wysokoœci Wyspy Opatowickiej rozdzieliæ swój
nurt na kana³y i odnogi, tworz¹c skomplikowany
system wodny. Odra w jedno koryto ponownie
³¹czy siê na styku Szczepina i Popowic.
Wspó³czesna Odra to wynik bardzo intensywnych prac regulacyjnych, jakim poddana zosta³a
w ci¹gu ostatnich wieków. Wraz z rozwojem miasta coraz bardziej regulowano koryto rzeki i zabudowywano je jazami, m³ynami wodnymi, œluzami,
piêtrz¹c i przez nienaturaln¹ zmianê poziomu
wody utrudniaj¹c lub uniemo¿liwiaj¹c wêdrówkê
rybom. Odciête starorzecza i dawne koryta rzeki
zasypywano. Nadrzeczne lasy ³êgowe zosta³y
niemal doszczêtnie wykarczowane, a ich
pozosta³oœci, których trwanie zale¿y od
okresowego, corocznego zalewania przez wody
rzeki, zajmuj¹ obecnie zaledwie skrawki terenu.
W dolinie Odry na obszarze miasta zachowa³y siê
na Wyspie Opatowickiej, w Lesie Pilczyckim,
Rêdziñskim, Lesickim i Strachociñskim oraz przy
ujœciu Bystrzycy [45].
W centrum miasta na niektórych odcinkach koryto
Odry zosta³o silnie zwê¿one i obudowane ceglanymi i
kamiennymi nadbrze¿ami. Miejski odcinek Odry
stanowi powa¿n¹ barierê dla gatunków ryb, które
maj¹ trudnoœci w pokonywaniu jazów. Mimo to
spoœród 35 gatunków ryb wykazywanych
z wroc ³awskich rzek w Odrze p³ywa a¿ 31 [1], jest
to niew¹tpliwie zwi¹zane z wielkoœci¹ rzeki
i ³¹czeniem siê dop³ywów z jej nurtem w granicach
miasta.
W trakcie prac regulacyjnych powsta³y Kana³y:
¯eglugowy i Powodziowy. Ten ostatni, przeznaczony do przechwytywania wody z Odry w czasie
wezbrañ, charakteryzuje p³ytszy stan wody, kamieniste dno i szybki nurt. Warunki te s¹ optymalne dla
pstr¹ga potokowego i têczaka, które na terenie
miasta wystêpuj¹ jedynie tutaj. Silnie nas³onecznione wa³y kana³u ulgi oraz Odry stanowi¹ dogodne miejsce dla populacji jaszczurki zwinki [1, TG]
oraz rzadkiego motyla modraszka nausitousa
[AM]. W okolicach œluzy bartoszowickiej na ³¹ce
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Fot. 7.
Szafirek miêkkolistny – rzadki gatunek, którego najliczniejsz¹ w Polsce populacjê
stwierdzono na brzegach wroc³awskiego Kana³u Powodziowego (Zygmunt Dajdok).

wykszta³conej na miêdzywalu wystêpuje najwiêksza
w Polsce populacja szafirka miêkkolistnego,
a w okolicach Mostu Swojczyckiego odkryto stanowiska ró¿y francuskiej [ZD, ZK]. Obie te ciep³olubne roœliny umieszczone s¹ w Polskiej Czerwonej

Ksiêdze Roœlin. Ró¿a francuska jest zagro¿ona w
Polsce wyginiêciem, a szafirek miêkkolistny ma status gatunku krytycznie zagro¿onego. To powsta³e na
skutek dzia³añ cz³owieka nowe œrodowisko nie rekompensuje wczeœniejszych szkód przyrodniczych

Fot. 8.
Kozioróg dêbosz – przetrwanie tego imponuj¹cego chrz¹szcza zale¿y od istnienia
starych dêbów (Robert Rybarczyk).

Biotyczne elementy œrodowiska
spowodowanych regulacj¹ rzeki, ale ukazuje jak
niektóre gatunki potrafi¹ wykorzystaæ dogodne dla
nich siedliska.
Odra wykorzystywana jest przez ptaki, w czasie
ich migracji jako miejsce ¿erowania i odpoczynku.
Nad Odr¹ obserwowane s¹ tak¿e przeloty nietoperzy [RP]. W latach 2001-2003 zim¹ zaobserwowano we Wroc³awiu borowce wielkie lataj¹ce w ci¹gu
dnia nad Odr¹ i jej kana³ami. Nietoperze prawdopodobnie polowa³y lub uzupe³nia³y zapasy wody
[20]. Du¿a rzeka rzadko zamarza w zimie, dlatego
jest dogodnym miejscem do zimowania ptaków
wodnych, zw³aszcza gdy zamarzn¹ ju¿ mniejsze
zbiorniki wodne [39]. W mieœcie zimuj¹ gatunki,
które przezwyciê¿y³y strach przed cz³owiekiem,
takie jak krzy¿ówki i œmieszki, ale tak¿e kaczki
morskie czy perkozy. Stosunkowo nowym ptakiem
wœród nich jest ³abêdŸ niemy, który we Wroc³awiu
po raz pierwszy zimowa³ w 1949 roku. Regularnie
zimuj¹ce stada ³abêdzi pojawi³y siê w mieœcie od
1982 roku, osi¹gaj¹c najwiêksze liczebnoœci zim¹
1985/86 – 350 ptaków oraz w 1991 – ok. 400 ptaków. Ptaki przebywa³y na Odrze w rejonie Popowic (do roku 1990), a nastêpnie przenios³y siê w
rejon Kozanowa, a tak¿e w okolice mostów: Trzebnickiego, Warszawskiego, Pokoju, Uniwersyteckiego i Grunwaldzkiego [14].
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Ponownie wróci³y do Odry du¿e ssaki ziemnowodne. Wydrê obserwowano w roku 2002 pod
mostem Tumskim, a w 2004 pod mostem Pokoju
oraz œlady bytowania na Wyspie Opatowickiej
w latach 2003 i 2006 [£I]. Zgryzy bobrowe czêsto
znajdowane s¹ na odcinkach Odry poza zabudow¹
miejsk¹ [TG], w tym na Wyspie Opatowickiej [£I].
Do Odry w granicach administracyjnych miasta
wp³ywaj¹ 4 wiêksze rzeki i kilka ma³ych cieków,
st¹d stan ka¿dego z dop³ywów ma znaczenie dla
czystoœci wód Odry i wp³ywa na jej zasoby przyrodnicze.
Widawa (19,5 km)
Rzeka Widawa okala Wroc³aw od pó³nocnegowschodu odcinaj¹c od reszty miasta grupê osiedli:
Paw³owice, Psie Pole, K³okoczyce, Zakrzów
i Zgorzelisko. O du¿ej wartoœci przyrodniczej rzeki
œwiadcz¹ miêdzy innymi liczne gr¹¿ele ¿ó³te [TG].
W jej dolinie dziêki wylewom tworz¹ siê rozlewiska z roœlinnoœci¹ typow¹ dla terenów podmok³ych.
Dziêki zachowaniu ³¹k, lasów, zadrzewieñ i starorzeczy le¿¹cych wzd³u¿ tej rzeki, pe³ni ona rolê
wa¿nego korytarza ekologicznego. Pozwala on
zwierzêtom omijaæ miasto niczym obwodnic¹
i umo¿liwia dalsz¹ wêdrówkê dolin¹ Odry [31, 50,
21]. Po¿¹dane by³oby poszerzenie miêdzywala

Fot. 9.
Wydra pojawiaj¹ca siê obecnie na ca³ej d³ugoœci miejskiego odcinka Odry (Tomasz
Gottfried).
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Widawy na odcinku od granicy miasta do mostu
Boles³awa Krzywoustego.
O³awa wraz z kana³ami (19,5 km)
Rzeka ta posiada sieæ kana³ów i wraz ze swoimi
rozlewiskami, zakolami, odnogami i starorzeczami
stanowi szczególnie istotne miejsce dla wroc³awian, st¹d bowiem czerpana jest woda, która po
procesie uzdatniania trafia do ich mieszkañ. Na
terenach wodonoœnych przyroda rozwija siê w sposób wyj¹tkowy, za spraw¹ stosunkowo dobrze
zachowanej doliny, czystszej ni¿ w innych rzekach
wody oraz poprzez ograniczenie wstêpu na tereny
wodonoœne dla ludzi. Jest to wa¿ne miejsce dla
wielu roœlin i ptaków wodno-b³otnych oraz p³azów
i bobra.
Bystrzyca (15,2 km)
Dolina Bystrzycy, choæ nie tak szeroka jak Widawy, tworzy równie¿ korytarz ekologiczny. Biegnie on zachodnim skrajem miasta z po³udnia na
pó³noc, od Jarno³towa po Now¹ Karczmê, a jej
czêœæ wchodzi w sk³ad Parku Krajobrazowego
Doliny Bystrzycy. Nad rzek¹ zachowa³y siê lasy
³êgowe i gr¹dy, a w nich dziêcio³ œredni, dla którego
Odra z dop³ywami stanowi jedn¹ z wa¿nych ostoi
w kraju [18, 19]. Du¿e walory przyrodnicze doliny
Bystrzycy potwierdzaj¹ tak¿e liczne stanowiska 11
roœlin chronionych m.in. œnie¿yczki przebiœnieg,

konwalii majowej i kaliny koralowej [1] oraz zgryzy
bobrowe znajdywane w ujœciowym odcinku rzeki
[£I].
Œlêza (15,1 km)
Rzeka Œlêza od Partynic do Pilczyc p³ynie niemal równolegle do Bystrzycy i choæ przep³ywa
przez ró¿norodne œrodowiska, to w ograniczonym
stopniu pe³ni funkcje korytarza ekologicznego.
Usypanie wa³ów zbyt blisko rzeki i uregulowanie
koryta odbi³o siê na ichtiofaunie oraz na zbiorowiskach roœlinnych ³¹k pozbawionych zalewu. Badania wykaza³y wystêpowanie w tej rzece na odcinku
miejskim zaledwie 7 gatunków ryb [1]. W latach
2004-2005 nurt rzeki pomiêdzy Muchoborem
Ma³ym a Wielkim porós³ doœæ gêsto oczeretem,
mann¹ i pa³k¹. Wiêksze wartoœci przyrodnicze
spotykamy za wa³em rzeki w postaci ³¹k, lasów,
parków, pól i ogrodów dzia³kowych.
Bior¹c pod uwagê zasobnoœæ rzek w gatunki
ryb, ró¿norodnoœæ œrodowisk w nurcie rzeki, obecnoœæ barier w postaci zabudowy hydrotechnicznej
i czystoœæ wód, ranking miejskich odcinków rzek
otwiera³aby rzeka O³awa, za ni¹ Odra, Widawa,
a nastêpnie Bystrzyca i ostatnie miejsce zajê³aby
Œlêza [1, 5, 10].

Fot. 10.
Dolina rzeki O³awy wraz ze starorzeczami i rozlewiskami
tworzy jedn¹ z wa¿niejszych enklaw przyrodniczych miasta (Tomasz Gottfried).
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Wody stoj¹ce
Na obszarze municypalnym Wroc³awia istnieje
ponad 200 zbiorników wód stoj¹cych o ró¿nej
wielkoœci, sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu [37]. S¹ to starorzecza, stawy, œródleœne
oczka wodne, glinianki, ¿wirownie, odstojniki
i inne zbiorniki. Ka¿dy z akwenów jest nieco inny,
ma odmienn¹ liniê brzegow¹, stopieñ poroœniêcia
roœlinnoœci¹, g³êbokoœæ oraz parametry czystoœci
wód. Ta ró¿norodnoœæ form poci¹ga za sob¹ ró¿norodnoœæ biologiczn¹ zbiorników wodnych.
Wiêkszoœæ wroc³awskich starorzeczy nie powsta³a w naturalnym procesie silnego meandrowania rzek i zmian biegu ich nurtu, lecz na skutek
dzia³añ cz³owieka podczas prac hydrotechnicznych. Starorzeczami Odry s¹ m.in. zbiorniki
w Parku Nowowiejskim i Ogrodzie Botanicznym
[31, 36]. Oczka wodne i stawy to zwykle ma³e
zbiorniki wodne, które zasilane s¹ niewielkimi
dop³ywami, okresowymi wylewami rzek i wodami
opadowymi. P³ytsze ani¿eli starorzecza czy ¿wirownie s¹ lepiej naœwietlone, a stoj¹ca woda doœæ
szybko siê w nich ogrzewa, co przyczynia siê do
wzrostu i du¿ej ró¿norodnoœci roœlinnoœci.
Z wodami stoj¹cymi i ich obrze¿ami zwi¹zane
s¹ charakterystyczne zbiorowiska roœlinne. Wœród
licznych gatunków na powierzchni zbiorników
mo¿na odnaleŸæ chronione: grzybienie bia³e, salwi-
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niê p³ywaj¹c¹, gr¹¿el ¿ó³ty, kotewkê orzech wodny.
Na obrze¿ach niektórych zbiorników wystêpuj¹
p³aty ³¹k zmiennowilgotnych oraz œwie¿ych ³¹k
rajgrasowych. Wody stoj¹ce i drobne cieki stanowi¹ niezbêdne do ¿ycia siedlisko bezkrêgowców
(np. efektownych wa¿ek i chrz¹szczy wodnych),
ryb, p³azów i ptaków wodno-b³otnych. Œródleœne
zbiorniki wodne tworz¹ dogodne œrodowisko dla
p³azów. Œrodowiska wód stoj¹cych s¹ niezmiernie
ró¿norodne i bogate w gatunki, ale równoczeœnie
bardzo ³atwo ulegaj¹ przekszta³ceniom i degradacji.
Na obszarze miasta wystêpuj¹ tak¿e zbiorniki
sztuczne. Do takich nale¿¹ m.in. odrestaurowany
przed kilku laty staw w Parku Po³udniowym i niezwykle surowy, pó³okr¹g³y zbiornik przy Hali Ludowej z betonowymi brzegami i dnem. Jest on
przyk³adem planowania skrajnie nieprzyjaznego
dla przyrody. Innym obiektem jest fosa miejska,
która poprzez swoje specyficzne ukszta³towanie
nie ma du¿ych wartoœci przyrodniczych. Wyj¹tek
stanowi¹ odcinki przyujœciowe, gdzie wykszta³ci³a
siê ciekawa roœlinnoœæ z rogatkiem sztywnym,
rzêœl¹ i rdestnic¹ kêdzierzaw¹. Stworzy³o to œrodowisko dla licznych wodnych owadów, raków, œlimaków i ma³¿y. Istniej¹ te¿ zbiorniki powsta³e na
skutek wydobywania kopalin, takie jak glinianki

Fot. 11.
Grzebienie bia³e wystêpuj¹ce w zbiornikach wodnych Wroc³awia (Tomasz Gottfried).

66

Biotyczne elementy œrodowiska

i ¿wirownie. Do takich zaliczyæ nale¿y ciekaw¹
przyrodniczo ¿wirowniê w Nowej Karczmie czy
powsta³y w wyniku wydobywania piasku zbiornik
u zbiegu Widawy i kana³u rzeki Dobrej. O wartoœciach przyrodniczych tych akwenów decyduj¹
w znacznym stopniu ukszta³towanie brzegów
zbiornika i jego bezpoœrednie s¹siedztwo. Równie¿
osadniki komunalne i przemys³owe mog¹ tworzyæ
miejsca dogodne dla wielu gatunków. Doskona³ymi przyk³adami takich obiektów cennych przyrodniczo s¹ pola irygacyjne. O determinacji w szukaniu miejsc pozwalaj¹cych przetrwaæ p³azom
œwiadczy obserwacja dwóch ropuch zielonych
ukrywaj¹cych siê przed t³umem ludzi w szczelinie
œciany basenu k¹pielowego na Oporowie [DSZG]
oraz kilku osobników goduj¹cych w ka³u¿y przy ul.
Komandorskiej [PK].
Do szczególnie cennych zbiorników wodnych
Wroc³awia nale¿y zaliczyæ starorzecza Bystrzycy
i Widawy oraz niektóre starorzecza Odry (przy
ulicy Kozanowskiej oraz na Maœlicach przy sk³adowisku odpadów), odstojniki i starorzecza na
polach irygacyjnych, kompleks zbiorników na Pilczycach pomiêdzy ul. M¹czn¹ a Papiernicz¹, tereny wodonoœne z licznymi starorzeczami, rozlewiskami, kana³ami i zbiornikami wodnymi, staw na
polanie w Lesie Rêdziñskim, kompleks zbiorników
w Lesie Strachociñskim i w jego pobli¿u wraz ze
Stawem Strachociñskim, stawy Swojczyckie oraz
starorzecze na Wyspie Opatowickiej.
Pola uprawne
Pola uprawne we Wroc³awiu znajduj¹ siê g³ównie na obrze¿ach miasta, a wiêksze zwarte powierzchnie le¿¹ w zachodniej czêœci miasta. S¹ to
z regu³y uprawy wielkoobszarowe roœlin zbo¿owych lub mniejsze uprawy warzyw i owoców.
Wiêkszoœæ z nich jest prowadzona przy du¿ym
udziale œrodków ochrony roœlin i nawozów sztucznych. Jednak pomimo tego mo¿na tu jeszcze zaobserwowaæ charakterystyczne dla tego œrodowiska
roœlinny i zwierzêta. Najczêœciej obserwowanymi
gatunkami na polach s¹ sarny, skowronki i ba¿anty.
Na polach w okolicach Z³otnik co roku w okresie
zimowym stale przebywa stado saren sk³adaj¹ce
siê z kilku osobników [TG]. Skowronki jeszcze
doœæ licznie gnie¿d¿¹ siê na wiêkszych obszarach
zajêtych pod uprawê. Stwierdzano je na Oporowie
[AG], Leœnicy [TG] i Zakrzowie [ID]. Rzadziej
mo¿na spotkaæ kuropatwy i przepiórki [118]. Najliczniej pojawiaj¹ siê jednak ptaki przylatuj¹ce tutaj

na ¿er np. stada szpaków, gawronów lub wróbli.
Powierzchnia pól ulega we Wroc³awiu ci¹g³emu
zmniejszaniu z powodu zajmowania terenu pod
zabudowê, co ³atwo mo¿na zaobserwowaæ np. na
Z³otnikach lub Jagodnie.
£¹ki
Wroc³aw ze wzglêdu na rozleg³¹ sieæ rzek
i kana³ów posiada stosunkowo du¿¹ iloœæ ³¹k.
Wiêkszoœæ z nich tworzy cztery kompleksy:
• ³¹ki w miêdzywalu Odry
• ³¹ki w dolinie Widawy
• pola irygacyjne
• pola wodonoœne
£¹ki po³o¿one w miêdzywalu Odry i nad jej
kana³ami ci¹gn¹ siê prawie nieprzerwanie na ca³ej
ich d³ugoœci, z wyj¹tkiem odcinków przechodz¹cych przez centrum miasta. Cenne z punktu widzenia przyrodniczego s¹ m.in. fragmenty le¿¹ce pomiêdzy wysp¹ Opatowick¹ a ul. Na Grobli, w otoczeniu lasu Strachociñskiego oraz fragmenty ³¹k
przy jazie Bartoszowickim. Na pierwszym obszarze wystêpuj¹ ³¹ki zmiennowilgotne i wilgotne, na
których mo¿na spotkaæ rzadkie gatunki roœlin, takie
jak: groszek b³otny, rutewka ¿ó³ta, czosnek k¹towaty, przytulia pó³nocna [3]. Drugi obszar to bardzo cenne zbiorowiska ³¹kowe ze zwi¹zku Molinion, a w trzecim miejscu wystêpuje najwiêksza
w Polsce populacja szafirka miêkkolistnego [ZD,
ZK].
Do cennych obszarów ³¹kowych nale¿y wliczyæ
tak¿e odcinek miêdzywala Odry ci¹gn¹cy siê od
Rêdzina po Swojczyce, gdzie zachowa³o siê wiele
gatunków charakterystycznych dla ³¹k zmiennowilgotnych – oman ³¹kowy, czosnek k¹towaty,
krwawnik kichawiec, rutewka ¿ó³ta, groszek liœciakowy i szafirek miêkkolistny.
W dolinie Widawy wystêpuj¹ szuwary oraz
zalewowe ³¹ki wyczyñcowe i w przyujœciowych
fragmentach ³¹ki selernicowe z cennymi roœlinami:
selernic¹ ¿y³kowan¹, krwiœci¹giem lekarskim,
wyczyñcem ³¹kowym, fio³kiem mokrad³owym
i czosnkiem k¹towatym. Na le¿¹cej wœród pól
ma³ej ³¹ce ko³o Zakrzowa wystêpuj¹ rzadkie motyle: fruczak prozerpina, który jako g¹sienica ¿ywi
siê wiesio³kiem dwuletnim oraz czerwoñczyk nieparek [AA].
Pola irygacyjne s¹ najwiêkszym zespo³em ³¹kowym Wroc³awia o powierzchni ponad 1000 ha.
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Powsta³y pod koniec XIX wieku, w celu oczyszczania œcieków miejskich. Utrzymywanie tak du¿ego,
otwartego i podmok³ego terenu zaowocowa³o
wykszta³ceniem ciekawych zespo³ów ³¹kowych.
Wystêpuj¹ tu miêdzy innymi ³¹ki rajgrasowe i ³¹ki
z ¿ycic¹ wielokwiatow¹, obszar poprzecinany jest
rowami i poroœniêty miejscami trzcinowiskiem.
Spotkaæ tu mo¿na wiele rzadkich roœlin, w tym
wpisane na Czerwon¹ Listê Roœlin Naczyniowych
Zagro¿onych w Polsce – groszek liœciakowy oraz
selernica ¿y³kowana [28, 27, ZD]. Wystêpuj¹ tutaj
licznie ptaki wodno-b³otne, z których do zagro¿onych w Polsce nale¿¹: kropiatka, zielonka, sieweczka obro¿na, w¹satka i coraz liczniejszy podró¿niczek [PW, 46]. Jest to równie¿ miejsce najwiêkszej koncentracji gniazd bociana bia³ego we
Wroc³awiu. W 2004 roku w bezpoœrednim otoczeniu pól irygacyjnych zajêtych by³o 8 gniazd, a z 6
wylecia³o ³¹cznie 14 m³odych [TG].
Tereny wodonoœne to rozleg³y obszar, którego
tylko czêœæ le¿y w granicach Wroc³awia. Rzeka
O³awa wraz z licznymi rozlewiskami i zbiornikami
wodnymi, kana³ami i ciekami tworzy cenny obszar
podmok³y na którym zachowa³y siê ³¹ki i zadrzewienia stanowi¹ce pozosta³oœci ³êgów wierzbowotopolowych. Do najcenniejszych œrodowisk nale¿¹
wystêpuj¹ce tutaj ³¹ki zmiennowilgotne z wieloma
gin¹cymi gatunkami: kosaæcem syberyjskim, mieczykiem dachówkowatym, wilczomleczem b³otnym, selernic¹ ¿y³kowan¹, zimowitem jesiennym,
goryczk¹ w¹skolistn¹ oraz groszkiem b³otnym [1,
3, 26]. Wiêkszoœæ terenu zosta³a zaproponowana
do objêcia ochron¹ jako obszar Natura 2000 „Gr¹dy w Dolinie Odry”. Problem stanowi zarastanie
czêœci ³¹k, które mo¿e doprowadziæ do utraty ich
nieprzeciêtnych wartoœci.
Inne œrodowiska (szlaki komunikacyjne, nieu¿ytki)
Gêsta sieæ torów kolejowych miejscami zajmuje znaczn¹ powierzchniê. Nasypy kolejowe, jako
mocno nas³onecznione i pozbawione wy¿szej roœlinnoœci, s¹ zamieszkiwane przez jaszczurkê
zwinkê [£I]. W¹skie pasy wzd³u¿ torów poroœniête
ró¿norodn¹ roœlinnoœci¹ zasiedlane s¹ przez ptaki
np.: kl¹skawkê, cierniówkê i s³owika rdzawego
[39]. S¹ one równie¿ wykorzystywane jako korytarze migracyjne, którymi zwierzêta i roœliny wnikaj¹
do miasta. Po³o¿one miêdzy ul. Grabiszyñsk¹
a Strzegomsk¹ nasypy licznych linii kolejowych
izoluj¹ trójk¹tny obszar zieleni, z ma³ymi laskami
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i ogródkami dzia³kowymi. System odwodnieñ nasypów tworzy rowy i ma³e zbiorniki. Na terenie tym
rozmna¿aj¹ siê zaskroñce, traszki zwyczajne
i ropuchy szare [£I].
Innym, zanikaj¹cym œrodowiskiem na terenie
miasta s¹ gruzowiska. Pozosta³e po okresie porz¹dkowania miasta po II wojnie œwiatowej wzgórza w czêœci zosta³y zagospodarowane (Oporów,
Wzgórze Andersa). Te, na których pozosta³y zbiorowiska samoczynnie wykszta³caj¹cej siê roœlinnoœci gruzowisk, stanowi¹ obecnie ostojê wielu sucholubnych i ciep³olubnych gatunków roœlin i zwierz¹t. Do obiektów takich zaliczyæ mo¿na Wzgórze
Gajowe z unikaln¹ w skali kraju faun¹ bezkrêgowców. Do niedawna podobne siedliska istnia³y na
obecnie rozbieranym Wzgórzu Miko³ajskim.
5.3. Przekształcenia flory
i fauny miasta
Zmiany w sk³adzie fauny i flory wynikaj¹ zarówno z rozrastania siê przestrzeni zainwestowanej miasta i w³¹czania w jego granice administracyjne nowych obszarów, jak i przystosowania niektórych gatunków (ich adaptacji) do nowych warunków wynikaj¹cych z dzia³alnoœci cz³owieka.
Przyk³adem gatunku „wch³oniêtego” przez miasto
mo¿e byæ dzik. Ssak ten, zwi¹zany z lasami i polami, ¿yje na obrze¿ach miasta, a jego obserwacje
na terenach silniej zurbanizowanych s¹ na razie
rzadkie. Dziki stwierdzono na ul. Skarbowców
i Pogodnej, a jeden osobnik, potr¹cony przez samochód wbieg³ do hipermarketu na Klecinie [SBZ].
Z czasem naturalny lêk u tych zwierz¹t mo¿e zostaæ prze³amany i zaczn¹ one zasiedlaæ parki
w centrum, podobnie jak to ma miejsce w innych
miastach (Szczecin, Trójmiasto). Do gatunków
które aktywnie skolonizowa³y teren miasta zaliczyæ
mo¿na sierpówkê. Go³¹b ten zasiedli³ w ci¹gu 80
lat niemal ca³¹ Europê, a Wroc³aw by³ jednym
z wielu miast na jego drodze na pó³noc i zachód
Europy [17]. Ptakiem charakterystycznym pod tym
wzglêdem dla Wroc³awia jest wrona siwa. Od lat
60. XX wieku zasiedla³a stopniowo ca³e miasto,
podobnie jak Moskwê czy Warszawê, i czuje siê
we Wroc³awiu doskonale osi¹gaj¹c jedno z najwy¿szych zagêszczeñ par/km2 na naszym kontynencie [55].
Obok gatunków przystosowuj¹cych siê do warunków miejskich s¹ te¿ te, które wycofuj¹ siê
z miasta lub wymieraj¹ na skutek zmian w œro-
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dowisku, na przyk³ad poprzez zajmowanie terenu
pod inwestycje. Po II wojnie œwiatowej zniszczony
Wroc³aw na swych gruzowiskach posiada³ liczn¹
populacjê królika, który nie jest ju¿ stwierdzany na
terenie miasta, a tak¿e dzierlatki – skowronka
zwi¹zanego z terenami ruderalnymi. W latach 80.
i 90. XX w. widywano ju¿ tylko pojedyncze pary
dzierlatki na terenie miasta [18, RG, £I], a obecnie
ptaki te s¹ spotykane tu¿ za granicami miasta na
¿wirowych skwerach w pobli¿u supermarketów na
Bielanach [DSZG, 39]. Coraz rzadsze staj¹ siê we
Wroc³awiu pospolite niegdyœ kosy i s³owiki rdzawe
[32], a coraz liczniejsza jest sroka, której miejsk¹
populacjê szacuje siê obecnie na ok. 2500 par [38].
Na gruzowiskach wykszta³ci³a siê te¿ specyficzna szata roœlinna. Wiele ciekawych zbiorowisk
roœlin ruderalnych wraz z odbudow¹ miasta stopniowo zanika³o i niektórych z pospolitych wczeœniej gatunków dziœ siê ju¿ nie spotyka. Do zanikaj¹cych œrodowisk nale¿¹ tak¿e ³¹ki na skutek zaprzestania koszenia lub przez œwiadome zalesianie.
Rozwój miasta przyczynia siê równie¿ do powstawania nowych œrodowisk. Czasem ich trwanie
jest ograniczone tylko do jednego sezonu (teren
budowy Mostu Milenijnego by³ miejscem gniazdowania sieweczki rzecznej [£I, ZJ]) lub kilku lat
(gruzowiska po wyburzanych zak³adach, piaszczyste skarpy powsta³e w trakcie prac ziemnych). Inne
trwaj¹ d³u¿ej, jak w przypadku trawiastych zboczy
zrekultywowanego sk³adowiska odpadów na Maœlicach. Na nowych osiedlach, po zakoñczeniu inwestycji, wykszta³caj¹ siê zespo³y roœlin synantropijnych (towarzysz¹cych cz³owiekowi), a i sami
mieszkañcy wsiedlaj¹ do przydomowych ogrodów
nowe gatunki przenosz¹c je z innych czêœci miasta,
a nawet kraju czy œwiata. Takie dzia³anie mo¿e byæ
niebezpieczne dla rodzimej przyrody, zw³aszcza
jeœli dotyczy bardzo ekspansywnych gatunków
obcych (np. kolczurka klapowana z Ameryki Pó³nocnej, rdestowiec ostrokoñczysty – roœlina z Azji
Wschodniej, z któr¹ po wprowadzeniu bardzo
trudno sobie poradziæ [ZD]). Do fauny miasta kilka
lat temu do³¹czy³y egzotyczne ¿ó³wie czerwonolice, wypuszczane przez hodowców do fosy i innych
zbiorników wodnych [AG, RSZ], a w 2004 roku
z drzewa zdjêto du¿¹ egzotyczn¹ jaszczurkê, która
trafi³a do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Opisane zmiany nastêpuj¹ tak szybko, ¿e mog¹ byæ
wychwycone jedynie fragmentarycznie, czêsto bez
mo¿liwoœci poznania przyczyn i przewidzenia
skutków jakie za sob¹ poci¹gn¹.

Gatunki reaguj¹ na zmiany w œrodowisku miejskim. Jedne je opuszczaj¹, a inne dostosowuj¹ siê
do nowych warunków. Ptaki takie jak pustu³ki,
kawki, jerzyki, jaskó³ki dymówki i oknówki wykorzystuj¹ budynki jako miejsca lêgów. Wszystkie
lêgn¹ siê nawet w centrum miasta, a soko³y pustu³ki
gnie¿d¿¹ce siê dawniej na drzewach i ska³ach,
zasiedlaj¹ w mieœcie wie¿e katedry, wiêkszoœci
koœcio³ów i niektóre wie¿owce. Nietoperze mroczki posrebrzane [ID] i karliki [£I] upodoba³y sobie
wie¿e koœcio³ów na Ostrowie Tumskim, prawdopodobnie przypominaj¹ce im ska³y, jako odpowiednie miejsce do godów. Jaskó³ki brzegówki,
zwykle zamieszkuj¹ce piaszczyste skarpy,
gnie¿d¿¹ siê w otworach drenarskich w ceglanym
brzegu Odry. Sikory bogatki i modraszki potrafi¹
za³o¿yæ gniazda w metalowych s³upkach, a szpaki
w uszkodzonej skrzynce œwiate³ sygnalizacyjnych
na skrzy¿owaniach. Kaczki krzy¿ówki za³o¿y³y
gniazda na koœciele p.w. Œw. Krzysztofa [AG]
i w klombie na œrodku placu Dominikañskiego [£I],
a tak¿e na balkonie budynku na Biskupinie [JW].
Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego za³o¿y³y koloniê czaple siwe, które przelatuj¹ nawet
nad Rynkiem.
Coraz wiêksz¹ elastycznoœæ w wybieraniu
miejsc pod gniazda wykazuj¹ tak¿e wroc³awskie
krukowate, które zwykle zak³adaj¹ gniazda na
drzewach. Wrony siwe odby³y lêg na dachu budynku i na czynnym dŸwigu budowlanym [55], a sroki
i kruki na s³upach energetycznych wysokiego napiêcia [AG, 38]. Sroki i wrony o œwicie systematycznie przeszukuj¹ balkony wie¿owców w poszukiwaniu po¿ywienia. Wrony siwe nauczy³y siê
wykorzystywaæ jesieni¹ ruch uliczny zrzucaj¹c pod
jad¹ce samochody orzechy w³oskie i ¿o³êdzie, by
po ich rozjechaniu wydziobywaæ zawartoœæ. [AG,
£I]. Pustu³ki równie¿ przyzwyczai³y siê do ruchu
samochodowego, gdy¿ poluj¹ na trawnikach rozdzielaj¹cych jezdnie.
Równie¿ ssaki coraz g³êbiej wnikaj¹ do centrum
miasta i dostosowuj¹ siê do panuj¹cych tu warunków. Kuny domowe zasiedli³y strychy i poddasza
nie tylko w dzielnicach willowych, ale równie¿
w centrum miasta. Lisy penetruj¹ we Wroc³awiu
podwórka i œmietniki w ca³ym mieœcie (np. wœród
kamienic wokó³ placu Staszica [£I]) i niektóre
z nich nauczy³y siê ju¿ przeskakiwaæ przez p³oty
w ogrodach [JPSZ, TG], a tak¿e przechodziæ przez
skrzy¿owania na zielonym œwietle [ZJ]. Je¿e wyjadaj¹ karmê wystawian¹ w miseczkach dla zdzicza-
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Rys. 1.
Rozmieszczenie gniazd bociana bia³ego we Wroc³awiu w 2004 r. (Tomasz Gottfried).

Rys. 2.
Rozmieszczenie kolonii gawrona we Wroc³awiu (Krzysztof Ostrowski).
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Rys. 3.
Wystêpowanie sarny we Wroc³awiu (Tomasz Gottfried).

Fot. 12.
Gniazdo bociana bia³ego przy budynkach akademików Politechniki Wroc³awskiej,
ul. Wittiga (Gulden Atkin).
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³ych kotów, przeszukuj¹ rozsypane œmieci oraz
nauczy³y siê przeciskaæ przez ogrodzenia z siatki
z du¿ymi oczkami [DJB]. Borsuki i sarny coraz
czêœciej spotykane s¹ w zabudowanych dzielnicach
[ZJ, SBZ], a w czasie budowy estakady pod Most
Milenijny wyjêto borsuka z otwartej studzienki
kanalizacyjnej [ZJ]. W 2004 roku na czwartym
piêtrze jednego z bloków przy ul. Boles³awa Chrobrego, znaleziono zab³¹kanego na klatce schodowej m³odego jenota [12].
Zimuj¹ce w mieœcie borowce wielkie zamiast
dziupli starych drzew zaczê³y wykorzystywaæ
szczeliny przy oknach Muzeum Narodowego
[RSZ]. Do bardziej niecodziennych zachowañ zaliczyæ mo¿na bêbnienie dziêcio³a w metalow¹
czêœæ latarni ulicznej ko³o Parku Zachodniego
[MKO] czy próby ¿erowania pary pe³zaczy na
betonowych s³upach latarni ulicznych u zbiegu ulic
Rac³awickiej i Jastrzêbiej [AG].
Niektóre zmiany nastêpuj¹ powoli i s¹ zauwa¿alne dopiero na przestrzeni dziesiêcioleci. Do takich procesów zaliczyæ mo¿na zmniejszenie u zimuj¹cych we Wroc³awiu gawronów dystansu
ucieczki (odleg³oœci miêdzy cz³owiekiem a pta-
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kiem, po przekroczeniu której nastêpuje ucieczka),
który w ci¹gu ostatnich 20 lat zmala³ o ponad po³owê i obecnie zbli¿a siê do dystansu ucieczki go³êbia miejskiego [AG]. Te wszystkie dowody na
stopniowe przystosowywanie siê gatunków do
¿ycia w naszym mieœcie, tu¿ obok cz³owieka, daj¹
nadziejê na ich przetrwanie, ale równoczeœnie
budz¹ obawê, ¿e poprzez œwiadome i nieœwiadome
dzia³ania ludzi zmieniaj¹ siê zachowania dzikich
gatunków zwierz¹t.
5.4. Zewnętrzne powiązania
przyrodnicze
Wroc³aw le¿y na Nizinie Œl¹skiej która opiera
siê na po³udniu o Przedgórze Sudeckie, od pó³nocy
otacza j¹ Wa³ Trzebnicki, a na po³udniowymwschodzie zamyka Wy¿yna Œl¹ska. Po³udniow¹
czêœæ miasta obejmuje p³at ¿yznych gleb, który
rozci¹ga siê na Równinie Wroc³awskiej. Czarne
ziemie, jako gleby najwy¿szych klas bonitacyjnych, s¹ bardzo intensywnie wykorzystywane do
produkcji rolnej, co odbija siê na wartoœciach przyrodniczych obszaru le¿¹cego na po³udnie od mia-

Fot. 13.
Roœlinnoœæ nad brzegiem Starej Odry w rejonie pomiêdzy Mostem Warszawskim
i Mostem Trzebnickim (Janusz Jakubiak).

72

Biotyczne elementy œrodowiska

sta. Równina Wroc³awska stanowi wylesion¹ i silnie
przekszta³con¹ przyrodnicz¹ bia³¹ plamê. Najbli¿szymi obiektami o znacz¹cych wartoœciach
przyrodniczych s¹ widoczny z daleka Masyw
Œlêzy i kompleks wzgórz na Przedgórzu Sudeckim
oraz przecinaj¹ce równinê doliny rzek Bystrzycy
i Strzegomki oraz O³awy, a przede wszystkim
dolina Odry.
Na pó³nocny-zachód od miasta w okolicach
Przedmoœcia zachowa³y siê bardzo cenne torfowiska niskie nazywane „Zielonymi £¹kami”, a nieco
dalej nadodrzañskie lasy ³êgowe w okolicach Malczyc i Lubi¹¿a oraz cenne ³¹ki ko³o Zagórzyc [51].
W okolicach Domaszczyna oraz w Borowej Oleœnickiej le¿¹ ciekawe przyrodniczo stawy hodowlane, a na po³udnie od tych ostatnich wystêpuj¹
wiêksze kompleksy leœne, które ci¹gn¹ siê poprzez
dolinê Widawy a¿ do doliny Odry w okolicach
Jelcza-Laskowic i O³awy gdzie utworzono kilka
rezerwatów. Na pó³noc od Wroc³awia rozci¹gaj¹
siê Wzgórza Trzebnickie miêdzy innymi z ciekawymi w¹wozami lessowymi i fragmentami buczyn.

Wroc³aw jest du¿ym miastem le¿¹cym po obu
stronach rzeki (kolejnym tak du¿ym oœrodkiem na
szlaku Odry jest dopiero Szczecin) i stanowi siln¹
barierê przegradzaj¹c¹ dolinê rzeczn¹. Miasto rozrastaj¹c siê i zabieraj¹c wci¹¿ nowe tereny pod
zabudowê i inwestycje infrastrukturalne silnie oddzia³ywuje na okoliczn¹ przyrodê. Poprzez rozbudowê infrastruktury drogowej i rozwój turystyki
weekendowej wp³yw tak wielkiego skupiska ludzi
siêga znacznie poza granice municypalne. Równoczeœnie na tle ubogiej przyrodniczo Równiny Wroc³awskiej miasto z budynkami, parkami, lasami,
zbiornikami wodnymi oraz nieu¿ytkami, ogrodami
i polami, tworzy mozaikê œrodowisk stanowi¹c¹
ostojê dla wielu gatunków, które to zurbanizowane
œrodowisko wabi du¿¹ liczb¹ schronieñ i pokaŸnymi zasobami pokarmowymi. W wielu miejscach
doliny Odry, pomimo jej silnych antropogenicznych przekszta³ceñ (skanalizowanie koryta rzecznego, obwa³owanie, inna zabudowa hydrotechniczna) zachowa³ siê krajobraz o wysokim stopniu
naturalnoœci, z bogatymi zbiorowiskami roœlinnoœci.

Fot. 14.
Zadrzewienie na wale nad Odr¹ (rejon mostu Warszawskiego).
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Roœliny, poprzez ró¿ne strategie rozsiewania
nasion, wykorzystuj¹ ka¿de dogodne dla siebie
œrodowisko pojawiaj¹ce siê w ich zasiêgu i podbijaj¹ nowe tereny równie skutecznie jak zwierzêta
[41]. Tej ekspansji zwierz¹t i roœlin sprzyjaj¹ korytarze ekologiczne, czyli obszary umo¿liwiaj¹ce
migracjê roœlin, zwierz¹t lub grzybów [57]. Wêdrówki osobników zapewniaj¹ wymianê puli genowej pomiêdzy lokalnymi populacjami, co z kolei
zapobiega efektowi wsobnoœci, czyli kojarzenia siê
osobników o podobnym kodzie genetycznym
i powolnemu wymieraniu izolowanych populacji.
Korytarzami ekologicznymi mog¹ byæ szerokie
miedze, pasy zadrzewieñ i zakrzaczeñ, cieki wodne, ogródki dzia³kowe, szpalery drzew, nasypy
kolejowe itp.
Rzeka to wygodny szlak wêdrowny niektórych
roœlin, które porywane przez nurt przemieszczaj¹
siê na znaczne odleg³oœci jako nasiona, k³¹cza, a
niekiedy ca³e doros³e osobniki. Rzeka i rosn¹ce nad
ni¹ lasy daj¹ równie¿ mo¿liwoœæ migracji bezkrêgowcom (chrz¹szczom wodnym, wa¿kom, motylom, œlimakom itd.) i krêgowcom (zw³aszcza p³a-
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zom, rybom i ssakom). Najmniej problemów z pokonywaniem bariery, jak¹ stanowi Wroc³aw, maj¹ ptaki
i nietoperze. Oblicza siê, ¿e rzekê jako korytarz
ekologiczny wykorzystuje podczas wêdrówek 85
gatunków ptaków wodnych i b³otnych, ale jeœli
wystêpuj¹ nad ni¹ lasy ³êgowe z takiego korytarza
korzystaj¹ równie¿ ptaki leœne i ³¹czna liczba gatunków wzrasta a¿ do 160 [52]. Choæ du¿e rzeki
w Polsce nie pokrywaj¹ siê z trasami wêdrówek
ptaków, to Odra i jej rozlewiska spe³niaj¹ wa¿n¹
rolê jako miejsca odpoczynku i zdobywania pokarmu dla wielu europejskich gatunków w czasie
przelotów. Wydawa³oby siê, ¿e naj³atwiej wêdrowaæ jest rybom, ale powa¿n¹ przeszkod¹ stanowi¹
dla nich jazy i urz¹dzenia piêtrz¹ce na miejskim
odcinku Odry. Trudnoœci w przedostawaniu siê
przez zwart¹ zabudowê Wroc³awia maj¹ wiêksze
ssaki, które zapêdzaj¹ siê wzd³u¿ dolin rzecznych
g³êboko w miasto.
Od po³udnia Bystrzyca i Strzegomka p³yn¹
w kierunku miasta tworz¹c naturalny korytarz,
omijaj¹cy wiêksz¹ czêœæ Wroc³awia od strony zachodniej. Rzeka O³awa biegn¹c z po³udnia zbli¿a

Fot. 15.
Dolina Odry wraz z dolinami innych rzek Wroc³awia mo¿e tworzyæ system korytarzy
ekologicznych (Tomasz Gottfried).
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siê do Odry i p³ynie równolegle do niej, a w granice
miasta wchodzi szerokim klinem terenów wodonoœnych. Od jej ujœcia Odra p³ynie przez zwart¹ zabudowê centrum miasta pod licznymi mostami,
zamkniêta œluzami i wœród umocnionych brzegów.
Na wysokoœci dzielnicy Szczepin ponownie odzyskuje swój charakter nizinnej rzeki z szerokim
korytem i miêdzywalem. Miejski, trudny do przebycia dla zwierz¹t odcinek, ze wzglêdu na zwart¹
zabudowê i umocnione brzegi ma zaledwie 3,5 km
d³ugoœci. Jednak odtworzenie korytarza ekologicznego w tej czêœci miasta jest nierealne. Dobrym
rozwi¹zaniem by³oby przygotowania alternatywnego korytarza ekologicznego wzd³u¿ Kana³u Odp³ywowego, biegn¹cego pomiêdzy Swojczycami
a Strachocinem, ³¹cz¹cego Widawê z Odr¹ oraz
dalej w oparciu o dolinê Widawy.
Na Równinie Wroc³awskiej wzd³u¿ drobnych
cieków wodnych nale¿a³oby rozpocz¹æ odtwarzanie zadrzewieñ i szerokich pasów buforowych, tak,
aby po³¹czyæ nimi dolinê O³awy i Bystrzycy. Korytarz taki mia³by olbrzymie znaczenie krajobrazowe
oraz pozwoli³by na ³atwiejsz¹ wymianê puli genowych miêdzy izolowanymi dolinami rzecznymi.
Utworzenie takiego korytarza w oparciu o tereny
zielone w samym mieœcie wydaje siê coraz mniej
realne ze wzglêdu na rozbudowê kompleksu handlowego w Bielanach, budowê obwodnicy drogowej oraz koniecznoœæ pokonywania przez ssaki
du¿ej liczby ruchliwych dróg.
Trudno zidentyfikowaæ wszystkie istniej¹ce
korytarze ekologiczne na terenie miasta, ale do
g³ównych nale¿¹ wszystkie doliny rzeczne. Du¿e
znaczenie maj¹ równie¿ ci¹gi terenów zielonych –
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parków, lasów, ogrodów przydomowych, ogródków
dzia³kowych, ³¹k i pól, które nale¿y ³¹czyæ poprzez
tworzenie pasów zieleni. Tworzenie nowych
korytarzy powinno byæ podejmowane œwiadomie, z
myœl¹ o konkretnych grupach zwierz¹t, tak aby nie
zastêpowaæ ju¿ istniej¹cych cennych siedlisk i
gatunków – pospolitymi (np. poprzez zalesianie ³¹k).
5.5. Przyroda Wrocławia na tle
innych aglomeracji
Porównywanie wartoœci przyrodniczych ró¿nych miast pomiêdzy sob¹ jest bardzo trudne
i opieraæ siê mo¿e o niektóre wskaŸniki liczbowe.
Jednym z przyjmowanych wskaŸników jest iloœæ
zieleni miejskiej w przeliczeniu na mieszkañca.
Poniewa¿ nadodrzañski las z okaza³ymi dêbami
mo¿e powierzchni¹ odpowiadaæ m³odnikowi,
a jego bioró¿norodnoœæ jest nieporównywalnie
wiêksza, wskaŸnik ten ilustruje bardziej jakoœæ
¿ycia mieszkañców ani¿eli stopieñ zachowania
wartoœci przyrodniczych. Poni¿ej prezentujemy
ogólne wiadomoœci o zieleni, gruntach rolnych
i nieu¿ytkach oraz informacjê o powierzchni i liczbie mieszkañców porównywanych miast.
Wroc³aw pod wzglêdem iloœci zieleni ogólnodostêpnej przypadaj¹cej na jednego mieszkañca
wypada podobnie jak Warszawa, pozostawiaj¹c
daleko w tyle Kraków, który ma mniej lasów, jak
i parków i zieleñców. Sytuacja Wroc³awia ulegnie
poprawie dziêki uchwale nr LII/3183/06 Rady
Miejskiej Wroc³awia z dnia 8 czerwca 2006 r.,
zatwierdzaj¹cej „Powiatowy program zwiêkszania
lesistoœci Miasta Wroc³awia”, który zak³ada wzrost
lesistoœci do ok. 11,6% w 2028 r.
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Porównanie wartoœci przyrodniczych miast
mo¿na oprzeæ na dwóch grupach zwierz¹t: p³azach
jako wyznaczniku dobrze zachowanych zbiorników wodnych oraz ptakach, których liczba gatunków lêgowych wskazuje na ró¿norodnoœæ i jakoœæ
œrodowisk. Poznanie gadów i ryb jest zbyt s³abe
aby dokonaæ takich porównañ, a obecnoœæ ssaków
w terenie miejskim jest stosunkowo trudno wykrywalna i s¹ to czêsto gatunki zbyt mobilne i elastyczne, aby jednoznacznie wskazywaæ na typ cennego
œrodowiska.
Bardzo podobny zespó³ gatunków p³azów wystêpuje w Warszawie i Wroc³awiu. W zbiornikach
stolicy nie stwierdzono rzekotki drzewnej, ale pod
wzglêdem liczebnoœci sytuacja we Wroc³awiu
wydaje siê byæ gorsza. Poznañ posiada liczne i silne
populacje p³azów, które utrzymuj¹ siê w mieœcie
miêdzy innymi dziêki istniej¹cym korytarzom ekologicznym sprzyjaj¹cym wymianie osobników pomiêdzy zbiornikami wodnymi. Wroc³aw pod tym
wzglêdem wypada najgorzej spoœród trzech prezentowanych miast. Mimo to w porównaniu z wieloma miastami Europy Zachodniej fauna p³azów
Wroc³awia wykazuje du¿¹ ró¿norodnoœæ [PK, 1,
30, 54, 59].
Niebawem prawdopodobnie liczba p³azów
Wroc³awia mo¿e siê powiêkszyæ, gdy¿ poza 11
gatunkami wykazanymi w zestawieniu, w roku
2005 w osiedlu Ramiszów (ok 100 metrów za
granic¹ miasta), wykryto obecnoœæ ropuchy paskówki [AA].
Liczba lêgowych gatunków ptaków stanowiæ
mo¿e wskaŸnik ró¿norodnoœci i jakoœci siedlisk.

Pod wzglêdem wyboru miejsca na gniazdo ptaki s¹
doœæ wymagaj¹ce i wra¿liwe na zachodz¹ce zmiany w ich œrodowisku. St¹d sk³ad awifauny miast
odzwierciedla stan zachowania struktur przyrodniczych.
Pomimo tego, ¿e na terenie Wroc³awia zachowa³o siê stosunkowo du¿o odpowiednich dla ptaków siedlisk, to jednak zarówno w Warszawie, jak
i Poznaniu stwierdzono znacznie wiêcej gatunków
lêgowych. Oba te miasta posiadaj¹ du¿e zbiorniki
wodne o naturalnym charakterze, których brakuje
we Wroc³awiu. Du¿e znaczenie mo¿e mieæ objêcie
ochron¹ rezerwatow¹ najcenniejszych terenów
w tych miastach oraz fakt, ¿e granicz¹ z du¿ymi
kompleksami leœnymi. W przypadku Poznania jest
to Wielkopolski Park Narodowy i Puszcza Zielonki, a Warszawy Kampinowski Park Narodowy
i w obrêbie miasta Lasy Kabackie (pozosta³oœæ
Puszczy Mazowieckiej) [43, 53, 54].
Bocian bia³y jest przyk³adem gatunku ptaka
wskaŸnikowego dla ³¹k podmok³ych i stosunkowo
ekstensywnej gospodarki rolnej. Obecnoœæ tego
gatunku w miastach œwiadczy o wystêpowaniu
bogatych ¿erowisk z wieloma gatunkami zwierz¹t,
którymi od¿ywia siê bocian bia³y.
Wyj¹tkowo dobra sytuacja bociana bia³ego we
Wroc³awiu zwi¹zana jest z istnieniem pól irygacyjnych i terenów wodonoœnych, które stanowi¹ bardzo zasobne ¿erowiska tego gatunku.
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6. OBIEKTY I OBSZARY
CHRONIONE
6.1. Uwarunkowania prawne
Prawna ochrona przyrody pojawi³a siê jako reakcja na postêpuj¹c¹ degradacjê œrodowiska oraz
z chêci zachowania dla przysz³ych pokoleñ piêkna
krajobrazu i zasobów naturalnych. Prekursorem
idei ochrony przyrody w Europie by³a Anglia,
a pierwszy rezerwat przyrody powsta³ we Francji
w 1852 roku. Dwadzieœcia lat póŸniej powo³ano
w USA pierwszy park narodowy. W Polsce znane
s¹ zarz¹dzenia królewskie chroni¹ce bobry, zwierzêta ³owne i tury a pierwsze ustawy z 1868 roku
chroni³y zwierzêta Tatr i gatunki uznawane za po¿yteczne.
Obecnie Konstytucja RP w art. 5 mówi, ¿e
„Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronê œrodowiska, kieruj¹c siê zasad¹ zrównowa¿onego
rozwoju” a w art. 86 nak³ada na wszystkich obowi¹zek dba³oœci o œrodowisko oraz odpowiedzialnoœæ za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Prawodawstwo polskie posiada zapisy, które
reguluj¹ szczegó³owo zasady korzystania ze œrodowiska i wprowadzaj¹ normy dotycz¹ce ochrony
zasobów przyrodniczych. S¹ nimi ustawy: o lasach, o ochronie przyrody, o ochronie zwierz¹t,
o ochronie gruntów rolnych i leœnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo ochrony œrodowiska. Oprócz nich obowi¹zuj¹ ratyfikowane
przez nasz kraj konwencje miêdzynarodowe:
o obszarach wodno-b³otnych (tzw. konwencja
RAMSAR), o miêdzynarodowym handlu dzikimi
zwierzêtami i roœlinami (tzw. konwencja WASZYNGTOÑSKA), o ochronie gatunków wêdrownych (tzw. konwencja BOÑSKA), o ochronie
gatunków dzikiej fauny i flory (tzw., konwencja
BERNEÑSKA) oraz o ró¿norodnoœci biologicznej.
Szczególnie istotne, po wst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej, sta³y siê zapisy dyrektyw
w sprawie dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywy PTASIEJ) oraz dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywy
SIEDLISKOWEJ). Dyrektywy te stanowi¹ podstawê do wyznaczania terenów sieci NATURA
2000. Pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek
wytypowaæ obszary oraz zapewniæ podejmowanie
skutecznych dzia³añ zapewniaj¹cych przetrwanie
wa¿nych dla kontynentu siedlisk i gatunków. Sieæ
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obejmuje Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)
wyznaczane dla ochrony siedlisk wytypowanych
gatunków ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony (SOO) tworzone dla ochrony zanikaj¹cych siedlisk. Na tych terenach mo¿e byæ nadal prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza, ale wprowadzanie
nowych inwestycji nie mo¿e negatywnie wp³ywaæ
na przedmiot ochrony.
Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wszystkich
form ochrony przyrody, sposobu ich powo³ywania
i zarz¹dzania odnajdziemy w Ustawie o ochronie
przyrody, która po nowelizacji reguluje tak¿e zasady funkcjonowania obszarów Natura 2000. Ale
nowoczesna ochrona przyrody to nie tylko obejmowanie ochron¹ cennych gatunków i siedlisk, ale
tak¿e tworzenie korytarzy ekologicznych, rozwój
edukacji i badañ naukowych, w³¹czenie ochrony
przyrody do planowania oraz czynna ochrona gatunków i siedlisk. Ustawa obliguje do uwzglêdniania wymogów ochrony przyrody w strategii rozwoju gmin, studiach uwarunkowañ, kierunkach zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Ustawa o ochronie przyrody (art. 4) nak³ada
obowi¹zek dba³oœci o przyrodê na wszystkie organy administracyjne, podmioty i osoby prawne oraz
fizyczne. Obliguje w ten sposób w³adze samorz¹dowe do podejmowania dzia³añ dla ochrony wartoœci przyrodniczych na podleg³ym im terenie. Artyku³ 6 ustawy wymienia 10 form ochrony przyrody
i wszystkie one mog¹ byæ powo³ywane na terenach
miejskich. Przy czym parki narodowe (obszary
o powierzchni co najmniej 1000 ha.) oraz parki kra-
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jobrazowe s¹ zwykle obszarami du¿ymi i wchodz¹
tylko czêœciowo w granice administracyjne miast.
Park narodowy oraz obszary sieci Natura 2000
wprowadzane s¹ rozporz¹dzeniem Rady Ministrów, natomiast rezerwaty i parki krajobrazowe
rozporz¹dzeniem wojewody. Formy ochrony
w postaci obszaru chronionego krajobrazu, zespo³u
przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, u¿ytku ekologicznego oraz pomników przyrody mog¹ byæ powo³ywane przez wojewodê lub radê gminy (art. 44). Ustawa daje miastu
szerokie mo¿liwoœci w doborze i wykorzystaniu
ró¿nych form ochrony, a prezydent miasta jest
uznawany za organ ochrony przyrody (art 91).
Ustawa o ochronie przyrody w rozdziale 4 wyznacza sposób wydawania zezwoleñ, naliczania op³at
i kar za usuwanie lub niszczenie zieleni na terenie
miasta. Przepisy te przyczyniaj¹ siê do ograniczenia niekontrolowanej wycinki drzew i krzewów
oraz do ograniczania szkód w zieleni miejskiej
podczas prowadzenia inwestycji.

6.2. Wrocław na tle systemu
obszarów chronionych regionu
W roku 2004 województwo dolnoœl¹skie
z 18,1% powierzchni objêtej ró¿nymi formami
ochrony (bez obszarów NATURA 2000) znajdowa³o siê na przedostatniej pozycji w Polsce przed
województwem ³ódzkim (16,4%), i daleko za liderami – województwami ma³opolskim (58,9%)
i œwiêtokrzyskim (61,9%) [6].

Tab. 1.
Obszary chronione na terenie woj. dolnoœl¹skiego i miasta Wroc³aw. Stan na dzieñ
31 XII 2004 [6].
Forma ochrony
parki narodowe
rezerwaty
parki krajobrazowe
obszary chronionego
krajobrazu
u¿ytki ekologiczne
stanowiska
dokumentacyjne
zespo³y przyrodniczokrajobrazowe
pomniki przyrody

Województwo
dolnoœl¹skie
2
65
12
25

w tym Wroc³aw

90
0

3
0

10

1

2601

95

* fragment parku w granicach administracyjnych Wroc³awia

0
0
1*
0
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Obszary chronione w województwie dolnoœl¹skim uk³adaj¹ siê w dwa pasy omijaj¹ce Wroc³aw.
Pó³nocny tworz¹ Przemkowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy i najwiêkszy w Polsce Park Krajobrazowy Doliny Baryczy [4]. Pomiêdzy nimi rozsianych jest kilka rezerwatów z których najdalej na zachód wysuniêty
jest Rezerwat Torfowisko pod Wêgliñcem,
a w pobli¿u Wroc³awia rezerwaty: Zabór k. Miêkini, Jod³owice k. Brzegu Dolnego oraz Las Bukowy
w Skarszynie. Pas po³udniowy zwi¹zany jest
z Sudetami i sk³ada siê z 2 parków narodowych
(Karkonoski i Gór Sto³owych), 7 parków krajobrazowych i rozsianymi na tym terenie rezerwatami od
granicy z Niemcami (Gr¹dy ko³o Posady) po rezerwaty w Górach Bardzkich (Cisy i Cisowa Góra).
Pomiêdzy tymi dwoma pasami na Przedgórzu
Sudeckim le¿y Œlê¿añski Park Krajobrazowy
z góruj¹c¹ nad okolic¹ Œlê¿¹ (718 m n.p.m.) oraz
Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy, jedyny park
krajobrazowy le¿¹cy czêœciowo w granicach administracyjnych Wroc³awia.
To nierównomierne rozmieszczenie obszarów
chronionych wynika z ró¿norodnoœci form jakie
tworz¹ góry, a tym samym nagromadzenie w tym
obszarze znacznych stanowisk rzadkich gatunków
roœlin i zwierz¹t. Sprzyja temu nie tylko wykszta³cenie w górach odmiennych piêter roœlinnych, ale
tak¿e znaczne rozdrobnienie tamtejszych gospodarstw rolnych. Na ni¿u, a zw³aszcza w rejonie
wystêpowania p³atu czarnych ziem, który zosta³
silnie wylesiony ju¿ w œredniowieczu, wielkoœæ
gospodarstw rolnych i intensywnoœæ produkcji jest
bardzo wysoka. Ma to decyduj¹cy wp³yw na zachowanie roœlinnoœci na tym obszarze. Patrz¹c na
mapê ochrony przyrody w Polsce ma siê wra¿enie,
¿e Wroc³aw le¿y na nic nie znacz¹cej bia³ej plamie
pomiêdzy oddalonymi od siebie terenami o wyj¹tkowych wartoœciach. Tymczasem wzd³u¿ Odry
wystêpuj¹ szczególnie cenne lasy ³êgowe i gr¹dy,
a tak¿e ³¹ki zalewowe i zmiennowilgotne, a istniej¹cy system obszarów chronionych w tej czêœci
województwa jest bardzo skromny w stosunku do
wartoœci jakie reprezentuje. Przyroda w dolinie
Odry zas³uguje na ochronê nawet w formie parku
narodowego [7]. Ustanowienie parku narodowego
w bezpoœrednim s¹siedztwie du¿ego miasta wp³ywa pozytywnie na jakoœæ powietrza, wody i stanowi enklawê spokoju oraz staje siê jedn¹ z atrakcji
miasta. Wiele du¿ych miast ma w bezpoœrednim

s¹siedztwie parki narodowe, np: Warszawa, Kraków, Poznañ, Kielce.
6.3. Obiekty i tereny chronione
Wrocławia
Celem ochrony przyrody jest zachowanie,
zrównowa¿one u¿ytkowanie i odnawianie zasobów przyrody: dziko wystêpuj¹cych roœlin, grzybów, zwierz¹t i ich siedlisk oraz kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, krajobrazu, zieleni w miastach. W zale¿noœci od przedmiotu ochrony i jego
wartoœci stosuje siê ró¿ne formy ochrony. We Wroc³awiu dotychczas powo³ano do istnienia pomniki
przyrody, u¿ytki ekologiczne, zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy, a niewielka czêœæ miasta wesz³a
w sk³ad parku krajobrazowego.
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy utworzony zosta³ w 1998 roku i obejmuje czêœæ doliny rzeki
Bystrzycy wraz z przylegaj¹cymi starorzeczami,
³¹kami oraz fragmentami lasów ³êgowych i gr¹dów. Pó³nocna granica parku siêga wzd³u¿ doliny
Bystrzycy do mostu Ratyñskiego, a tak¿e obejmuje
w ca³oœci Las Ratyñski. Na tym odcinku silnie
meandruj¹ca rzeka ma naturalny charakter. Uroku
dodaj¹ jej zadrzewienia wraz z bujnym podszytem,
ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ brzegu oraz starorzecza. Jest
to najmniej zmieniony w granicach Wroc³awia
fragment tej rzeki. Walory terenu mo¿na podziwiaæ
dziêki przygotowanej przez miasto œcie¿ce przyrodniczo-edukacyjnej Jarno³tów-Ratyñ.
Sieæ Natura 2000
Wraz ze wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej przyjêliœmy nowy system ochrony przyrody.
Polega on na wytypowaniu sieci obszarów zgodnie
z ustalonymi dla ca³ej wspólnoty zasadami, pozwalaj¹cych w kompleksowy sposób chroniæ najbardziej zagro¿one siedliska i gatunki. Na terenie Wroc³awia znajduje siê wiele terenów spe³niaj¹cych
warunki do objêcia t¹ form¹ ochrony, z których piêæ
najcenniejszych fragmentów wytypowano do w³¹czenia do sieci. Spoœród nich tylko „Las Pilczycki”
i „Dolina Widawy” znajduj¹ siê w ca³oœci lub
w znacznej czêœci w obrêbie granic miasta.
W przypadku pozosta³ych fragmenty Wroc³awia
stanowi¹ tylko niewielk¹ czêœæ ostoi. Z tych obszarów dotychczas zatwierdzono jeden, dwa s¹ potencjalnymi obszarami, wobec których obowi¹zuj¹ te
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same procedury jak w przypadku zatwierdzonych, a
dwa zosta³y niedawno zg³oszone.
Gr¹dy Odrzañskie
Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje
fragment doliny Odry od okolic Lewina Brzeskiego
do Wroc³awia. Jest to bardzo cenny teren wystêpowania wielu rzadkich gatunków ptaków zwi¹zanych z dolinami du¿ych rzek. W granice miasta
wchodzi niewielka czêœæ tego obszaru, obejmuj¹c
krótki odcinek Odry i Las Strachociñski z przyleg³ymi ³¹kami. Na fragmencie „miejskim” stwierdzono lêgi trzmielojada, jastrzêbia, b³otniaka stawowego, b¹ka, dziêcio³a œredniego i zielonosiwego
[AA]. Gr¹dy Odrzañskie zosta³y ju¿ oficjalnie zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹ jako obszar
sieci Natura 2000.
Gr¹dy w Dolinie Odry
Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk obejmuj¹cy fragmenty doliny Odry na odcinku od granicy województwa opolskiego do Wroc³awia. W
mieœcie obejmuje tereny wodonoœne, Las Strachociñski, Wyspê Opatowick¹ oraz okoliczne nadrzeczne ³¹ki. Wystêpuj¹ tutaj dobrze zachowane
fragmenty lasów ³êgowych i gr¹du oraz ³¹ki zmiennowilgotne. S¹ to jedne z najcenniejszych terenów
wroc³awskich obfituj¹ce w rzadkie gatunki utrzymuj¹ce tutaj stabilne populacje. Wystêpuje tu rzadki motyl nocny Acosmetia caliginosa [AM] oraz
z gin¹cych roœlin zimowit jesienny. Obecnie teren
ten posiada status potencjalnego obszaru Natura
2000.
Dolina Widawy
Specjalny obszar ochrony siedlisk znajduj¹cy
siê w wiêkszoœci na terenie miasta obejmuje dolinê
Widawy od Œwiniar do jej ujœcia oraz lasy Rêdziñski i Lesicki wraz z nadodrzañskimi ³¹kami.
Oprócz cennych siedlisk leœnych (lasy ³êgowe i
gr¹dy) wystêpuje tutaj bardzo rzadka barczatka
kataks. Jest to jedne z najwiêkszych w Polsce stanowisk tego nocnego motyla [AM]. Z innych, chronionych lub gin¹cych zwierz¹t mo¿na spotkaæ tutaj
kozioroga dêbosza, modraszka nausitousa, nocnego motyla Cosmia diffinis [AM] oraz wydrê. Jest
to aktualnie potencjalny obszar Natury 2000.
Las Pilczycki we Wroc³awiu
Obszar ten obejmuj¹cy Las Pilczycki wraz
z przyleg³ymi ³¹kami zosta³ zg³oszony jako specjalny obszar ochrony siedlisk w roku 2006. Zachowa³y siê tu dobrze wykszta³cone siedliska leœne, w tym
du¿e fragmenty lasu ³êgowego. Wystêpuje tutaj
jedna z najwiêkszych na Dolnym Œl¹sku populacji
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pachnicy dêbowej [KZ]. Jest to te¿ wa¿ne stanowisko chronionych i rzadkich chrz¹szczy, zwi¹zanych ze starymi dêbami – kozioroga dêbosza
i Acimerus schaefferi [AM].
£êgi w Dolinie Bystrzycy
Teren ten obejmuj¹cy fragment doliny Bystrzycy wraz z odcinkiem ujœciowym Strzegomki zosta³
zg³oszony do sieci Natura 2000 w roku 2006.
Szczególnie cenne s¹ tutaj ma³o przekszta³cone
lasy ³êgowe i gr¹dy oraz ³¹ki œwie¿e, zmiennowilgotne i bagienne, które wykszta³ci³y siê na siedliskach ³êgów. Ewenementem jest swobodnie meandruj¹ce koryto rzeki, gdzie mo¿na obserwowaæ
naturalne obrywy brzegów. Z roœlin chronionych
mo¿na zobaczyæ liliê z³otog³ów oraz œnie¿yczkê
przebiœnieg [ZD]. W granicach miasta znajduje siê
tylko niewielki, pó³nocny fragment tego obszaru,
dochodz¹cy do mostu Ratyñskiego i pokrywa siê on
czêœciowo z Parkiem Krajobrazowym Doliny Bystrzycy.
U¿ytki ekologiczne
Starorzecze £acha Farna
Pierwszy u¿ytek ekologiczny na terenie miasta
powo³any w 2000 roku, po³o¿ony na skraju lasu na
terenie Janówka. Jest to starorzecze Odry o silnie
zró¿nicowanej linii brzegowej poroœniêtej miejscami szuwarem z kêpami kosaæca ¿ó³tego. Spoœród
p³azów w miejscu tym wystêpuj¹: ¿aba jeziorkowa, wodna, moczarowa oraz ropucha szara i traszka zwyczajna [2]. Wystêpuj¹ tu tak¿e liczne gatunki ptaków (m.in. trzciniak i turkawka). Niestety jest
to popularne miejsce biwaków, przez co brzegi s¹
miejscami mocno zaœmiecone. Niekorzystna jest
równie¿ wycinka drzew otaczaj¹cych starorzecze,
które stanowi¹ naturaln¹ os³onê od s¹siaduj¹cych
pól.
Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczaj¹cym obszarem leœnym na terenie Janówka
U¿ytek o tej nazwie zosta³ powo³any przez
Radê Miejsk¹ Wroc³awia w 2002 roku dla ochrony
dobrze zachowanych zbiorowisk roœlin i zwierz¹t
wodnych. W du¿ym zbiorniku licznie wystêpuje
osoka aloesowata i ¿abiœciek p³ywaj¹cy, a rzadziej
grzybienie bia³e i gr¹¿ele ¿ó³te. Spoœród zwierz¹t
mo¿na tu spotkaæ zaskroñca i ¿aby zielone,
a w otaczaj¹cym lesie dziêcio³a czarnego i dziki
[TG]. Drugi niewielki zbiornik jest stanowiskiem
rzadkiej salwinii p³ywaj¹cej.
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Fot. 1.
U¿ytek ekologiczny £acha Farna (Tomasz Gottfried).

Obszar na terenie Nowej Karczmy we Wroc³awiu
U¿ytek ekologiczny chroni dwa zbiorniki wodne, bêd¹ce starorzeczem i dawn¹ ¿wirowni¹, oraz
przylegaj¹cy do nich teren. Powo³any zosta³ do
istnienia w 2004 roku jako wa¿ne miejsce rozrodu
p³azów, z których spotkaæ tu mo¿na kumaki nizinne, rzekotki oraz ¿aby zielone [TG]. W pasie trzcin
gniazduj¹ trzciniaki, a na œrodku zbiornika ³abêdŸ
niemy. U¿ytek jako miejsce odpoczynku i ³owisko
jest chêtnie odwiedzane przez mieszkañców. Prowadzi to niestety do wydeptywania roœlinnoœci,
zw³aszcza tej porastaj¹cej brzegi.
Zespó³ Przyrodniczo-Krajobrazowy
Szczytnicki Zespó³ Przyrodniczo-Krajobrazowy utworzony w roku 1997, zosta³ nastêpnie zawieszony na czas przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przywrócony do istnienia w styczniu 2002 roku. Chroni on
teren z obiektami o du¿ych wartoœciach krajobrazowych, kulturowych, architektonicznych i przyrodniczych, pe³ni¹cy wielorakie funkcje zwi¹zane
z edukacj¹, rozwojem sportu, rekreacj¹ i wypo-

czynkiem. Obejmuje tak zwan¹ Wielk¹ Wyspê oraz
Wyspê Opatowick¹. Cenne przyrodniczo obiekty
nale¿¹ce do SZZPK to przede wszystkim: Park
Szczytnicki, Ogród Japoñski i Wyspa Opatowicka.
Teren ten razem z Rynkiem i Ostrowiem Tumskim
jest wizytówk¹ Wroc³awia.
Pomniki przyrody
We Wroc³awiu znajduje siê 95 pomników przyrody. Poza 23 skamienia³ymi pniami drzew kopalnych znajduj¹cych siê w Ogrodzie Botanicznym,
wszystkie pozosta³e pomniki to ¿ywe drzewa lub
ich skupiska. Wiêkszoœæ z nich to dêby szypu³kowe
(88 drzew) oraz platany klonolistne (23 drzewa).
Wiêkszoœæ pomników to pojedyncze drzewa, ale
czêœæ skupiona jest w 17 grupach, z których najliczniejsz¹ stanowi aleja 16 dêbów szypu³kowych
w Parku Szczytnickim. Du¿y udzia³ wœród pomników dêbów szypu³kowych i ich okaza³e rozmiary
nie s¹ przypadkowe, gdy¿ obszar zajmowany
obecnie przez miasto jest ich naturalnym siedliskiem. Stanowi¹ one dogodne siedlisko dla rzadkich owadów zwi¹zanych ze starymi drzewami,
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wystêpuj¹cych niegdyœ licznie w nadodrzañskich
lasach. Wœród wroc³awskich pomników przyrody
oprócz platanów, s¹ jeszcze 23 inne drzewa reprezentuj¹ce gatunki egzotyczne. S¹ to niew¹tpliwie
cenne okazy z punktu widzenia estetycznego
i kulturowego, jednak przyrodniczo mniej wartoœciowe od rodzimych gatunków.
Wybrane gatunki chronione
We Wroc³awiu spotkaæ mo¿na wiele gatunków
chronionych. Czêœæ z nich to roœliny i zwierzêta
rzadkie lub zagro¿one wyginiêciem. Przyk³adami
takich gatunków mog¹ byæ roœliny wystêpuj¹ce na
terenach wodonoœnych: mieczyk dachówkowaty

Rys. 1.
System obszarów chronionych Wroc³awia.
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i kosaciec syberyjski, dla którego jest to najwiêksze
stanowisko w województwie. Oba gatunki s¹ nara¿one na wyginiêcie na Dolnym Œl¹sku [3].
Z bezkrêgowców warto wymieniæ rzadkiego
w Polsce chrz¹szcza pachnicê dêbow¹ oraz motyla
modraszka nausitous [AM]. Z p³azów wystêpuje
na terenie Wroc³awia m.in. zagro¿ona wyginiêciem
traszka grzebieniasta, a z ptaków m.in.: podró¿niczek i zielonka. Ssaki reprezentuj¹ rzadkie regularnie pojawiaj¹ce siê nietoperze: nocek ³ydkow³osy
[1] i mroczek posrebrzany [ID]. Wszystkie te gatunki wymieniane s¹ w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t.
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6.4. Znaczenie wrocławskich
obszarów chronionych dla przyrody
i mieszkańców
Tereny chronione Wroc³awia obejmuj¹ tylko
fragmenty cennych obszarów le¿¹cych w jego granicach. Nie tworz¹ one jeszcze spójnego systemu
lecz raczej s¹ jego zacz¹tkiem. Powstaj¹cy system
nale¿a³oby uzupe³niæ poprzez objêcie ochron¹ stanowisk rzadkich gatunków i siedlisk. Zachowanie
wartoœci przyrodniczych miasta przyczynia siê do
ochrony przyrody nie tylko na terenie miasta, ale
w ca³ej dolinie rzeki Odry.
Ochrona cennych œrodowisk mo¿e mieæ znaczenie w skali kontynentu (lasy ³êgowe, ³¹ki zmiennowilgotne), a ochrona niektórych gatunków bêdzie istotna dla krajowych populacji. Przyk³adem
mo¿e byæ szafirek miêkkolistny, którego najwiêksza populacja w kraju roœnie na terenie miasta czy
niektóre bezkrêgowce, których wystêpowanie
w Polsce potwierdzono zaledwie z kilku stanowisk
jak np. osarek murarkowy czy Ctenophora ornata
[RR]. Znaczenie regionalne i ponadnarodowe ma
ochrona miejsc rozrodu i odpoczynku dla ptaków
wêdrownych (pola irygacyjne, tereny wodonoœne).
Tereny zielone s¹ szczególnie wa¿ne dla mieszkañców Wroc³awia. Jest to miejsce odpoczynku,
daj¹ce cieñ w upalne lato i os³onê przed wiatrem
jesieni¹ i zim¹. Zieleñ zatrzymuje zanieczyszczenia pochodz¹ce z powietrza, gleby i wody opadowej. Wiêksze parki i lasy maj¹ korzystny mikroklimat. Tereny chronione w mieœcie mog¹ stanowiæ
atrakcjê dla Wroc³awian. Zachowanie odpowiednio
ukszta³towanej przyrodniczej przestrzeni miasta
pozwala jego mieszkañcom na poznawanie przyrody i odpoczywanie w dobrych warunkach. Skuteczna ochrona wymaga jednak strefowania obiektów, a wiêc wyznaczania ró¿nych priorytetów
w zale¿noœci od istniej¹cych wartoœci i w ró¿nym
stopniu udostêpnianych mieszkañcom. Wa¿ne jest
odpowiednie przygotowanie œcie¿ek edukacyjnych
prezentuj¹cych walory, ale równoczeœnie respektuj¹cych potrzebê odizolowania najcenniejszych
miejsc od zwiedzaj¹cych.
Dla zachowania przyrody w odpowiednim stanie konieczne jest strefowanie w obrêbie poszczególnych obiektów jak i pomiêdzy obiektami
w mieœcie. Przyk³adem dobrze zagospodarowanego obiektu jest Park Grabiszyñski posiadaj¹cy
miejsca przeznaczone do rekreacji, place zabaw
dla dzieci, polanê, czêœæ poddan¹ doœæ intensywnej

pielêgnacji z gêst¹ sieci¹ alejek oraz miejsca ustronne i bogatsze przyrodniczo z gêstszym podszytem
oraz rzadko rozmieszczonymi œcie¿kami.
Przyk³adem strefowania pomiêdzy obiektami jest
utrzymywanie parków jako miejsc do rekreacji,
odpoczynku mieszkañców, spacerów i uprawiania
sportu na œwie¿ym powietrzu i lasów jako miejsc
oddalonych od osiedli mieszkaniowych w ograniczony sposób przystosowanych do rekreacji, nastawionych na zachowanie charakteru leœnego obiektów.
Odpowiednie zarz¹dzanie i ochrona terenów
cennych przyrodniczo mo¿e przynieœæ miastu korzyœci w postaci dobrego wizerunku, który nie jest
bez znaczenia w sytuacji kreowania Wroc³awia na
arenie krajowej i miêdzynarodowej jako miasta
spotkañ, ³¹cz¹cego i spajaj¹cego narody i religie.
Mo¿e byæ jednym z dobrych argumentów w budowaniu pozycji miasta podczas starañ o przyznanie
prawa do organizowania ró¿nych presti¿owych
imprez miêdzynarodowych. Ochrona przyrody jest
mocno doceniana w Zachodniej Europie, dlatego
zachowanie wa¿nych w skali kontynentu siedlisk
mog³oby stanowiæ wa¿ny element w pozytywnym
prezentowaniu stolicy Dolnego Œl¹ska na zewn¹trz.
Obok ochrony prawnej podejmowane s¹ tak¿e
dzia³ania z zakresu ochrony czynnej. We wroc³awskich parkach wywieszono specjalne budki dla nietoperzy. Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody
„pro Natura” doœæ czêsto podejmuje interwencje na
terenie miasta w sytuacjach, gdy nietoperze wlatuj¹
do mieszkañ, biur i innych pomieszczeñ. W latach
2004-2005 Uniwersytet Wroc³awski i PTPP „pro
Natura” prowadzi³y akcjê przenoszenia osobników
ropuchy zielonej z terenu by³ej rzeŸni do zbiorników tu¿ za granicami miasta. Ogó³em przetransportowano do oczek wodnych na terenie gospodarstwa Pana Mariana Raka ponad 500 osobników
ropuchy zielonej i dwa wiadra kijanek [£I]. Zwierzêta przeniesiono z powodu rozpoczêcia budowy,
która spowodowa³a ca³kowite zniszczenie ich siedliska. Pracami kierowa³a Pani dr hab. Maria
Ogielska.
W latach 1995-2005 w ramach Programu
Ochrony Bociana Bia³ego i Jego Siedlisk prowadzonego przez PTPP „pro Natura” dokonano renowacji kilku zagro¿onych gniazd bociana bia³ego na
terenie miasta. W roku 2006 dziêki zaanga¿owaniu
mieszkañców, Przedszkola nr 140 i pomocy Wroc³awskiego Oddzia³u Koncernu Energetycznego
Energia Pro uda³o siê uratowaæ gniazdo bocianie
przy ul. D³utowej na Psim Polu.
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Na terenie miêdzywala Kana³u Powodziowego
najwiêkszej w Polsce populacji szafirka miêkkolistnego – roœliny zagro¿onej wyginiêciem, zagra¿a³y plany zwiêkszenia pojemnoœci miêdzywala
poprzez zebranie wierzchniej warstwy gleby. Przyrodnicy wnioskowali do Hydroprojektu Wroc³aw,
prowadz¹cego prace projektowe, o skorygowanie
planów dla uratowania stanowiska tej rzadkiej roœliny, co spotka³o siê ze zrozumieniem hydrotechników.
Urz¹d Miasta przeprowadzi³ miêdzy innymi
cykl szkoleñ dla nauczycieli, które przygotowywa³y ich do akcji rozwieszania budek lêgowych dla
ptaków. W ramach szkoleñ nauczyciele otrzymali
budki dla ptaków, które wspólnie z uczniami wieszali na terenie miasta.
6.5. Walory przyrodnicze warte
ochrony
Wroc³aw zachowa³ na swoim terenie wiele obszarów cennych przyrodniczo, zw³aszcza zwi¹za-
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nych z dolinami rzecznymi, a potrzeba ich ochrony
staje siê coraz pilniejsza. Tereny te powinny zostaæ
objête ochron¹ i przez to staæ siê wa¿n¹ czêœci¹
systemu przyrodniczego województwa i kraju.
Obszary, które powinny zostaæ objête ochron¹
prawn¹ to: tereny wodonoœne, Wyspa Opatowicka,
Dolina Odry od granic miasta do k³adki na przeciw
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, pola irygacyjne, lasy: Pilczycki, Rêdziñski i Lesicki oraz las
Strachociñski wraz z przyleg³ymi ³¹kami i zbiornikami wodnymi od granicy miasta do kana³u powodziowego Widawy, fragmenty ³¹k z rzadkimi gatunkami roœlin lub owadów na miêdzywalu Kana³u
Powodziowego oraz ujœciowy fragment Bystrzycy
wraz z lasami i ³¹kami.
Cenn¹ koncepcj¹ Biura Rozwoju Wroc³awia
jest utworzenie u¿ytków ekologicznych wzd³u¿
dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych.
Dolina Bystrzycy pomiêdzy Jarno³towem a Ratyniem zachowa³a tak du¿e walory naturalnego ekosystemu rzecznego, ¿e kwalifikuje siê do objêcia
ochron¹ rezerwatow¹. Na utworzenie czeka zapro-

Fot. 2.
Starorzecze Bystrzycy – jeden z terenów proponowanych do ochrony w formie
u¿ytku ekologicznego (Iwona Dudek).
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Park Krajobrazowy Dolina Odry II, którego
fragment obejmie czêœæ doliny Odry. Nale¿y d¹¿yæ
do zatwierdzenia wszystkich zaproponowanych
obszarów Natura 2000, które znajduj¹ siê w ca³oœci
lub czêœci na terenie Wroc³awia. Zapewni³oby to
ochronê wiêkszoœci cennych obszarów oraz
zachowanie powi¹zañ przyrodniczych z terenami
poza miastem. Powinno siê równie¿ utworzyæ szereg u¿ytków ekologicznych chroni¹cych starorzecza, oczka wodne, fragmenty starodrzewia oraz
³¹ki z cennymi gatunkami, zw³aszcza le¿¹cymi w
dolinach rzecznych.
Dalsze typowanie obszarów do ochrony powinna poprzedziæ gruntownie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza miasta.
6.6. Zagrożenia przyrody miasta
We wspó³czesnym œwiecie czêsto istnieje g³êbokie niezrozumienie potrzeb ochrony przyrody
i przeciwstawianie im realizacji interesu publicznego lub osobistego. Bardzo boleœnie odczu³y to kraje
Europy Zachodniej, które poprzez przepisy prawne
oraz dzia³ania z zakresu ochrony czynnej staraj¹ siê
obecnie zachowaæ o wiele skromniejsze (porównuj¹c z krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej) obszary i struktury przyrodnicze. Wroc³aw jako miasto podlega dynamicznym procesom przekszta³ceñ, które powinny opieraæ siê na zasadach zrównowa¿onego rozwoju. Pozwoli to unikn¹æ wielu
konfliktów i zminimalizowaæ zagro¿enia, na jakie
jest nara¿ona przyroda w mieœcie.
Podstawowym utrudnieniem w planowaniu
ochrony przyrody na terenie Wroc³awia jest brak
dok³adnej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, które s¹ niezbêdne dla opracowania spójnego
systemu obszarów chronionych. Brak inwentaryzacji powoduje, ¿e czêœæ z cennych miejsc lub
gatunków mo¿e zostaæ zniszczona z powodu braku
przygotowanej odpowiednio informacji dla urzêdników lub inwestora, a ich zachowanie czêsto nie
stwarza³oby ¿adnych problemów, gdyby uwzglêdniæ ich potrzeby na etapie projektowania.
Z rozwojem przestrzennym miasta zwi¹zane
jest niebezpieczeñstwo fragmentacji siedlisk oraz
lokalizowanie obiektów na terenach cennych przyrodniczo. Przecinanie parków, lasów lub du¿ych
³¹k arteriami komunikacyjnymi lub pasami zabudowy prowadzi do izolacji i degradacji œrodowisk.
Fragmentacja obszaru prowadzi do zmniejszenia
liczby wystêpuj¹cych na nim gatunków, gdy¿ dla

niektórych z nich ma³e fragmenty siedlisk nie spe³niaj¹ wymogów co do wielkoœci i jakoœci œrodowiska ¿ycia. Lokalizowanie obiektu lub udostêpnienie terenu pod inwestycjê liniow¹ (np. kolektor
œciekowy) na obszarach cennych przyrodniczo
bezpowrotnie niszczy lub zmienia szatê roœlinn¹
i ma wp³yw na stosunki wodne. Równie¿ zbyt pochopne przeznaczanie terenów pod zalesienia
mo¿e doprowadziæ do zniszczenia cennych zbiorowisk roœlin ³¹kowych.
Zmiany w najcenniejszych siedliskach zachodz¹ czêsto na skutek wzmagaj¹cej siê antropopresji (wydeptywanie i rozje¿d¿anie pojazdami,
œmiecenie, biwakowanie, palenie ognisk). Rozwi¹zaniem tego problemu jest odpowiednie strefowanie obiektów, czyli wyznaczanie miejsc odpowiednio udostêpnionych i przygotowanych do rekreacji
oraz miejsc z ograniczonym dostêpem lub zakazem przebywania ludzi. Nie nale¿y jednak zmieniaæ charakteru najcenniejszych obiektów, np. poprzez dostosowywanie do rekreacji pozosta³oœci
³êgów i cennych gr¹dów.
Usuwanie wszystkich martwych drzew zw³aszcza z terenu lasów zuba¿a mocno œwiat bezkrêgowców, grzybów i œluzowców i ma wp³yw na
wystêpowanie rzadkich gatunków ptaków. Wycinanie suchych drzew powinno ograniczaæ siê do
dróg i miejsc odpoczynku, gdzie mog¹ bezpoœrednio stwarzaæ zagro¿enie dla zdrowia b¹dŸ ¿ycia
ludzi.
Podobnym problemem jest przesadna pielêgnacja lasów i parków oraz nadmierne wycinanie zakrzaczeñ. Zostawianie miejsc z rozbudowanym
podszytem w parkach przyczyni siê do wzrostu
sk³adu gatunkowego zw³aszcza ptaków i ssaków,
co ma du¿e znaczenie dla zdrowotnoœci zadrzewieñ.
Do doœæ czêsto wystêpuj¹cych zagro¿eñ nale¿y
zaliczyæ zaœmiecanie i zasypywanie odpadami,
gleb¹ i gruzem oczek wodnych, starorzeczy i dolin
rzecznych. Proceder ten zmniejsza nie tylko wartoœci przyrodnicze obiektów, ale œwiadczy o niskiej
kulturze czêœci mieszkañców i psuje wygl¹d miasta. Zmniejszaj¹ siê równie¿ mo¿liwoœci retencjonowania wody, co przyczynia siê do wzrostu zagro¿enia powodziowego.
Ma³o zauwa¿alnym zagro¿eniem jest stosowanie oprysków w rolnictwie i leœnictwie oraz chemiczne zwalczanie komarów. Œrodki ochrony roœlin i insektycydy dostaj¹ce siê do wód powierzchniowych s¹ bardzo niebezpieczne dla rozradzaj¹-
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cych siê w nich p³azów oraz dla nietoperzy zjadaj¹cych podtrute owady. W czasie opryskiwania lasów
oprócz owadów uznawanych za szkodniki gin¹
równie¿ rzadkie i zagro¿one gatunki.
Inne zagro¿enia wystêpuj¹ce na terenie miasta
to wypalanie roœlinnoœci, nielegalna wycinka drzew
i krzewów, zanieczyszczanie wód powierzchniowych np. substancjami ropopochodnymi. Skala
tych zjawisk powoli maleje, jednak nadal doœæ
czêsto mo¿na spotkaæ ludzi myj¹cych samochody
na nadrzecznych ³¹kach.
Trudno jest wyeliminowaæ wszystkie zagro¿enia, ale nale¿y podejmowaæ dzia³ania dla ich zminimalizowania. Istnieje równie¿ groŸba pojawienia
siê nowych, trudno przewidywalnych zagro¿eñ.
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7. STRUKTURA PRZESTRZENI
MUNICYPALNEJ
Pod wzglêdem wielkoœci obszaru municypalnego, wœród najwiêkszych miast Polski Wroc³aw
zajmuje miejsce szóste (po Warszawie, Szczecinie,
Krakowie, £odzi i Gdañsku). W strukturze u¿ytkowania tereny zainwestowane stanowi¹ niespe³na
40% obszaru municypalnego Wroc³awia, przy
czym tereny osadnicze – 30%, a komunikacyjne
nieca³e 10%. Wœród terenów niezainwestowanych
(otwartych) zdecydowanie dominuje przestrzeñ
rolnicza – 72% powierzchni tych terenów. Jej
udzia³ w strukturze u¿ytkowania ca³ego obszaru
w granicach administracyjnych miasta, wynosz¹cy
43,3%, jest wiêkszy ni¿ terenów osadniczych,
a nawet wszystkich terenów zainwestowanych
³¹cznie. Nik³a jest lesistoœæ obszaru municypalnego
– 5,6% (³¹cznie z zadrzewieniami na terenach
otwartych). Pod tym wzglêdem Wroc³aw wyprzedzaj¹ wszystkie du¿e aglomeracje, z wyj¹tkiem
Krakowa (ok. 4%); np. udzia³ lasów na obszarze
municypalnym Warszawy wynosi 13,5%, £odzi
7,9%, Poznania 12,9%, Gdañska 17%, a Katowic
– a¿ 39,2% (dane GUS, 2003 r.; wg tego Ÿród³a
lesistoœæ Wroc³awia wynosi 7,1%). Wzglêdnie
wysoki jest natomiast udzia³ wód – 5,6% powierzchni terenów niezabudowanych (3,4% ca³ego
obszaru municypalnego). S¹ to w wiêkszoœci wody
p³yn¹ce (wroc³awski wêze³ wodny).
W strukturze funkcjonalnej terenów osadniczych najwiêkszy udzia³ maj¹ tereny mieszkaniowe – ponad 30% (9,1% ca³ego obszaru municypalnego). Wzglêdnie du¿y jest udzia³ terenów rekreacyjnych – ponad 20% (ponad 6% obszaru municypalnego). Na tereny przemys³owe przypada niespe³na 18% terenów osadniczych (5,3% obszaru
municypalnego). Warto zwróciæ uwagê, ¿e udzia³
terenów mieszkaniowych jest mniejszy ni¿ terenów komunikacyjnych. Wynika to z jednej strony
z rozbudowanego systemu drogowego i kolejowego o znaczeniu ponadlokalnym, a z drugiej strony
– z pewnego rozproszenia terenów mieszkaniowych w przestrzeni municypalnej. Poœrednio
wskazuje te¿ na to gêstoœæ zaludnienia tej przestrzeni.
Gêstoœæ zaludnienia na ca³ym obszarze municypalnym Wroc³awia okreœla wskaŸnik 2172 mieszkañców/km2 (przyjmuj¹c liczbê mieszkañców
z 2004 r. wg GUS). Wy¿sz¹ gêstoœæ zaludnienia
maj¹ wszystkie trzy wiêksze od Wroc³awia miasta:
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Warszawa (3265 mieszkañców/km2), £ódŸ (2671
mieszkañców/km2) i Kraków (2317 mieszkañców/
km2). Tak¿e na obszarze municypalnym mniejszego Poznania gêstoœæ zaludnienia jest wy¿sza (2211
mieszkañców/km2).
Na terenach osadniczych Wroc³awia gêstoœæ
zaludnienia okreœla wskaŸnik 72,4 mieszkañców/
ha, czyli 7244 mieszkañców/km2 (w okresie miêdzywojennym, w 1924 r. zagêszczenie na takich
terenach wynosi³o 122 mieszkañców/ha). Zagêszczenie na samych terenach mieszkaniowych wynosi obecnie 222,1 mieszkañców/ha (22613 mieszkañców/km2). Oznacza to, ¿e na ka¿dego sta³ego
mieszkañca Wroc³awia przypada tylko 42 m2 powierzchni terenów mieszkaniowych (warto w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e œrednio we Wroc³awiu na
jednego mieszkañca przypada 23 m2 powierzchni
u¿ytkowej mieszkaniowej). Jak na œrednie zagêszczenie terenów mieszkaniowych w skali ca³ego
miasta jest to wskaŸnik bardzo wysoki, zbli¿ony do
wskaŸnika zagêszczenia na osiedlach o najwy¿szej
intensywnoœci zabudowy. Oprócz samej intensywnoœci zabudowy (zale¿nej m.in. od liczby kondygnacji), na wskaŸnik zagêszczenia populacji wp³ywa (obni¿aj¹co) udzia³ w danym osiedlu czy kwartale urbanistycznym funkcji niemieszkaniowych
(np. us³ugowych, przemys³owych, bazowych, rekreacyjnych itp.). Z tego te¿ wzglêdu szczególnie
intensywnie zabudowane, ale nasycone us³ugami
Stare Miasto, wykazuje gêstoœæ zaludnienia ok.
190 mieszkañców/ha (52 m2 terenu/mieszkañca),
czyli ni¿sz¹ ni¿ w innych czêœciach strefy œródmiejskiej lub nawet na osiedlach ze wspó³czesn¹ wysok¹ zabudow¹ blokow¹. Na przyk³ad w jednostce
urbanistycznej Odrzañska (rejon pl. Œw. Macieja)
gêstoœæ zaludnienia wynosi (szacunkowo) prawie
400 mieszkañców/ha (25 m2/mieszkañca, czyli niewiele wiêcej ni¿ powierzchni u¿ytkowej mieszkaniowej). Na osiedlu blokowym Kozanów na jednego mieszkañca przypada 45 m2 terenu brutto (224
mieszkañców/ha), a na Hubach, gdzie oprócz
wspó³czesnych bloków znaczny udzia³ ma intensywna obrze¿na zabudowa z prze³omu XIX i XX
wieku, na jednego mieszkañca przypada 40 m2
terenu (ok. 250 mieszkañców/ha).
Na Biskupinie i Bartoszycach (czêœæ obszaru
po³o¿ona na wschód od ci¹gu ul. Or³owskiego
i Spó³dzielczej), czyli na osiedlu z przewa¿aj¹c¹
nisk¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ i z du¿ym udzia³em
zieleni, wskaŸnik zagêszczenia wynosi ok. 110
mieszkañców/ha (91 m2/mieszkañca). Na Oporo-

wie z przewa¿aj¹c¹ jednorodzinn¹ zabudow¹ wolnostoj¹c¹ gêstoœæ zaludnienia wynosi ju¿ tylko ok. 42
mieszkañców/ha (238 m2/mieszkañca).
Wysokie zagêszczenie mieszkañców na obszarze intensywnej zabudowy œródmiejskiej Wroc³awia nie jest czymœ wyj¹tkowym. W strefach œródmiejskich wielkich metropolii europejskich wskaŸniki zagêszczenia s¹ jeszcze wy¿sze. Na przyk³ad
na centralnym obszarze Pary¿a o powierzchni 105
km2 (obejmuj¹cym Lasek Buloñski i Lasek Vincennes) œrednia gêstoœæ zaludnienia wynosi³a niegdyœ
ponad 300 mieszkañców/ha, a w dawnej, najbardziej zat³oczonej dzielnicy ruder Enfant Rouge (III
Okrêg) na 1 km2 przypada³o 800 mieszkañców/ha
(12,5 m2/mieszkañca). Centralne dystrykty Madrytu (Chamberi, Centro, Salamanca) maj¹ wskaŸnik
zagêszczenia 400 do ponad 460 mieszkañców/ha,
a ca³e gêsto zabudowane municypium Barcelony
(bêd¹ce w³aœciwie stref¹ centraln¹ rozleg³ej aglomeracji) – ponad 190 mieszkañców/ha (tyle co na
wroc³awskiej starówce). W miêdzywojennym
Wroc³awiu, którego zaludnienie by³o zbli¿one do
obecnego (1919 r. – 528,3 tys. mieszkañców, 1930
r. – 616,0 tys. mieszkañców, 1939 r. – 629,6 tys.
mieszkañców), przy mniejszym obszarze municypalnym i osadniczym, zagêszczenie ludnoœci by³o
szczególnie du¿e, osi¹gaj¹ce w strefie œródmiejskiej 700-800 mieszkañców/ha, a w dzielnicy zachodniej – ponad 1000 mieszkañców/ha.
W miastach europejskich obserwuje siê spadek
zaludnienia obszarów centralnych, a nawet ca³ych
ich obszarów municypalnych. To samo zjawisko
wystêpuje w polskich du¿ych aglomeracjach,
w tym we Wroc³awiu. Spadek zaludnienia tych
miast wynika w du¿ym stopniu z obserwowanej ju¿
od szeregu lat ujemnej stopy przyrostu naturalnego
(patrz rozdz. 1). Ponadto czêœæ mieszkañców decyduje siê na osiedlenie poza granicami municypalnymi. We Wroc³awiu proces tego przesiedlania
w ostatnich latach wyraŸnie siê nasili³, pomimo wystêpowania rozleg³ych rezerw terenów municypalnych dotychczas niezabudowanych.
Charakterystyczn¹ cech¹ uk³adu osadniczego
Wroc³awia jest wystêpowanie wielu wyodrêbnionych mniejszych lub wiêkszych osiedli po³o¿onych
w oderwaniu od zwartego obszaru zurbanizowanego. Szacunkowo na tym zwartym obszarze miejskim, o wysokiej intensywnoœci zabudowy i zagêszczenia ludnoœci, skupia siê ponad 65% populacji miejskiej. Jednoczeœnie urbanizacja nie wykroczy³a dotychczas znacz¹co poza granice muni-
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cypalne Wroc³awia; miasto nie graniczy bezpoœrednio z ¿adn¹ gmin¹ miejsk¹. Za pewne przejawy
urbanizacji terenów poza granicami administracyjnymi mo¿na jedynie uznaæ przemys³owe miejscowoœci Jelcz-Laskowice oraz Siechnicê, niew¹tpliwie œciœle z Wroc³awiem powi¹zane funkcjonalnie.
W ostatnich latach powsta³o tu¿ przy granicach
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miasta wielkie Centrum Handlowe Bielany (na terenach wiejskiej gminy Kobierzyce). Przejawem ekspansji urbanizacji poza municypium Wroc³awia jest
te¿ rozwój budownictwa mieszkaniowego (g³ównie
jednorodzinnego) na terenach s¹siaduj¹cych wsi.

Tab. 1
Struktura u¿ytkowania terenów na obszarze municypalnym Wroc³awia (stan z 2004 r.
– opracowano na podstawie wykazu gruntów wg GUGiK, Warszawa).

Rodzaj u¿ytkowania
Powierzchnia miasta ogó³em
TERENY ZAINWESTOWANE:
Tereny osadnicze:
mieszkaniowe
przemys³owe
inne zabudowane
zurbanizowane niezabudowane
rolne zabudowane
rekreacyjne
Tereny komunikacyjne :
drogi
kolejowe
inne
U¿ytki kopalniane
TERENY OTWARTE
Przestrzeñ rolnicza:
grunty orne
sady
³¹ki trwa³e
pastwiska
stawy
rowy
Lasy i zakrzewienia:
Lasy
zadrzewienia i zakrzewienia
Wody:
p³yn¹ce
stojce
U¿ytki ekologiczne
Nieu¿ytki
Ró¿ne

Udzia³ w ca³ej powierzchni municypalnej oraz
w poszczególnych grupach u¿ytkowania terenu
ha
%
29 280
100,0
11 682
39,9
100,0
8 783
30,0
75,2
100,0
2653
9,1
22,7
30,2
1556
5,3
13,3
17,7
1260
4,3
10,8
14,3
1070
3,7
9,2
12,2
446
1,5
3,8
5,1
1798
6,1
15,4
20,5
2883
9,8
24,7
100,0
2134
7,3
18,3
74,0
722
2,4
6,2
25,0
27
0,1
0,2
1,0
16
0,1
0,1
17598
60,1
100,0
12 670
43,3
72,0
100,0
9192
31,4
52,2
72,5
327
1,1
1,9
2,6
1707
5,8
9,7
13,5
1181
4,0
6,7
9,3
0
0
0
0
263
1,0
1,5
2,1
1651
5,6
9,4
100,0
1468
5,0
8,3
88,9
183
0,6
1,1
11,1
983
3,4
5,6
100,0
796
2,8
4,5
81,0
187
0,6
1,1
19,0
0,0
0,0
7
(0,03)
(0,02)
1,3
2,2
386
6,5
10,8
1901
-
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Rys. 1.
Struktura u¿ytkowania terenów municypalnych.
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Rys. 2.
Struktura u¿ytkowania terenów zainwestowanych.
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Rys. 3.
Struktura u¿ytkowania terenów otwartych.
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II. Stan środowiska i zagrożenia

1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
1.1. Podstawy prawne oceny
jakości powietrza
Jednym z istotnych czynników wp³ywaj¹cych
na zdrowie cz³owieka jest jakoœæ powietrza, którym oddycha. Skutki zanieczyszczenia powietrza
s¹ szczególnie odczuwalne przez osoby starsze,
chore i dzieci w postaci dolegliwoœci zwi¹zanych
z uk³adem oddechowym i krwionoœnym. Ponadto,
niektóre substancje obecne w powietrzu wykazuj¹
w³aœciwoœci mutagenne, inne kumuluj¹ siê w organizmach ¿ywych. Rezultaty badañ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazuj¹ na przedwczesn¹ umieralnoœæ spowodowan¹ ekspozycj¹ na
zanieczyszczone powietrze, zw³aszcza py³ami
drobnymi i ozonem.
Zanieczyszczone powietrze ma równie¿ negatywny wp³yw na kondycjê ekosystemów oraz stan
materia³ów wytworzonych przez cz³owieka (korozja metali, niszczenie budynków). Ze wzglêdu na
skutki zanieczyszczenia powietrza oraz wymierne
straty na obszarze ca³ej Unii Europejskiej (w tym
Polski) wprowadzono szereg mechanizmów prawnych maj¹cych na celu utrzymanie dotychczasowej
jakoœci powietrza, na terenach, gdzie jest ona dobra

oraz osi¹gniêcie standardów jakoœci powietrza poprzez dzia³ania techniczne i organizacyjne tam,
gdzie jest ona niezadowalaj¹ca.
Wroc³aw jest przyk³adem du¿ej aglomeracji,
gdzie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zlokalizowana jest gêsta sieæ komunikacji drogowej i kolejowej, du¿a liczba obiektów przemys³owych i
energetycznych, szkó³, obiektów kulturalnych, osiedli mieszkaniowych oraz terenem, gdzie przez d³ugi
czas przebywa stale lub czasowo znaczna liczba
ludnoœci. Wszystkie te elementy cywilizacyjne w istotny sposób wp³ywaj¹ na stan œrodowiska naturalnego, a zw³aszcza na stan czystoœci powietrza.
Badanie i ocena jakoœci powietrza realizowana
jest w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy Prawo
ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U. 2001 Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.). Powy¿sze
przepisy wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi
definiuj¹ system monitoringu powietrza, okreœlaj¹
zakres i sposób badania jakoœci powietrza oraz
minimaln¹ liczbê stacji pomiarowych, a tak¿e metody i kryteria oceny.
Podstawê oceny jakoœci powietrza stanowi¹
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powie-

Tabela 1.
Wartoœci kryterialne do oceny jakoœci powietrza obowi¹zuj¹ce w miastach (ochrona
zdrowia ludzi).
Substancja
Benzen (C6H6)
Dwutlenek azotu (NO2)
Dwutlenek siarki (SO2)
O³ów
Ozon (O3)
Py³ zawieszony PM10
Tlenek wêgla (CO)

Okres uœredniania
wyników
pomiarów
rok kalendarzowy
jedna godzina
rok kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny
rok kalendarzowy
8 godzin
24 godziny
rok kalendarzowy
8 godzin

Dopuszczalny poziom
substancji
w powietrzu w [ g/m3]
5
200
40
350
125
0,5
120
50
40
10000

Dopuszczalna czêstoœæ przekraczania
dopuszczalnego poziomu w roku
kalendarzowym
18 razy
24 razy
3 razy
25 dni*
35 razy
-

* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uœredniona w ci¹gu ostatnich
3 lat. Je¿eli brak jest wyników pomiarów z 3 lat, podstawê klasyfikacji mog¹ stanowiæ wyniki z dwóch lub jednego
roku z okresu 2003-2005.
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Tabela 2.
Poziomy alarmowe.
Substancja
Dwutlenek azotu (NO2)
Dwutlenek siarki (SO2)
Ozon (O3) (2
1)

2)

Okres uœredniania wyników pomiarów
jedna godzina
jedna godzina
jedna godzina

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
w [mg/m3]
400 (1
500 (1
240

wartoœæ wystêpuj¹ca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentuj¹cych jakoœæ powietrza na
obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zale¿nie od tego, który z tych obszarów jest
mniejszy
wartoœæ progowa informowania spo³eczeñstwa o ryzyku wyst¹pienia poziomów alarmowych wynosi 180 μg/m3

trzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
(Dz. U. 2002 Nr 87, poz. 796). Powy¿sze rozporz¹dzenie obejmuje 8 substancji zanieczyszczaj¹cych: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki,
o³ów, ozon, py³ zawieszony PM10, tlenek wêgla
oraz tlenki azotu (normowane wy³¹cznie dla celów
ochrony roœlin na obszarach pozamiejskich). Dla
stê¿eñ jednogodzinnych NO2, SO2 i ozonu okreœlono ponadto alarmowe poziomy w powietrzu, których nawet krótkotrwa³e przekroczenie mo¿e powodowaæ zagro¿enie dla ludzi.
1.2. System monitoringu jakości
powietrza we Wrocławiu
Organizacja systemu monitoringu powietrza na
terenie Dolnego Œl¹ska oraz aglomeracji wroc³awskiej jest na bie¿¹co dostosowywana do potrzeb
wynikaj¹cych z wymagañ Unii Europejskiej, zmieniaj¹cego siê prawa polskiego oraz oczekiwañ
zwi¹zanych ze sprawnym zarz¹dzaniem jakoœci¹
powietrza. Wykonywane corocznie oceny stanu
jakoœci powietrza, obok podstawowej funkcji
wskazywania obszarów przekroczeñ wartoœci kryterialnych i potrzeb opracowywania programów
naprawczych, weryfikuj¹ tak¿e zasadnoœæ istnienia
poszczególnych stanowisk pomiarowych oraz
wskazuj¹ miejsca, w których nale¿y zaplanowaæ
uruchomienie nowych. Natomiast oceny wykonywane co piêæ lat maj¹ na celu ustalenie odpowiedniego dla danej strefy sposobu oceny w zale¿noœci
od rejestrowanych poziomów stê¿eñ: im wy¿szy
poziom zanieczyszczenia powietrza, tym wymagania odnoœnie metod oceny s¹ wy¿sze.
Priorytetowymi obszarami dla monitoringu powietrza s¹ aglomeracje miejskie oraz strefy poten-

cjalnych przekroczeñ norm jakoœci powietrza.
W strefach tych wymagane jest prowadzenie pomiarów wysokiej jakoœci z zastosowaniem mierników automatycznych i ewentualne tworzenie programów naprawczych, a nastêpnie monitorowanie
skutecznoœci tych programów.
W latach 2001-2004 Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, wspó³dzia³aj¹c z Wojewódzk¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹, prowadzi³ prace nad dostosowaniem systemu monitoringu jakoœci powietrza do wymagañ
Unii Europejskiej. W ramach tych dzia³añ zosta³a
wykonana pierwsza klasyfikacja stref województwa na potrzeby wyboru sposobu oceny jakoœci
powietrza w strefach i na jej podstawie zosta³ zorganizowany i zmodernizowany system pomiarów
stopnia zanieczyszczenia powietrza w województwie dolnoœl¹skim.
Dziêki uczestnictwu w Projekcie Phare 2001
PL0105.06. „Systemy oceny jakoœci powietrza –
faza II” oraz m.in. pozyskaniu œrodków z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej miasta Wroc³awia mo¿liwa by³a rozbudowa systemu pomiarowego o nowe, automatyczne
stacje pomiarowe oraz budowa infrastruktury technicznej dla nowych lokalizacji punktów monitoringu powietrza. Na terenie Wroc³awia przy wsparciu
finansowym Gminy Wroc³aw od jesieni 2004 roku
eksploatowane s¹ 3 automatyczne stacje pomiarowe, pozwalaj¹ce na ci¹g³y monitoring jakoœci powietrza w mieœcie.
W chwili obecnej dane ze wszystkich stacji
automatycznych, nadzorowanych przez WIOŒ we
Wroc³awiu, s¹ gromadzone w Centrum Zbierania
Danych (CAS) znajduj¹cym siê w siedzibie WIOŒ,
gdzie s¹ weryfikowane, przetwarzane, archiwizowane oraz udostêpniane spo³eczeñstwu poprzez
publikowanie w internecie oraz w formie komuni-
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katów i raportów o stanie czystoœci powietrza
w województwie dolnoœl¹skim.
W kolejnych latach nadal bêd¹ prowadzone prace nad doskonaleniem istniej¹cego systemu oceny
jakoœci powietrza. Docelowo system ma spe³niaæ
funkcjê informacyjno-kontroln¹, prognostyczn¹,
ostrzegawcz¹ oraz mo¿e byæ narzêdziem wspomagaj¹cym zarz¹dzanie œrodowiskiem.
W 2005 r. monitoring jakoœci powietrza we
Wroc³awiu realizowany by³ poprzez pomiary stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu, wykonywane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska, Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ oraz Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska Politechniki Wroc³awskiej.
System pomiarowy jakoœci powietrza we Wroc³awiu jest integraln¹ czêœci¹ wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza. Wyniki wszystkich
pomiarów gromadzone s¹ w wojewódzkiej bazie

danych o jakoœci powietrza JPOAT, znajduj¹cej siê
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu.
Do okreœlenia jakoœci powietrza w aglomeracji
wroc³awskiej wykorzystano pomiary prowadzone
za pomoc¹:
• 8 stacji sta³ych, w tym:
- 4 stacji automatycznych, zlokalizowanych
przy: Wybrze¿u J. Conrada-Korzeniowskiego, al. Wiœniowej, ul. Bartniczej (WIOŒ) i pl.
Grunwaldzkim (Politechnika Wroc³awska),
- 2 stacji manualnych usytuowanych przy ul.
Wierzbowej (WIOŒ) i ul. Ukrytej (WSSE),
- 2 py³omierzy PM10: przy ul. Orzechowej
i Wybrze¿u J. Conrada-Korzeniowskiego
(WSSE).
• 30 punktów pomiarowych, w których wykorzystano pasywny sposób poboru próbek powietrza (WIOŒ).

Fot. 1.
Stacja automatyczna.

Fot. 3.
Py³omierz PM10.

Fot. 2.
Stacja manualna.

Fot. 4.
Próbniki pasywne.

Rys. 1.
Lokalizacja punktów monitoringu jakoœci powietrza we Wroc³awiu w 2005 r.
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1.3. Emisja zanieczyszczeń
do powietrza
Jakoœæ powietrza we Wroc³awiu kszta³towana
jest przede wszystkim przez zanieczyszczenia
emitowane na terenie miasta: ze Ÿróde³ przemys³owych i energetycznych, sektora bytowo-komunalnego oraz transportu samochodowego. Du¿a koncentracja osiedli mieszkaniowych, instytucji i zak³adów przemys³owych oraz zagêszczenie ulic
i tras komunikacyjnych sprawiaj¹, ¿e emisje zanieczyszczeñ z poszczególnych Ÿróde³ nak³adaj¹ siê.
W powietrzu miejskim mo¿na znaleŸæ ró¿norodne
substancje: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek wêgla,
wêglowodory, zwi¹zki organiczne, py³ i sadzê.
Zanieczyszczeniami wskaŸnikowymi, na podstawie których okreœla siê jakoœæ powietrza na obszarach miejskich s¹: dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, py³ zawieszony i metale zawarte w pyle,
tlenek wêgla, benzen (lotny zwi¹zek organiczny),
benzo(a)piren (wielopierœcieniowy wêglowodór
aromatyczny).
Dwutlenek siarki (SO2) powstaje przede
wszystkim podczas spalania paliw w kot³ach, ró¿nego rodzaju paleniskach oraz silnikach pojazdów
i urz¹dzeñ, przy czym podstawowym Ÿród³em tego
zanieczyszczenia jest spalanie paliw sta³ych zawieraj¹cych siarkê.
Znacz¹cym Ÿród³em tlenków azotu (NOx) obok
energetyki zawodowej jest spalanie benzyn i olejów napêdowych w silnikach pojazdów i urz¹dzeñ.
Udzia³ transportu drogowego w ca³kowitej emisji
tlenków azotu jest porównywalny do energetyki
zawodowej i wy¿szy od emisji z sektora komunalno-bytowego.
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Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza
py³em w mieœcie jest g³ównie skutkiem spalania
paliw w sektorze komunalno-bytowym, a tak¿e
spalania paliw w silnikach samochodowych oraz
tzw. wtórnego pylenia z dróg i placów. Obecnie, ze
wzglêdu na negatywny wp³yw na zdrowie ludzkie,
szczególnie wa¿ny jest problem zanieczyszczenia
powietrza tzw. py³em drobnym (frakcja py³u
o œrednicy poni¿ej 2,5 μm), którego Ÿród³em s¹
procesy energetyczne, niektóre procesy przemys³owe, silniki samochodowe oraz przede wszystkim spalanie paliw w sektorze komunalno-bytowym.
Tlenek wêgla (CO) jest emitowany do atmosfery g³ównie jako produkt niepe³nego spalania paliw
– wêgla lub paliw wêglowodorowych np. gazu
ziemnego i benzyny. Źród³em CO jest g³ównie
transport i przemys³.
Do lotnych zwi¹zków organicznych (LZO)
nale¿¹ wêglowodory, organiczne rozpuszczalniki
(aceton, chlorek metylenu, trichloroetylen, czterochlorek wêgla, benzen), benzyna. Emitowane s¹
one przez ró¿ne Ÿród³a: œrodki transportu, przemys³ chemiczny, rafineryjny oraz procesy przemys³owe, w których stosowane s¹ rozpuszczalniki.
Lotnym zwi¹zkiem organicznym najczêœciej oznaczanym w powietrzu jest benzen.
Do jednych z najbardziej szkodliwych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeñ nale¿¹ emitowane prawie we wszystkich procesach niepe³nego spalania
zwi¹zków organicznych wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA). WskaŸnikiem
ich obecnoœci w powietrzu jest stê¿enie benzo(a)pirenu. Szacuje siê, ¿e g³ównym Ÿród³em tego
zwi¹zku w œrodowisku miejskim jest spalanie paliw w sektorze komunalno-bytowym.

Rys. 2. Porównanie emisji zanieczyszczeñ w województwie dolnoœl¹skim
i we Wroc³awiu w 2004 r.
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Przemys³ stanowi jedno z g³ównych Ÿróde³
emisji zanieczyszczeñ do powietrza. Dominuj¹cy
udzia³ w sektorze przemys³owym ma przemys³
energetyczny. Procesy spalania paliw w celu wytwarzania energii s¹ podstawowym Ÿród³em emisji
dwutlenku wêgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu
i py³u.
Zak³ady objête statystyk¹ G³ównego Urzêdu
Statystycznego zlokalizowane na terenie Wroc³awia wytworzy³y w 2004 r. oko³o 11% zanieczyszczeñ gazowych i 10% py³ów emitowanych z obiektów z terenu województwa dolnoœl¹skiego. Pod
wzglêdem iloœci emitowanych zanieczyszczeñ stawia to Wroc³aw na drugim miejscu w województwie, za powiatem zgorzeleckim, na terenie
którego dzia³a BOT Elektrownia „Turów” S.A. –
g³ówne Ÿród³o emisji zanieczyszczeñ na Dolnym
Œl¹sku.
We Wroc³awiu najwiêksz¹ iloœæ zanieczyszczeñ powietrza wytwarza Elektrociep³ownia
„Wroc³aw”, nale¿¹ca do Zespo³u Elektrociep³owni
Wroc³awskich „Kogeneracja” S.A. Inne znacz¹ce
zak³ady energetyki zawodowej we Wroc³awiu to:
• Zak³ad Ciep³owniczy „Term-Hydral” Sp. z o.o.
– zasilaj¹cy system ciep³owniczy osiedla mieszkaniowego (ul. Kie³czowska, ul. Litewska, ul.
Gorlicka) i odbiory przemys³owe na terenie PZL
Hydral,
• „Interpep” Sp. z o.o. Elektrociep³ownia Zakrzów – zasilaj¹ca system ciep³owniczy, obejmuj¹cy odbiory na terenie Polaru i osiedle Zakrzów.
Oprócz emisji z energetycznego spalania paliw
na jakoœæ powietrza wp³yw ma równie¿ emisja ze

Ÿróde³ technologicznych przedsiêbiorstw. We Wroc³awiu zarejestrowanych jest wiele przedsiêbiorstw emituj¹cych zanieczyszczenia gazowe
z procesów technologicznych zwi¹zanych m.in.
z produkcj¹ wyrobów chemicznych, farb i lakierów, sprzêtu AGD, przetwórstwem metali i ich
stopów, obróbk¹ metali, produkcj¹ sprzêtu transportowego i czêœci samochodów, materia³ów budowlanych czy artyku³ów spo¿ywczych. Do powietrza wprowadzane s¹ zwi¹zki charakterystyczne dla produkcji danego zak³adu, m.in.: wêglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz ich pochodne,
alkohole alifatyczne, kwasy organiczne i nieorganiczne, pierwiastki metaliczne i wodorotlenki metali. Wed³ug danych statystycznych ich udzia³
w ogólnym bilansie emisji z terenu Wroc³awia jest
niewielki w porównaniu do emisji zanieczyszczeñ
ze Ÿróde³ energetycznych.
Zgodnie z ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska,
zak³ady wprowadzaj¹ce zanieczyszczenia do powietrza, powinny posiadaæ pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i py³ów lub pozwolenia zintegrowane – obejmuj¹ce oddzia³ywanie na
wszystkie elementy œrodowiska. Brak wymaganego pozwolenia skutkuje naliczaniem zwiêkszonych
op³at za korzystanie ze œrodowiska, natomiast
przekroczenie ustaleñ pozwolenia – administracyjn¹ kar¹ pieniê¿n¹.
Kontrole przeprowadzone w 2005 r. przez
WIOŒ we Wroc³awiu, wykaza³y ¿e naruszanie
przepisów prawa w odniesieniu do ochrony powietrza wystêpowa³o g³ównie w przypadku niewielkich zak³adowych kot³owni technologicznogrzewczych, komór lakierniczych warsztatów sa-

Rys. 3.
Emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu* i py³ów z zak³adów na terenie Wroc³awia.

Stan powietrza atmosferycznego
mochodowych oraz uci¹¿liwoœci zapachowej zak³adów. Lokalizowanie osiedli mieszkaniowych
w pobli¿u funkcjonuj¹cych od lat zak³adów przemys³owych oraz zak³adów us³ugowych bran¿y
motoryzacyjnej jest powodem licznych interwencji
mieszkañców osiedli.
W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat w wiêkszoœci
du¿ych zak³adów Wroc³awia podjête zosta³y dzia³ania, dziêki którym nast¹pi³o istotne zmniejszenie
stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie
aglomeracji wroc³awskiej. Zosta³a ograniczona
emisja zanieczyszczeñ powstaj¹cych podczas produkcji energii: dwutlenku siarki, tlenków azotu
i py³u oraz substancji specyficznych m.in.: wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych, toksycznych zwi¹zków siarki i fluoru, metali i ich zwi¹zków, emitowanych z ró¿norodnych procesów technologicznych (produkcji farb i rozpuszczalników,
w³ókien sztucznych, nawozów, z przemys³u metalurgicznego).
Obecnie zauwa¿alna jest stabilizacja wielkoœci
emisji dwutlenku siarki. Jej roczny poziom od roku
2000 ulega³ tylko niewielkim wahaniom, zale¿nym
g³ównie od wielkoœci produkcji energii najwiêkszego wroc³awskiego zak³adu – Elektrociep³owni
„Wroc³aw”. Natomiast zauwa¿alny jest systematyczny spadek emisji py³ów we Wroc³awiu – od
1996 r. do 2004 o oko³o 80%.
Dalsze redukcje emisji zanieczyszczeñ mo¿liwe bêd¹ poprzez modernizacje technologii, zak³adanie urz¹dzeñ ochronnych oraz optymalizacjê
wszystkich dzia³añ zwi¹zanych z produkcj¹. Coraz
wiêcej wroc³awskich zak³adów posiada wdro¿ony
system zarz¹dzania œrodowiskiem wg normy ISO
14001, dziêki któremu nastêpuje „samokontrola”
przedsiêbiorstw pod k¹tem ich oddzia³ywania na
œrodowisko, co czêsto wp³ywa na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeñ.
Rys. 4.
Procentowe zmiany emisji py³ów
i dwutlenku siarki z ZEW „Kogeneracja”
S.A. – EC „Wroc³aw” w latach 1996-2005
(1996 r. = 100%).

97

Rys. 5.
Procentowe zmiany emisji py³ów
i dwutlenku siarki z przedsiêbiorstw
zlokalizowanych na terenie Wroc³awia
w latach 1996-2005 (³¹cznie z EC
„Wroc³aw”; 1996 r. = 100%).

Przemys³owe Ÿród³a emisji mog¹ oddzia³ywaæ
zarówno lokalnie, jak i na wiêksze odleg³oœci. Substancje emitowane z EC „Wroc³aw” zlokalizowanej w zamieszka³ej, gêsto zabudowanej czêœci
miasta, przenoszone s¹ na znaczne odleg³oœci poza
centrum miasta dziêki wysokim kominom: 180 m
i 120 m, nie maj¹c istotnego wp³ywu na jakoœæ
powietrza w bezpoœrednim otoczeniu. Natomiast
ma³e i œrednie zak³ady, lokalne przestarza³e kot³ownie, paleniska domowe ze wzglêdu na swoj¹
lokalizacjê oraz wprowadzanie zanieczyszczeñ do
atmosfery przez niskie emitory, czêsto nie wy¿sze
od otaczaj¹cej zabudowy, maj¹ znacz¹cy wp³yw na
lokalne zanieczyszczenie powietrza, zw³aszcza
w rejonach zwartej zabudowy miejskiej. Obecnie,
to emisja z tych Ÿróde³ jest przyczyn¹ wysokich
stê¿eñ py³u i wêglowodorów wielopierœcieniowych. Wyniki pomiarów wykazuj¹, ¿e w rejonach
zwartej zabudowy mieszkaniowej w sezonie
grzewczym, stê¿enia py³u i benzo(a)pirenu czêsto
wzrastaj¹ nawet kilkukrotnie.
Zgodnie z „Za³o¿eniami do planu zaopatrzenia
w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla
obszaru gminy Wroc³aw” kot³ownie lokalne i indywidualne systemy grzewcze na paliwo wêglowe
pokrywaj¹ œrednio 19% ca³kowitego zapotrzebowania mocy cieplnej. I tak, w centralnej czêœci
miasta (dzielnice Stare Miasto, Œródmieœcie, czêœciowo Krzyki) o silnie skoncentrowanej zabudowie, charakteryzuj¹cej siê równie¿ najwiêksz¹ gêstoœci¹ zaludnienia, jest jeszcze wiele obiektów
komunalnych ogrzewanych przez niewielkie kot³ownie czy te¿ eksploatuj¹cych piece ceramiczne
i trzony kuchenne. Do nadmiernej emisji z tych
Ÿróde³ przyczyniaj¹ siê: ich niska sprawnoœæ ciepl-
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na (ok. 30%) oraz ubytki energii poprzez Ÿle izolowane budynki, skutkiem czego jest nadmierne
zu¿ycie paliwa.
W ostatnich latach podejmowanych by³o szereg
dzia³añ maj¹cych na celu eliminacjê indywidualnych palenisk domowych opalanych wêglem, modernizacjê lub likwidacjê niewielkich ciep³owni
osiedlowych, czy te¿ kot³owni nale¿¹cych do parafii, zgromadzeñ zakonnych, wspólnot mieszkaniowych, szkó³, szpitali, przychodni, zak³adów
rzemieœlniczych i us³ugowych, które ze wzglêdu
na niewielki zasiêg stanowi¹ znaczn¹ uci¹¿liwoœæ
lokaln¹. W latach 2001-2005 Gmina Wroc³aw
poprzez dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
2.696.496,00 z³ wspó³finansowa³a inwestycje maj¹ce na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w mieœcie.
Rys. 6.
Dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska na ochronê atmosfery.

W latach 1998-2005 Miejskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Wroc³aw S.A. (obecnie „Fortum Wroc³aw” S.A.) przeprowadzi³o inwestycje
maj¹ce na celu poprawê czystoœci powietrza poprzez likwidacjê niskich Ÿróde³ emisji oraz optymalizacjê systemu ciep³owniczego. W ramach tego
przedsiêwziêcia zlikwidowano 63 kot³ownie lokalne w wiêkszoœci wykorzystuj¹ce paliwa sta³e
(koks, wêgiel, mia³), zlokalizowane g³ównie
w dzielnicach:
• Krzyki: m.in. rejon ul. Krakowskiej, ul. Komuny Paryskiej, ul. Opolskiej, ul. Traugutta, ul.
Tarnogajskiej,
• Stare Miasto: m.in. rejon ul. Ruskiej, ul. W³odkowica, ul. Wita Stwosza, ul. Szewskiej,
• Œródmieœcie: m.in. rejon ul. Sk³odowskiej, ul.
Sienkiewicza, ul. Rydygiera,

• Fabryczna: m.in. rejon ul. Strzegomskiej, ul.
Szybowcowej, ul. Sterowcowej.
Zapotrzebowanie na ciep³o po zamkniêciu kot³owni pokrywane jest przez ZEW „Kogeneracja”
S.A.
Wyliczony efekt ekologiczny, wynikaj¹cy z redukcji zu¿ycia paliwa (dziêki oszczêdnoœciom
w zu¿yciu ciep³a) oraz likwidacji kot³owni, to
zmniejszenie emisji:
• dwutlenku siarki o 2456 ton/rok,
• dwutlenku azotu o 477 ton/tok,
• tlenku wêgla o 122 tony/rok,
• py³u o 100 ton/rok,
• benzo(a)pirenu o 0,092 tony/rok.
Rzeczywisty efekt uzale¿niony jest od aktualnej
jakoœci paliwa, sprawnoœci elektrofiltrów oraz
stopnia redukcji SO2 i NO2.
Opisany wy¿ej program w 1999 roku zosta³
rozszerzony o program pn. „Likwidacja niskiej
emisji – zast¹pienie ogrzewania piecowego w termomodernizowanych kamienicach Wroc³awia
centralnym ogrzewaniem z miejskiej sieci ciep³owniczej”.
W ramach tego programu Gmina Wroc³aw,
„Fortum Wroc³aw” S.A. i ZEW „Kogeneracja”
S.A., realizuj¹ „Pilota¿owy Program Rewitalizacji
Miasta Wroc³awia”. Obejmuje on:
• termomodernizacjê uwzglêdniaj¹c¹ zachowanie zabytkowych elementów elewacji,
• podniesienie standardów mieszkañ,
• dostawê ciep³a z sieci ciep³owniczej „Fortum
Wroc³aw” S.A.
w wytypowanych budynkach, zlokalizowanych na
obszarach przewidzianych do rewitalizacji.
Omawiaj¹c zanieczyszczenie powietrza w mieœcie nie mo¿na równie¿ pomijaæ Ÿróde³ mobilnych,
tzn. stale zwiêkszaj¹cej siê liczby samochodów.
Wielkoœæ emisji zale¿y od natê¿enia i organizacji
ruchu samochodowego oraz stanu technicznego
pojazdów. Podstawowe zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy samochodowe to oprócz dwutlenku wêgla: tlenek azotu, wêglowodory, tlenek
wêgla i cz¹stki sta³e.
System dróg we Wroc³awiu liczy oko³o 1100
km. Oko³o 60 km stanowi¹ przebiegaj¹ce przez
miasto 3 drogi krajowe nr 8, nr 5 i nr 94 oraz 15
dróg wojewódzkich. Ponadto w bezpoœrednim s¹siedztwie miasta przebiega autostrada A4. Uliczne korki powoduj¹ wzrost zu¿ycia paliw i wyd³u-
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¿aj¹ czas przejazdu, wzrasta wiêc emisja zanieczyszczeñ m.in. tlenku azotu i wêglowodorów
lotnych, które s¹ równie¿ prekursorami ozonu.
Nie bez znaczenia s¹ równie¿ emisje zanieczyszczeñ z wyeksploatowanych i niesprawnych technicznie samochodów, niejednokrotnie nie spe³niaj¹cych norm emisyjnych.
Badania jakoœci powietrza, wykonywane we
Wroc³awiu w bezpoœrednim s¹siedztwie dróg
o du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego oraz
najwiêkszych skrzy¿owañ, wykaza³y ryzyko wyst¹pienia przekroczeñ dwutlenku azotu oraz benzenu, a poziom stê¿eñ nawet dwukrotnie wy¿szy
od notowanego w punktach oddalonych od g³ównych szlaków komunikacyjnych.
Uk³ad drogowy Wroc³awia, sprawiaj¹cy ¿e
znaczna czêœæ ruchu, równie¿ tranzytowego, przebiega przez centrum miasta, niedostateczna iloœæ
przepraw mostowych oraz zbyt ma³a przepustowoœæ ulic, przyczyniaj¹ siê do koncentracji zanieczyszczeñ „komunikacyjnych” w centralnej czêœci
miasta, co w konsekwencji powoduje ryzyko ponadnormatywnych stê¿eñ szkodliwych dla zdrowia
substancji w powietrzu.
Powa¿nym problemem systemu transportowego we Wroc³awiu jest te¿ z³y stan techniczny nawierzchni wielu dróg i ulic, brak wystarczaj¹cej
liczby miejsc parkingowych. Tak wiêc najwa¿niejszym zadaniem w najbli¿szych latach bêdzie realizacja inwestycji prowadz¹cych do zmniejszenia
presji transportu drogowego na jakoœæ powietrza
w mieœcie, szczególnie w jego centrum. Zadania te
obejmuj¹ m.in.
• budowê obwodnic wyprowadzaj¹cych za miasto ruch tranzytowy oraz dokoñczenie budowy
Obwodnicy Œródmiejskiej,
• usprawnienie komunikacji omijaj¹cych centrum,
• usprawnienie komunikacji publicznej poprzez
stworzenie sieci szybkich tramwajów oraz systemu kolei miejskiej,
• rozbudowê systemu parkingów odblokowuj¹cych centrum z ruchu samochodowego.
1.4. Gazy cieplarniane
Wraz z rozwojem miasta zaczynaj¹ dzia³aæ tzw.
czynniki antropogeniczne np. emisja sztucznego
ciep³a, emisja zanieczyszczeñ powietrza, które
modyfikuj¹ dotychczasowy klimat obszaru i przyczyniaj¹ siê do stworzenia odrêbnego klimatu miej-
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skiego. Charakteryzuje siê on wy¿sz¹ temperatur¹
ni¿ na terenie pozamiejskim, lokaln¹ cyrkulacj¹
powietrza powoduj¹c¹ nap³yw ch³odniejszego powietrza do centrum miasta, a wysoka i gêsta zabudowa miasta wp³ywa na prêdkoœæ i kierunek wiatru.
Zanieczyszczenia emitowane ze wszystkich rodzajów Ÿróde³ oddzia³ywuj¹ lokalnie na œrodowisko miejskie, ale niektóre z nich równie¿ przyczyniaj¹ siê do wzmo¿enia efektu cieplarnianego
i globalnego ocieplenia. Do substancji, które wp³ywaj¹ na atmosferê w skali globalnej nale¿¹ dwutlenek wêgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu (np.
podtlenek azotu N2O). Freony (czyli chlorofluorowêglowodory, CFC) nie s¹ ju¿ emitowane, bo ich
produkcja jest zabroniona, ale te, które ju¿ dosta³y
siê do atmosfery wci¹¿ wywieraj¹ wp³yw na klimat.
Waga problemu zmian klimatu i jego globalny
charakter zrodzi³y koniecznoœæ prowadzenia skutecznych dzia³añ w skali miêdzynarodowej maj¹cych na celu spowolnienie procesu ocieplania siê
klimatu poprzez redukcjê emisji gazów cieplarnianych. Polska zobowi¹za³a siê do redukcji emisji
gazów cieplarnianych podpisuj¹c w 1992 roku
Ramow¹ Konwencjê Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu oraz w 1997 roku Protokó³
z Kioto. Dla Polski celem zapisanym w protokole
oraz uznanym w II Polityce Ekologicznej Pañstwa
jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 6%
poni¿ej poziomu emisji z roku bazowego 1988 do
lat 2008-2012.
Podstawy prawne stwarza ustawa o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku, Polityka Klimatyczna
Polski oraz Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Realizacja polityki
ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych i przedsiêbiorstw opiera siê na systemie
odpowiednich mechanizmów i zachêt.
Na tle innych krajów UE, w okresie ostatnich
kilkunastu lat Polska osi¹gnê³a jeden z najwy¿szych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Udzia³ poszczególnych sektorów w ca³kowitej
emisji gazów cieplarnianych wynika z u¿ywanych
noœników energii, wœród których dominuj¹ paliwa
sta³e. Najwiêksza emisja CO2 powstaje podczas
energetycznego spalania paliw w sektorze energetyki zawodowej, znacz¹cym Ÿród³em jest równie¿

100

Stan powietrza atmosferycznego

przemys³ wytwórczy i budownictwo oraz transport.
Wed³ug informacji dostarczonych z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego, emisja dwutlenku wêgla z zarejestrowanych na terenie Wroc³awia zak³adów zmniejsza siê, a od 2001 r. zosta³y
wprowadzone do powietrza nastêpuj¹ce iloœci
CO2:
• w 2001 roku – 2.910.321 Mg CO2,
• w 2002 roku – 2.352.872 Mg CO2,
• w 2003 roku – 2.715.659 Mg CO2,
• w 2004 roku – 2.379.315 Mg CO2.
Najwiêksze iloœci CO2 spoœród zak³adów wroc³awskich zarejestrowanych w bazie Urzêdu Marsza³kowskiego wprowadza do powietrza Zespó³
Elektrociep³owni Wroc³awskich „Kogeneracja”
S.A., który w 2004 r. wyemitowa³ oko³o 80% CO2.
Bior¹c pod uwagê wysoki, ponad 57% udzia³
sektora energetycznego w ca³kowitej emisji CO2
w Polsce niezwykle istotne znaczenie ma redukcja
emisji w tym sektorze. Pozytywnym przyk³adem
ograniczenia emisji CO2 jest Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich „Kogeneracja” S.A., który
w latach 2001-2005 ograniczy³ o oko³o 10% emisjê
CO2.
Zgodnie z „Projektem za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wroc³aw”, w wyniku dzia³añ w zakresie poprawy efektywnoœci wykorzystania noœników energii, jak i termomodernizacji
obiektów budowlanych, przewiduje siê, ¿e we
Wroc³awiu do 2015 r. zostanie obni¿ona emisja
CO2 o ok. 9%, w tym:
• 4,6% – w skutek zmiany sposobu zaopatrzenia
w ciep³o (w tym likwidacja tzw. „niskiej emisji”),
• 4,4% – w skutek dzia³añ termomodernizacyjnych.
Redukcja emisji CO2 jest tak¿e mo¿liwa na
skutek wykorzystania energii odnawialnej – g³ównie biomasy. Przyk³adowo, przy wykorzystaniu
biomasy jako paliwa, emisja CO2 traktowana jest
jako zerowa z uwagi na to, ¿e równolegle jest on
pobierany przez roœliny w procesie fotosyntezy.
Przy zast¹pieniu paliwa wêglowego na biomasê,
dla mocy 1 MW i rocznym zu¿yciu energii u odbiorcy na poziomie 7.200 GJ, unika siê emisji oko³o
860 Mg CO2 rocznie.

1.5. Jakość powietrza we
Wrocławiu
Ocenê jakoœci powietrza we Wroc³awiu wykonano w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych
ustalonych ze wzglêdu na zdrowie ludzi dla nastêpuj¹cych substancji zanieczyszczaj¹cych: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wêgla, ozon,
benzen, o³ów i py³ zawieszony PM10 (Dz. U. 2002
Nr 87, poz. 796). W ocenie zamieszczono równie¿
podsumowanie wyników badañ substancji, dla których okreœlono wartoœci docelowe w Dyrektywie
2004/107/WE z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie
arsenu, kadmu, rtêci, niklu i wielopierœcieniowych
wêglowodorów aromatycznych w otaczaj¹cym
powietrzu.
Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze wzglêdu na kryterium ochrony zdrowia ludzi ocenia siê w odniesieniu do poziomów
dopuszczalnych ustalonych dla czasów uœredniania: 1 godzina i 24 godziny. Dodatkowo dla poszczególnych wartoœci normatywnych dopuszcza
siê mo¿liwoœæ przekraczania danego poziomu
z ograniczon¹ czêstoœci¹:
• stê¿enie 1-godzinne powy¿ej 350 μg/m3 z czêstoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 24 razy w roku, co odpowiada wartoœci 99,7 percentyla ze stê¿eñ
1-godzinnych,
• stê¿enie 24-godzinne powy¿ej 125 μg/m3
z czêstoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 3 razy w roku, co
odpowiada wartoœci 99,2 percentyla ze stê¿eñ
24-godzinnych.
W 2005 roku dwutlenek siarki mierzony by³ we
Wroc³awiu na 34 stanowiskach pomiarowych,
w tym:
• w 4 sta³ych stacjach (2 automatycznych, 2 manualnych),
• w 30 punktach z pasywnym poborem prób powietrza.
Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki we Wroc³awiu od kilku lat utrzymuje siê na niskim poziomie. Poprawa jakoœci powietrza w odniesieniu do pierwszej po³owy lat 90-tych zosta³a
osi¹gniêta poprzez znaczne zmniejszenie emisji
tego zanieczyszczenia z zak³adów przemys³owych, systematyczn¹ modernizacjê wyeksploatowanych kot³owni wêglowych (np. zmiana paliwa
na gazowe lub olejowe) oraz pod³¹czanie budynków do miejskiej sieci cieplnej.
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Rys. 7.
Trendy zmian stê¿eñ dwutlenku siarki we Wroc³awiu w latach 1996-2005.

Obecnie najwy¿sze stê¿enia tego wskaŸnika
wystêpuj¹ na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, nie posiadaj¹cej zorganizowanych systemów zaopatrzenia w ciep³o, wyposa¿onych g³ównie w indywidualne piece opalane wêglem. Jednak
pomimo wystêpowania na terenie Wroc³awia rejonów wzmo¿onej emisji dwutlenku siarki, szczególnie w sezonie grzewczym, w ¿adnym punkcie
pomiarowym nie zosta³y przekroczone dopuszczalne stê¿enia 24-godzinne i 1-godzinne dwutlenku siarki. Najwy¿sze stê¿enia dobowe nie przekracza³y 49% normy, a maksymalne stê¿enia chwilowe kszta³towa³y siê poni¿ej 45% normy
1-godzinnej.
Okresem dominuj¹cej emisji SO2 do powietrza
jest sezon grzewczy, czyli okres od paŸdziernika do
kwietnia. W tym czasie, w wiêkszoœci punktów

pomiarowych obserwuje siê najwy¿sze stê¿enia
œredniodobowe. Najmniejsze ró¿nice sezonowe
zanotowano na osiedlach w ca³oœci ogrzewanych
z miejskich sieci ciep³owniczych.
Pomiary wskaŸnikowe prowadzone za pomoc¹
metody pasywnej wykaza³y niewielkie zró¿nicowanie przestrzenne pomiêdzy wielkoœciami stê¿eñ
w mieœcie. Najwiêkszy wzrost stê¿eñ w sezonie
grzewczym stwierdzono w rejonie osiedli ogrzewanych indywidualnie – na Swojczycach, Strachocinie, Wojnowie, Kleczkowie, Kar³owicach i Rakowcu; najmniejsze ró¿nice sezonowe rejestrowano w pobli¿u osiedli mieszkaniowych ogrzewanych z miejskiej sieci cieplnej lub z przewag¹ indywidualnych systemów grzewczych opartych na
paliwach gazowych i olejowych (Stare Miasto, Borek, Krzyki, Pilczyce, Sêpolno, Biskupin). W sezo-
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Tab. 3.
Wyniki pomiarów dwutlenku siarki na terenie Wroc³awia w 2005 r. – sta³e stacje
pomiarowe [μg/m3].

0
0

0
0

79%
84%

dopuszczalny poziom 24-godz. SO2 dla obszaru kraju: 125 μg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powy¿ej
poziomu dopuszczalnego: 3 razy
dopuszczalny poziom 1-godz. SO2 dla obszaru kraju: 350 μg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powy¿ej poziomu dopuszczalnego: 24 razy
poziom alarmowy 1-godz. SO2: 500 μg/m3 – przekroczony, jeœli wartoœæ wystêpowa³a przez trzy kolejne godziny
w punktach reprezentuj¹cych jakoœæ powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2
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Rys. 8.
Roczny przebieg œredniodobowych stê¿eñ dwutlenku siarki w stacjach
pomiarowych zlokalizowanych we Wroc³awiu.

Rys. 9.
Rozk³ad œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku siarki na terenie Wroc³awia w 2005 r.
na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹.

nie pozagrzewczym na ca³ym terenie miasta stê¿enia œrednioroczne dwutlenku siarki kszta³towa³y
siê na bardzo niskim poziomie.
Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze wzglêdu na kryterium ochrony zdro-

wia ludzi ocenia siê w odniesieniu do poziomów
dopuszczalnych ustalonych dla czasów uœredniania: 1 godzina i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla
stê¿eñ 1-godzinnych dopuszczalna jest mo¿liwoœæ
przekraczania danego poziomu z czêstoœci¹ nie
wiêksz¹ ni¿ 18 razy w roku, co odpowiada wartoœci
99,8 percentyla ze stê¿eñ 1-godzinnych.
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Rys. 10.
Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku siarki w sezonie grzewczym i pozagrzewczym na terenie
Wroc³awia w 2005 r. na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹.

W 2005 roku dwutlenek azotu mierzony by³ we
Wroc³awiu na 35 stanowiskach pomiarowych, w tym:
• w 5 stacjach sta³ych (3 automatycznych, 2 manualnych),
• w 30 punktach z pasywnym poborem prób powietrza.
Pomimo zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ ze
Ÿróde³ przemys³owych oraz lokalnych Ÿróde³

grzewczych, nadal niezmiennie wysoki pozostaje
poziom stê¿eñ dwutlenku azotu, którego podstawowym Ÿród³em jest obecnie emisja spalin z transportu drogowego. Do obserwowanej stabilizacji
wysokiego poziomu zanieczyszczeñ komunikacyjnych w powietrzu przyczyni³ siê w ostatnich latach
znaczny wzrost liczby samochodów, pomimo stosowania paliw coraz wy¿szej jakoœci.
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Rys. 11.
Trendy zmian stê¿eñ dwutlenku azotu we Wroc³awiu w latach 1996-2005.

Œrednioroczne stê¿enia dwutlenku azotu
w 2005 r. obserwowane w sta³ych stacjach pomiarowych kszta³towa³y siê w przedziale od 38% normy œredniorocznej (Swojczyce, ul. Bartnicza) do
169% normy w stacji komunikacyjnej zlokalizowanej przy skrzy¿owaniu al. Wiœniowej z ul. Powstañców Œl¹skich. Poza ponadnormatywnym stê¿eniem œredniorocznym na stacji komunikacyjnej
przy al. Wiœniowej, przekroczenie normy rocznej
zanotowano równie¿ na stanowisku pomiarowym
przy ul. Ukrytej (104% normy). Równie¿ w tym
przypadku o przekroczeniu zadecydowa³a emisja
ze œrodków transportu – przez okres kilku miesiêcy
w I po³owie 2005 r. przez ul. Ukryt¹ prowadzony
by³ objazd remontowanego skrzy¿owania ul. Henryka Sienkiewicza z ul. Kardyna³a Stefana Wy-

szyñskiego. Czerpnia powietrza ze stacji pomiarowej zlokalizowana by³a w odleg³oœci kilkunastu
metrów od drogi, któr¹ skierowano objazd, obserwowane natê¿enie ruchu znacznie przekracza³o
typowe warunki panuj¹ce w rejonie ul. Ukrytej.
W II po³owie roku, po zakoñczeniu remontu skrzy¿owania i objazdu ul. Ukryt¹, stê¿enia dwutlenku
azotu uleg³y zmniejszeniu o ok. 30%.
Stê¿enia 1-godzinne zarejestrowane w stacjach
automatycznych nie wykaza³y przekroczeñ obowi¹zuj¹cego poziomu dopuszczalnego oraz alarmowego. W rejonie stacji komunikacyjnej przy al.
Wiœniowej w ci¹gu roku zanotowano 2 ponadnormatywne przypadki przekroczeñ normy 1-godzinnej (dopuszczalne 18 razy w roku).

Tab. 4.
Wyniki pomiarów dwutlenku azotu na terenie Wroc³awia w 2005 r. – sta³e stacje
pomiarowe [μg/m3].

– przekroczenia wartoœci kryterialnych
1)
2)

3)

dopuszczalny poziom œrednioroczny NO2 dla obszaru kraju: 40 μg/m3
dopuszczalny poziom 1-godz. NO2 dla obszaru kraju: 200 μg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powy¿ej
poziomu dopuszczalnego: 18 razy
poziom alarmowy 1-godz. NO2: 400 μg/m3 – przekroczony, jeœli wartoœæ wystêpowa³a przez trzy kolejne godziny
w punktach reprezentuj¹cych jakoœæ powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2
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Rys. 12.
Roczny przebieg œredniodobowych stê¿eñ dwutlenku azotu w stacjach
pomiarowych zlokalizowanych we Wroc³awiu (bez stacji komunikacyjnej).

Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku azotu we Wroc³awiu
potwierdza, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ podwy¿szonych
stê¿eñ NO2 jest niezorganizowana emisja ze Ÿróde³
mobilnych, a w mniejszym stopniu lokalna emisja
z sektora komunalno-bytowego. Zanieczyszczenia
z tego rodzaju Ÿróde³ emitowane s¹ najczêœciej na
niewielkiej wysokoœci, w warunkach niesprzyjaj¹cych swobodnemu rozprzestrzenianiu.
Ca³oroczna wysoka emisja dwutlenku azotu
z transportu samochodowego sprawia, ¿e poziom
tego zanieczyszczenia w powietrzu wykazuje niewielkie zró¿nicowanie sezonowe.
Oddzia³ywanie emisji pochodz¹cej z komunikacji widoczne jest szczególnie przy analizie dobowych przebiegów stê¿eñ tlenków azotu na stacji
komunikacyjnej przy al. Wiœniowej. Na rys. 13
przedstawiono œrednie tygodniowe przebiegi stê¿eñ 1-godzinnych, obliczone na podstawie wyników zarejestrowanych w 2005 roku.
Znaczne wzrosty stê¿eñ widoczne s¹ w godzinach szczytów komunikacyjnych od poniedzia³ku
do pi¹tku. Najni¿sze stê¿enia notowane s¹ w soboty oraz w godzinach przedpo³udniowych w niedziele. Ponowny wzrost stê¿eñ nastêpuje w niedziele po godzinie 15:00, co jest wynikiem wzrostu
natê¿enia ruchu samochodowego zwi¹zanego
z powrotem mieszkañców Wroc³awia z weekendo-

wego wypoczynku poza miastem. Na pozosta³ych
stacjach pomiarowych w mieœcie nie obserwuje siê
tak wyraŸnej zmiennoœci dobowej i tygodniowej
tlenków azotu.
Pomiary wskaŸnikowe, wykorzystuj¹ce pasywny sposób poboru prób powietrza, równie¿ wykaza³y wystêpowanie najwy¿szych stê¿eñ w rejonie
dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu. Najwy¿sze wartoœci stê¿eñ NO2 obserwuje siê w centralnej czêœci
miasta, charakteryzuj¹cej siê gêst¹ zabudow¹ oraz
znacznym natê¿eniem ruchu samochodowego. Im
dalej od g³ównych ci¹gów komunikacyjnych, tym
poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem
azotu jest mniejszy. Najwy¿sze stê¿enie œrednioroczne zanotowano przy pl. Wróblewskiego w rejonie istotnego wêz³a komunikacyjnego centralnej
czêœci miasta (102% normy rocznej). W pozosta³ych punktach pomiarowych zarejestrowano stê¿enia roczne w zakresie od 43% normy (Pracze
Odrzañskie) do 98% normy (ul. Fabryczna).
W skali roku, œrednio 2-krotnie wy¿sze stê¿enia
notowano w sezonie grzewczym. Ró¿nice sezonowe by³y jednak znacznie mniejsze ni¿ w przypadku
dwutlenku siarki. Potwierdza to znaczny udzia³
emisji ze Ÿróde³ komunikacyjnych w zanieczyszczaniu powietrza dwutlenkiem azotu.
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Rys. 13.
Œredni tygodniowy przebieg stê¿eñ 1-godzinnych tlenków azotu w rejonie
skrzy¿owania al. Wiœniowej z ul. Powstañców Œl¹skich w 2005 r.

Najwiêksze ró¿nice sezonowe stê¿eñ notowano
na osiedlach zlokalizowanych poza centraln¹ czêœci¹ miasta, gdzie dominuj¹cym Ÿród³em zanieczyszczenia powietrza jest indywidualne ogrzewa-

nie mieszkañ. Najmniejsze ró¿nice obserwowano
natomiast w pobli¿u g³ównych dróg i skrzy¿owañ,
gdzie emisja dwutlenku azotu wystêpuje na sta³ym,
wysokim poziomie przez ca³y rok.

Rys. 14.
Rozk³ad œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azotu na terenie Wroc³awia w 2005 r.
na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹.
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Rys. 15.
Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku azotu w sezonie grzewczym i pozagrzewczym
we Wroc³awiu w 2005 r. na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹.

Py³ zawieszony PM10
Poziom zanieczyszczenia powietrza py³em zawieszonym PM10, ze wzglêdu na kryterium ochrony zdrowia ludzi, ocenia siê w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów
uœredniania: 24 godziny i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla stê¿eñ 24-godzinnych dopuszczalna
jest mo¿liwoœæ przekraczania danego poziomu
z czêstoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 35 razy w roku, co
odpowiada wartoœci 90,1 percentyla ze stê¿eñ
24-godzinnych.
W 2005 r. poziom zanieczyszczenia powietrza
py³em zawieszonym PM10 we Wroc³awiu okreœlo-

ny zosta³ na podstawie pomiarów z 3 stacji. Wyników ze stacji przy Wybrze¿u J. Conrada-Korzeniowskiego nie uwzglêdniono ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ do analiz statystycznych seriê danych.
Podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki,
w efekcie zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ ze
Ÿróde³ przemys³owych i komunalnych, w drugiej
po³owie lat 90-tych nast¹pi³o zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza py³em zawieszonym PM10. Nadal jednak notuje siê wysokie wartoœci stê¿eñ œredniorocznych oraz ponadnormatywne stê¿enia œredniodobowe.
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Rys. 16.
Trendy zmian stê¿eñ py³u zawieszonego
PM10 we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej
w latach 1996-2005.

Podstawowe przyczyny powstawania py³u zawieszonego to procesy spalania paliw w elektrowniach, elektrociep³owniach, lokalnych systemach
grzewczych, a tak¿e transport samochodowy i procesy przemys³owe. Ich Ÿród³em jest równie¿ tzw.
emisja wtórna – m.in. wtórne pylenie py³u z pod³o¿a, które jest czêst¹ przyczyn¹ zawy¿ania poziomu stê¿eñ py³u PM10 w miastach.
Dopuszczalne stê¿enie œrednioroczne py³u zawieszonego PM10 zosta³o przekroczone na dwóch
stanowiskach: przy ul. Orzechowej (108% normy)
i przy ul. Wierzbowej (101% normy). Na stanowisku pomiarowym przy al. Wiœniowej stê¿enie œrednioroczne zanotowano na poziomie 98% normy.

Na wszystkich trzech stanowiskach zanotowano znaczne przekroczenia w odniesieniu do kryterium 24-godzinnego: na 35 dopuszczalnych przypadków przekroczeñ zanotowano:
• 60 dni z przekroczeniami na stanowisku przy ul.
Orzechowej,
• 84 dni z przekroczeniami na stanowisku przy ul.
Wierzbowej,
• 83 dni z przekroczeniami na stanowisku przy al.
Wiœniowej.
Najwy¿sze stê¿enia œredniodobowe notowano
w miesi¹cach zimowych.
Tlenek wêgla
WskaŸnikiem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem wêgla jest maksymalne stê¿enie 8-godzinne
krocz¹ce, okreœlane na podstawie pomiarów wykonywanych jedynie za pomoc¹ mierników automatycznych. Poziom zanieczyszczenia powietrza
w miastach jest przekroczony, gdy maksymalna
wartoœæ ze œrednich 8-godzinnych krocz¹cych
w ci¹gu roku jest wy¿sza od 10.000 μg/m3.
W 2005 r. na terenie Wroc³awia ci¹g³e badania
wykonywano w stacji pomiarowej zlokalizowanej
przy Wybrze¿u J.Conrada-Korzeniowskiego (stacja t³a miejskiego) i przy al. Wiœniowej (stacja
komunikacyjna). W obydwu punktach pomiarowych stwierdzono niski poziom tlenku wêgla
w powietrzu i brak przekroczeñ normowanej 8-godzinnej wartoœci stê¿enia.

Stê¿enie
maksymalne

percentyl 90,1

Liczba
przypadków
powy¿ej
poziomu
dopuszcz. 2)

Kompletnoœæ
serii
pomiarowej

ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiœniowa

Œrednia w sez.
pozagrzewczym

1.
2.
3.

Œrednia
w sez. grzewczym

Stanowisko pomiarowe

% normy 1)

Lp.

Œrednia roczna

Tab. 5.
Wyniki pomiarów py³u zawieszonego PM10 na terenie Wroc³awia w 2005 r. – sta³e
stacje pomiarowe (pomiar metod¹ manualn¹ wagow¹ z separacj¹ frakcji do 10 μm)
[μg/m3].

43,1
40,3
39,3

108%
101%
98%

52,7
48,2
44,7

33,4
32,8
33,8

140,0
144,5
155,5

70,8
73,8
66,2

60
84
83

60%
80%
98%

Stê¿enia 24-godzinne py³u zawieszonego PM10

– przekroczenia wartoœci kryterialnych
1)
2)

dopuszczalny poziom œrednioroczny py³u zawieszonego PM10: 40 μg/m3
dopuszczalny poziom 24-godz. py³u zawieszonego PM10: 50 μg/m3, dopuszczalna liczba przypadków powy¿ej
poziomu dopuszczalnego: 35 razy
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Rys. 17.
Roczny przebieg œredniodobowych stê¿eñ py³u zawieszonego PM10 w stacjach
pomiarowych zlokalizowanych we Wroc³awiu.

Tab. 6. Wyniki pomiarów tlenku wêgla na terenie Wroc³awia w 2005 r. [μg/m3].
Lp. Stanowisko pomiarowe
1.
2.
1)

2)

al. Wiœniowa
Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego

Œrednia
Œrednia
Œrednia w sez.
roczna w sez. grzewczym pozagrzewczym
925,3
374,9

1081,4
471,5

751,1
290,8

Stê¿enia 8-godzinne CO
Stê¿enie
Kompletnoœæ
% normy 2)
maksymalne 1)
serii pomiarowej
3111,4
31%
90%
2171,4
22%
92%

maksymalna œrednia 8-godzinna, spoœród œrednich krocz¹cych, obliczanych co godzinê spoœród œrednich jednogodzinnych w ci¹gu doby
dopuszczalny poziom 8-godz. CO: 10000 μg/m3

Œrednioroczne stê¿enie tlenku wêgla w automatycznej stacji pomiarowej przy Wybrze¿u J.Conrada-Korzeniowskiego zanotowano na poziomie
374,9 μg/m3, natomiast najwy¿sze stê¿enie 8-godzinne – na poziomie 2171,4 μg/m3 (22% normy).

Wy¿sze stê¿enia notowano w rejonie stacji komunikacyjnej przy al. Wiœniowej – stê¿enie œrednioroczne na poziomie 925,3 μg/m3, maksymalne stê¿enie 8-godzinne: 3111,4 μg/m3 (31% normy).
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Rys. 18.
Roczny przebieg maksymalnych wartoœci stê¿eñ 8-godzinnych krocz¹cych CO
w stacjach pomiarowych zlokalizowanych we Wroc³awiu.

Stê¿enia tlenku wêgla, podobnie jak tlenki azotu, wykazuj¹ znaczn¹ zmiennoœæ dobow¹, zale¿n¹
przede wszystkim od natê¿enia emisji tych zanieczyszczeñ ze œrodków transportu. Charakterystyczny przebieg stê¿eñ 1-godzinnych obserwuje
siê tak¿e w przedzia³ach tygodniowych na stacji
komunikacyjnej. Epizody wysokich stê¿eñ tlenków
azotu i tlenku wêgla wystêpuj¹ w godzinach
„szczytów komunikacyjnych”. W stacji t³a miej-

skiego przy Wybrze¿u J. Conrada-Korzeniowskiego zmiennoœæ dobowa i tygodniowa stê¿eñ tlenku
wêgla jest równie¿ widoczna, ale ju¿ znacznie
mniejsza ni¿ w stacji komunikacyjnej.
Ozon
Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ze
wzglêdu na kryterium ochrony zdrowia ludzi ocenia siê w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu

Rys. 19.
Œredni tygodniowy przebieg stê¿eñ 1-godzinnych tlenku wêgla w stacjach
pomiarowych zlokalizowanych we Wroc³awiu w 2005 r.

Stan powietrza atmosferycznego
stê¿enia 8-godzinnego krocz¹cego. Poziom zanieczyszczenia powietrza uznaje siê za przekroczony,
gdy iloœæ dni z maksymalnymi dobowymi wartoœciami œrednich 8-godzinnych krocz¹cych powy¿ej
120 μg/m3 jest wiêksza ni¿ 25 dni w ci¹gu roku, co
odpowiada wartoœci 92,9 percentyla z serii maksimów dziennych.
Na terenie Wroc³awia pomiary stê¿eñ ozonu
w powietrzu ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi
prowadzono w 2005 r. w automatycznych stacjach
miejskich przy Wybrze¿u J.Conrada-Korzeniowskiego i pl. Grunwaldzkim oraz w stacji podmiejskiej przy ul. Bartniczej (Swojczyce), po³o¿onej po
zawietrznej stronie miasta.
W stacjach miejskich nie stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia
powietrza ozonem. Przy pl. Grunwaldzkim maksymalne stê¿enie 8-godzinne krocz¹ce zarejestrowano na poziomie 114 μg/m3 (95% normy), natomiast
w rejonie Wybrze¿a J.Conrada-Korzeniowskiego
zarejestrowano 7 dni z przekroczeniami obowi¹zuj¹cej normy 8-godzinnej (dopuszczalne: 25 dni
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w roku). Najwy¿sze stê¿enie 8-godzinowe wynosi³o 133,4 μg/m3 (111% normy).
W stacji podmiejskiej przy ul. Bartniczej zanotowano znacznie wy¿szy poziom zanieczyszczenia
ozonem. Ozon nale¿y do tzw. zanieczyszczeñ
wtórnych, które z uwagi na czas potrzebny do ich
powstawania, z regu³y osi¹gaj¹ wy¿sze wartoœci
w rejonach oddalonych od Ÿróde³ emisji ich prekursorów (zanieczyszczeñ pierwotnych). W stacji
przy ul. Bartniczej na dopuszczalne 25 dni ze stê¿eniami 8-godzinnymi powy¿ej 120 μg/m3,
w 2005 r. zanotowano 31 dni z przekroczeniami.
Stê¿enia maksymalne 8-godzinne siêga³y 149,8
μg/m3 (125% normy).
Wszystkie ponadnormatywne stê¿enia 8-godzinne zarejestrowano w ciep³ym okresie roku – od
kwietnia do wrzeœnia. Powstawaniu ozonu w dolnej warstwie atmosfery sprzyja bowiem wysoka
temperatura i intensywne promieniowanie s³oneczne. St¹d stê¿enia ozonu wykazuj¹ w ci¹gu doby
charakterystyczn¹ zmiennoœæ – niski poziom
w godzinach nocnych i stopniowy wzrost stê¿eñ

Rys. 20.
Roczny przebieg maksymalnych wartoœci stê¿eñ 8-godzinnych krocz¹cych O3
w stacjach pomiarowych zlokalizowanych we Wroc³awiu.
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Tab. 7.
Wyniki pomiarów ozonu we Wroc³awiu w 2005 r. [μg/m3].
Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko pomiarowe
pl. Grunwaldzki
Wyb. J.ConradaKorzeniowskiego
ul. Bartnicza

39,2

Œrednia
w sez.
grzewczym
31,3

Œrednia
w sez.
pozagrzewczym
45,1

Stê¿enie
maksymalne
114,0

41,9

28,6

54,5

133,4

109,0

7

79%

53,0

34,7

65,5

149,8

126,5

31

70%

Œrednia
roczna

Stê¿enia 8-godzinne krocz¹ce O3
Kompletnoœæ
PercenLiczba dni
serii
tyl
powy¿ej poz.
pomiarowej
92,9
dopuszcz. 1)
75,8
0
87%

– przekroczenia wartoœci kryterialnych
1)

dopuszczalny poziom 8-godz. ozonu: 120 μg/m3, dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego: 25 dni

w ci¹gu dnia w czasie najintensywniejszego promieniowania s³onecznego. Ze wzglêdu na fotochemiczny charakter reakcji powstawania ozonu
w powietrzu zanieczyszczonym tlenkami azotu
(a œciœlej dwutlenkiem azotu) oraz wêglowodorami, stê¿enia ozonu w miejskim powietrzu wykazuj¹ korelacjê ze stê¿eniami tlenków azotu. Przyk³ady dobowej zmiennoœci stê¿eñ ozonu i tlenków
azotu przedstawiono na rys. 21.
Benzen
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem
ocenia siê w odniesieniu do œredniorocznego poziomu dopuszczalnego.
W 2005 r. nie stwierdzono przekroczeñ œredniorocznej wartoœci normatywnej benzenu, zarówno
mierzonego w sta³ej stacji pomiarowej przy ul.
Wierzbowej (2 μg/m3 – 39% normy), jak i w punkcie pomiarowym bazuj¹cym na pasywnym sposobie poboru prób powietrza przy ul. Rakietowej (2,1
μg/m3 – 42% normy). Na obydwu stanowiskach

pomiarowych ponad 3-krotnie wy¿sze stê¿enia
notowano w grzewczym okresie roku.
Analizuj¹c zmiany stê¿eñ rocznych benzenu
w latach 2001-2005, najwy¿szy poziom notowano
w 2002 i 2003 roku. W ci¹gu ostatnich dwóch lat
obserwuje siê tendencjê spadkow¹ stê¿eñ benzenu
we Wroc³awiu.
Rys. 22.
Trendy zmian stê¿eñ benzenu
we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej
w latach 2001-2005.

Rys. 21.
Œredni dobowy przebieg stê¿eñ 1-godzinnych ozonu i tlenków azotu w stacjach
pomiarowych we Wroc³awiu na podstawie wyników pomiarów z 2005 roku.
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Tab. 8.
Wyniki pomiarów benzenu na terenie Wroc³awia w 2005 r. – sta³e stacje pomiarowe
[μg/m3].
Lp. Stanowisko pomiarowe Œrednia roczna % normy 1)
1. ul. Wierzbowa
1)

2,0

Œrednia
w sez. grzewczym

39%

3,3

Œrednia
w sez.
pozagrzewczym
0,9

Kompletnoœæ
serii pomiarowej
16%

dopuszczalny poziom œrednioroczny benzenu: 5 μg/m

3

Tab. 9.
Wyniki pomiarów benzenu na terenie Wroc³awia w 2005 r. – pomiary pasywne [μg/m3].
Lp. Stanowisko pomiarowe Œrednia roczna % normy 1)
1. ul. Rakietowa
1)

2,1

Œrednia
w sez. grzewczym

42%

3,4

Œrednia
w sez.
pozagrzewczym
0,8

Kompletnoœæ
serii pomiarowej
100%

dopuszczalny poziom œrednioroczny benzenu: 5 μg/m

3

Rys. 23.
Roczny przebieg œredniodobowych stê¿eñ benzenu w stacji pomiarowej
we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej.

O³ów
Monitoring zanieczyszczenia powietrza metalami ciê¿kimi wykonywany jest poprzez oznaczanie zawartoœci metali w pyle zawieszonym PM10.
Poziom zanieczyszczenia powietrza o³owiem
ocenia siê w odniesieniu do œredniorocznego poziomu dopuszczalnego: 0,5 μg/m3.

Pomiary poziomu zanieczyszczenia powietrza
o³owiem oznaczanym w pyle zawieszonym PM10
w 2005 r. wykonywano w 4 punktach pomiarowych
na terenie Wroc³awia. Pomiary wykaza³y niski
poziom zanieczyszczenia powietrza o³owiem
(2÷7% normy œredniorocznej) oraz wy¿sze stê¿enia w okresie grzewczym.

Tab. 10.
Wyniki pomiarów o³owiu na terenie Wroc³awia w 2005 r. [μg/m3].
Lp.
1.
2.
3.
4.
1)

Œrednia
Œrednia
Œrednia
% normy 1)
w sez. grzewczym w sez. pozagrzewczym
roczna
ul. Orzechowa
0,037
7%
0,055
0,024
Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 0,012
2%
0,017
0,008
al. Wiœniowa
0,022
4%
0,028
0,016
ul. Wierzbowa
0,032
6%
0,045
0,019
Stanowisko pomiarowe

dopuszczalny poziom œrednioroczny o³owiu: 0,5 μg/m3

Kompletnoœæ
serii pomiarowej
44%
45%
16%
50%
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Rys. 24.
Roczny przebieg œredniodobowych stê¿eñ o³owiu w stacjach pomiarowych
we Wroc³awiu.

Arsen, nikiel, kadm, benzo(a)piren
Dodatkowo w 2005 r. w pyle zawieszonym
PM10 oznaczane by³y zanieczyszczenia, dla których nie zosta³y dotychczas ustalone wartoœci kryterialne w polskim ustawodawstwie, natomiast
okreœlono dla nich wartoœci docelowe w Dyrektywie 2004/107/WE z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtêci, niklu i wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych w otaczaj¹cym powietrzu.
Stê¿enia mierzonych metali ciê¿kich: arsenu,
kadmu i niklu wyst¹pi³y na poziomie ni¿szym ni¿
okreœlone w ww. dyrektywie wartoœci docelowe.

W sezonie grzewczym stwierdzono ok. 2-krotny
wzrost stê¿eñ metali.
Badania poziomu zanieczyszczenia powietrza
benzo(a)pirenem wykaza³y natomiast ponad 3-krotne przekroczenie wartoœci docelowej tego zanieczyszczenia oraz znacznie wy¿sze stê¿enia w sezonie grzewczym (ponad 7-krotnie).
Zgodnie z cytowan¹ dyrektyw¹ do dnia 31 grudnia 2012 r. ponadnormatywne stê¿enia œrednioroczne benzo(a)pirenu powinny zostaæ obni¿one
do poziomu nie przekraczaj¹cego odpowiedniej
wartoœci odniesienia: 1 ng/m3.

Rys. 25.
Roczny przebieg œredniodobowych stê¿eñ benzo(a)pirenu w stacji pomiarowej
we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej.
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1.6. Wrocław na tle
innych miast Polski
Zawarte w tym dziale informacje przedstawiaj¹
emisje zanieczyszczeñ powietrza ze Ÿróde³ przemys³owych oraz stan czystoœci powietrza w aglomeracji wroc³awskiej na tle innych miast wojewódzkich oraz aglomeracji.
W przypadku wielkoœci emisji zanieczyszczeñ
do powietrza, do porównania wykorzystano dane
publikowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny.
Nie obejmuj¹ one globalnej emisji ze wszystkich
Ÿróde³ zlokalizowanych na terenie poszczególnych
miast, lecz charakteryzuj¹ tzw. punktowe Ÿród³a
emisji zanieczyszczeñ z sektora energetycznoprzemys³owego. Szacuje siê, ¿e udzia³ zak³adów
objêtych sprawozdawczoœci¹ GUS w emisji zanieczyszczeñ na terenie Polski jest rzêdu 60-70%
emisji ca³kowitej.
Stan czystoœci powietrza we Wroc³awiu przedstawiono w zestawieniu z innymi aglomeracjami
o liczbie mieszkañców powy¿ej 250 tys. Na terenie
Polski jest ich 13. Wœród nich Wroc³aw zajmuje 6
miejsce pod wzglêdem iloœci mieszkañców.

Rys. 26.
Emisja zanieczyszczeñ
py³owych z zak³adów
przemys³owych miast
wojewódzkich Polski
w 2004 r.

Rys. 27.
Emisja zanieczyszczeñ
gazowych (bez CO2 )
z zak³adów
przemys³owych miast
wojewódzkich Polski
w 2004 r.
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1.6.1. Emisja zanieczyszczeñ do powietrza
Do porównania wielkoœci emisji zanieczyszczeñ do powietrza z poszczególnych miast wojewódzkich Polski wybrano wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ py³owych, zanieczyszczeñ gazowych
ogó³em bez dwutlenku wêgla (CO2) oraz osobno
emisjê dwutlenku wêgla jako podstawowego gazu
cieplarnianego.
Miasto Wroc³aw znajduje siê w gronie miast
o œredniej wielkoœci emisji zanieczyszczeñ ze
Ÿróde³ przemys³owych, charakteryzuje siê ni¿sz¹
emisj¹ py³ów ni¿ Kraków, Warszawa, Szczecin,
Gdañsk i Bydgoszcz.
Emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku wêgla oraz
dwutlenku wêgla, równie¿ pozostaje na œrednim
poziomie i ni¿sza jest ni¿ w Warszawie, Krakowie,
£odzi, Gdañsku i Poznaniu.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Ÿród³a przemys³owo-energetyczne pomimo znacznego udzia³u
w emisji globalnej s¹ czêsto znacznie mniej uci¹¿liwe dla mieszkañców miast ni¿ tzw. „niskie” Ÿród³a emisji to znaczy sektor komunalno-bytowy
i transport samochodowy, które nie s¹ objête sprawozdawczoœci¹ GUS, a ich wielkoœæ mo¿na jedynie szacowaæ.
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Rys. 28.
Emisja dwutlenku wêgla
z zak³adów
przemys³owych miast
wojewódzkich Polski
w 2004 r.

1.6.2. Jakoœæ powietrza w aglomeracjach miejsko-przemys³owych
Poni¿ej dokonano porównania podstawowych
wskaŸników jakoœci powietrza w 9 najwiêkszych
aglomeracjach, na podstawie danych pomiarowych
z 2004 r., dostêpnych w krajowej bazie danych
o jakoœci powietrza JPOAT.
Dwutlenek siarki
Pomiary stê¿eñ œredniodobowych dwutlenku
siarki w analizowanych aglomeracjach prowadzono w 2004 roku ³¹cznie na 52 stanowiskach pomiarowych, w tym w 5 na terenie Wroc³awia. Do porównania wykorzystano maksymalny w danej aglomeracji percentyl 99,2 ze stê¿eñ 24-godzinnych.
We Wroc³awiu najwy¿sz¹ wartoœæ tego wskaŸnika
zanotowano na poziomie 59 μg/m3, co w porównaniu do stê¿eñ rejestrowanych w innych aglomeracjach, stanowi w skali kraju œredni poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, porównywalny z aglomeracjami: Poznañsk¹, Trójmiejsk¹
oraz Warszawsk¹ i £ódzk¹. W odniesieniu do naj-

Rys. 29.
Maksymalne wartoœci
percentyla 99,2 ze stê¿eñ
24-godzinnych dwutlenku
siarki, uzyskane
z pomiarów
w aglomeracjach
w 2004 roku.

wy¿szych wartoœci percentyla 99,2, notowanych
w Aglomeracji Górnoœl¹skiej i Krakowskiej, we
Wroc³awiu poziom zanieczyszczenia powietrza
SO2 jest o 44% ni¿szy. Natomiast w porównaniu do
Aglomeracji Bydgoskiej, na terenie której zarejestrowano najni¿szy wskaŸnik zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki, we Wroc³awiu poziom œredniodobowy SO2 jest prawie dwukrotnie
wy¿szy.
W 2004 roku pomiary stê¿eñ chwilowych dwutlenku siarki prowadzono na 21 stanowiskach pomiarowych w 6 aglomeracjach. Do porównania
wykorzystano maksymalny w danej aglomeracji
percentyl 99,7 ze stê¿eñ 1-godzinnych – we Wroc³awiu zanotowany na poziomie 66,4 μg/m3, co
w porównaniu do stê¿eñ rejestrowanych w innych
aglomeracjach stanowi najni¿szy 1-godzinny poziom zanieczyszczenia powietrza SO2.
W odniesieniu do najwy¿szej wartoœci percentyla 99,7, notowanej w Aglomeracji Górnoœl¹skiej,
we Wroc³awiu chwilowy poziom zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki jest o 54% ni¿szy.
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117

Rys. 30.
Maksymalne wartoœci
percentyla 99,7 ze stê¿eñ
1-godzinnych dwutlenku
siarki, uzyskane
z pomiarów
w aglomeracjach
w 2004 roku.

Dwutlenek azotu
Analizy dotycz¹ce œrednich stê¿eñ rocznych
dwutlenku azotu w najwiêkszych aglomeracjach
w 2004 roku oparto na wynikach pomiarów z 66
stanowisk pomiarowych, w tym z 8 stanowisk zlokalizowanych na terenie Wroc³awia. Najwy¿sz¹
wartoœæ œrednioroczn¹ we Wroc³awiu zanotowano
na poziomie 34,3 μg/m3, co poœród stê¿eñ rejestrowanych w innych aglomeracjach, stawia nasze
miasto na œrodkowej pozycji pod wzglêdem poziomu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu. Porównywany poziom zanieczyszczenia obserwowany jest w Aglomeracji Górnoœl¹skiej i Poznañskiej. W odniesieniu do najwy¿szych wartoœci

Rys. 31.
Maksymalne stê¿enia
œrednioroczne dwutlenku
azotu, uzyskane
z pomiarów
w aglomeracjach
w 2004 roku.

Rys. 32.
Maksymalne wartoœci
percentyla 99,8 ze stê¿eñ
1-godzinnych dwutlenku
azotu, uzyskane
z pomiarów
w aglomeracjach
w 2004 roku.

stê¿eñ œredniorocznych, notowanych w Aglomeracji Krakowskiej, we Wroc³awiu poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu jest
o 48% ni¿szy. Bior¹c jednak pod uwagê œrednioroczne stê¿enie dwutlenku azotu uzyskane z pomiarów prowadzonych w 2005 roku w stacji komunikacyjnej przy al. Wiœniowej we Wroc³awiu
(67,5 μg/m3) oceniaæ nale¿y, ¿e wzd³u¿ g³ównych
ci¹gów komunikacyjnych miasta stê¿enia œrednioroczne mog¹ siêgaæ poziomu zanieczyszczenia
notowanego w Aglomeracji Krakowskiej.
W 2004 roku pomiary stê¿eñ chwilowych dwutlenku azotu prowadzono na 21 stanowiskach pomiarowych w 6 aglomeracjach. Do porównania
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Rys. 33.
Maksymalne stê¿enia
œrednioroczne py³u
zawieszonego PM10,
uzyskane z pomiarów
w aglomeracjach
w 2004 roku.

wykorzystano maksymalny w danej aglomeracji
percentyl 99,8 ze stê¿eñ 1-godzinnych – we Wroc³awiu zanotowany na poziomie 82,6 μg/m3, co
w porównaniu do stê¿eñ rejestrowanych w innych
aglomeracjach, podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki, stanowi najni¿szy 1-godzinny poziom
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu.
W odniesieniu do najwy¿szej wartoœci percentyla 99,8, notowanej w Aglomeracji Trójmiejskiej,
we Wroc³awiu chwilowy poziom zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem azotu jest o 54% ni¿szy.
Py³ zawieszony PM10
W ocenie stê¿eñ œredniorocznych py³u zawieszonego PM10 na terenie aglomeracji w 2004 roku
wykorzystano wyniki pomiarów z 44 stanowisk,
w tym z jednego stanowiska zlokalizowanego na
terenie Wroc³awia, gdzie zarejestrowano stê¿enie
roczne na poziomie 36,7 μg/m3. Wy¿sze stê¿enia
roczne, powy¿ej dopuszczalnego poziomu 40 μg/m3,
notowano w Aglomeracjach: Bydgoskiej, Górnoœl¹skiej, Warszawskiej, £ódzkiej i Krakowskiej.
Ni¿sze – w Aglomeracji Poznañskiej, Szczeciñ-

Rys. 34.
Maksymalne wartoœci
percentyla 90,1 ze
stê¿eñ 24-godzinnych
py³u zawieszonego
PM10, uzyskane
z pomiarów
w aglomeracjach
w 2004 roku.

skiej i Trójmiejskiej. W porównaniu do maksymalnego stê¿enia rocznego, notowanego w Aglomeracji Krakowskiej, we Wroc³awiu roczny poziom zanieczyszczenia powietrza py³em PM10 jest o 48%
ni¿szy.
W 2004 roku pomiary stê¿eñ 24-godzinnych
py³u zawieszonego PM10 prowadzono na 34 stanowiskach pomiarowych w 7 aglomeracjach. Do
porównania wykorzystano maksymalny w danej
aglomeracji percentyl 90,1 ze stê¿eñ 24-godzinnych – we Wroc³awiu zanotowany na poziomie
68,4 μg/m3. Ni¿sze stê¿enia zarejestrowano tylko
w Aglomeracji Szczeciñskiej i Trójmiejskiej.
Oprócz Aglomeracji Szczeciñskiej w 6 pozosta³ych analizowanych aglomeracjach notowano przekroczenia dopuszczalnego stê¿enia œredniodobowego (50 μg/m3, z czêstoœci¹ powy¿ej 35 razy
w roku).
W odniesieniu do najwy¿szej wartoœci percentyla 90,1, zanotowanej w Aglomeracji £ódzkiej, we Wroc³awiu œredni dobowy poziom zanieczyszczenia powietrza py³em PM10 jest ni¿szy
o 26%.
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Pozosta³e substancje zanieczyszczaj¹ce
Pod wzglêdem œrednich rocznych stê¿eñ o³owiu pomiary prowadzone w 2004 roku we Wroc³awiu wskazywa³y na niski poziom zanieczyszczenia
powietrza (0,027 μg/m3). Spoœród analizowanych
aglomeracji jedynie w Aglomeracji Szczeciñskiej
zanotowano ni¿sze stê¿enie œrednioroczne o³owiu.
Najwiêksze zanieczyszczenie o³owiem zarejestrowano na terenie Aglomeracji Górnoœl¹skiej: 0,188
μg/m3, czyli prawie 7-krotnie wiêcej ni¿ we Wroc³awiu.
Porównanie œredniorocznych stê¿eñ benzenu,
zanotowanych w 2004 roku, wskazuje na wyrównany poziom tego zanieczyszczenia w powietrzu
w wiêkszoœci analizowanych aglomeracji – od 1,9
μg/m3 w Aglomeracji £ódzkiej do 2,2 μg/m3
w Aglomeracji Wroc³awskiej. Podwy¿szony poziom benzenu w powietrzu zanotowano jedynie
w Aglomeracji Krakowskiej: 4,3 μg/m3.
Oceny i porównania jakoœci powietrza w aglomeracjach pod k¹tem zanieczyszczenia tlenkiem
wêgla dokonano w oparciu o maksymalne stê¿enia
8-godzinne. Spoœród analizowanych aglomeracji
najni¿sze stê¿enia tego wskaŸnika notowano na
terenie Wroc³awia – 3111 μg/m3. Nieznacznie
wy¿sze stê¿enia 8-godzinne notowano w Aglomeracji £ódzkiej i Bydgoskiej. Najwy¿szy poziom
zanieczyszczenia powietrza tlenkiem wêgla zarejestrowano w Aglomeracji Warszawskiej (6148
μg/m3) i Górnoœl¹skiej (8679 μg/m3).
Analiza porównawcza du¿ych aglomeracji
miejskich w Polsce w zakresie jakoœci powietrza
stawia Wroc³aw na pozycji miast œrednio zanieczyszczonych. Stê¿enia badanych parametrów,
poza py³em zawieszonym PM10, œwiadcz¹ o dobrej jakoœci powietrza. Problemem pozostaj¹ zanieczyszczenia ze Ÿróde³ mobilnych, odczuwalne
wzd³u¿ g³ównych ci¹gów komunikacyjnych oraz
lokalnie zanieczyszczenia ze Ÿróde³ tzw. „niskiej”
emisji.

1.7. Podsumowanie
Na terenie Wroc³awia jest wiele Ÿróde³ zanieczyszczenia powietrza – nale¿¹ do nich:
• zak³ady energetyczne, przemys³owe – zaliczane
do tzw. wysokich Ÿróde³ emisji,
• lokalne kot³ownie, zak³ady us³ugowo-wytwórcze, indywidualne ogrzewanie budynków jed-
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norodzinnych i mieszkañ (piece kaflowe) – niskie Ÿród³a emisji,
• transport drogowy.
Szkodliwe gazy i aerozole mog¹ byæ przenoszone przez wiatr i transportowane do miejsc nawet
bardzo odleg³ych od emitora. Dlatego okreœlaj¹c
jakoœæ powietrza w mieœcie musimy pamiêtaæ, ¿e
jest to skutek imisji, co oznacza, ¿e substancja
znajduj¹ca siê w danym miejscu mo¿e pochodziæ
z ró¿nych Ÿróde³ i obszarów, zarówno z obszaru
Wroc³awia, jak i spoza miasta.
W zale¿noœci od rejonu miasta: lokalizacji zak³adów przemys³owych, a przede wszystkim koncentracji niskich Ÿróde³ emisji i intensywnoœci ruchu drogowego jakoœæ powietrza mo¿e byæ ró¿na.
Najwy¿sze stê¿enia zanieczyszczeñ w powietrzu
wystêpuj¹ w rejonach gêsto zabudowanych osiedli
mieszkaniowych, na których przewa¿aj¹ lokalne
i indywidualne systemy ogrzewania oraz w pobli¿u
dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego.
Wieloletnie dzia³ania zmierzaj¹ce do obni¿enia
zanieczyszczenia powietrza w mieœcie, przeprowadzone g³ównie w zak³adach przemys³owych, ale
równie¿ w sektorze komunalno-bytowym, przyczyni³y siê do znacznej poprawy jakoœci powietrza.
Obecnie monitoring stanu czystoœci atmosfery
wykazuje dobr¹ jakoœæ powietrza w odniesieniu do
norm obowi¹zuj¹cych dla o³owiu, dwutlenku siarki, tlenku wêgla i benzenu. Niski poziom zanieczyszczenia powietrza notuje siê tak¿e w odniesieniu do wartoœci docelowych ustalonych w prawie
europejskim dla arsenu, niklu i kadmu.
Zró¿nicowany rozk³ad stê¿eñ na terenie miasta
obserwuje siê dla dwutlenku azotu – podwy¿szone
stê¿enia rejestrowane s¹ w centralnej czêœci miasta
i na obszarach nara¿onych na wzmo¿on¹ emisjê
zanieczyszczeñ powstaj¹cych podczas spalania
paliw w silnikach samochodowych. W stacji komunikacyjnej usytuowanej przy skrzy¿owaniu al. Wiœniowej z ul. Powstañców Œl¹skich maksima stê¿eñ
tlenków azotu, a tak¿e tlenku wêgla notowane s¹
w godzinach tzw. szczytów komunikacyjnych, kiedy natê¿enie ruchu drogowego jest najwiêksze. Na
obszarach oddalonych od g³ównych dróg i skrzy¿owañ stopieñ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu notowany jest na du¿o ni¿szym poziomie.
Znaczne przekroczenia obowi¹zuj¹cych standardów jakoœci powietrza w mieœcie notowane s¹
na wszystkich stanowiskach pomiarowych py³u
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zawieszonego PM10, czyli drobnego py³u o ziarnach nie przekraczaj¹cych 10 μm. Wp³yw na tak¹
sytuacjê ma nie tylko bezpoœrednia emisja zanieczyszczeñ py³owych z procesów spalania paliw
w sektorze komunalno-bytowym, ale tak¿e zjawisko wtórnej emisji py³u unoszonego z dróg i placów, szczególnie uci¹¿liwe podczas suchych
i wietrznych dni.
Warunki meteorologiczne istotnie wp³ywaj¹
tak¿e na poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem. Wysoka temperatura powietrza i silne promieniowanie s³oneczne intensyfikuj¹ procesy fotochemiczne, zachodz¹ce w powietrzu zanieczyszczonym tlenkami azotu i wêglowodorami, w wyniku których powstaje ozon. W ciep³ym okresie roku
w stacjach monitoringowych po³o¿onych w centralnej czêœci miasta notuje siê wysoki poziom
ozonu w powietrzu. Najwy¿szy, ponadnormatywny stopieñ zanieczyszczenia powietrza ozonem
zarejestrowano w stacji podmiejskiej przy ul. Bartniczej w Swojczycach – po zawietrznej stronie
miasta.
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza,
szczególnie widoczny w sezonie grzewczym, notuje siê tak¿e w przypadku zawartego w pyle zawieszonym benzo(a)pirenu – zwi¹zku o dzia³aniu
rakotwórczym.
Wymienione problemy w zakresie jakoœci powietrza nie dotycz¹ wy³¹cznie miasta Wroc³awia.
Wysoki poziom py³u zawieszonego PM10 czy
ozonu rejestrowany jest w wiêkszoœci œrodowisk
miejskich. Mimo aktywnej polityki nakierowanej
na redukcjê emisji prekursorów ozonu i py³u zawieszonego, wprowadzenia szeregu instrumentów
zachêcaj¹cych lub wymuszaj¹cych wdra¿anie najlepszych dostêpnych technik na poziomie krajowym i Unii Europejskiej poziomy tych dwóch zanieczyszczeñ s¹ wci¹¿ wysokie.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej
jego jakoœci, w szczególnoœci poprzez utrzymanie
dobrej jakoœci powietrza na obszarach, gdzie jest
ona w³aœciwa oraz zmniejszaniu poziomów zanieczyszczeñ w powietrzu, gdy nie s¹ dotrzymane
normy jakoœci powietrza. We Wroc³awiu od 2002
r. nie s¹ dotrzymywane normy obowi¹zuj¹ce dla
py³u zawieszonego PM10, a wed³ug danych z roku
2005 tak¿e dla ozonu. Z tego wzglêdu dla miasta
Wroc³awia zostanie opracowany program ochrony
powietrza, wskazuj¹cy konieczne dzia³ania naprawcze, zmierzaj¹ce do obni¿enia ponadnorma-

tywnych poziomów stê¿eñ wymienionych zanieczyszczeñ w powietrzu.
Równolegle kontynuowany bêdzie monitoring
jakoœci powietrza w mieœcie, pozwalaj¹cy na ci¹g³¹
kontrolê poziomu zanieczyszczenia oraz ocenê
skutecznoœci podejmowanych dzia³añ naprawczych. Istniej¹cy system monitoringu powietrza
powinien byæ stale doskonalony i rozszerzany
o kolejne wskaŸniki, istotne z punktu widzenia jakoœci powietrza oraz ochrony zdrowia ludzi zamieszkuj¹cych aglomeracjê wroc³awsk¹. Miêdzy
innymi w najbli¿szych latach planowane jest uruchomienie stanowiska pomiarowego py³u zawieszonego PM2,5, czyli o wymiarach poni¿ej 2,5
mikrona – najbardziej szkodliwej frakcji py³u,
mog¹cej wnikaæ bezpoœrednio do pêcherzyków
p³ucnych, a st¹d do uk³adu kr¹¿enia.
Podczas dokonywania oceny jakoœci powietrza
niezbêdne jest szersze wykorzystanie innych technik monitoringowych, takich jak np. metody obliczeniowe. Wa¿nym elementem docelowego systemu ocen jakoœci powietrza we Wroc³awiu oraz
w województwie dolnoœl¹skim bêdzie baza danych
obejmuj¹ca zarówno czêœæ imisyjn¹, jak te¿ emisyjn¹ i meteorologiczn¹. Pozwoli to na w³¹czenie
do systemu ocen jakoœci powietrza modelowania
matematycznego.
Wprowadzanie nowych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych oraz rygorystyczne przestrzeganie norm prawnych, przy równoczesnym
zbieraniu danych dotycz¹cych emisji zanieczyszczeñ do powietrza oraz ci¹g³ych pomiarach imisji,
wymaga ogromnych nak³adów finansowych.
W chwili obecnej istotny udzia³ w finansowaniu
zadañ zwi¹zanych z badaniem i ocen¹ stanu œrodowiska maj¹ œrodki funduszy ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej zarówno na poziomie kraju,
jak i województwa.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e prowadzenie ci¹g³ego
monitoringu jakoœci powietrza oraz podejmowanie
inwestycji maj¹cych na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Wroc³awia nie
by³oby mo¿liwe bez zaanga¿owania w³adz miasta
i znacznego wsparcia finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.
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Stan klimatu akustycznego

2. KLIMAT AKUSTYCZNY
2.1. Uwarunkowania prawne.
Zasady polityki hałasowej
Ha³as jest jedn¹ z najpowszechniejszych uci¹¿liwoœci, z jak¹ spotykaj¹ siê ludzie mieszkaj¹cy
przede wszystkim w aglomeracjach miejskich.
Uci¹¿liwoœæ ha³asu zale¿y zarówno od szeregu
parametrów charakteryzuj¹cych ha³as (m.in. od
jego natê¿enia, czêstotliwoœci i d³ugotrwa³oœci
dzia³ania), jak i od indywidualnych cech odbiorcy
ha³asu (m.in. stanu zdrowia, wieku). Jak wynika
z wieloletnich doœwiadczeñ s³u¿b ochrony œrodowiska, ha³as powoduje najczêstsze niezadowolenie
mieszkañców wœród innych zagro¿eñ zwi¹zanych
z szeroko rozumian¹ ochron¹ œrodowiska. Œrodowisko, w którym ¿yjemy, charakteryzuje siê klimatem akustycznym pozostaj¹cym w œcis³ym zwi¹zku z rozwi¹zaniami urbanistycznymi. Tak wiêc
uk³ady komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze), rozmieszczenie przemys³u i osiedli miejskich
wzglêdem siebie, decyduj¹ o komforcie naszego
¿ycia.
Do g³ównych Ÿróde³ ha³asu kszta³tuj¹cych klimat akustyczny w mieœcie nale¿¹:
• komunikacja samochodowa, tramwajowa, lotnicza, kolejowa,
• parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe,
• zak³ady przemys³owe, rzemieœlnicze i us³ugowe,
• obiekty publiczne: stadiony, tereny zabaw, dyskoteki, kluby muzyczne,
• imprezy okolicznoœciowe: koncerty, wystêpy
uliczne,
• tereny budowy.
Ze wzglêdu na obszar oddzia³ywania oraz liczbê ludnoœci nara¿onej na jego oddzia³ywanie, najwiêkszy problem stanowi obecnie ha³as wywo³any
ruchem komunikacyjnym. Szacuje siê, ¿e problem
nadmiernego ha³asu w miejscu zamieszkania, dotyka ok. 36 % spo³eczeñstwa Polski z czego ha³asem komunikacyjnym zagro¿one jest ok. 33%.
Wynika to bezpoœrednio z motoryzacyji, zw³aszcza
w du¿ych miastach, takich jak Wroc³aw, procesów
urbanistycznych oraz ograniczonych mo¿liwoœci
techniczno – ekonomicznych stosowania na
szersz¹ skalê zabezpieczeñ w istniej¹cych uk³adach miejskich. Na niektórych ulicach od pewnego
czasu ha³as nie zwiêksza siê tylko dlatego, ¿e wiê-

cej samochodów nie jest ju¿ w stanie nimi przejechaæ. Ha³as ruchu samochodowego w mieœcie stale
wzrasta, obejmuje coraz wiêksze przestrzenie oraz
zwiêksza siê czas jego trwania w ci¹gu doby.
Mimo, ¿e silniki samochodów s¹ coraz cichsze,
wzrost liczby dróg i wzrost liczby u¿ytkowników
pojazdów samochodowych powoduj¹ zwiêkszenie
zasiêgu uci¹¿liwoœci zarówno pod wzglêdem poziomu, jak i wielkoœci terenu. Ha³as przemys³owy
stanowi w skali miasta znacznie mniejsze zagro¿enie ni¿ ha³as komunikacyjny, chocia¿ dla mieszkañców nara¿onych na jego bezpoœrednie oddzia³ywanie mo¿e byæ bardzo uci¹¿liwy. Wzrost natê¿enia
ha³asu, który przenika do naszych mieszkañ wp³ywa negatywnie na samopoczucie mieszkañców,
utrudnia wypoczynek, pracê umys³ow¹, sen, wywo³uje uczucie niezadowolenia, dra¿liwoœæ i agresjê.
Ochrona œrodowiska „zewnêtrznego” przed ha³asem w aspekcie zasad ochrony, obowi¹zków,
struktury administracyjnej i organizacji oraz kompetencji organów administracji publicznej realizowana jest w oparciu o nastêpuj¹ce przepisy prawne:
1) ustawa Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
z póŸn. zm.);
2) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.
U. 2001 Nr 100 poz. 1085);
3) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 29
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. 2004 Nr
178, poz. 1841);
4) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27
lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksploatacj¹ instalacji lub urz¹dzenia, przekazywanych w³aœciwym organom ochrony œrodowiska
oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U.
2003 Nr 59, poz. 529);
5) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkoœci emisji (Dz.
U. 2003 Nr 110, poz.1057);
6) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23
stycznia 2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w œrodowisku substancji lub energii przez zarz¹dzaj¹cego
drog¹, lini¹ kolejow¹, lini¹ tramwajow¹, lotniskiem, portem (Dz. U. 2003 Nr 35, poz.308);

Stan klimatu akustycznego
7) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 17
stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksploatacj¹ dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny byæ
przekazywane w³aœciwym organom ochrony
œrodowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2003 Nr 18, poz. 164);
8) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 14
paŸdziernika 2002 r. w sprawie szczegó³owych
wymagañ, jakim powinien odpowiadaæ program ochrony œrodowiska przed ha³asem (Dz.
U. 2002 Nr 179, poz.1498).
Dokumentem UE dotycz¹cym ha³asu jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
dotycz¹ca oceny i zarz¹dzania ha³asem œrodowiskowym 2002/49/WE.
Za³o¿enia polityki Wspólnoty Europejskiej zamieszczone w Dyrektywie nadaj¹ problematyce
ograniczania ha³asu wiêkszy priorytet w hierarchii
dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. Dzia³ania te
maj¹ obj¹æ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia :
• ustanowienie wspólnego wskaŸnika ekspozycji
na ha³as,
• przyjêcie jednolitych metod pomiarowych i prognozowania zasiêgu uci¹¿liwego oddzia³ywania,
• przyjêcie wspólnego zestawu danych sprawozdawczych,
• zlecenie wykonywania map akustycznych obszarów i udostêpnianie wyników opinii publicznej.
Ustawa Prawo Ochrony Œrodowiska (POŒ),
reguluje powy¿sze za³o¿enia polityki Unii Europejskiej w naszym kraju. Wprowadzone przepisy
wykonawcze okreœlaj¹ wartoœci dopuszczalne poziomów ha³asu w œrodowisku. Wartoœci te musz¹
stanowiæ bezwzglêdnie przestrzegan¹ normê
w odniesieniu do nowo planowanych terenów.
Wartoœci progowe poziomów stanowi¹ natomiast
kryterium jakie nale¿y stosowaæ w przypadku terenów najbardziej zanieczyszczonych ha³asem, wymagaj¹cych dzia³añ naprawczych.
Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku
okreœla rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dn.
29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku. Rozporz¹dzenie to
ustala dopuszczalne wartoœci poziomu ha³asu
w zale¿noœci od przeznaczenia terenu i rodzaju
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Ÿróde³ ha³asu. Ochronie przed ha³asem podlegaj¹
przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zwi¹zane z d³ugotrwa³ym pobytem
dzieci i m³odzie¿y, tereny szpitali, domów opieki,
a tak¿e tereny o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym poza obszarem miast. Dla terenów przemys³owych a tak¿e leœnych oraz terenów upraw
rolnych nie ma okreœlonych dopuszczalnych poziomów ha³asu. Dopuszczalne poziomy ha³asu podano w tabeli 1 i 2.
Dla ha³asu lotniczego miar¹ dopuszczalnego
poziomu ha³asu w œrodowisku dla startów, l¹dowañ i przelotów statków powietrznych jest wartoœæ
d³ugotrwa³ego œredniego poziomu dŸwiêku A
(LAeq), okreœlonego dla d³ugotrwa³ego przedzia³u
czasu trwaj¹cego 6 kolejnych miesiêcy najmniej
niekorzystnych pod wzglêdem akustycznym. Drugim wskaŸnikiem odnosz¹cym siê do pojedynczej
operacji lotniczej w porze nocnej jest ekspozycyjny
poziom dŸwiêku A (LAE).
Ha³as œrodowiskowy mo¿e byæ równie¿ rozpatrywany w kategoriach ocen subiektywnych. Skala
subiektywnej uci¹¿liwoœci zewnêtrznych ha³asów
komunikacyjnych zale¿y od wartoœci poziomu
równowa¿nego LAeq: (na podstawie badañ ankietowych Pañstwowego Zak³adu Higieny) :
• ma³a uci¹¿liwoœæ LAeq < 52 dB,
• œrednia uci¹¿liwoœæ 52 dB< LAeq > 62 dB,
• du¿a uci¹¿liwoœæ 63 dB< LAeq > 70 dB,
• bardzo du¿a uci¹¿liwoœæ LAeq > 70 dB, (obszar zagro¿eñ).
Zgodnie z zaleceniami Œwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) z 1993 roku, wskazane jest dla
zabudowy mieszkaniowej d¹¿enie do ograniczenia
równowa¿nego poziomu dŸwiêku A na zewn¹trz
budynku do wartoœci 55 dB w dzieñ i 45 dB w nocy,
co umo¿liwia utrzymanie w³aœciwych warunków
akustycznych w pomieszczeniach przy uchylonych
lub okresowo otwieranych oknach.
Normy przyjête w obowi¹zuj¹cym od 2004 r.
rozporz¹dzeniu w wiêkszym stopniu uwzglêdniaj¹
realne mo¿liwoœci ograniczenia ha³asu komunikacyjnego ni¿ jego uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców.
Odnosz¹c siê do subiektywnej skali uci¹¿liwoœci
ha³asu komunikacyjnego, wynikaj¹cej z szeroko
zakrojonych badañ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dla niektórych terenów poziom dopuszczalny nale¿y ju¿ do
kategorii o du¿ej uci¹¿liwoœci.
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Tab. 1.
Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku wyra¿one równowa¿nym poziomem
dŸwiêku LAeq w dB.

Lp.

1

2

3

4

Przeznaczenie terenów zgodnie z przepisami
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci
i m³odzie¿y
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza
miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny w strefie œródmiejskiej miast powy¿ej
100 tys. mieszkañców ze zwart¹ zabudow¹
mieszkaniow¹ i koncentracj¹ obiektów
administracyjnych, handlowych i us³ugowych

Ha³as
komunikacyjny
16h dla 8h dla
dnia* nocy**

Ha³as
przemys³owy
8h dla
1h dla
dnia
nocy

50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

* pora dnia 6.00-22.00
** pora nocy 22.00-6.00

Ochrona przed ha³asem w rozumieniu przyjêtej
ustawy POŒ polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego œrodowiska, w szczególnoœci na utrzymaniu poziomu ha³asu poni¿ej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, oraz
zmniejszeniu poziomu ha³asu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Realizacja tego zapisu wymaga znajomoœci klimatu akustycznego œrodowiska. Prawo ochrony
œrodowiska nak³ada obowi¹zek dokonywania takiej
oceny dla:
• aglomeracji o liczbie mieszkañców wiêkszej ni¿
100 tysiêcy,
• terenów poza aglomeracjami, po³o¿onych w zasiêgu oddzia³ywania akustycznego dróg, linii
kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja
mo¿e spowodowaæ negatywne oddzia³ywanie
akustyczne na znacznych obszarach,
• innych terenów wskazanych w powiatowym
programie ochrony œrodowiska.

Obowi¹zuj¹ca od 1 paŸdziernika 2001 r. ustawa
POŒ nak³ada na zarz¹dzaj¹cych obiektami komunikacyjnymi obowi¹zek wykonywania pomiarów
oraz sporz¹dzania map akustycznych terenów, na
których prowadzona eksploatacja powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha³asu
w œrodowisku. Mapy te przekazywane s¹ staroœcie,
który sporz¹dza kompleksow¹ mapê aglomeracji
i terenów, na których poziom ha³asu jest przekroczony. Mapy stanowi¹ materia³ wyjœciowy do tworzenia przez starostê programów naprawczych
w zakresie ochrony œrodowiska przed ha³asem,
które powinny byæ aktualizowane co 5 lat.
Zgodnie z art. 14 ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw w aglomeracji
o liczbie mieszkañców wiêkszej ni¿ 250 tysiêcy
w³aœciwy starosta sporz¹dzi mapê akustyczn¹
w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r., a w rok
póŸniej rada powiatu uchwali program dzia³añ.
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Tab. 2.
Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku powodowanego przez starty,
l¹dowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.

Lp.

1

2

Przeznaczenie terenu

a) Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali, domów
opieki, zabudowy zwi¹zanej
ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej, jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej
b) Tereny wypoczynkowo rekreacyjne poza miastem

Starty, l¹dowania i przeloty
statków powietrznych
Dopuszczalny
Dopuszczalny poziom
poziom ha³asu
ha³asu wyra¿ony
wyra¿ony
d³ugotrwa³ym, œrednim
ekspozycyjnym
poziomem dŸwiêku A
poziomem
w dB
dŸwiêku A w dB
pora dnia - pora nocy przedzia³
przedzia³
czasu
czasu
pora nocy
odniesienia odniesienia
równy 16
równy 8
godzinom godzinom

Linie
elektroenergetyczne
Dopuszczalny
równowa¿ny poziom
dŸwiêku A w dB
pora dnia - pora nocy przedzia³
przedzia³
czasu
czasu
odniesienia odniesienia
równy 16
równy 8
godzinom godzinom

55

45

83

45

40

60

50

83

50

45

Ustawa POŒ po ostatniej aktualizacji wprowadzi³a tak¿e nowe wskaŸniki ha³asu maj¹ce zastosowanie do prowadzenia d³ugookresowej polityki
w zakresie ochrony œrodowiska przed ha³asem,
w szczególnoœci do sporz¹dzania map akustycznych. S¹ to wskaŸniki LDWN – d³ugookresowy
œredni poziom dŸwiêku w porze dziennej oraz LN
– d³ugookresowy œredni poziom dŸwiêku w porze
nocy. Brak jest jednak jak dot¹d dopuszczalnych
wartoœci poziomów ha³asu dla tak zdefiniowanych
wskaŸników.
Ustawa POŒ wprowadza do systemu prawnego
pojêcie tzw. „terenów zagro¿onych ha³asem”. S¹ to
tereny, na których poziom ha³asu jest przekroczony
w stopniu wymagaj¹cym podjêcia dzia³añ naprawczych w pierwszej kolejnoœci (przekroczenie wartoœci progowych).
Oceny stanu akustycznego œrodowiska i obserwacji zmian dokonuje siê w ramach pañstwowego
monitoringu œrodowiska (ustawa POŒ, art. 117).

W myœl tej ustawy badaniem monitoringowym
nale¿y obj¹æ przede wszystkim miasta powy¿ej
100 tysiêcy mieszkañców oraz drogi o regionalnym
znaczeniu. Do obowi¹zków Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska nale¿y:
• prowadzenie rejestru zawieraj¹cego informacje
o stanie akustycznym œrodowiska, na podstawie
pomiarów, badañ i analiz wykonywanych w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska,
• przekazywanie G³ównemu Inspektorowi Ochrony Œrodowiska informacji z rejestru, o którym
mowa wy¿ej, do dnia 31 marca ka¿dego roku za
rok poprzedni.
Kluczowym elementem systemu monitoringu
ha³asu œrodowiskowego jest komputerowa baza
danych – OPH – ewidencjonuj¹ca obiekty emituj¹ce ha³as oraz obszary zagro¿one ha³asem. W bazie
tej ewidencjonowane s¹ zarówno Ÿród³a ha³asu komunikacyjnego jak i przemys³owego.
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2.2. Mapa akustyczna Wrocławia
Zadania pozainwestycyjne w dziedzinie ochrony przed ha³asem dotycz¹ przede wszystkim sporz¹dzenia programu ochrony przed ha³asem.
(zgodnie z ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska).
Wstêpem do programu jest mapa akustyczna,
która powinna byæ opracowana dla aglomeracji
miejskich pow. 250 tys. mieszkañców do
30.06.2007 r. Zgodnie z ustaw¹ POŒ oraz dyrektyw¹ 2002/49/WE program ochrony przed ha³asem
dla aglomeracji miejskiej o liczbie mieszkañców
powy¿ej 250 tys. powinien byæ opracowany
w ci¹gu roku od sporz¹dzenia mapy akustycznej, tj.
w przypadku Wroc³awia najpó¿niej do 30.06.2008
roku. W programie ochrony przed ha³asem (zgodnie z rozporz¹dzeniem MŒ z paŸdziernika 2002
roku) bêd¹ wskazane m.in.: podstawowe kierunki
i zakres niezbêdnych dzia³añ do przywrócenia dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku
wraz z terminami realizacji poszczególnych zadañ.
Mapy akustyczne powinny byæ aktualizowane co 5
lat. Prezydent (Starosta) zobowi¹zany jest przekazaæ mapy Zarz¹dowi Województwa, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Œrodowiska oraz
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e ze wzglêdów metodycznych, mapy akustyczne opracowane wczeœniej dla
aglomeracji nie mog¹ stanowiæ materia³ów wejœciowych do programów ochrony przed ha³asem.
Za przygotowanie mapy i programu naprawczego dla miasta Wroc³awia odpowiedzialny jest
Prezydent. Na podstawie mapy akustycznej bêdzie
mo¿na m.in uzyskaæ informacje dotycz¹ce liczby
obiektów objêtych ochron¹ akustyczn¹ (budynków
mieszkalnych, placówek oœwiatowych, ¿³obków,
szpitali, domów opieki spo³ecznej) oraz okreœliæ
liczbê mieszkañców nara¿onych na ha³as o poziomie przekraczaj¹cym wartoœæ dopuszczaln¹ i o poziomie przekraczaj¹cym wartoœæ progow¹, powierzchniê terenu, na którym przekroczony jest
poziom dopuszczalny.
Przygotowanie materia³ów metodyczno-instrukta¿owych, zawieraj¹cych m.in.: ujednolicone
metody realizacji map akustycznych, zasady opracowywania programów ochrony przed ha³asem
oraz wskaŸniki i metody uwzglêdniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
efektów realizacji map akustycznych i programów
naprawczych – spoczywa na Ministerstwie Œrodowiska.

W 2001 roku Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej przygotowa³ koncepcjê realizacji zadania pod nazw¹ Mapa akustyczna Wroc³awia. Pod koniec 2004 roku zosta³
powo³any w Urzêdzie Miejskim Wroc³awia zespó³
roboczy, którego zadaniem by³a identyfikacja i
przygotowanie zbiorów danych potrzebnych do
wykonania mapy akustycznej. W roku 2006 planuje siê wykonanie ortofotomapy i dokonanie wektoryzacji obiektów. Prowadzone prace przygotowawcze zmierzaj¹ do przeprowadzenia procedury
przetargowej w celu wy³onienia wykonawcy mapy
akustycznej Wroc³awia.

2.3. Hałas komunikacyjny
2.3.1. Charakterystyka uk³adu komunikacyjnego Wroc³awia w aspekcie zagro¿enia ha³asem. Ograniczenie ha³asu komunikacyjnego
Uk³ad komunikacyjny, w aspekcie kszta³towania i ochrony œrodowiska przed ha³asem, jest najwa¿niejszym elementem uk³adu urbanistycznego
miasta. Przebieg tras komunikacyjnych, nasilenie
ruchu, stan techniczny nawierzchni ulic i rodzaj
torowisk, maj¹ zasadniczy wp³yw na stopieñ uci¹¿liwoœci ha³asów komunikacyjnych dla mieszkañców miasta.
Przez Wroc³aw przebiegaj¹ drogowe korytarze
transportowe w³¹czone do europejskiej sieci dróg:
E67 (droga krajowa – dk nr 8) i E261 (dk nr 5)
i po³¹czenia z dk nr 3. Na terenie Wroc³awia przebiegaj¹ trasy trzech dróg krajowych : nr 5 na kierunku Poznañ – Jelenia Góra, nr 8 na kierunku
Warszawa – Kudowa oraz nr 94 na kierunku Zielona Góra – Opole oraz 15 dróg wojewódzkich,
przy czym jedynie 6 z nich wyprowadza ruch poza
granice miasta. S¹ to drogi wojewódzkie: nr 455
w kierunku Jelcza, nr 395 w kierunku Strzelina, nr
347 w kierunku K¹tów Wroc³awskich, nr 342
w kierunku Obornik Œl¹skich oraz nr 336 w kierunku Wilkszyna i nr 362 w kierunku Samotworu.
Wroc³awski system uliczny sk³ada siê z oko³o
1100 km dróg publicznych. 60 km dróg krajowych
w mieœcie stanowi zaledwie 5,5 % ogólnej ich d³ugoœci. Drogi wojewódzkie to oko³o 70 km, ale wraz
z drogami krajowymi stanowi¹ kluczowe ogniwa
systemu. Ich funkcja wynika z lokalizacji przepraw
mostowych i promienistego schematu ca³oœci.
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Geometria sieci ulicznej Wroc³awia podporz¹dkowana jest schematowi promienistemu koncentrycznemu, ³amanemu odcinkami obwodowymi.
Charakteryzuje siê du¿¹ nieregularnoœci¹ i nierównomiernoœci¹ spotêgowan¹ deformuj¹cym wp³ywem barier (rzeka Odra i jej dop³ywy oraz rozbudowany uk³ad torowisk kolejowych i tereny wodonoœne). Najwiêksze problemy stanowi¹ przeprawy
mostowe na korycie Odry. Funkcjonowanie uk³adu
ulicznego miasta jest zdeterminowane faktem, ¿e
a¿ 5 z 7 wszystkich przepraw funkcjonuj¹cych
w mieœcie trafia w Stare Miasto lub jego najbli¿sze
s¹siedztwo. Powoduje to niepotrzebn¹ koncentracjê ruchu samochodowego w centrum miasta.
Najwiêkszy problem stanowi ruch pojazdów ciê¿arowych. Procentowy udzia³ samochodów ciê¿arowych w ruchu ulicznym w godzinach szczytu waha
siê od 7 do 22 %. We Wroc³awiu w 2004 roku
zarejestrowanych by³o 69 000 samochodów ciê¿arowych. Oczywiœcie nie tylko one stanowi¹ o ruchu
ciê¿kich pojazdów na ulicach miasta.
Krajowy i regionalny wêze³ drogowy pokrywa
siê w znacz¹cej czêœci z g³ównym szkieletem
transportu wewn¹trz miejskiego. W¹skie ulice
œródmiejskie, obci¹¿one komunikacj¹ zbiorcz¹ i indywidualn¹ o charakterze miêdzyosiedlowym,
spe³niaj¹ równie¿ funkcje tras przelotowych dla
ruchu krajowego i miêdzynarodowego. Silnym
strumieniem, który nie omija miejskiego obszaru,
jest ruch zd¹¿aj¹cy od Oleœnicy i sk³adaj¹cy siê
w du¿ej czêœci z pojazdów jad¹cych tranzytem do
wlotów po³udniowych. Wreszcie zbli¿one do siebie potoki z kierunków Poznania i Œrody Œl¹skiej,
a po po³udniowej stronie z kierunków K³odzka
i Jeleniej Góry dope³niaj¹ obrazu. W chwili obecnej
we Wroc³awiu w zasadzie ca³y ruch tranzytowy
odbywa siê przez centrum miasta, co przyczynia
siê do degradacji klimatu akustycznego terenów
po³o¿onych w centralnych jego czêœciach oraz
wokó³ g³ównych ci¹gów komunikacyjnych.
Dlatego jedynym rozwi¹zaniem jest budowa
obwodnic z nowymi przeprawami mostowymi
poza centrum miasta. Planowany przebieg tych tras
nie powinien jednak zak³óciæ spokoju na terenach
chronionych. Z analizy „Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wroc³awia” wynika, ¿e podstawowym dzia³aniem
zmieniaj¹cym cechy sieci ulicznej bêdzie systematyczne prze³amywanie uk³adu promienistego nowymi po³¹czeniami obwodowymi. W uk³adzie krajowym Wroc³aw docelowo powi¹zany bêdzie:
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• z kierunkiem poznañskim drog¹ ekspresow¹ S5
zaplanowan¹ w sieci autostrad i dróg ekspresowych,
• z kierunkiem warszawskim poprzez Autostradow¹ Obwodnicê Wroc³awia do drogi ekspresowej S8,
• z kierunkiem zielonogórskim Osi¹ Inkubacji, na
któr¹ planuje siê docelowo przeniesienie drogi
krajowej nr 94,
• z kierunkiem k³odzkim i wa³brzyskim Autostradow¹ Obwodnic¹ Wroc³awia i wêz³em z autostrad¹ A4 oraz jej przed³u¿eniem w kierunku
po³udniowym,
• z kierunkiem opolskim autostrad¹ A4 i jej wêz³ami z AOW al. Karkonosk¹ i wêz³em Wroc³aw Wschód.
Planuje siê sukcesywne wyprowadzenie ruchów tranzytowych zwi¹zanych z drogami krajowymi poza miasto, a szczególnie jego œródmiejski
obszar.
Realizacja kolejnego odcinka Obwodnicy Œródmiejskiej wraz z estakad¹ G¹dowianka umo¿liwi³o
wyprowadzenie tranzytu opolskiego (dk 94) z centrum miasta i prze³o¿enie go w³aœnie na obwodnicê. Przygotowywana obecnie pó³nocno-zachodnia
czêœæ Obwodnicy Œródmiejskiej ma za zadania
miêdzy innymi przej¹æ ruch drogi krajowej nr 5.
Dla rozwi¹zania problemu tranzytu w ci¹gu drogi
nr 5 istotne bêdzie dopiero skompletowanie ca³ego
zachodniego ³uku Obwodnicy Œródmiejskiej a¿ do
ul. ¯migrodzkiej. W dalszym ci¹gu jednak droga
krajowa nr 8 tworzy wêze³ z istotnymi po³¹czeniami drogowymi w najbardziej obci¹¿onym miejscu
sieci, czyli na pl. Spo³ecznym i dopiero przed³u¿enie pó³nocnego odcinka obwodnicy œródmiejskiej
od mostu Milenijnego do wylotu warszawskiego
oraz realizacja drogi wojewódzkiej Bielany-£anyD³ugo³êka zlikwiduje konflikt wewnêtrznych
i tranzytowych relacji.
Radykaln¹ poprawê w rozwi¹zaniu konfliktów
tranzytu i relacji wewn¹trzmiejskich przyniesie
oddanie do u¿ytku Autostradowej Obwodnicy
Wroc³awia po zachodniej i pó³nocnej stronie miasta
o ³¹cznej d³ugoœci 35,3 km. Projektowana AOW
jakkolwiek znacz¹co wp³ynie na wyprowadzenie
ruchu komunikacyjnego z centrum miasta, a tym
samym na poprawê klimatu akustycznego w tej
czêœci miasta, to sama stanie siê nowym Ÿród³em
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ha³asu, które mo¿e powodowaæ negatywne oddzia³ywania na znacznych obszarach. Najbardziej zagro¿one bêd¹ osiedla Pilczyce, Maœlice, Rêdzin,
Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice. Przewiduje siê jednak podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
ograniczenia oddzia³ywania ha³asu jak zastosowanie cichej nawierzchni, budowa ekranów akustycznych czy ograniczenie prêdkoœci ruchu. Obecnie
trwaj¹ ju¿ prace przygotowawcze do realizacji
AOW (wykup ziemi oraz prace projektowe).
Program ochrony œrodowiska dla miasta Wroc³awia na lata 2004-2015 przewiduje miêdzy innymi:
- opracowanie mapy akustycznej i programu
ochrony przed ha³asem,
- ograniczenie emisji ha³asu komunikacyjnego
poprzez poprawê nawierzchni na najbardziej
newralgicznych odcinkach dróg,
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego i komunikacyjnego z centrum miasta,
- budowê ekranów akustycznych lub wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzd³u¿ ci¹gów
ulicznych,
- ograniczenie emisji ha³asu z zak³adów (monta¿
ekranów akustycznych lub tworzenie stref ograniczonego u¿ytkowania),
- przestrzeganie wartoœci dop. poziomów ha³asu
w odniesieniu do nowo zagospodarowywanych
terenów,
- stosowanie rozwi¹zañ projektowych obni¿aj¹cych uci¹¿liwoœæ akustyczn¹ komunikacji
w szczególnoœci g³ównych tras komunikacyjnych oraz torowisk tramwajowych i kolejowych
(ciche nawierzchnie, podk³ady tramwajowe),
- wprowadzanie obszarów uspokojonego ruchu,
- kontynuacjê budowy obwodnic,
- modernizacjê torowisk tramwajowych i kolejowych.
W ostatnim czasie zrealizowano szereg inwestycji poprawiaj¹cych uk³ad komunikacyjny Wroc³awia jednak dopiero zrealizowanie wszystkich
zaplanowanych dzia³añ przyniesie poprawê sytuacji. Poni¿ej przedstawiono wykaz inwestycji (na
lata 2006-2010) zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz zaplanowanych do realizacji na najbli¿sze
lata maj¹cych wp³yw na poprawê komunikacji,
a równoczeœnie na poprawê klimatu akustycznego
w mieœcie [11].

- Przebudowa ul. Sienkiewicza
- Przebudowa ci¹gu ul. Kromera-Krzywoustego
od pl. Kromera do ul. Brucknera
- Przebudowa odcinka ul. Wyszyñskiego
- Przebudowa Œrednicowej Linii Tramwajowej
Pó³noc-Po³udnie
- Przebudowa wiaduktu w ci¹gu Obwodnicy
Œródmiejskiej – droga nr 347 (nad torami kolejowymi i nad ul. Krakowsk¹)
- Budowa Obwodnicy Œródmiejskiej od ul. Grabiszyñskiej do ul. Szwajcarskiej
- Przebudowa ul. ¯migrodzkiej w ci¹gu drogi
krajowej nr 5
- Przebudowa ul. Wo³owskiej
- Przebudowa pl. Grunwaldzkiego
- Przebudowa odcinka ul. Skarbowców (od ul.
Sowiej do ul. Wietrznej)
- Przebudowa pl. Jana Paw³a II w ci¹gu drogi
krajowej nr 5
- Przebudowa uk³adu ul. Powst. Œl.-SwobodnaNasypowa-Komandorska
- Przebudowa ul. Jednoœci Narodowej (na odcinku od ul. Poniatowskiego do Wyszyñskiego
z przebudow¹ skrzy¿owañ)
- Przebudowa ul. Osobowickiej (od Mostu Milenijnego do ul. Ba³tyckiej)
- Modernizacja ul. Œwidnickiej (od K. Wielkiego
do ul. Modrzejewskiej)
- Przebudowa ul. £aciarskiej
- Przebudowa ul. Pomorskiej i Placu Staszica od
ul. W¹skiej do ul. £owieckiej
- Przebudowa uk³adu drogowego ul. DuboisDrobnera
- Przebudowa ul. Morwowej
- Przebudowa ul. Kurkowej
- Przebudowa ul. Grabiszyñskiej na odc. PerecaPlac Srebrny
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad Alej¹
Jana III Sobieskiego
- Budowa obwodnicy Œródmiejskiej wraz z budow¹ Mostu Milenijnego
- Przebudowa Mostów Warszawskich
- Przebudowa ul. Borowskiej – ³¹cznik nowej
Akademii Medycznej z Obwodnic¹ Œródmiejsk¹
- Przebudowa multimodalnego wêz³a komunikacyjnego – pl. Powstañców Wielkopolskich
- Przebudowa mostu Szczytnickiego
- Przebudowa ul. Œlê¿nej w ci¹gu drogi krajowej
nr 8
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- Przebudowa drogi ³¹cz¹cej autostradê A-4
z Portem Lotniczym (od ul. Mokronoskiej do ul.
Granicznej)
- Budowa po³¹czenia Obwodnicy Œródmiejskiej
z Regionalnym Portem Lotniczym (ul. Strzegomska)
- Budowa Obwodnicy Staromiejskiej – ³¹cznik
ul. Szpitalna-Robotnicza
- Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Traugutta
do ul. Armii Krajowej
- Przebudowa ul. Krakowskiej w ci¹gu drogi
krajowej nr 94 (od al. Armii Krajowej do ul.
Karwiñskiej)
- Przebudowa ul. Bardzkiej w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 395
- Przebudowa ul. Buforowej
- Przebudowa ul. Pu³askiego w ci¹gu drogi krajowej nr 8
- Przebudowa ul. Opolskiej
- Budowa Pó³nocnej Obwodnicy Œródmiejskiej
(od ul. Osobowickiej do ul. Krzywoustego)
- Budowa po³¹czenia Portu Lotniczego z drog¹
krajow¹ nr 94 (od ul. Granicznej do ul. Œredzkiej)
- Przebudowa ul. Lotniczej w ci¹gu drogi krajowej nr 94
- Trasa Czeska – Po³¹czenie Wêz³a Bielañskiego
z Obwodnic¹ Œródmiejsk¹
- Budowa Po³¹czenia Obwodnicy Œródmiejskiej
z Kompleksem Targowo-Kongresowym „Hala
Ludowa”
- Przebudowa ul. Wyœcigowej w ci¹gu drogi krajowej nr 8
- Przebudowa mostów Pomorskich wraz z dojazdami
- Budowa po³¹czenia Obwodnicy Œródmiejskiej
z Regionalnym Portem Lotniczym (ul. Graniczna)
- Przebudowa mostu Boles³aw Chrobrego w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 455
- Budowa ³¹cznika Paw³owickiego
- Budowa ³¹cznika ul. Avicenny z Nowym Centrum Pocztowym
- Budowa po³¹czenie ul. Jednoœci Narodowej
z ul. Trzebnick¹
- Budowa ³¹cznika ulic Zabrodzka-Czekoladowa
wraz z remontem fragmentu ul. Zabrodzkiej
- Przebudowa ul. Kwidzyñskiej
- Budowa wiaduktu nad torami PKP w ci¹gu ul.
Strzegomskiej
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Budowa po³¹czenia ul. Ko³obrzeska-Koszaliñska
Przebudowa ul. Górniczej
Przebudowa ul. Œw. Wincentego
Realizacja Zintegrowanego Programu Aglomeracji Komunikacji Szynowej
- Wprowadzenie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjaj¹cych ograniczeniu zagro¿enia ha³asem (obszary strefy g³oœnej i obszary strefy cichej)
- Na wielu osiedlach w mieœcie wprowadzono
tzw. strefy uspokojonego ruchu, które ograniczaj¹ prêdkoœæ i iloœæ poruszaj¹cych siê po takich osiedlach pojazdów.
Pewnym rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym na
zmniejszenie uci¹¿liwoœci ha³asu jest budowa
ekranów akustycznych, które pozwalaj¹ na zmniejszenie równowa¿nego poziomu ha³asu w mieœcie
œrednio o oko³o 10 dB.
Obecnie ekrany akustyczne funkcjonuj¹ i s¹
planowane:
- na ul. Pomorskiej (droga krajowa nr 5), s³u¿¹cy
g³ównie ochronie terenu rekreacyjnego-parku
z placem zabaw,
- na Alei Wiœniowej przy drodze powiatowej nr
1652 D (pó³nocny i po³udniowy w ci¹gu Obwodnicy Œródmiejskiej),
- na Alei Hallera przy drodze powiatowej nr 1708
D,
- na ul. Kleciñskiej (estakada G¹dowianka) przy
drodze powiatowej nr 1617 D,
- przy Alei Kochanowskiego w rejonie mostów
Jagielloñskich,
- przy Alei Jana III Sobieskiego na wysokoœci ul.
Sycowskiej,
- planowana budowa ekranów akustycznych przy
ul. Karkonoskiej,
- planowana budowa ekranów akustycznych przy
ul. Osobowickiej.
2.3.2. Ha³as drogowy i tramwajowy
Do najpowszechniejszych i najbardziej uci¹¿liwych Ÿróde³ ha³asu, szczególnie w œrodowisku
zurbanizowanym, nale¿y komunikacja drogowa.
Po naszych drogach porusza siê coraz wiêksza liczba samochodów. Najwiêkszym zagro¿eniem na terenie miasta jest ha³as komunikacyjny spowodowany g³ównie:
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Fot. 1.
Przyk³ad ekranu akustycznego os³aniaj¹cego osiedle mieszkaniowe.

- coraz wiêkszym natê¿eniem ruchu na ulicach
g³ównych i lokalnych,
- ruchem tranzytowym pojazdów samochodowych oraz du¿ym udzia³em pojazdów ciê¿kich,
- udzia³em w ruchu drogowym pojazdów, które
s¹ stare i wyeksploatowane i niejednokrotnie nie
posiadaj¹ homologacji,
- z³ym stanem nawierzchni ulic oraz torowisk,
- stosowaniem starego i wyeksploatowanego taboru tramwajowego,
- nagminnym przekraczaniem przez kierowców
ograniczeñ prêdkoœci,
- ma³¹ przepustowoœci¹ i przenoszeniem ruchu
ulicznego na ulice do tej pory mniej uczêszczane.
Istotnym Ÿród³em ha³asu komunikacyjnego
w mieœcie jest tak¿e komunikacja autobusowa
i tramwajowa a tak¿e zwi¹zane z tym zajezdnie
tramwajowe i autobusowe zlokalizowane w wielu
przypadkach w centrum miasta wœród zabudowy
mieszkaniowej. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e ze
wzglêdów ekonomicznych, jak i œrodowiskowych,
Gmina Wroc³aw zdecydowa³a na eliminacjê ruchu
tramwajowego w porze nocnej. Ponadto prowadzone w ramach remontów wymiany torowisk na

nowoczesne „ciche” pokazuj¹, na przyk³adzie badañ prowadzonych na ul. Traugutta i Jednoœci
Narodowej, obni¿enie poziomu ha³asu rzêdu 8-10
dB (przy równoczesnym zastosowaniu nowego
taboru tramwajpwego).
Dane na temat ha³asu komunikacyjnego na terenie Wroc³awia otrzymywane s¹ jak dot¹d g³ównie
w ramach prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska monitoringu œrodowiska. Badania monitoringowe ha³asu obejmuj¹
pomiary w punktach zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz na linii zabudowy w obrêbie miasta ze szczególnym uwzglêdnieniem rozpoznania terenów szczególnie zagro¿onych ha³asem: budynków mieszkalnych, szkó³,
przedszkoli, domów opieki spo³ecznej i szpitali.
Wyniki s¹ gromadzone w wojewódzkiej bazie danych OPH. Uzyskane informacje s¹ zamieszczone
na stronie internetowej WIOŒ i publikowane
w corocznych raportach o stanie œrodowiska wydawanych w serii biblioteki monitoringu œrodowiska
WIOŒ we Wroc³awiu. Badania te pokazuj¹, ¿e
uci¹¿liwoœæ ha³asu dotyczy g³ównie centralnych
czêœci Wroc³awia przy g³ównych trasach komuni-
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kacyjnych oraz drogach tranzytowych. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych ha³asu wystêpuj¹ przede wszystkim tam, gdzie zabudowa
mieszkalna zlokalizowana jest bezpoœrednio przy
ulicy.
Ha³as komunikacyjny przyczynia siê tak¿e do
degradacji walorów rekreacyjnych parków lub ich
czêœci przylegaj¹cych do uci¹¿liwych tras komunikacyjnych, takich jak Park Nowowiejski, Park Staszica i ogród Botaniczny. W parkach du¿ych, takich
jak Park Szczytnicki i Park Po³udniowy, lub usytuowanych poza obszarem œródmiejskim, m.in. parki
Kar³owicza, Brochowski, Z³otnicki, Leœnicki,
Wschodni, natê¿enie ha³asu nie przekracza 52 dB.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od 2003 roku zosta³y
wprowadzone nowe jednolite metodyki referencyjne wykonywania pomiarów. Metodyki te zosta³y
zmienione na tyle, ¿e porównywanie wyników
pomiarów uzyskiwanych obecnie w myœl tych
metodyk z poprzednio wykonywanymi pomiarami
jest praktycznie niemo¿liwe. Poniewa¿ jak dot¹d
ma³o jest jeszcze pomiarów wykonywanych wg
nowo obowi¹zuj¹cych metodyk brak jest informacji o d³ugookresowych zmianach klimatu akustycznego na przestrzeni lat.
Badania monitoringowe poziomów ha³asu
wzd³u¿ g³ównych tras komunikacyjnych zaczêto
wykonywaæ pod koniec lat 90. I tak:
- w roku 1999 – wykonano pomiary ha³asu
wzd³u¿ ci¹gu dróg E 67 (nr 8) i E 262 (nr 5),
- w roku 2001 roku – wykonano pomiary wzd³u¿
trasy nr 344 i 347,
- w roku 2002 – wykonano pomiary w 31 punktach w mieœcie tam gdzie planowana jest reorganizacja ruchu i remont nawierzchni,
- w roku 2003 – wykonano pomiary w 19 punktach w mieœcie,
- w roku 2004 Zarz¹d Dróg i Komunikacji zleci³
wykonanie pomiarów w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Wroc³awia,
³¹cznie pomiary wykonano w 600 punktach,
- w 2005 – wykonano pomiary klimatu akustycznego wokó³ szkó³ i szpitali na terenie Wroc³awia.
Pomiary wed³ug nowych metodyk zaczêto wykonywaæ dopiero od 2004 roku i tylko te wyniki
mo¿na obecnie uznaæ, za miarodajne.
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W 2004 roku firma Lemitor na zlecenie Zarz¹du
Dróg i Komunikacji wykona³a pomiary ha³asu
wzd³u¿ dróg krajowych i wojewódzkich na terenie
Wroc³awia. £¹cznie pomiary wykonano w 600
punktach pomiarowych. Punkty pomiarowe lokalizowano na wysokoœci 4 m oraz na elewacjach
budynków (na wysokoœci najg³oœniejszej kondygnacji). Pomiary te wykaza³y przekroczenie standardów na oko³o 40% terenów. Na dalszych oko³o
3% terenów notowano podwy¿szone poziomy ha³asu. Zagro¿one ha³asem pozosta³o 24% terenów,
a oko³o 33% terenów pozbawione by³o zabudowy
chronionej. Na wysoki poziom ha³asu komunikacyjnego mia³ wp³yw m.in. du¿y udzia³ pojazdów
ciê¿kich w potoku ruchu, nadmierna prêdkoœæ pojazdów, z³y stan nawierzchni jezdni, a tak¿e rodzaj
nawierzchni (kostka brukowa), z³y stan techniczny
pojazdów oraz du¿e natê¿enie ruchu samochodowego (brak obwodnic). W nocy g³ówn¹ uci¹¿liwoœæ stwarza ruch tranzytowy (procentowy udzia³
pojazdów w porze nocnej znacznie wzrasta).
Pomiary poziomu ha³asu wzd³u¿ dróg:
- krajowych nr 5, 8, 94 wykaza³y przekroczenie
wartoœci dopuszczalnych dla zabudowy chronionej,
- wojewódzkich nr 327, 336, 337, 347, 356, 362,
395, 453, 455, wykaza³y przekroczenia wartoœci dopuszczalnych dla zabudowy chronionej,
- wojewódzkich nr 320, 342 wykazuj¹ nieznaczne przekroczenia wartoœci dopuszczalnych dla
zabudowy chronionej oraz lokalne braki przekroczeñ,
- wojewódzkich nr 359, 452 wykazuj¹ braki
przekroczeñ wartoœci dopuszczalnych dla zabudowy chronionej.
W 2005 roku WIOŒ Wroc³aw przeprowadzi³
pomiary klimatu akustycznego wokó³ szkó³ i szpitali na terenie Wroc³awia. Pomiary przeprowadzono w 40 punktach, zlokalizowanych na wysokoœci
4,0 m od poziomu jezdni na granicy terenu chronionego. Badania klimatu akustycznego przeprowadzone wokó³ wybranych szkó³ i szpitali na terenie
Wroc³awia wykaza³y, ¿e we wszystkich 40 punktach, zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, nie dotrzymana by³a wartoœæ dopuszczalna
dla pory dnia (55 dB). Poziom równowa¿ny ha³asu
LAeq, na linii terenu chronionego, w 18 punktach
pomiarowych (45,0%) przekracza³ wartoœæ 70 dB.
W stosunku do obowi¹zuj¹cych norm œredni po-
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ziom równowa¿ny LAeq dla 16 godzin dnia przekracza³ dopuszczalny poziom ha³asu o 6,6-19,5
dB. Najwy¿sze przekroczenia odnotowano przy
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3 na ul.
P. Skargi (74,5 dB), Klinice Rozrodczoœci i Po³o¿nictwa na ul. Dyrekcyjnej (74,1 dB), Publicznym
Szpitalu Specjalistycznym na ul. Tragutta (73,7
dB) oraz Gimnazjum nr 14 przy ul. Ko³³¹taja (73,5
dB). Wysoki poziom równowa¿ny ha³asu LAeq odnotowany na linii pierwszej zabudowy wynika
z faktu bardzo bliskiego usytuowania budynków
szkó³ i szpitali wzglêdem krawêdzi jezdni, jak równie¿ du¿ego natê¿enia ruchu i wysokiego udzia³u
pojazdów ciê¿arowych. Wykonane badania dokumentuj¹ istotn¹ degradacjê klimatu akustycznego
na terenach, które z racji swego przeznaczenia wymagaj¹ szczególnej ochrony przed ha³asem. Ha³as
drogowy jest powa¿nym problemem dla wielu instytucji oœwiatowych i obiektów s³u¿by zdrowia.
Niefortunna lokalizacja tych obiektów jest przyczyn¹ ogromnej uci¹¿liwoœci, na jak¹ nara¿one s¹
dzieci, m³odzie¿ oraz pacjenci korzystaj¹cy z us³ug
tych obiektów.
2.3.3. Ha³as kolejowy

Obecnie na zlecenie PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowany jest projekt pt.: „Odbudowa
i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E 30 i C-E 30 pomiêdzy Legnic¹, Wroc³awiem
i Opolem”. Zakoñczenie projektu przewiduje siê
w latach 2007-2008. Zak³ada siê, ¿e po przeprowadzeniu modernizacji linii kolejowej E30 i C-E30
poziom ha³asu w ci¹gu dnia bêdzie przedstawia³
siê nastêpuj¹co:
- w odleg³oœci oko³o 25 m – 75 dB,
- w odleg³oœci 100 m – 65 dB,
- w odleg³oœci 250 m – 55 dB,
- w odleg³oœci 460 m – 45 dB.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ Prawo ochrony
œrodowiska (art. 175 i 177) zarz¹dzaj¹cy, w tym
przypadku lini¹ kolejow¹, jest obowi¹zany do okresowych pomiarów poziomów w œrodowisku substancji lub energii wprowadzanych do œrodowiska
w zwi¹zku z eksploatacj¹ tych obiektów. Wed³ug
informacji uzyskanej od Dyrekcji Okrêgu Infrastruktury Kolejowej, na obecnym etapie zakupiony
zosta³ sprzêt do wykonywania pomiarów oraz
oprogramowanie niezbêdne w celu opracowania
Mapy Akustycznej. Wykonanie pomiarów planowane jest na lata 2006-2007.

Z Wroc³awia „wybiega” 10 linii kolejowych,
w tym 9 zelektryfikowanych:
- nr 132 Bytom – Wroc³aw G³ówny,
- nr 143 Kalety – Wroc³aw Miko³ajów,
- nr 271 Wroc³aw G³ówny – Poznañ,
- nr 273 Wroc³aw G³ówny – Szczecin,
- nr 274 Wroc³aw Œwiebodzki – Zgorzelec,
- nr 275 Wroc³aw Muchobór – Gubinek,
- nr 276 Wroc³aw G³ówny – Miêdzylesie,
- nr 277 Opole Groszowice – Wroc³aw Brochów.

Jak dot¹d jedynymi pomiarami ha³asu kolejowego wykonanymi przez WIOŒ we Wroc³awiu
by³y badania ha³asu kolejowego w dzielnicy Brochów przeprowadzone w 2000 roku okreœlaj¹ce
zasiêg ha³asu ponadnormatywnego w ci¹gu dnia
i w porze nocnej, których wyniki prezentowano
w poprzednim informatorze.

Stacja kolejowa (rozrz¹dowa) Wroc³aw-Brochów po³¹czona jest ze stacj¹ Wroc³aw-G³ówny
liniami szlakowymi i technologicznymi, którymi
przemieszczane s¹ lokomotywy sk³adów pasa¿erskich do obs³ugi i napraw. Zlokalizowana jest ona
w po³udniowo-wschodniej czêœci Wroc³awia stanowi¹c tym samym element systemu przewozowego na linii kolejowej E-30 (Berlin-Kijów) wchodz¹cej w sk³ad miêdzynarodowej linii Europa Zachodnia-Europa Wschodnia. Stacja w Brochowie
jest elementem scentralizowanego systemu rozrz¹dowego obejmuj¹cego 9 stacji w Polsce.

Specyfika ha³asu lotniczego w porównaniu z zagro¿eniami powodowanymi przez inne Ÿród³a ha³asu polega na tym, ¿e emisja ha³asu praktycznie
bez przeszkód dochodzi do odbiorcy (nie jest ekranowany). Statki powietrzne charakteryzuj¹ siê bardzo wysokimi poziomami emitowanego ha³asu.
O ile nie jest on uci¹¿liwy podczas przelotów samolotów korytarzami powietrznymi na du¿ych wysokoœciach (10.000 m i wy¿ej), o tyle, niestety, podczas startów i l¹dowañ jest on bardzo nieprzyjemny, zw³aszcza w porze nocnej. Równoczeœnie lotnictwo cywilne w Polsce jest jednym z najszybciej
rozwijaj¹cych siê sektorów transportu. Wszystko

2.3.4. Ha³as lotniczy
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to powoduje, ¿e czêsto statki powietrzne nale¿¹ do
jednych z najbardziej uci¹¿liwych powszechnie
wystêpuj¹cych Ÿróde³ ha³asu, zw³aszcza w pobli¿u
lotnisk.

• w niektórych wypadkach samoloty wojskowe
oraz helikoptery Zespo³u Lotnictwa Sanitarnego, którego siedziba znajduje siê na terenie lotniska.

W przypadku istniej¹cych lotnisk, z punktu
widzenia uci¹¿liwoœci ha³asu lotniczego, bardzo
istotn¹ spraw¹ jest zwrócenie uwagi na lokalizacjê
stanowisk prób silników, konfiguracjê dróg startowych, regulowanie intensywnoœci ruchu, przestrzeganie procedur startu i l¹dowania oraz uk³ad
tras dolotów i odlotów. Du¿ym problemem jest
czêsto tak¿e lokalizowanie osiedli mieszkaniowych w pobli¿u lotniska lub w tzw. strefie podejœcia. Wspomniane ju¿ procedury startu i podejœcia
do l¹dowania maj¹ istotny wp³yw na poziom ha³asu
na terenach znajduj¹cych siê w pobli¿u lotnisk. Im
szybciej samolot wzbija siê w do góry, tym krótszy
jest zasiêg oddzia³ywania ha³asu. Powinno siê tak¿e wybieraæ takie trasy, które pozwol¹ na ominiêcie
podczas fazy dolotu i startu obszarów podlegaj¹cych ochronie akustycznej. Dlatego dla sprawnego
nadzoru nad przestrzeganiem standardów akustycznych wokó³ lotnisk, powinno instalowaæ siê
systemy ci¹g³ego monitorowania ha³asu lotniczego, pozwalaj¹ce m.in. na kontrolowanie przestrzegania w³aœciwych (uwzglêdniaj¹cych ochronê
mieszkañców przed ha³asem) procedur startów
i l¹dowañ, a tak¿e tworzenie aktualizowanych na
bie¿¹co map ha³asu, które z kolei s¹ pomocne przy
opracowywaniu programów dzia³añ ograniczaj¹cy
uci¹¿liwe oddzia³ywanie tego typu obiektów.

Wiêkszoœæ startów i l¹dowañ odbywa siê w porze dziennej. Lotnisko wyposa¿one jest w jeden pas
startowy. L¹dowania zwykle odbywaj¹ siê od strony wschodniej (Kleciny), natomiast starty w kierunku zachodnim (Lutyni). Pas startowy ma d³ugoœæ 2.800 m i szerokoœæ 260 m, obejmuje betonow¹ drogê startow¹ (60 m) i dwa pasy po obu jej
stronach, o szerokoœci 100 m ka¿dy.

Port Lotniczy we Wroc³awiu zlokalizowany jest
w po³udniowo-zachodniej czêœci miasta w odleg³oœci oko³o 10 km od centrum. Wroc³awski Port
Lotniczy obs³uguje rocznie 300 tys. pasa¿erów,
a jego mo¿liwoœci s¹ obliczone na liczbê dwukrotnie wiêksz¹. W roku 2002 z wroc³awskiego lotniska korzysta³y g³ównie samoloty komunikacyjne
obs³uguj¹ce:
• regularne loty rejsowe do Warszawy (45 tygodniowo, a w okresie wakacyjnym 38) i kilku
miast europejskich : Frankfurtu (7 tygodniowo),
Monachium (6 w tygodniu), Kopenhagi (6
w tygodniu),
• loty czarterowe do krajów œródziemnomorskich
(Turcji, Grecji, Bu³garii – g³ównie w okresie
letnim),
• loty rz¹dowe, ma³e kilkuosobowe samoloty (general aviation),

Ha³as generowany przez samoloty jest uci¹¿liwy ze wzglêdu na:
• wykonywanie przez samoloty operacji lotniczych (starty, l¹dowania, przeloty),
• wykonywanie operacji naziemnych.
Poni¿ej przedstawiono wyniki badañ i ocenê
oddzia³ywania ha³asu lotniczego we Wroc³awiu dla
stanu w roku 2002 oraz prognozy rozbudowy do
2025 roku (dane Instytutu Telekomunikacji i Akustyki, Politechnika Wroc³awska).
Na podstawie przeprowadzonych obliczeñ
stwierdzono, ¿e operacje lotnicze (starty i l¹dowania) nie powodowa³y przekroczeñ poziomów dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej s¹siaduj¹cej z lotniskiem, zarówno w porze
nocnej jak i dziennej. Równowa¿ny poziom dŸwiêku dla pory dziennej od startów, l¹dowañ i przelotów samolotów w wysokoœci powy¿ej 55 dB prawie w ca³oœci mieœci³ siê w obrêbie lotniska, poza
teren lotniska siêga³a jedynie izolinia 50 dB, obejmuj¹c osiedle Jarno³tów. W porze nocnej izolinia
50 dB przekracza³a obszar lotniska od strony zachodniej a izolinia 45 dB – obejmowa³a osiedle
Jarno³tów i tereny niezabudowane na wschód
i zachód od lotniska. Z kolei ha³as operacji naziemnych w porze nocnej przekracza³ wartoœæ dopuszczaln¹ o 10 dB przy kilku budynkach po³o¿onych
w pobli¿u p³yty postojowej (ul. Skar¿yñskiego 32
i 30) i drogi ko³owania Bravo, a w porze dziennej
o 5 dB przy budynku na ul. Desantowej 13.
Zgodnie z tym zalecono:
- korzystanie pomiêdzy godzin¹ 2200 a 600 rano
przez samoloty ko³uj¹ce z drogi startowej, co
mo¿liwe jest przy ma³ym natê¿eniu ruchu w porze nocnej,
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Tab. 3.
Planowane iloœci po³¹czeñ z miastami i krajami w perspektywnie 2005-2025 roku.

Rok

2005

2010

2015

2020

2025

Liczba miast

11

14

27

29

30

Liczba
krajów

5

7

18

18

19

Tab. 4.
Planowana liczba lotów i operacji lotniczych w ci¹gu roku w kolejnych latach
rozbudowy Portu Lotniczego.

Rok
zakoñczenia
etapu
rozbudowy

Loty rejsowe i czarterowe

General Aviation

Liczba
operacji
rocznie

Liczba
samolotów
rocznie

Liczba
operacji
rocznie

Liczba
samolotów
rocznie

2006

15000

7500

7400

3700

2009

23000

11500

7500

3750

2016

29300

14650

9500

4750

2025

33600

16800

9500

4750

- ustawienie samolotów, które korzystaj¹ z p³yty
postojowej albo na stanowiskach oddalonych
maksymalnie od osiedla mieszkaniowego albo
na stanowisku 1-ym (w celu wykorzystania
ekranuj¹cego oddzia³ywania budynku terminalu).
Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. opracowa³o Plan Generalny Rozbudowy Portu Lotniczego Wroc³aw SA. Plan przewiduje rozbudowê lotniska w trzech etapach. Do
2025 roku zak³ada siê korzystanie tylko z jednego
pasa nie wyklucza siê jednak mo¿liwoœci wybudowania drugiego pasa. Do 2025 roku przewiduje siê
generalnie zwiêkszenie liczby po³¹czeñ z innymi
miastami w Polsce, Europie i w Afryce pó³nocnej,

a w zwi¹zku z tym zwiêkszenie liczby lotów
i operacji lotniczych. W 2015 liczba miast, z którymi Wroc³aw bêdzie mia³ po³¹czenie lotnicze,
wzroœnie oko³o 2 razy a krajów prawie 4 razy.
Wzroœnie równie¿ do 2015 roku praktycznie 2 razy
liczba lotów rejsowych i czarterowych. W tabelach
3 i 4 przedstawiono planowane iloœci po³¹czeñ
z miastami i innymi krajami w perspektywie 20052025 roku oraz planowan¹ liczbê lotów i operacji
lotniczych w ci¹gu roku w kolejnych latach rozbudowy Portu Lotniczego.
Na kolejnych etapach planowanej rozbudowy
przeprowadzono prognozê ha³asu lotniczego. Analiza wykaza³a, ¿e rozbudowa lotniska bêdzie uci¹¿liwa dla terenów przyleg³ych, szczególnie w porze
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nocnej (dane z opracowania pt. „Oddzia³ywanie
ha³asu lotniczego na klimat akustyczny w otoczeniu portu Wroc³aw-Strachowice” Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej,
Raport I-28-03/S-014, Wroc³aw, maj 2003). Od
roku 2015 uci¹¿liwoœæ ha³asu w kierunku wschodnim zacznie obejmowaæ pojedyncze zabudowania
przy ul. Kunickiego, w kierunku zachodnim – zabudowê wsi Ga³ów. W roku 2025 zasiêg oddzia³ywania ha³asu LAeq=50 dB w porze nocnej obejmowaæ bêdzie obszar w kierunku Oporowa o wymiarach 2305 na 470 m, w kierunku Lutyni – o wymiarach 2800 na 690 m. Przekroczenia wyst¹pi¹ na
terenach le¿¹cych na pó³noc od granicy lotniska
i obejm¹ osiedla Strachowice i Jerzmanów. Konieczne bêdzie wybudowanie barier akustycznych
od strony Strachowic i Jerzmanowa oraz utworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania (obejmuj¹cego co najmniej obszar zasiêgu izolinii
LAeq,dop.=50 dB dla pory nocnej) o minimalnej
szerokoœci 1 km, a od strony wschodniej – po
Oporów, po stronie zachodniej – do 3 km od granicy lotniska. Jednoczeœnie w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wroc³aw znajduje siê zapis dotycz¹cy
rozbudowy zabudowy mieszkaniowej w zachodniej czêœci Oporowa i po³udniowej czêœci Muchoboru Wielkiego. Rozbudowa lotniska i zabudowy
mieszkaniowej doprowadzi do sytuacji konfliktowej dlatego zapis ten powinien zostaæ zmieniony
celem niedopuszczenia do rozbudowy w tamtym
kierunku. St¹d przed modernizacj¹ lotniska potrzebna bêdzie decyzja dotycz¹ca zaniechania budowy osiedli b¹dŸ ograniczenia rozbudowy portu
lotniczego.
Obecnie trwaj¹ prace nad utworzeniem obszaru
ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Lotniska, a tak¿e budow¹ nowej p³yty postojowej. W ramach
dzia³añ ograniczaj¹cych oddzia³ywanie ha³asu na
tereny s¹siednie planuje siê tak¿e wprowadzenie
ci¹g³ego monitoringu ha³asu po przekroczeniu 10
tys. operacji lotniczych.
Nale¿y ponadto dodaæ, ¿e na terenie Wroc³awia
zlokalizowane s¹ dwa l¹dowisko helikopterów dla
potrzeb ratownictwa medycznego zlokalizowane
przy Szpitalu Wojskowym przy ul. Weigla oraz
przy Szpitalu na ul. Traugutta, które mog¹ byæ
przyczyn¹ lokalnych uci¹¿liwoœci.
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2.4. Hałas przemysłowy
Ha³as przemys³owy (instalacyjny) bywa najczêstsz¹ przyczyn¹ skarg ludnoœci. Wynika to m.in.
z faktu, ¿e ha³asy z tego typu Ÿróde³ maj¹ najczêœciej charakter ci¹g³y, s¹ wyj¹tkowo g³oœne, czêsto
o bardzo dokuczliwym brzmieniu, w zwi¹zku
z czym s¹ o wiele mniej akceptowalne przez mieszkañców, ni¿ np. ha³as drogowy. Ha³as powodowany dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest problemem
o ma³ym zasiêgu, ale dla okolicznych mieszkañców bywa mocno uci¹¿liwy.
Lokalizowanie nowych osiedli mieszkaniowych
w pobli¿u funkcjonuj¹cych od lat zak³adów jest
powodem licznych problemów zwi¹zanych z ochron¹ przed ha³asem. Inn¹ przyczyn¹ tego typu
uci¹¿liwoœci jest rozbudowa istniej¹cych zak³adów
i instalowanie nowych urz¹dzeñ. W wielu przypadkach du¿¹ uci¹¿liwoœæ stwarzaj¹ ma³e zak³ady typu
us³ugowego i rzemieœlniczego, obiekty handlowe
i administracyjne. Najczêstszymi przyczynami
nadmiernej emisji ha³asu z zak³adu przemys³owego do œrodowiska s¹:
• b³êdy w rozplanowaniu linii technologicznych,
instalacji i urz¹dzeñ na terenie zak³adu,
• usytuowanie ha³aœliwych urz¹dzeñ w otwartej
przestrzeni,
• wykonywanie ha³aœliwych prac na zewn¹trz
budynków produkcyjnych,
• niezabezpieczone akustycznie otwory wentylacyjne, wyrzutnie lub czerpnie powietrza,
• wadliwa pod wzglêdem ochrony przeciwha³asowej konstrukcja budynków produkcyjnych,
• transport wewn¹trz zak³adowy lub dostawczy,
• niezadowalaj¹cy stan techniczny urz¹dzeñ,
• niew³aœciwa polityka planowania przestrzennego.
W ostatnich latach coraz czêœciej wystêpuj¹
przekroczenia norm ha³asu powsta³ego w wyniku
prowadzenia dzia³alnoœci us³ugowo-handlowej
oraz rozrywkowej, uruchamiania obiektów gastronomicznych w zwartej zabudowie mieszkaniowej
lub bliskim jej s¹siedztwie. Uci¹¿liwoœci te zwi¹zane s¹ g³ównie z uruchamianiem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i ch³odniczych, które
pracuj¹ bez odpowiednich zabezpieczeñ akustycznych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
zajmuje siê egzekwowaniem przestrzegania przepisów prawa ochrony œrodowiska poprzez kontrole
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Tab. 5.
Przeprowadzone kontrole w latach 2002-2005.

2002

2003

2004

2005

Kontrola planowana (wraz
z inwestycyjnymi)

135

123

117

120

Kontrola interwencyjna

92

110

83

111

Wyszczególnienie

planowe oraz pozaplanowe wynikaj¹ce ze skarg
i wniosków obywateli oraz w zwi¹zku z przekazywaniem do eksploatacji obiektów, na które na³o¿ono obowi¹zek uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie, tak¿e w aspekcie akustycznym.
Obecnie w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, znajduje
siê 155 zak³adów (obiektów) z terenu m. Wroc³awia, które by³y objête badaniami ha³asu, z czego
obecnie w ¿adnym z nich nie notuje siê przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych w œrodowisku.
Z analizy danych pomiarowych ha³asu przemys³owego wynika, ¿e do najbardziej uci¹¿liwych
obiektów na terenie miasta Wroc³awia nale¿y zaliczyæ:
• obiekty gastronomiczne i obiekty us³ugowohandlowe,
• zak³ady rzemieœlnicze, warsztaty samochodowe.
Uci¹¿liwoœæ powoduj¹ g³ównie instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, instalacje odpylaj¹ce
pracuj¹ce bez stosownych zabezpieczeñ akustycznych. Urz¹dzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
obs³uguj¹ce powsta³e obiekty lokalizowane s¹
przewa¿nie we wnêtrzach blokowych, niejednokrotnie na elewacjach budynków. Sytuacje takie s¹
Ÿród³em licznych skarg nap³ywaj¹cych do WIOŒ.
Jak wynika z dzia³alnoœci kontrolnej WIOŒ,
problem nadmiernej emisji ha³asu do œrodowiska
w bardzo du¿ym stopniu zwi¹zany jest z niew³aœciwie prowadzon¹ polityk¹ zagospodarowania przestrzennego przez w³adze lokalne. W dalszym ci¹gu
wystêpuj¹ przypadki sytuowania zabudowy mieszkaniowej w pobli¿u istniej¹cych zak³adów przemys³owych lub – odwrotnie – lokalizowanie wœród
istniej¹cej zabudowy zak³adów œlusarskich, stolarskich, lakierniczych. Funkcjonuj¹ce od lat w planach zagospodarowania przestrzennego zapisy:
„dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwych zak³adów” s¹ powodem licznych problemów, szczegól-

nie w aspekcie ochrony przed ha³asem. Zapisy te
nie precyzuj¹ dok³adnie jakiego rodzaju „nieuci¹¿liwa dzia³alnoœæ” mo¿e byæ usytuowana w danym
terenie.
W ostatnim czasie we Wroc³awiu mocno zaznaczy³ siê problem uci¹¿liwoœci akustycznej strzelnic
sportowych. W ostatnim okresie w wyniku skarg
kontrol¹ objêto 3 takie obiekty. Strzelnice takie
mog¹ byæ uci¹¿liwe szczególnie podczas trwania
zawodów strzeleckich. Strzelnice oprócz uci¹¿liwej emisji ha³asu wywo³uj¹ negatywne odczucia
psychofizyczne wœród ludzi, co równie¿ wp³ywa
na liczbê sk³adanych interwencji.
Coraz wiêksz¹ uci¹¿liwoœæ powoduje równie¿
organizowanie masowych imprez rozrywkowych
(koncerty, festyny) i sportowych w centrum miasta
(szczególnie na wroc³awskim rynku). Emisja ha³asu do œrodowiska w trakcie tego typu imprez przekracza najwy¿sze dopuszczalne poziomy akustyczne, przewidziane dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Uci¹¿liwoœci powodowane ha³asem przemys³owym s¹ sukcesywnie ograniczane. Funkcjonuj¹cy
sposób postêpowania prawno-administracyjny
oraz sankcje ekonomiczne przyczyniaj¹ siê do
ograniczenia emisji ponadnormatywnych, a tym
samym zachowania obowi¹zuj¹cych standardów
akustycznych. Kontrole instalacji emituj¹cych nadmierny ha³as do œrodowiska w znacznej mierze
wymuszaj¹ na podmiotach inwestowanie w urz¹dzenia ograniczaj¹ce jego emisjê (t³umiki, obudowy dŸwiêkoszczelne, przenoszenie instalacji do
innego obiektu, skrócenie czasu pracy urz¹dzeñ)
b¹dŸ instalowania ekranów akustycznych ograniczaj¹cych oddzia³ywanie ha³asu na œrodowisko
i cz³owieka.
Pomiary natê¿enia ha³asu prowadzone przez
WIOŒ w ostatnich latach wykazuj¹ zahamowanie
wzrostu ha³asu przemys³owego, co g³ównie jest
efektem coraz wiêkszej œwiadomoœci wœród inwe-
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storów, montowania zabezpieczeñ akustycznych
oraz likwidacji uci¹¿liwych obiektów przemys³owych. Pomimo znacznej liczby zak³adów, które
dostosowa³y siê do wymagañ ochrony œrodowiska
przed ha³asem, na listê uci¹¿liwych akustycznie
obiektów przemys³owych wci¹¿ wpisuj¹ siê nowe.
Ciê¿ar gatunkowy zmienia siê jednak z du¿ych
zak³adów przemys³owych na rzecz niewielkich
zak³adów zlokalizowanych blisko zabudowy
mieszkaniowej.
2.5. Podsumowanie
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e generalnie
klimat akustyczny miasta Wroc³awia stale siê pogarsza, czego przyczyn¹ jest wzrost natê¿enia ruchu samochodowego oraz z³y stan nawierzchni
jezdni i torowisk. Problem uci¹¿liwoœci ha³asu wystêpuje praktycznie na ca³ym obszarze Wroc³awia,
a w szczególnoœci w centralnych czêœciach miasta
o du¿ym natê¿eniu ruchu i zwartej zabudowie zlokalizowanej blisko jezdni, na terenach osiedli o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej zlokalizowanych w pobli¿u ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Najgorsza sytuacja przedstawia siê na drogach
krajowych oraz wojewódzkich. Oprócz ruchu samochodowego znacznym Ÿród³em ha³asu jest równie¿ licz¹ca oko³o 89 km sieæ linii tramwajowych.
Ha³as na terenach zabudowy mieszkaniowej
jest ha³asem o du¿ej i bardzo du¿ej uci¹¿liwoœci.
Poziom ha³asu na frontowych elewacjach wiêkszoœci budynków mieszkalnych przekracza dopuszczalne poziomy ha³asu dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Równie¿ badania
ha³asu na terenach zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
na terenach szpitali i na terenach odpoczynku
i rekreacji wskazuj¹ na przekraczanie dopuszczalnych obowi¹zuj¹cych norm.
Przekroczenia poziomów dopuszczalnych ha³asu wystêpuj¹ przede wszystkim tam, gdzie zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest bezpoœrednio
przy ulicy. W sytuacjach tych, poza w³aœciwym
utrzymaniem nawierzchni drogowej, nie ma praktycznie mo¿liwoœci zastosowania technicznych
œrodków ochrony œrodowiska. Dotyczy to wielu
ulic w miastach, gdzie brak jest mo¿liwoœci zastosowania ekranów akustycznych chroni¹cych tereny
zabudowy mieszkaniowej.
W odniesieniu do ha³asu komunikacyjnego znacz¹c¹ poprawê przyniesie dopiero zrealizowanie
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wszystkich inwestycji obejmuj¹cych brakuj¹ce
w systemie drogowym jezdnie. Dalsz¹ poprawê
i sukcesywn¹ zmianê sytuacji powinno przynieœæ
opracowanie program ochrony przed ha³asem dla
aglomeracji miejskiej, który stowrzony zostanie
w oparciu o opracowywan¹ mapê akustyczn¹ miasta.
W odniesieniu do ha³asu kolejowego brak jest
aktualnych danych i pomiarów o zasiêgu uci¹¿liwoœci tego rodzaju ha³asu na terenie Wroc³awia.
Przy ocenie uci¹¿liwoœci ha³asu lotniczego
stwierdzono, ¿e operacje lotnicze (starty i l¹dowania) nie powoduj¹ przekroczeñ poziomów dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej
s¹siaduj¹cej z lotniskiem, zarówno w porze nocnej
jak i dziennej. Z kolei ha³as operacji naziemnych
w porze nocnej przekracza wartoœæ dopuszczaln¹
przy kilku budynkach po³o¿onych w pobli¿u p³yty
postojowej i drogi ko³owania Bravo.
Ha³as przemys³owy powoduje znacznie
mniejsz¹ uci¹¿liwoœæ akustyczn¹ ni¿ ha³as od œrodków komunikacyjnych jednak ze wzglêdu na specyfikê tego rodzaju ha³asu powoduje on najwiêksz¹
liczbê skarg mieszkañców. Obecnie na terenie
Wroc³awia brak jest Zak³adów bêd¹cych w ewidencji WIOŒ, dla których wystêpowa³oby przekroczenie dopuszczalnych norm akustycznych.
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3. PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
3.1. Uwagi ogólne. Wpływ promie−
niowania elektromagnetycznego
na zdrowie ludzi
Elektromagnetyczne promieniowane niejonizuj¹ce, w postaci pól elektromagnetycznych, wystêpuje i wystêpowa³o zawsze w œrodowisku. Dotyczy to pól naturalnych, których Ÿród³ami s¹ np.
S³oñce, Ziemia czy te¿ zjawiska atmosferyczne.
Pola sztuczne, zwi¹zane z techniczn¹ dzia³alnoœci¹
cz³owieka zaczê³y pojawiaæ siê w naszym otoczeniu przesz³o sto lat temu.
W ostatnich kilkudziesiêciu latach, przede
wszystkim ze wzglêdu na powszechne wykorzystanie energii elektrycznej, a tak¿e równie¿ powszechne u¿ywanie nowych technik radiowych,
sztuczne pola elektromagnetyczne zaczê³y wystêpowaæ dos³ownie wszêdzie. Dziêki istnieniu pól
elektromagnetycznych mo¿liwy jest przekaz danych, nadawanie programów radiowych, programów telewizyjnych czy prowadzenie bardzo dok³adnej nawigacji.
Pola elektromagnetyczne wystêpuj¹ w otoczeniu wszystkich urz¹dzeñ elektrycznych. Trwa ci¹g³a i szybka rozbudowa nowych systemów ³¹cznoœci – sieci telefonii komórkowych, w tym budowa
coraz nowszych rodzajów takich sieci. Postêpuje
rozbudowa stacji radiowych i telewizyjnych.
Stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne, stacje radiolokacyjne czy linie
elektroenergetyczne wysokiego napiêcia s¹ Ÿród³ami pól elektromagnetycznych – promieniowania
niejonizuj¹cego.

Rys. 1.
Zakresy czêstotliwoœci promieniowania elektromagnetycznego [4].

Promieniowanie elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne dzia³aj¹ na ludzi i œrodowisko. Skutki tego oddzia³ywania s¹ tematem
wielu badañ i programów naukowych. Wyniki tych
badañ i programów stanowi¹ podstawê normowania oddzia³ywañ, m.in. poprzez okreœlenie w przepisach dopuszczalnych wartoœci natê¿eñ pól elektromagnetycznych jakie mog¹ wystêpowaæ w œrodowisku. Brak jest jednoznacznych doniesieñ naukowych, które œwiadczy³yby o wystêpowaniu
szkodliwego wp³ywu promieniowania niejonizuj¹cego na ¿yj¹ce w œrodowisku zwierzêta i roœliny.
Polska jest jednym z krajów, które maj¹ prawny
system ochrony œrodowiska przed oddzia³ywaniem
sztucznych pól elektromagnetycznych. Wystêpuj¹ce dosyæ powszechnie przeœwiadczenie o du¿ej
szkodliwoœci obiektów radiokomunikacyjnych,
w tym stacji bazowych sieci telefonii komórkowych, obiektów radiolokacyjnych czy linii elektromagnetycznych nie jest poparte wynikami badañ
naukowych [1].
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy mo¿na
stwierdziæ, ¿e ryzyko zdrowotne, wynikaj¹ce
z ekspozycji ludnoœci w sztucznych polach elektromagnetycznych spotykanych w praktyce w œrodowisku, w otoczeniu prawid³owo zlokalizowanych,
zbudowanych i eksploatowanych urz¹dzeñ jest tylko hipotetyczne, lub w najgorszym przypadku znikome.
Oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych na
organizmy jest przedmiotem wielu prac badawczych. Bardzo istotn¹ rolê w ocenie wyników tych
prac odgrywaj¹ miêdzynarodowe programy badawcze. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zapocz¹tkowany w 1996 roku program Miêdzynarodowej
Organizacji Zdrowia WHO zatytu³owany „pola
elektromagnetyczne”. Program ten jest realizowany tak, aby mo¿liwe by³o wykorzystanie ca³ej, dotychczas zgromadzonej wiedzy dotycz¹cej oddzia-
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³ywania pól elektromagnetycznych na zdrowie.
Aktualne informacje dotycz¹ce prac prowadzonych w ramach programu znaleŸæ mo¿na na internetowej stronie pod adresem: http://www.who.int/
peh-emf/en/.
Jak dot¹d, nie stwierdzono negatywnego wp³ywu pola elektromagnetycznego emitowanego
przez urz¹dzenia radiowe stosowane w telefonii
komórkowej na zdrowie ludzkie. W oparciu
o badania dotycz¹ce wp³ywu pola elektromagnetycznego na zdrowie cz³owieka wspó³czesna nauka stwierdza jednoznacznie, ¿e oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych, pojawiaj¹cych siê w rezultacie stosowania telefonii komórkowej jest ca³kowicie bezpieczne i nie zwiêksza ryzyka zachorowañ. Za spraw¹ norm technologicznych, regulacji
prawnych i nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych
zarówno telefony komórkowe, jak stacje bazowe
nie stanowi¹ dziœ ¿adnego zagro¿enia [3]. Nale¿y
tak¿e dodaæ, ¿e polskie przepisy ochronne s¹ bardziej rygorystyczne od przepisów stosowanych
w innych krajach. Naturalnie, pole elektromagnetyczne o wysokim natê¿eniu mo¿e byæ szkodliwe.
Zarówno jednak stacje bazowe jak i telefony komórkowe spe³niaj¹ uznane normy bezpieczeñstwa.
3.2. Uregulowania prawne
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
w œrodowisku jest regulowana przepisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska. Zgodnie z art. 121 ustawy ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu œrodowiska poprzez
utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych
poni¿ej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach oraz na zmniejszeniu poziomów pól
elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s¹ one dotrzymane.

Tab. 1.
Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego zalecane przez ró¿ne
organizacje [3].

Instytucja/Kraj
ICNIRP
EC
IEEE
NRPB
Polska

450 MHz
2,25
2,25
3
26
0,1

Gêstoœæ mocy [W/m2]
900 MHz
4,5
4,5
6
33
0,1

1800 MHz
9
9
12
100
0,1
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Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w œrodowisku regulowane s¹ rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883) wydanym zgodnie
z upowa¿nieniem ustawowym zawartym w art.
122 ustawy. Rozporz¹dzenie okreœla dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych w œrodowisku,
zró¿nicowane dla terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹, miejsc dostêpnych dla
ludnoœci oraz zakresy czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych, dla których okreœla siê parametry
fizyczne, charakteryzuj¹ce oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych na œrodowisko, a tak¿e metody
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jak równie¿ me-

tody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem pomiary poziomów pól elektromagnetycznych wykonuje siê bezpoœrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji
oraz ka¿dorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile zmiany te mog¹ mieæ wp³yw na
zmianê poziomów pól elektromagnetycznych, których Ÿród³em jest ta instalacja. Pomiary pól elektromagnetycznych przeprowadza siê w szczególnoœci
w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeñ, stwierdzono wystêpowanie pól elektromagnetycznych o poziomach
zbli¿onych do poziomów dopuszczalnych. Jest to
zapis odnosz¹cy siê do wszystkich rodzajów instalacji wytwarzaj¹cych pola elektromagnetyczne.
Przy pomiarach pól elektromagnetycznych
uwzglêdnia siê poprawki pomiarowe, umo¿liwia-

Tab. 2.
Zakres czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych, dla których okreœla siê parametry
fizyczne charakteryzuj¹ce oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych na œrodowisko,
dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartoœci
parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

Zakres czêstotliwoœci pola
Lp.
elektromagnetycznego
1

1
50 Hz

Sk³adowa
elektryczna
2
1 kV/m

Parametr fizyczny
Sk³adowa
magnetyczna
3
60 A/m

Gêstoœæ mocy
4
-

Tab. 3.
Zakres czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych, dla których okreœla siê parametry
fizyczne charakteryzuj¹ce oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych na œrodowisko,
dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartoœci parametrów fizycznych,
dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci.

L.p.

Zakres czêstotliwoœci pola
elektromagnetycznego
1

1
2
3
4
5
6
7

0 Hz
od 0 Hz do 0,5 Hz
od 0,5 Hz do 50 Hz
od 0,05 kHz do 1 kHz
od 0,001 MHz do 3 MHz
od 3 MHz do 300 MHz
od 300 MHz do 300 GHz

Sk³adowa
elektryczna
2
10 kV/m
10 kV/m
20 V/m
7 V/m
7 V/m

Parametr fizyczny
Sk³adowa
magnetyczna
3
2.500 A/m
2.500 A/m
60 A/m
3/f A/m
3 A/m
-

Gêstoœæ mocy
4
0,1 W/m2
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j¹ce uwzglêdnienie parametrów pracy instalacji
wytwarzaj¹cych te pola, najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddzia³ywania na œrodowisko. Przyk³adowo – w przypadku pomiarów w otoczeniu linii elektroenergetycznych bêd¹ to poprawki wynikaj¹ce ze zmiennoœci wartoœci napiêæ linii
oraz zmiennoœci pr¹dów p³yn¹cych w tych liniach.
W przypadku pomiarów pól elektromagnetycznych wykonywanych w otoczeniu stacji bazowych
radiokomunikacji ruchomej wystarczaj¹ce jest
uwzglêdnienie dobowej zmiennoœci pola o zbli¿onych wartoœciach w godzinach najwiêkszej aktywnoœci abonentów sieci – to jest w godzinach od
oko³o siódmej rano do dwudziestej drugiej. Je¿eli
pomiary poziomów pól elektromagnetycznych
w otoczeniu stacji bazowych bêd¹ wykonywane
w takich godzinach nie ma potrzeby wprowadzania
dodatkowych poprawek pomiarowych.
Zgodnie z art. 123 ustawy oceny poziomów pól
elektromagnetycznych w œrodowisku i obserwacji
zmian dokonuje siê w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska. Monitoring œrodowiska obejmuje uzyskiwane na podstawie badañ monitoringowych informacje w zakresie pól elektromagnetycznych. Badania te powinny byæ przeprowadza-
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ne w sposób cykliczny, przy zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.
Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku prowadzi Wojewódzki
Inspektor Ochrony Œrodowiska (art. 123 ustawy).
Jednoczeœnie, zgodnie z art. 124 Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawieraj¹cy informacje
o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, stacje
elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym wynosz¹cym nie mniej ni¿ 220 kV, o d³ugoœci nie mniejszej
ni¿ 15 km oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emituj¹ce pole
elektromagnetyczne, których równowa¿na moc
promieniowana izotropowo wynosi nie mniej ni¿

Rys. 2.
Rozk³ady pola elektrycznego i magnetycznego pod liniami przesy³owymi [4].

Tab. 4.
Maksymalne natê¿enie pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu krajowych
linii przesy³owych 110, 220 i 400 kV [4].

Linia
110 kV
220 kV
400 kV

Wartoœci przy najwiêkszym zwisie linii zmierzone na
wysokoœci 1,8 m nad ziemi
Maksymalne natê¿enie pola Maksymalne natê¿enie pola
elektrycznego
magnetycznego
3,2 kV/m
15 A/m
5,1 kV/m
32 A/m
9,8 kV/m
37 A/m
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100 W, emituj¹ce pole elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz, zalicza s¹
do rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
Natomiast stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym ni¿szym ni¿ 110 kV oraz instalacje
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emituj¹ce pola elektromagnetyczne, których równowa¿na moc promieniowana izotropowo
wynosi nie mniej ni¿ 15 W, emituj¹ce pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 30 kHz do
300 GHz zaliczane s¹ do rodzaju przedsiêwziêæ
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany.
W Unii Europejskiej jedynym dokumentem
odnosz¹cym siê do ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest „Rekomendacja w sprawie
ograniczenia ekspozycji pól elektromagnetycznych
o czêstotliwoœciach od 0 Hz do 300 GHz na ludnoœæ” przyjêta przez Radê Europy w dniu 12 lipca
1999 r. Dokument ten zosta³ opracowany w oparciu
o koncepcjê polegaj¹c¹ na zapobieganiu przekraczania ograniczeñ podstawowych. Spoœród krajów
europejskich Polska posiada uregulowania znacznie ostrzejsze od zawartych w rekomendacji Unii
Europejskiej (podobnie W³ochy i Szwajcaria).
3.3. Źródła pól elektromagnetycz−
nych w środowisku
G³ównymi rodzajami Ÿróde³ sztucznych pól elektromagnetycznych wystêpuj¹cych w naszym otoczeniu s¹:
- linie elektroenergetyczne;
- obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje
nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe
telefonii komórkowych;
Linie elektroenergetyczne
W sieciach przesy³owych istniej¹ linie elektroenergetyczne wysokiego napiêcia o typowych,
podstawowych napiêciach znamionowych: 110 kV,
220 kV oraz 400 kV.
W otoczeniu linii elektroenergetycznych wystêpuj¹ oddzielnie, pola elektryczne i magnetyczne.
Z punktu widzenia ochrony œrodowiska znaczenie
maj¹ linie i stacje elektroenergetyczne o napiêciu
znamionowym równym co najmniej 110 kV, b¹dŸ
wy¿szych. Rozk³ady pól elektrycznych i magne-

tycznych wystêpuj¹cych w otoczeniu linii s¹ zale¿ne od napiêcia znamionowego linii, pr¹du jaki
przez linie p³ynie oraz od konstrukcji linii. Przyk³adowe rozk³ady pól pokazano na rysunku 2.
Pole elektryczne i magnetyczne jest najsilniejsze w œrodku przês³a w po³owie odleg³oœci pomiêdzy s³upami (tam gdzie odleg³oœæ przewodów od
ziemi jest najmniejsza). Natê¿enie pól elektrycznych i magnetycznych szybko malej¹ wraz z oddalaniem siê od linii. Zasiêg pola elektrycznego o wartoœci powy¿ej 1 kV/m od linii (licz¹c od rzutu skrajnego przewodu na powierzchniê terenu) wynosi:
dla linii 110 kV max. 12 m, 220 kV max. 22,1 m
400 kV max. 35 m. Natomiast pola magnetyczne
o natê¿eniach wy¿szych od dopuszczalnych czyli
60 A/m w miejscach dostêpnych dla ludnoœci
w praktyce nie wystêpuj¹. Nadmieniæ nale¿y tak¿e,
¿e stacje elektroenergetyczne – stacje transformatorowe wysokiego napiêcia i stacje rozdzielcze nie
s¹ w praktyce Ÿród³ami pól elektrycznych i magnetycznych o wartoœciach istotnych z punktu widzenia ochrony œrodowiska.
Obiekty radiokomunikacyjne
W radiokomunikacji wykorzystywane s¹ urz¹dzenia wytwarzaj¹ce pole elektromagnetyczne o
czêstotliwoœciach od oko³o 0,1 MHz do oko³o 100
GHz. Obiektami radiokomunikacyjnymi, o istotnym z punktu widzenia ochrony œrodowiska oddzia³ywania s¹:
- du¿e radiowo-telewizyjne centra nadawcze – ze
wzglêdu na zasiêgi oddzia³ywania,
- stacje bazowe telefonii komórkowych – ze
wzglêdu na powszechnoœæ stosowania.
Zasiêgi wystêpowania pól elektromagnetycznych o wartoœciach dopuszczalnych w otoczeniu
urz¹dzeñ radiowo-telewizyjnych s¹ zale¿ne od
czêstotliwoœci pracy, charakterystyk promieniowania anten nadawczych, wysokoœci zawieszenia tych
anten oraz mocy promieniowanej.
Pola elektromagnetyczne o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych wystêpuj¹ w odleg³oœciach do kilkuset metrów od anten nadawczych
stacji d³ugofalowych. Pola elektromagnetyczne
o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych dla
stacji ultrakrótkich i telewizyjnych mog¹ wystêpowaæ w odleg³oœciach do oko³o 300 m od anten takich stacji, lecz na znacznych wysokoœciach nad
poziomem terenu otaczaj¹cego (stacje tego typu lokalizowane w miastach maj¹ z regu³y du¿o mniej-
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Tab. 5.
Wartoœci pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych [4].

Miejsce
Pod liniami najwy¿szych napiêæ (220-400 kV)
W odleg³oœci 50 m od linii 400 kV
Pod liniami wysokiego napiêcia (110 kV)
Pod liniami œredniego napiêcia
Za ogrodzeniem stacji elektroenergetycznych
wysokiego napiêcia
W bezpoœrednim s¹siedztwie domowych
urz¹dzeñ powszechnego u¿ytku
sze moce, a tym samym zasiêgi wystêpowania pól
o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych s¹ tak¿e mniejsze).
Poziomy u¿yteczne pól elektromagnetycznych
sygna³ów stacji radiowych i telewizyjnych zosta³y
okreœlone w odpowiednich rekomendacjach Miêdzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU.
Zgodnie z nimi poziomy u¿yteczne sygna³ów telewizyjnych i radiowych, zapewniaj¹ce poprawny
odbiór analogowych programów telewizyjnych
oraz radiowych, s¹ co najmniej o cztery rzêdy wielkoœci ni¿sze od poziomu dopuszczalnego w œrodowisku.
Urz¹dzenia radiolokacyjne zazwyczaj wytwarzaj¹ impulsowe pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od kilkuset MHz do stu kilkudziesiêciu GHz. Zasiêgi ich oddzia³ywania s¹ zale¿ne
od czêstotliwoœci pracy stacji, czêstotliwoœci powtarzania impulsów, charakterystyk promieniowania anten oraz mocy promieniowanej. Pola elekromagnetyczne o mocach wy¿szych mog¹ wystêpowaæ do odleg³oœci kilkuset metrów od anten stacji radiolokacyjnych, na wysokoœci zainstalowania
anten. W otoczeniu wiêkszoœci stacji radiolokacyjnych istniej¹ strefy ochronne.
Stacje bazowe telefonii komórkowych s¹ obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem
obiektów radiokomunikacyjnych. W Polsce istniej¹
sieci telefonii komórkowych wykorzystuj¹cych
czêstotliwoœci:
- oko³o 900 MHz – sieci GSM 900,
- oko³o 1800 MHz – sieci GSM 1800,
- oko³o 2100 MHz – stacje UMTS.
Zasiêgi wystêpowania pól elektromagnetycznych o wartoœciach granicznych w otoczeniu stacji

Pole elektryczne w Pole magnetyczne w
œrodowisku [kV/m] œrodowisku [A/m]
1-10
1-50
poni¿ej 0,5
poni¿ej 5
0,5 - 4
poni¿ej 20
poni¿ej 0,3
1-20
0,1 - 0,3

poni¿ej 0,2

poni¿ej 0,5

10 - 400

bazowych telefonii komórkowych s¹ zale¿ne od
mocy doprowadzonej do tych anten i charakterystyk promieniowania tych anten. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych
GSM pole elektromagnetyczne o wartoœciach granicznych wystêpuj¹ nie dalej ni¿ kilkadziesi¹t metrów od samych anten i to na wysokoœci ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji
bazowych GSM, znajduj¹cych siê w miastach, pola
o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych nie
wystêpuj¹ dalej ni¿ 25 metrów od anten na wysokoœci zainstalowania tych anten [1].
3.4. Źródła promieniowania
elektromagnetycznego na terenie
Wrocławia
Na kszta³towanie pola elektromagnetycznego
Wroc³awia maj¹ wp³yw Ÿród³a liniowe i punktowe
emituj¹ce promieniowanie niejonizuj¹ce w zakresie czêstotliwoœci 0,1-300000 MHz. S¹ to przede
wszystkim linie i stacje elektroenergetyczne oraz
nadajniki wytwarzaj¹ce pola elektromagnetyczne.
Na terenie Wroc³awia zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce obiekty elektroenergetyczne 220 i 400 kV
bêd¹ce w eksploatacji PSE-Zachód Sp. z o.o.:
- Linia 220 kV Œwiebodzice-Klecina;
- Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV KLECINA ul Zabrodzka 13 we Wroc³awiu;
- Stacje GPZ (tab. 6).
Kolejnymi Ÿród³ami emisji promieniowania
elektroenergetycznego s¹ obiekty:
a) stacje bazowe telefonii komórkowych (analogowych i cyfrowych) o ró¿nej mocy promieniowania izotropowego;
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Tab. 6.
Lokalizacja GPZ na terenie Wroc³awia wg stanu na 2003 rok.

Lp.

Dzielnica

1
2
3
4

Fabryczna
Fabryczna
Stare Miasto
Fabryczna

5

Œródmieœcie

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Psie Pole
Fabryczna
Krzyki
Fabryczna
Fabryczna
Psie Pole
Krzyki
Psie Pole
Krzyki
Fabryczna
Psie Pole

Lokalizacja GPZ
RRRRRRRRRRRRRRRR-

144 D³uga ul. D³uga 53
14 Leœnica Stara ul. Jasiennicka 7
18 Pu³askiego ul. Pu³askiego 46
19 Wroc³aw Zachód ul. Kleciñska 3
101 Walecznych ul. Walecznych
14/26
105 Swojec Kont ul. Byczyñska 23
106 ¯elazna ul. ¯elazna 28
111 Wilcza ul. Wilcza 10
112 Pilczyce ul. Lotnicza 152
114 Leœnica Nowa ul. Jasiennicka 4
128 Krzywoustego ul. Krzywoustego
134 Skarbowców ul. Skarbowców
136 ¯migrodzka ul. ¯migrodzka 85
142 Wieczysta ul. Wieczysta 2
145 Pafawag ul. Fabryczna 12
148 Psie Pole ul. Zakrzowska 12

b) stacje radiolokacyjne, zwi¹zane z funkcjonowaniem lotniska (stacja naprowadzania lotów zlokalizowana w rejonie ul. Avicenny i stacja na
lotnisku w zespole urbanistycznym Strachowice Lotnisko);
c) urz¹dzenia radionadawcze i telewizyjne, usytuowane m.in. na ul. Krasiñskiego na budynku
poczty, ul. Karkonoskiej w budynku telewizji,
ul. Powstañców Œl¹skich na budynku Poltegoru;
Dane na temat liczby i lokalizacji nadajników
radiofuzyjnych i nadajników stacji bazowych telefonii komórkowej gromadzi Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie URTiP. Wed³ug
danych uzyskanych z bazy URTiP na koniec 2004
roku na terenie Wroc³awia czynnych by³o 350 stacji
bazowych telefonii komórkowej, 7 stacji radiowych oraz 2 stacje telewizyjne.
3.5. Wyniki pomiarów i kontroli pól
elektromagnetycznych w świetle
badań WIOŚ
Pierwsze badania dla potrzeb monitoringu œrodowiska w ramach pilota¿owego programu krajowego zosta³y przeprowadzone w 1993 r. oraz po-

£¹czna moc
transformatorów
110/SN (MVA)
80
10
80
80
80
25
75
63
65
50
56
32
80
80
65
80

nownie w latach 2001-2003. Pomiarami tymi objête zosta³y miasta: Warszawa. £ódŸ, Kraków,
Szczecin, Poznañ i Gdañsk. W ramach tych pomiarów nie zosta³ uwzglêdniony Wroc³aw. W ¿adnym
punkcie pomiarowym w trakcie tych pomiarów
w ww. miastach i w ¿adnym zakresie czêstotliwoœci nie stwierdzono przekroczeñ wartoœci dopuszczalnych. Zauwa¿ono natomiast kilkukrotny
wzrost poziomu natê¿enia pola elektromagnetycznego na przestrzeni lat.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w ramach dzia³alnoœci kontrolnej prowadzi kontrole, a tak¿e pomiary pól elektromagnetycznych stacji bazowych telefonii komórkowej na etapie inwestycyjnym, w ramach planowych kontroli, a tak¿e
rozpatruje skargi mieszkañców. Pomiary takie prowadzone s¹ od 2004 roku. Do koñca I kwarta³u
2006 roku skontrolowanych ³¹cznie zosta³o 15 stacji na terenie Wroc³awia (w tym 3 w ramach skarg
mieszkañców). W ¿adnym przypadku nie stwierdzono przekroczeñ wartoœci dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. £¹cznie
w ewidencji WIOŒ znajduje siê 131 stacji bazowych telefonii komórkowej, które trafi³y dla bazy
WIOŒ w wyniku przekazywanych zg³oszeñ do
u¿ytkowania oraz decyzji o dopuszczalnej emisji.
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Tab. 7.
Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych, w których zosta³y przeprowadzone
pomiary PEM w 2005 r. [5].
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Lokalizacja
Wroc³aw - ul. Sienkiewicza 32
Wroc³aw - Park ul. Nowowiejska/Wyszyñskiego
Wroc³aw - ul. Nowowiejska 103
Wroc³aw - ul. Bujwida/ Grunwaldzka
Wroc³aw - ul. Liskego/Grunwaldzka
Wroc³aw - ul. Grunwaldzka 106a
Wroc³aw - Most Szczytnicki
Wroc³aw - Plac Grunwaldzki (ok. Hyunday)
Wroc³aw - Plac Grunwaldzki (ok. DS. S³owianka)
Wroc³aw - Plac Grunwaldzki (ok. DS. XX-latka)
Wroc³aw - ul. Reja/£adna
Wroc³aw - ul. £adna/Grunwaldzka/Mi³a
Wroc³aw - ul. Œwiêtokrzyska/Sienkiewicza
Wroc³aw - Ostrów Tumski, ul. Katedralna
Wroc³aw - Bulwar W³astowica
Wroc³aw - Most Piaskowy
Wroc³aw - ul. A. Frycza Modrzewskiego
Wroc³aw - J.Ewang.Purkyniego/Kraiñskiego
Wroc³aw - ul. Morawska/£u¿ycka (Osobowice)
Wroc³aw - ul. Kamieñskiego 17
Wroc³aw - ul. Czajkowskiego 65
Wroc³aw - ul. Kasztelañska 14 (Psie Pole)
Wroc³aw - ul. Oleska 17 (Psie Pole)
Wroc³aw - ul. Kie³czowska 17 (komisariat)
Wroc³aw - ul. Kie³czowska 83-107
Wroc³aw - ul. Narciarska 32 (boczna ul. Strachociñskiej)
Wroc³aw - ul. Braci Gierymskich 164
Wroc³aw - ul. Che³moñskiego 14
Wroc³aw - ul. Potiebni 41b (boczna ul. Dembowskiego)
Wroc³aw - ul. Kar³owicza/Moniuszki
Wroc³aw - ul. Karkonoska (ok. TV)
Wroc³aw - ul. Wiosenna 2A
Wroc³aw - ul. Zimowa/Krzycka
Wroc³aw - ul. Sowia 7

WIOŒ w 2005 r. przeprowadzi³ tak¿e kontrole
i pomiary w otoczeniu stacji elektromagnetycznej
Klecina oraz linii 220 kV Œwiebodzice-Klecina.
Tak¿e w tym przypadku nie stwierdzono przekroczenia wartoœci sk³adowej elektrycznej i magnetycznej pól elektromagnetycznych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
we Wroc³awiu prowadzi tak¿e pomiary pól elektromagnetycznych w œrodowisku w ramach monitoringu œrodowiska. Brak jest jak dot¹d rozporz¹dzenia dotycz¹cego metody prowadzenia pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych
w œrodowisku. Wydane w grudniu 2005 roku wy-

Lp.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Lokalizacja
Wroc³aw - ul. Karkonoska (pêtla tramwajowa)
Wroc³aw - ul. Czekoladowa (Bielany Wroc³awskie)
Wroc³aw - ul. Wiœniowa
Wroc³aw - ul. Krynicka
Wroc³aw - ul. Tarnogajska 13
Wroc³aw - ul. Chorzowska
Wroc³aw - ul. Krakowska (ok. wiaduktu)
Wroc³aw - Pl. Dominikañski (Galeria - Parking C)
Wroc³aw - ul. Dolnobrzeska 46 (Leœnica)
Wroc³aw - ul. Krêpicka 25 (Leœnica)
Wroc³aw - Pêtla Leœnica
Wroc³aw - ul. D³uga (Parking ZDiK)
Wroc³aw - ul. NiedŸwiedzia
Wroc³aw - ul. Rysia/Popowicka
Wroc³aw - ul. Wiœlañska 2-18
Wroc³aw - ul. Dzielna/Kozanowska
Wroc³aw - ul. Dokerska 3-7D
Wroc³aw - ul. Balonowa 1-8
Wroc³aw - ul. Hermanowska 43
Wroc³aw - ul. Zemska 1
Wroc³aw - ul. Szwedzka 1-9
Wroc³aw - ul. Turecka 13
Wroc³aw - ul. Muchoborska 6
Wroc³aw - ul. Robotnicza (teren Bombardiera, budynek W-4)
Wroc³aw - ul. Robotnicza 6
Wroc³aw - ul. Gwarecka 1-15
Wroc³aw - ul. Maœlicka 8c-d
Wroc³aw - ul. G³ówna 43
Wroc³aw - ul. Boguszowska/Bia³a
Wroc³aw - ul. Górnicza 4
Wroc³aw - ul. Szybowcowa 46-50
Wroc³aw - ul. Szybowcowa 24
Wroc³aw - ul. Szybowcowa (ok. DH Astra)
Wroc³aw - ul. Bulwar Ikara 16

tyczne w tym zakresie zalecaj¹ prowadzenie pomiarów w 10 wytypowanych punktach 3 razy
w ci¹gu roku.
W 2005 r. do badañ natê¿enia PEM wytypowano miasto Wroc³aw. Pomiary przeprowadzono w 68 punktach na terenie nastêpuj¹cych dzielnic [5]:
- Fabryczna,
- Krzyki,
- Stare Miasto,
- Œródmieœcie,
- Psie Pole.
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Promieniowanie elektromagnetyczne

Punkty pomiarowe wyznaczono na terenach
o wysokiej gêstoœci zaludnienia w rejonie oddzia³ywania Ÿróde³ emisji PEM (stacje bazowe telefonii
komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne).
Pomiary wartoœci natê¿eñ pól elektromagnetycznych wykaza³y brak przekroczeñ wartoœci dopuszczalnych w badanych punktach. Otrzymane
wyniki kszta³towa³y siê na poziomie 0,81-1,46 V/m.
W 2006 r. bêdzie kontynuowany 3-letni cykl
badañ poziomów pól elektromagnetycznych na
terenie du¿ych miast województwa (powy¿ej 50
tys. mieszkañców):
• w 2006 r. miasta od 100.000 do 199.999 mieszkañców: Legnica, Wa³brzych,
• w 2007 r. miasta od 50.000 do 99.999 mieszkañców: G³ogów, Jelenia Góra, Lubin, Œwidnica.
Zapewnia to ocenê ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne 56,7% mieszkañców
miast (40,4% mieszkañców województwa).
W 2006 r., jako kontynuacjê badañ, zaplanowano przeprowadzenie pomiarów sk³adowej elektrycznej i magnetycznej w miejscach dostêpnych
dla ludnoœci (s¹ to wszystkie miejsca poza miejscami, do których nie ma dostêpu, dostêp jest niemo¿liwy, zakazany b¹dŸ utrudniony) na terenie Legnicy
i Wa³brzycha. Ponadto kontynuowane bêd¹ prace
nad aktualizacj¹ bazy danych urz¹dzeñ emituj¹cych pola elektromagnetyczne.

Cele d³ugoterminowe do 2015 roku w zakresie
ochrony przed polami elektromagnetycznymi [7]:
- rozwój systemu badañ pól elektromagnetycznych i prowadzenie bazy danych, co pozwoli na
ocenê skali zagro¿enia polami elektromagnetycznymi,
- wprowadzenie do planów zagospodarowania
przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych (Polityka Ekologiczna Pañstwa),
- egzekwowanie zapisów zawartych w raportach
oddzia³ywania Ÿróde³ pól elektromagnetycznych na œrodowisko, dotycz¹cych przestrzegania obszarów ograniczonego u¿ytkowania,
- preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji
Ÿróde³ pól elektromagnetycznych.
Lokalizacja ka¿dego takiego urz¹dzenia powinna byæ poprzedzona raportem oddzia³ywania na
œrodowisko, gdzie bêd¹ wyznaczone strefy ochronne dla tych urz¹dzeñ.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego [6]:
- postuluje siê, w miarê mo¿liwoœci i potrzeb,
skablowanie linii wysokiego napiêcia przebiegaj¹cych przez tereny intensywnie zabudowane,
- postuluje siê w miarê mo¿liwoœci minimalizowanie liczby miejsc lokalizacji nadajników bazowych telefonii komórkowych, w tym wykorzystanie istniej¹cych lokalizacji do monta¿u
nowych nadajników.

3.6. Podsumowanie
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Stan czystoœci wód
4. ŚRODOWISKO WODNE
4.1 Systemy monitoringu wód
powierzchniowych
Przyst¹pienie Polski do Wspólnoty Europejskiej
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wdro¿enia ram prawnych obowi¹zuj¹cych kraje tej wspólnoty. Dotyczy
to równie¿ zasad wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej, sformu³owanej w Ramowej
Dyrektywie Wodnej, któr¹ uchwali³ Parlament
Europejski i która obowi¹zuje od 23 paŸdziernika
2000 r. [1]. Wdra¿anie tego dokumentu w Polsce
mia³o miejsce w latach 2000-2004 [2]. W tym
okresie dokonywano czêœciowej transpozycji zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego. Wynikiem tych prac by³a zmiana programu
monitoringu oraz metod oceny i prezentacji stanu
wód. Zmiany te wprowadzi³o rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 11 lutego 2004 [3], definiuj¹ce
sposób prowadzenia monitoringu oraz interpretacji
wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych. Do prezentowania stanu wód powy¿sze rozporz¹dzenie wprowadzi³o nastêpuj¹ce klasy ich
jakoœci:
• klasa I - wody bardzo dobrej jakoœci,
• klasa II - wody dobrej jakoœci,
• klasa III - wody zadowalaj¹cej jakoœci,
• klasa IV - wody niezadowalaj¹cej jakoœci,
• klasa V - wody z³ej jakoœci.
Podstawê okreœlenia klas jakoœci wód powierzchniowych stanowi¹ wartoœci graniczne
wskaŸników jakoœci podane w za³¹czniku 1 do
rozporz¹dzenia [3]. Wartoœci te zamieszczono
w tabeli 1.
Wed³ug tego dokumentu, monitoring stanu wód
powierzchniowych prowadzi siê w nastêpuj¹cych
zakresach:
• diagnostycznym - monitoring diagnostyczny,
• operacyjnym - monitoring operacyjny,
• badawczym - monitoring badawczy.
Rozporz¹dzenie nie zapewnia³o zgodnoœci monitoringu w Polsce z Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹ Unii
Europejskiej [1].
Kolejne rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska,
z 28 kwietnia 2004, w sprawie zakresu i trybu
opracowywania planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania
z wód regionu wodnego [4], szerzej omawia zasa-
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dy i zakres prowadzenia monitoringu, definiuje
cele poszczególnych monitoringów oraz wprowadza monitoring obszarów chronionych, tym samym
wdra¿aj¹c do monitoringu przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z powy¿szym rozporz¹dzeniem, monitoring diagnostyczny nale¿y realizowaæ w ka¿dym przekroju pomiarowym przez
jeden rok w okresie objêtym planem gospodarowania wodami w dorzeczu. Monitoring ten ma na
celu:
• uzupe³nienie i zatwierdzenie procedury oceny
stanu ekologicznego w rzekach,
• sprawne i skuteczne zaprojektowanie przysz³ych programów monitoringu,
• ocenê d³ugoterminowych zmian w warunkach
naturalnych, oraz
• ocenê d³ugoterminowych zmian wynikaj¹cych
z szeroko rozumianej dzia³alnoœci antropogenicznej.
Wyniki monitoringu diagnostycznego powinny
dostarczyæ informacji:
• o parametrach wskaŸnikowych dla wszystkich
biologicznych elementów jakoœci,
• o parametrach wskaŸnikowych dla wszystkich
hydromorfologicznych elementów jakoœci,
• o parametrach wskaŸnikowych dla wszystkich
fizyczno-chemicznych elementów jakoœci,
• o substancjach zanieczyszczaj¹cych z listy substancji priorytetowych, które odprowadzane s¹
w dorzeczu lub zlewni, oraz
• o innych zanieczyszczeniach odprowadzanych
w znacznych iloœciach w dorzeczu lub zlewni
(rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 28
kwietnia 2004).
Monitoring operacyjny powinien dostarczyæ informacji niezbêdnych do uzyskania odpowiedniego poziomu ufnoœci w klasyfikowaniu wód na te
o stanie s³abym lub o stanie dobrym, jak równie¿ do
wykrycia wzrostowych trendów zanieczyszczeñ.
Efektem realizacji tego monitoringu powinny byæ:
• ustalenia stanu wód zagro¿onych niespe³nieniem okreœlonych celów œrodowiskowych, które zosta³y dla nich sprecyzowane, oraz
• ocena wszelkich zmian stanu jakoœci wód, które
wynikaj¹ z podjêtych programów dzia³añ (rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 28 kwietnia
2004).
Monitoring badawczy ma za zadanie dostarczyæ
informacji, które pos³u¿¹ do opracowania progra-
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Tab. 1.
Zestawienie wskaŸników jakoœci wód powierzchniowych i czêstotliwoœci badañ
(wg Za³¹cznika 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z 11 lutego 2004).
Wartoœci graniczne w klasach I V
Lp.

WskaŸniki jakoœci wody

Jednostka
klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V
> 28

WskaŸniki fizyczne, badane 1 raz w miesi¹cu
1.

Temperatura wody

22

24

26

28

2.

Zapach

krotnoœæ

°C

1

3

10

20

> 20

3.

Barwa

mg Pt/l

5,0

10,0

20,0

50,0

> 50,0

4.

Zawiesina ogólna

mg/l

15

25

5.

Odczyn

6.

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

7,0

6,0

5,0

4,0

< 4,0

7.

BZT5

mg O2/l

2,0

3,0

6,0

12,0

> 12,0

8.

ChZT-Mn

mg O2/l

3,0

6,0

12,0

24,0

> 24,0

9.

ChZT-Cr

mg O2/l

10,0

20,0

30,0

60,0

> 60,0

10.

Ogólny wêgiel organiczny

mg C/l
5,0
10,0
WskaŸniki biogenne, badane 1 raz w miesi¹cu

15,0

20,0

> 20,0

11.

Amoniak

> 4,0

12.

Azot Kjeldahla

13.

pH
6,5-8,5
6,0-8,5
WskaŸniki tlenowe, badane 1 raz w miesi¹cu

50

100

> 100

6,0-9,0

5,5-9,0

<5,5 i >9,0

mg NH4/l

0,5

1,0

2,0

4,0

mg N/l

0,5

1,0

2,0

4,0

> 4,0

Azotany

mg NO3/l

5,0

15,0

25,0

50,0

> 50,0

14.

Azotyny

mg NO2/l

0,03

0,1

0,5

1,0

> 1,0

15.

Azot ogólny

mg N/l

2,5

5,0

10,0

20,0

> 20,0

16.

Fosforany
Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,2

0,4

0,7

1,0

> 1,0

17.

mg P/l
0,2
0,4
WskaŸniki zasolenia, badane 1 raz w miesi¹cu

0,7

1,0

> 1,0

18.

Przewodnoœæ w 20 °C

S/cm

500

1000

1500

2000

> 2000

19.

Substancje rozpuszczone

mg/l

300

500

800

1200

> 1200

20.

Zasadowoœæ ogólna

mg CaCO3/l

> 200

100

20

10

< 10

21.

Siarczany

mg SO4/l

100

150

250

300

> 300

22.

Chlorki

mg Cl/l

100

200

300

400

> 400

23.

Wapñ

mg Ca/l

50

100

200

400

> 400

24.

Magnez

mg Mg/l

25

50

100

200

200

25.

Fluorki

1,5

1,7

> 1,7

26.

Arsen

mg As/l

0,01

0,01

0,05

0,10

> 0,10

27.

Bar

mg Ba/l

0,1

0,1

0,5

1,0

> 1,0

28.

Bor

mg B/l

0,5

1,0

2,0

4,0

> 4,0

29.

Chrom ogólny

mg Cr/l

0,05

0,05

0,05

0,10

> 0,10

30.

Chrom (VI)

mg Cr/l

0,02

0,02

0,02

0,04

> 0,04

31.

Cynk

mg Zn/l

0,3

0,5

1,0

2,0

> 2,0

32.

Glin

mg Al/l

0,1

0,2

0,4

0,8

> 0,8

33.

Kadm

mg Cd/l

0,0005

0,001

0,001

0,005

> 0,005

34.

Mangan

mg Mn/l

0,05

0,1

0,5

1,0

> 1,0

35.

MiedŸ

mg Cu/l

0,02

0,04

0,06

0,10

> 0,10

mg F/l
0,5
1,0
Metale w tym metale ciê¿kie 1), badane 1 raz w kwartale

36.

Nikiel

mg Ni/l

0,01

0,02

0,05

0,2

> 0,2

37.

O³ów

mg Pb/l

0,01

0,01

0,02

0,05

> 0,05

38.

Rtêæ

mg Hg/l

0,0005

0,001

0,001

0,005

> 0,005

39.

Selen

mg Se/l

0,01

0,01

0,02

0,04

> 0,04

40.

¯elazo

1,0

2,0

> 2,0

41.

Cyjanki wolne

42.

Fenole (indeks fenolowy)

43.

Pestycydy

44.

mg Fe/l
0,1
0,3
WskaŸniki zanieczyszczeñ przemys³owych, badane 1 raz w roku
mg CN/l

0,02

0,02

0,05

0,05

> 0,05

mg/l

0,001

0,005

0,01

0,05

> 0,05

g/l

0,1

1,0

2,5

5,0

> 5,0

Detergenty anionowe

mg/l

0,1

0,2

0,5

1,0

> 1,0

45.

Oleje mineralne (indeks)

mg/l

0,01

0,05

0,2

0,5

> 0,5

46.

Wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne

0,01
0,05
g/l
WskaŸniki biologiczne, badane 1 raz w kwartale

0,2

1,0

> 1,0

47.

Saprobowoœæ fitoplanktonu

48.

Saprobowoœæ peryfitonu

1,0

1,5

2,5

3,5

> 3,5

1,0

1,5

2,5

3,5

> 3,5

bioró¿nor.

5,5

4,0

2,5

1,0

< 1,0

biotyczny

100

70

40

10

< 10

50

100

> 100

Indeks saprobow.

49.

Makrobezkrêgowce bentosowe, indeksy

50.

Chlorofil "a"

51.

Liczba bakterii grupy coli typu ka³owego

W 100 ml

20

200

2 000

20 000

> 20 000

52.

Liczba bakterii grupy coli

W 100 ml

50

500

5 000

50 000

> 50 000

1)

10
25
g/l
WskaŸniki mikrobiologiczne, badane 1 raz w miesi¹cu

Podane wartoœci graniczne odnosz¹ siê do formy rozpuszczonej metali.

Stan czystoœci wód
mu dzia³añ umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie celów
œrodowiskowych i realizacjê konkretnych przedsiêwziêæ koniecznych do usuniêcia skutków przypadkowego zanieczyszczenia. Monitoring badawczy
nale¿y realizowaæ wówczas:
• gdy nie jest znany powód ¿adnego z przekroczeñ norm œrodowiskowych,
• gdy monitoring diagnostyczny wykazuje, ¿e
cele œrodowiskowe nie zostan¹ osi¹gniête,
a monitoring operacyjny nie zosta³ jeszcze
wdro¿ony, lub
• gdy nale¿y okreœliæ wielkoœæ i wp³yw przypadkowego zanieczyszczenia, a tak¿e opracowaæ
informacjê dla odpowiednich w³adz (rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 28 kwietnia
2004).
Monitoring obszarów chronionych nale¿y realizowaæ w zale¿noœci od potrzeb, a w badaniach
uwzglêdniaæ:
• wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoœci
• wody przeznaczone do celów rekreacyjnych,
• wody przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekologicznym,
• obszary szczególnie nara¿one, z których nale¿y
ograniczyæ odp³yw azotu ze Ÿróde³ rolniczych,
• obszary wyznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa jakoœci wód jest czynnikiem istotnym dla ich ochrony, jak równie¿
• obszary NATURA 2000
W granicach Wroc³awia w 2005 roku badania
jakoœci wody wykonywano w 7 rzekach, którymi
by³y: Odra, O³awa, Œlêza, Kasina, Bystrzyca, Widawa i Dobra. Zakres wykonywanych badan jakoœci wód powierzchniowych by³ ustalany w zale¿noœci od potrzeb i obejmowa³ program monitoringu
diagnostycznego oraz obszarów chronionych. Realizuj¹c postanowienia rozporz¹dzenia Ministra
Œrodowiska z 2004 r [3], w ocenie jakoœci wód
p³yn¹cych na terenie Wroc³awia uwzglêdniono
nastêpuj¹ce cele badañ: monitoring diagnostyczny
(D), monitoring wód bêd¹cych œrodowiskiem dla
ichtiofauny (R) oraz monitoring wód przeznaczonych do spo¿ycia (W). Badania jakoœci wód
w granicach miasta wykonywano w 9 stanowiskach. Do oceny jakoœci wody dop³ywaj¹cej do
Wroc³awia w³¹czono równie¿ wyniki badañ Odry
w km 210,0 oraz O³awy w km 7,2. Wykaz stano-
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wisk monitoringowych wraz z celami monitoringu
podano w poni¿szym zestawieniu:
Lp

Nazwa rzeki

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9.
10.
11.

Odra
Odra
O³awa
O³awa
Kasina
Œlêza
Bystrzyca
Bystrzyca
Dobra
Widawa
Odra

Km
rzeki
210,0
249,0
7, 4
2,0
0,5
2,4
12,8
1,2
1,0
1 ,0
270,0

Opis stanowiska
powy¿ej Wroc³awia
Wroc³aw
powy¿ej Siechnic
ujœcie do Odry
ujœcie do Œlêzy
ujœcie do Odry
Jarno³tów
ujœcie do Odry
ujœcie do Widawy
ujœcie do Odry
poni¿ej gr anic
Wroc³awia

Cel
monitoringu
D, R
D, R
D, W, R
D, R
D, R
D, R
D, R
D, R
D, R
D, R
D, R

Lokalizacjê stanowisk monitoringowych w granicach Wroc³awia pokazano na rys.1. Monitoring
jakoœci wód powy¿szych rzek realizowano zarówno w laboratorium WIOŒ we Wroc³awiu, jak
i w laboratorium Zak³adu Ekologii IMGW we
Wroc³awiu.
4.2 Ocena stanu czystości wód
powierzchniowych
Aktualny stan prawny z zakresu oceny jakoœci
wód zosta³ uregulowany w jednolitym tekœcie ustawy Prawo wodne, zamieszczonym w Obwieszczeniu Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 18 listopada 2005 roku [5]. W zakresie swej regulacji ustawa ta dokonuje wdro¿enia do Prawa
wodnego 15 dyrektyw Wspólnoty Europejskiej,
spoœród których do oceny jakoœci wód powierzchniowych w granicach Wroc³awia mog¹ mieæ zastosowanie:
• Dyrektywa 75/440/EWG z 16 czerwca 1975,
dotycz¹ca wymaganej jakoœci wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w pañstwach cz³onkowskich [6];
• Dyrektywa 78/659/EWG z 18 lipca 1979,
w sprawie jakoœci s³odkich wód wymagaj¹cych
ochrony lub poprawy w celu zachowania ¿ycia
ryb [7];
• Dyrektywa 2000/60/WE z 23 paŸdziernika
2000, ustanawiaj¹ca ramy wspólnego dzia³ania
w dziedzinie polityki wodnej, nosz¹ca w Polsce
nazwê Ramowej Dyrektywy Wodnej [1].
We wczeœniejszym okresie badania jakoœci wód
powierzchniowych wykonywano zgodnie z Programem Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska
(PMŒ) [8], a podstawê oceny jakoœci wód stanowi³y wyniki badañ z reperowej, krajowej oraz regionalnej sieci monitoringu. Wody oceniano w trzech
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klasach czystoœci, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Œrodowiska obowi¹zuj¹cym od 2001 roku
[9]. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 11
lutego 2004 [3] wprowadzi³o zarówno inn¹ nomenklaturê rodzajów monitoringu, jak i zmiany
programu badañ oraz metod interpretacji uzyskanych wyników, a to uniemo¿liwia porównywanie
wyników ocen jakoœci wód z roku 2005 z ocenami
z poprzednich lat. Opracowana ocena stanu czystoœci powierzchniowych wód p³yn¹cych uwzglêdnia
obowi¹zuj¹ce metody klasyfikacji i oceny wód oraz
analizuje ró¿nice ocen z ostatnich 4 lat (20022005), stosuj¹c aktualny sposób oceny oraz interpretacji do wyników badañ z lat poprzednich, co
pozwala wskazaæ kierunki zachodz¹cych zmian
jakoœci wód.
Ocenê zanieczyszczenia 7 rzek dokonano
z zastosowaniem systemu JaWo, opracowanym
w IMGW we Wroc³awiu. G³ówny Inspektorat
Ochrony Œrodowiska zaleci³ wdro¿enie tego systemu do monitoringu wód powierzchniowych p³yn¹cych. W ka¿dym stanowisku monitoringowych
wykonano:
• ocenê ogóln¹ jakoœci wód na podstawie wszystkich wskaŸników jakoœci,
• klasyfikacjê jakoœci wód na podstawie wskaŸników tlenowych,
• klasyfikacjê jakoœci wód na podstawie wskaŸników zasolenia,
• klasyfikacjê jakoœci wód na podstawie wskaŸników biogennych, oraz
• klasyfikacjê na podstawie liczby bakterii coli
typu ka³owego.
Powy¿sze rodzaje klasyfikacji i ocen opracowano dla lat: 2002 oraz 2005. W ka¿dym stanowisku
monitoringowych okreœlono kierunek zmian jakoœci wód z ró¿nicy wyników ocen w okresie 4 lat.
W ocenach uwzglêdniono wymagania dyrektyw
unijnych w odniesieniu do monitoringu obszarów
chronionych, ustalonych dla poszczególnych rzek
w granicach Wroc³awia.
Rzeka Odra
Ocena zanieczyszczenia wód Odry dop³ywaj¹cych do granic Wroc³awia (opracowana na podstawie wyników badañ wykonanych w km 210) wykaza³a, ¿e by³y one niezadowalaj¹cej jakoœci (IV
klasa). Na podstawie wyników klasyfikacji w grupach zanieczyszczeñ stwierdzono, ¿e wskaŸniki
tlenowe by³y zadowalaj¹ce (klasa III), substancje

biogenne kwalifikowa³y wodê do klasy IV z powodu podwy¿szonych stê¿eñ azotu Kjeldahla. Bakteriologia równie¿ decydowa³a o niezadowalaj¹cej
ocenie wody, a zasolenie zdyskwalifikowa³o wodê
z powodu wysokich stê¿eñ chlorków (klasa V).
We Wroc³awiu (km 249) ogólna ocena jakoœci
wód nie uleg³a zmianie (rys. 1), jednak oceny grupowe wykaza³y wyraŸne ró¿nice. Stwierdzono, ¿e
wskaŸniki tlenowe pogorszy³y siê, poniewa¿ BZT5
wzros³o z klasy III do klasy IV, mimo i¿ stwierdzono poprawê natlenienia wody z klasy III do I. Klasyfikacja na podstawie wskaŸników biogennych
pozosta³a niezadowalaj¹ca (klasa IV). Zasolenie
wody zmniejszy³o siê z klasy V do IV, natomiast
wskaŸniki bakteriologiczne utrzyma³y siê w klasie IV.
Poni¿ej Wroc³awia (km 270,0) woda Odry równie¿ by³a niezadowalaj¹cej jakoœci (rys. 1), lecz
wp³yw zanieczyszczeñ wroc³awskiej aglomeracji
uwidoczni³ siê tylko we wzroœcie stê¿eñ fosforanów (z klasy II do III) oraz wskaŸników zasolenia
(przewodnoœci z klasy III do IV, siarczanów z klasy
II do III i chlorków z klasy IV do V).
Ocena przydatnoœci wód Odry dla ichtiofauny
wykaza³a, ¿e woda dop³ywaj¹ca do granic Wroc³awia by³a nadmiernie zanieczyszczona amoniakiem
zjonizowanym (mg NH4/l) oraz niezjonizowanym
(mg NH3/l) i taki stan zanieczyszczenia utrzyma³
siê na ca³ym odcinku wroc³awskim. Powy¿sze
wyniki oceny wskazuj¹, ¿e w granicach Wroc³awia
woda Odry nie spe³nia unijnych kryteriów okreœlaj¹cych jakoœæ s³odkich wód wymagan¹ w celu zachowania ¿ycia ryb.
Porównanie jakoœci wody Odry z lat 2002-2005
dop³ywaj¹cej do granic Wroc³awia wykaza³o, ¿e
w okresie 4 lat by³a ona niezadowalaj¹cej jakoœci,
jednak porównanie klasyfikacji w poszczególnych
grupach zanieczyszczeñ wykaza³o, ¿e na rozpatrywanym odcinku rzeki nast¹pi³y zauwa¿alne zmiany. W grupie wskaŸników tlenowych stwierdzono
zmniejszenie wartoœci BZT5 (z klasy IV do III),
lecz jednoczeœnie znacznie obni¿y³y siê zawartoœci
tlenu rozpuszczonego (z klasy I do klasy III), a wynikiem tych zmian jest poprawa oceny grupowej
z niezadowalaj¹cej na zadowalaj¹c¹. Wœród
wskaŸników biogennych stwierdzono wzrost stê¿eñ azotu Kjeldahla (z klasy III do IV), obni¿y³y siê
natomiast stê¿enia azotu ogólnego i fosforanów
(z klasy III do II), lecz zmiany te nie poprawi³y
niezadowalaj¹cej oceny tej grupy zanieczyszczeñ.
WskaŸniki zasolenia wyraŸnie pogorszy³y siê,
zmieniaj¹c wynik klasyfikacji grupowej z niezado-
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walaj¹cej na z³¹. Ocena ogólna wykaza³a, ¿e odp³ywaj¹ca z Wroc³awia woda Odry by³a niezadowalaj¹ca zarówno w roku 2002, jak i w 2005. Niezale¿nie od takiej samej oceny ogólnej, jakoœæ wody
poprawi³a siê, co uwidoczni³o siê w obni¿eniu
wartoœci wskaŸników tlenowych, fosforanów oraz
bakterii coli typu ka³owego (zmiana z klasy IV do
III). Niekorzystn¹ zmian¹ by³ wzrost stê¿eñ chlorków decyduj¹cy o wzroœcie przewodnoœci, lecz
o wzroœcie zasolenia w 2005 roku decydowa³y
wiêksze ³adunki chlorków dop³ywaj¹ce do granic
Wroc³awia. Zbiorcze porównanie grupowych klasyfikacji i ocen jakoœci wody Odry podano w poni¿szym zestawieniu:
Rz eka

Km
stanowiska

Odra

210,0

Porównanie wyników klasyfikacji wg
grup wskaŸników zanieczysz czeñ
tlenowy ch

biogenn ych

Ocena
ogólna

zasolenia

2002

2005

2002

2005

2002

2005

2002

2005

IV

III

III

IV

IV

V

IV

IV

Odra

249,0

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Odra

270,0

IV

III

IV

IV

IV

V

IV

IV

Rzeka O³awa
Woda przyujœciowego odcinka rzeki O³awy jest
wykorzystywana do zaopatrzenia wroc³awskich
wodoci¹gów, a tak¿e przeznaczona do bytowania
ryb w warunkach naturalnych. Ocena ogólna wyników monitoringu wody dop³ywaj¹cej do ujêæ wodoci¹gowych (km 7,4) wykaza³a, ¿e by³a ona zadowalaj¹cej jakoœci (III klasy). Wyniki klasyfikacji
poszczególnych grup zanieczyszczenia równie¿
charakteryzowa³y wodê jako zadowalaj¹cej jakoœci
(III klasy).
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ O³awa jest zlewni¹
wodoci¹gow¹, opracowano jej ocenê wed³ug wymagañ Dyrektywy 75/440/EWG [6]. Wyniki oceny
wykaza³y, ¿e woda spe³nia warunki kategorii A-2
wymagaj¹cej standardowej technologii uzdatniania.
W przekroju zlokalizowanym poni¿ej jazu Ma³gorzata (km 2,0) woda O³awy by³a gorsza ani¿eli
w km 7,4, mimo ¿e wynik ogólnej oceny wskazywa³ na zadowalaj¹c¹ jakoœæ (klasy III). Klasyfikacja wed³ug grup zanieczyszczeñ wykaza³a, ¿e
wskaŸniki tlenowe pogorszy³y siê z klasy I do klasy
V (decydowa³ deficyt tlenu), substancje biogenne
kwalifikowa³y wodê do klasy III, niezale¿nie od
zmniejszenia stê¿eñ azotanów i azotu ogólnego (z
klasy III do II) i wzrostu fosforanów (z klasy II do
III). Nie uleg³y zmianie zadowalaj¹ce wyniki klasyfikacji wed³ug wskaŸników zasolenia wody oraz
wskaŸników bakteriologicznych.
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Ocena przydatnoœci wód dla ichtiofauny wykaza³a, ¿e woda spe³nia³a warunki ustalone dla ryb
karpiowatych w km 7,4, a w ujœciowym przekroju
(km 2,0) nie by³y zachowane wymagania ryb, poniewa¿ okresowo wystêpowa³ deficyt tlenu.
Porównanie jakoœci wody O³awy dop³ywaj¹cej
do ujêæ charakteryzowa³ wzrost wskaŸników biogennych: zwiêkszy³o siê zanieczyszczenie azotanami i azotem ogólnym (z klasy II do III) oraz
fosforem ogólnym (z klasy I do III), lecz jednoczeœnie zmniejszy³o siê zanieczyszczenie bakteriami
coli typu ka³owego (z klasy IV do III). W ujœciu do
Odry wodê O³awy charakteryzowa³o zmniejszenie
natlenienia (z klasy IV do V). Zbiorcze porównanie
grupowych klasyfikacji i ocen jakoœci wody O³awy
podano w poni¿szym zestawieniu:
Porównanie wyników klasyfikacji wg
grup wskaŸników zanieczyszczeñ

Ocena
ogólna

Rz eka

Km
stanowiska

2002

2005

2002

2005

2002

2005

2002

2005

O³awa

7,4

III

III

III

III

III

III

IV

III

O³awa

2,0

IV

V

III

III

III

III

III

III

tlenowych

biogennych

zasolenia

Rzeka Œlêza wraz z Kasin¹
Z uwagi na fakt, i¿ ³adunki zanieczyszczeñ niesione z wodami Kasiny decyduj¹ o zanieczyszczeniu wody Œlêzy w km 2,4, jakoœæ wody tego dop³ywu omówiono przed analiz¹ stanu zanieczyszczenia Œlêzy.
Na podstawie oceny ogólnej stwierdzono, ¿e
Kasina wprowadza³a do Œlêzy wodê z³ej jakoœci
(klasy V). Na podstawie klasyfikacji wed³ug grup
zanieczyszczeñ stwierdzono, ¿e o z³ej jakoœci wody decydowa³y wskaŸniki tlenowe (tlen i BZT5),
substancje biogenne (amoniak, azot Kjeldahla, fosforany i fosfor ogólny) oraz wskaŸniki bakteriologiczne, natomiast wskaŸniki zasolenia wody nie
przekracza³y norm klasy IV (decydowa³y substancje rozpuszczone).
Ocena przydatnoœci wody Kasiny do bytowania
ryb wykaza³a, ¿e jest ona niekorzystna z powodu
nadmiernych stê¿eñ amoniaku oraz niedoboru tlenu.
Ogólna ocena jakoœci wody ujœciowego odcinka
Œlêzy równie¿ by³a niezadowalaj¹ca (klasa IV). Na
podstawie wyników klasyfikacji grup zanieczyszczeñ stwierdzono, ¿e wskaŸniki tlenowe oraz bakteriologiczne charakteryzowa³y wodê jako zadowalaj¹cej jakoœci (klasa III), zasolenie kwalifikowa³o wodê do klasy IV (decydowa³y substancje
rozpuszczone), natomiast wskaŸniki biogenne
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wykaza³y z³¹ jakoœæ wody (decydowa³y fosforany
i fosfor ogólny). Woda Œlêzy nie spe³nia³a wymagañ jakoœciowych do bytowania ryb karpiowatych.
Porównanie zmian jakoœci wód opracowano
tylko dla Œlêzy, poniewa¿ Kasina nie by³a badana
w 2002 roku. Wykaza³y one, ¿e niezadowalaj¹ca
ocena ogólna (klasa IV) nie uleg³a zmianie, natomiast poprawi³y siê wskaŸniki tlenowe (z klasy IV
do III), obni¿y³y siê stê¿enia amoniaku (z klasy III
do II), azotanów (z klasy IV do III) oraz azotynów
(z klasy V do III). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w
okresie porównawczym znacznie wzros³y stê¿enia
fosforu ogólnego (z klasy III do V). Zbiorcze porównanie grupowych klasyfikacji i ocen jakoœci
wody Kasiny i Œlêzy podano w poni¿szym zestawieniu:
Porównanie wyników klasyfikacji wg
grup wskaŸników zanieczyszczeñ

Ocena
ogólna

Rzeka

Km
stanowiska

2002

2005

2002

2005

2002

2005

2002

Kasina

0,5

-

V

-

V

-

IV

-

V

Œlêza

2,4

IV

III

V

V

IV

IV

IV

IV

tlenowy ch

biogennych

zasolenia

2005

Rzeka Bystrzyca
Ocena ogólna jakoœci wody Bystrzycy dop³ywaj¹cej do granic Wroc³awia (km 12,8) wykaza³a jej
niezadowalaj¹c¹ jakoœæ (klasa IV). Na podstawie
klasyfikacji wed³ug grup zanieczyszczeñ stwierdzono, ¿e wskaŸniki tlenowe (BZT5) oraz zasolenie
(siarczany) kwalifikowa³y wodê do klasy V, natomiast substancje biogenne (amoniak, azot Kjeldahla i fosforany) oraz wskaŸniki bakteriologiczne
charakteryzowa³y wodê niezadowalaj¹cej jakoœci
(klasa IV).
W ujœciu do Odry (km 1,2) woda Bystrzycy by³a
równie¿ niezadowalaj¹cej jakoœci (klasa IV), lecz
w poszczególnych grupach zanieczyszczeñ stwierdzono zmiany klasyfikacji: wskaŸniki tlenowe
(BZT5) oraz zasolenie (siarczany) wykaza³y poprawê z klasy V do IV, natomiast substancje biogenne
(amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azot ogólny i
fosforany) oraz wyniki oceny bakteriologicznej nie
uleg³y zmianie i kwalifikowa³y wodê jako niezadowalaj¹cej jakoœci.
Ocena jakoœci wód pod k¹tem wymagañ ryb
wykaza³a, ¿e na wroc³awskim odcinku Bystrzyca
nie spe³nia³a norm ustalonych dla ryb karpiowatych.
Porównanie wyników ocen jakoœci wód z lat
2002 i 2005 nie wykaza³o istotnych ró¿nic, poniewa¿ zarówno woda dop³ywaj¹ca do granic Wroc³awia, jak i woda w ujœciu do Odry by³a niezadowa-

laj¹cej jakoœci. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e obni¿y³y siê wartoœci ChZT-Mn i azotanów (z klasy IV
do III), a tak¿e fosforanów (z klasy V do IV).
Stwierdzone zmniejszenia stê¿eñ fosforanów zadecydowa³y o poprawie wyników klasyfikacji grupowej biogenów (z klasy V do IV). Zbiorcze porównanie grupowych klasyfikacji i ocen jakoœci
wody Bystrzycy podano w poni¿szym zestawieniu:
Porównanie wyników klasyfikacji wg
grup wskaŸników zanieczyszczeñ

Ocena
ogólna
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Km
stanowiska

2002

2005

2002

2005

2002

2005

Bystrzyca

12,8

V

V

V

IV

IV

V

IV

IV

Bystrzyca

1,2

IV

IV

V

IV

IV

IV

IV

IV

tlenowych

biogennych

zasolenia

2002 2005

Rzeka Widawa wraz z Dobr¹
Ocena ogólna wykaza³a, ¿e Dobra wprowadza³a do Widawy wodê z³ej jakoœci (klasy V). Klasyfikacja wed³ug poszczególnych grup da³a podobny
wynik, poniewa¿ wskaŸniki tlenowe (deficyt tlenu
oraz BZT5), substancje biogenne (amoniak, azot
Kjeldahla, azotyny, fosforany i fosfor ogólny) oraz
wskaŸniki bakteriologiczne kwalifikowa³y wodê
do klasy V, natomiast zasolenie nie przekracza³o
norm klasy III (decydowa³y substancje rozpuszczone i siarczany).
Wyniki ogólnej oceny Widawy zakwalifikowa³y
jej wody do klasy IV. Na podstawie klasyfikacji
grup zanieczyszczeñ stwierdzono, ¿e wskaŸniki
tlenowe (BZT5 i ChZT-Mn) oraz zasolenie (substancje rozpuszczone) decydowa³y o zadowalaj¹cej jakoœci wody. WskaŸniki bakteriologiczne charakteryzowa³y wodê jako niezadowalaj¹c¹, a substancje biogenne (fosforany) wystêpowa³y w stê¿eniach dyskwalifikuj¹cych wodê (klasa V).
Ocena przydatnoœci wody rzeki Dobrej i Widawy dla ichtiofauny wykaza³a, ¿e nie by³y spe³nione
warunki do bytowania ryb karpiowatych, poniewa¿
amoniak zjonizowany i niezjonizowany wystêpowa³ w zbyt wysokich stê¿eniach.
Porównanie jakoœci wód rzeki Dobrej z lat 2002
i 2005 wykaza³o, ¿e w tym okresie woda by³a z³ej
jakoœci (klasa V). Nale¿y jednak podkreœliæ, ze
nast¹pi³o wyraŸne pogorszenie warunków tlenowych oraz azotynów i fosforu ogólnego (z klasy IV
do V).
Podobne porównanie jakoœci wód Widawy równie¿ wykaza³o, ¿e pozostawa³a ona niezadowalaj¹cej jakoœci. Chocia¿ wzros³y stê¿enia azotynów
i fosforu ogólnego (z klasy III do IV) oraz siarczanów (z klasy II do III), jednoczeœnie nastêpowa³y
tak¿e korzystne zmiany: wzros³o natlenienie wody
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Rys. 1.
Lokalizacje stanowisk monitoringu rzek w granicach Wroc³awia oraz wyniki oceny
jakoœci tych wód.
11
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Widawa

8
Trzciana

Rogo¿ówka

Dobra
Bystrzyca

9
6
£ugowina

Œlêza
Stara Odra

7
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Odra
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2

Kasina
O³awa

Legenda
stanowiska monitoringu jakoœci wody

Brochówka

Klasyfikacja jakoœci wody
klasa I - wody bardzo dobrej jakoœci

3

klasa II - wody dobrej jakoœci

1

klasa III - wody zadowalaj¹cej jakoœci
klasa IV - wody niezadowalaj¹cej jakoœci
klasa V - wody z³ej jakoœci

(z klasy III do II) oraz zmniejszy³y siê stê¿enia
azotanów (z klasy IV do III). Zbiorcze porównanie
grupowych klasyfikacji i ocen jakoœci wody rzeki
Dobrej oraz rzeki Widawy podano w poni¿szym
zestawieniu:
Rz eka

Km
stanowiska

Porównanie wyników klasyfikacji wg
grup wskaŸników zanieczyszczeñ
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biogennych
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ogólna
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2002

Dobra

1,0

IV

V

V

V

III

III

V

2005
V

Widawa

0,5

III

III

V

V

III

III

IV

IV

Wyniki oceny ogólnej jakoœci wód p³yn¹cych
w granicach Wroc³awia pokazano na rysunku 1.
4.3. Systemy monitoringu wód
podziemnych
Sieæ monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych ustalana jest zgodnie z wymaganiami
monitoringu iloœciowego, aby uzyskaæ spójny i ca³oœciowy obraz stanu chemicznego wód podziemnych na obszarze ka¿dego dorzecza i umo¿liwiæ
wykrycie d³ugoterminowych, antropogenicznych
trendów wzrostu zanieczyszczeñ. Rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z 11 lutego 2004 równie¿
wprowadzi³o do prezentacji stanu wód podziemnych klasy jakoœci [3]:

• klasa I
• klasa II
• klasa III
• klasa IV
• klasa V

- wody bardzo dobrej jakoœci,
- wody dobrej jakoœci,
- wody zadowalaj¹cej jakoœci,
- wody niezadowalaj¹cej jakoœci,
- wody z³ej jakoœci.

Klasy jakoœci wód podziemnych ustala siê,
porównuj¹c wartoœci stê¿eñ poszczególnych
wskaŸników z wartoœciami granicznymi okreœlonymi w tabeli 2. Ustalaj¹c klasy jakoœci wód podziemnych dopuszcza siê przekroczenie wartoœci
granicznych 3 wskaŸników jakoœci wody, nie mog¹
to jednak byæ takie wskaŸniki, jak: arsen, amoniak,
azotany, azotyny, fluorki, chrom, kadm, miedŸ,
nikiel, o³ów, rtêæ, cyjanki, fenole, wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne, oleje mineralne,
substancje powierzchniowoczynne anionowe.
Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych prowadzi siê w nastêpuj¹cych zakresach:
• diagnostycznym - monitoring diagnostyczny,
• operacyjnym - monitoring operacyjny,
• badawczym - monitoring badawczy.
Uzupe³nieniem do projektowania i realizacji
badañ w monitoringu wód podziemnych zgodnie
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej s¹
wskazania zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra
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Tab. 2.
Wartoœci graniczne w klasach wskaŸników jakoœci wód podziemnych
(wg za³¹cznika 3 do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z 11 lutego 2004).
Wartoœci gr aniczne w klasach I - V
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

WskaŸnik jakoœci wody
Temperatura wody
Przewodnoœæ w 20 °C
Odczyn
Tlen rozpuszczony
Ogólny wêgiel organiczny

Jednostka
klasa II

klasa III

26 - 10
400

16
2500
0,5
10 ,0
0,65
50 ,0
0,1
1,0
1,5
300
0,02
50 - 75
350 - 400
250
50
200
200
15
100
0,5
0,1
1,0
0,05
5,0
0,5
0,005
1,0
0,0 5
0,05
0,05
0,001
0,01
2,5
0,5
0, 03
0, 03

13. Wodorowêglany

mg H CO3 /l

100 - 300

14.
15.
16.
17.
18 .
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

mg SO 4 /l
mg SiO 2 /l
mg Ca/l
mg Na/l
mg K/l
mg Mg/l
mg F e/l
mg As/l
mg B/l
mg Cr/l
mg Zn/l
mg Al/l
mg Cd/l
mg Mn/l
mg Cu/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Hg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

25,0
15
50
60
10
30
0,1
0,01
0,5
0,01
0,5
0,1
0,001
0,05
0,01
0,01
0,01
0,001
0,001
0,1
0,1
0,01

12
25 00
6,5 - 9,5
0,5
10,0
0,5
25,0
0,05
0,2
1,0
25 0
0,02
75 - 100
300 - 350
250
30
100
200
10
50
0,3
0,01
1,0
0,05
3,0
0,2
0,003
0,2
0,03
0,02
0,05
0,001
0,005
1,0
0,2
0,01

0,01

0,02

Amoniak
Azotany
Azot yny
Fosforany
Fluorki
Chlorki
Cyjanki wolne

Siarczany
Krzemionka
Wapñ
Sód
Potas
Magnez
¯elazo
Arsen
Bor
Chrom
Cynk
Glin
Kadm
Mangan
MiedŸ
Nikiel
O³ów

Rtêæ
Fenole (indeks fenolowy)
Pestycydy
Detergenty anionowe
Oleje mineralne (indeks)
Wielopierœcieniowe wêglo36.
wodory aromatyczne

°C
mS/cm
pH
mg O 2 /l
mg C/l
mg NH4 /l
mg NO3 /l
mg NO2 /l
mg PO4 /l
mg F/l
mg Cl/l
mg CN/l

klasa I

mg/l

1,0
2,0
0,1
10 ,0
0,01
0, 05
0,5
25,0
0,01

klasa IV

klasa V

25
> 25
3000
> 3 000
<6,5lub >9,0
0,1
< 0,1
20,0
> 20,0
3,0
> 3 ,0
10 0,0
> 10 0,0
0,25
>0,25
5,0
> 5 ,0
2,0
> 2,0
500
> 5 00
0,02
> 0,02
25 - 50
<25
>400
>400
500
> 500
100
>100
300
> 3 00
300
> 300
20
> 20
150
> 15 0
5,0
> 5 ,0
0,2 0
> 0,2 0
2,0
> 2 ,0
0,10
> 0,10
10
> 10
1,0
> 1,0
0,01
> 0,01
1,0
> 1,0
0,10
> 0,10
0,1
> 0,1
> 0,05
> 0,05
0,005
> 0,005
0,05
> 0,05
5,0
> 5,0
1,0
> 1,0
0, 05 5
> 0, 05
0,05

> 0,05

1) Podane wartoœci graniczne odnosz¹ siê do formy rozpuszczonej metali
2) Pestycydy obejmuj¹ sumê lindanu i dieldryny
3) Wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne obejmuj¹ sumê: benzo(a)piranu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,
dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)piranu.

Œrodowiska z 28 kwietnia 2004 [4], które szerzej
omawia zasady i zakres prowadzenia monitoringu
oraz definiuje poszczególne cele.
Monitoring diagnostyczny s³u¿y do:
• uzupe³nienia i sprawdzenia procedury oceny
wp³ywu,

• dostarczenia informacji do oceny d³ugoterminowych tendencji wynikaj¹cych zarówno ze zmian
warunków naturalnych, jak i z dzia³alnoœci antropogenicznej.

Stan czystoœci wód
Badania wskaŸników jakoœci wody w monitoringu diagnostycznym wykonuje siê z czêstotliwoœci¹:
• co 3 lata – badania wód podziemnych swobodnych,
• co 6 lat – badania wód podziemnych naporowych
Zakres badañ w monitoringu diagnostycznym
obejmuje wartoœci wskaŸników jakoœci wód podziemnych wed³ug za³¹cznika 3 do rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z 11 lutego 2004 [4]. Wartoœci tych wskaŸników s¹ podane w tab. 2.
Monitoring operacyjny wykonywany jest
w okresach miêdzy programami monitoringu diagnostycznego. Celem jego jest:
• ustalenie stanu chemicznego wszystkich jednolitych czêœci wód lub grup jednolitych czêœci
wód podziemnych okreœlonych jako zagro¿one,
• ustalenie d³ugoterminowych trendów wzrostu
stê¿enia wszelkich zanieczyszczeñ na skutek
dzia³alnoœci antropogenicznej.
Zakres badañ monitoringu operacyjnego obejmuje wartoœci nastêpuj¹cych wskaŸników jakoœci
wody: temperatury, przewodnoœci, odczynu, tlenu
rozpuszczonego, amoniaku, azotanów, azotynów,
chlorków, siarczanów, fosforanów, wodorowêglanów, sodu, potasu, wapnia, magnezu, manganu
i ¿elaza. Program badañ mo¿na rozszerzyæ o te
wskaŸniki, których wartoœci mieszcz¹ siê w klasie
IV lub V, jak równie¿ o inne wskaŸniki.
W monitoringu operacyjnym badania wskaŸników jakoœci wody wykonuje siê z nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœci¹:
• corocznie bada siê wody podziemne swobodne,
z wy³¹czeniem roku, w którym s¹ realizowane
badania monitoringu diagnostycznego,
• co 3 lata po monitoringu diagnostycznym, bada
siê wody podziemne naporowe.
Zgodnie z ustaleniami Prawa wodnego (art.
155a pkt. 6) badania i oceny wód podziemnych wykonuje siê w ramach Pañstwowego Monitoringu
Œrodowiska (PMŒ), a wykonawc¹ jest Pañstwowa
S³u¿ba Hydrogeologiczna reprezentowana przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny (PIG). Uzupe³niaj¹ce badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych wykonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska (WIOŒ) [5].
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4.4. Ocena stanu czystości wód
podziemnych
Zgodnie z za³o¿eniami programowymi, celem
badañ wód podziemnych by³o dostarczenie danych
o ich jakoœci do identyfikacji, a nastêpnie eliminacji
lub ograniczenia zagro¿eñ nieosi¹gniêcia dobrego
stanu chemicznego [4].
W granicach Wroc³awia jakoœciowy monitoring
wód podziemnych jest realizowany na 2 stanowiskach o nastêpuj¹cych lokalizacjach:
– Leœnica (wody trzeciorzêdowe, badania wykonuje WIOŒ w ramach PMŒ),
– Oporów (wody czwartorzêdowe, badania wykonuje PIG).
Ocenê jakoœci wód podziemnych opracowano
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, a jej wyniki zosta³y opublikowane w Raporcie o stanie œrodowiska w województwie dolnoœl¹skim [10]. Lokalizacjê stanowisk monitoringowych wraz z wynikami oceny
pokazano na rysunku 2.
Jakoœæ wód trzeciorzêdowych
Wyniki badañ, ocenione zgodnie z wymaganiami rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z 11 lutego 2004 [3] wykaza³y, ¿e woda by³a zadowalaj¹cej
jakoœci (klasa III). O zaliczeniu do tej klasy czystoœci zadecydowa³y: temperatura oraz stê¿enia amoniaku zjonizowanego i wodorowêglanów; w granicach norm klasy IV wystêpowa³y stê¿enia siarczanów oraz wapnia, natomiast ¿aden wskaŸnik nie
przekroczy³ norm tej klasy.
Bior¹c pod uwagê wymagania unijne [6], wody
podziemne monitorowane w Leœnicy nie by³y przydatne do celów wodoci¹gowych z powodu nadmiernych stê¿eñ siarczanów.
Jakoœæ wód czwartorzêdowych
Ocena fizykochemiczna wód monitorowanych
na terenie dzielnicy Oporów wykaza³a, ¿e by³y one
niezadowalaj¹cej jakoœci. O niekorzystnej ocenie
(klasa IV) zadecydowa³y stê¿enia zjonizowanego
amoniaku. Wed³ug polskich norm [9] woda nie
nadaje siê do celów wodoci¹gowych z powodu
nadmiernych stê¿eñ manganu i amoniaku, natomiast wed³ug wymagañ unijnych woda mo¿e byæ
wykorzystana do celów wodoci¹gowych po uzdatnieniu jej przy z zastosowanie wysokosprawnej
technologii A-3 [6]. Taka ró¿nica ocen przydatnoœci wody do celów wodoci¹gowych wyraŸnie
wskazuje na niezgodnoœci polskich przepisów
prawnych z odpowiednimi dyrektywami unijnymi.
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Rys. 2.
Lokalizacje stanowisk monitoringu wód podziemnych w granicach Wroc³awia
oraz wyniki oceny jakoœci tych wód.
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– zadanie realizowane przez Urz¹d Miejski
Wroc³awia i Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska we Wroc³awiu.

5. ROLNICZA PRZESTRZEŃ
PRODUKCYJNA (ŚRODOWISKO
GLEBOWE)
5.1. Uwarunkowania prawne i stan
badań
Obowi¹zek prowadzenia monitoringu gleby
i ziemi w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska wynika z zapisów art. 26 oraz art. 109
ustawy Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz.627 z poŸn. zm.), przy czym okresowe badania
jakoœci gleby i ziemi nale¿¹ do zadañ w³asnych
starosty. W 2002 roku opublikowano rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska w sprawie standardów
jakoœci gleb oraz standardów jakoœci ziemi (Dz.U.
Nr 165, poz. 1359), okreœlaj¹ce wartoœci dopuszczalne stê¿eñ w glebie i ziemi metali, zanieczyszczeñ nieorganicznych, wêglowodorowych, wêglowodorowych chlorowanych, œrodków ochrony roœlin i pozosta³ych zanieczyszczeñ.
Na terenie Wroc³awia w latach 2002-2005
w ramach monitoringu jakoœci gleb realizowano
dwa zadania:
• ocena jakoœci gleb u¿ytkowanych rolniczo, prowadzona w ramach zadañ w³asnych prowadzonych przez Okrêgow¹ Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹ z siedzib¹ we Wroc³awiu; zadanie to ma
na celu œledzenie zmian ró¿nych cech gleb u¿ytkowanych rolniczo, szczególnie w³aœciwoœci
chemicznych, zachodz¹cych w okreœlonych
przedzia³ach czasu, pod wp³ywem rolniczej
i pozarolniczej dzia³alnoœci cz³owieka (antropopresji).
• identyfikacja terenów, na których wyst¹pi³o
przekroczenie standardów jakoœci gleby i ziemi

Identyfikacja lokalnych ska¿eñ gleby i ziemi jest
zadaniem starosty. Jest to proces wieloetapowy,
w którym istotn¹ rolê bêd¹ pe³niæ wstêpne wskazania obszarów, w przypadku których w wyniku
dzia³alnoœci kontrolnej organów lub skarg mieszkañców stwierdzono, i¿ istnieje ryzyko wyst¹pienia
zanieczyszczeñ. Zadaniem starosty jest tak¿e prowadzenie publicznie dostêpnych rejestrów terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów okreœlonych w art. 110 Prawa ochrony œrodowiska wraz ze wskazaniem obszarów wymagaj¹cych rekultywacji. Ponadto badania gleb realizowane s¹ przez inne jednostki, jak np. Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wroc³awiu
i Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Œrodowiska
Rolniczego Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.
Geneza, w³aœciwoœci i charakterystyka gleb na
terenie Wroc³awia opisana zosta³a szczegó³owo
w poprzednim informatorze (z 2002 r.).
5.2. Ocena jakości gleb
użytkowanych rolniczo
Wed³ug badañ Okrêgowej Stacji ChemicznoRolniczej we Wroc³awiu na obszarze municypalnym Wroc³awia w latach 2002-2005 przewa¿a³y
gleby o odczynie lekko kwaœnym, które stanowi³y
28% powierzchni u¿ytków rolnych (UR). Niewiele
mniejszy procentowy udzia³ mia³y gleby kwaœne –
27% UR. Znaczn¹ powierzchniê zajmowa³y gleby
bardzo zakwaszone – 22% UR. Gleby o odczynie

Tab. 1.
Odczyn oraz potrzeby wapnowania gleb u¿ytkowanych rolniczo na terenie
Wroc³awia w latach 2002-2005 (% powierzchni u¿ytków rolnych).
Odczyn - pH
4,6-5,5

5,6-6,5

bardzo
kwaœny

kwaœny

lekko
kwaœny

obojêtny

zasadowy

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbêdne

6,6-7,2

Potrzeby wapnowania

do 4,5

pow. 7,2

%
22

%
27

%
28

%
13

%
10

%
42

%
14

%
15

%
11

%
18
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Tab. 2. Zawartoœæ przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach
u¿ytkowanych rolniczo na terenie miasta Wroc³awia w latach 2002-2005
(% powierzchni u¿ytków rolnych).

niska

œrednia

wysoka

b. wysoka

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

19

13

18

16

34

24

21

29

9

17

17

19

34

13

17

wysoka

b. wysoka

b. niska

%

œrednia

b. wysoka

%

niska

wysoka

%

b. niska

œrednia

Zawartoœæ magnezu

niska

Zawartoœæ potasu

b. niska

Zawartoœæ fosforu

Tab. 3.
Zawartoœæ mikroelementów w glebach u¿ytkowanych rolniczo na terenie miasta
Wroc³awia w latach 2002-2005 (% powierzchni u¿ytków rolnych).
Zawartoœæ

Bor

Mangan

Mied|

¯elazo

Cynk

Niska

37

4

9

1

6

Œrednia

61

92

28

95

34

Wysoka

2

4

63

4

60

obojêtnym i zasadowym w sumie stanowi³y 23%
powierzchni u¿ytków rolnych miasta.
Potrzeby wapnowania gleb, okreœlane na podstawie badania ich odczynu wskazuj¹ na potrzebê
wapnowania „konieczne” na 42% powierzchni
u¿ytków rolnych. Jedynie na 18% powierzchni tych
u¿ytków wapnowanie jest zbêdne.
Na obszarze Wroc³awia w latach 2002-2005
przewa¿a³y gleby o bardzo wysokiej zawartoœci
fosforu (34% powierzchni UR), œredniej zawartoœci potasu (29%) i magnezu (34%) – tab. 2.
Gleby Wroc³awia przebadane w latach 20022005 charakteryzowa³y siê œredni¹ zawartoœci¹
boru (61% powierzchni UR), manganu (92%),
¿elaza (95%) oraz wysok¹ zawartoœci¹ miedzi
(63% powierzchni UR) oraz cynku (60%) tab. 3.
5.3. Identyfikacja terenów, na
których wystąpiło przekroczenie
standardów jakości gleby i ziemi
W latach 2002-2004 badaniami gleb objêto
nastêpuj¹ce obszary na terenie Wroc³awia:
• obszar wokó³ zak³adów WROZAMET S.A.,
• obszar wokó³ zak³adów POLAR S. A.,
• obszar wokó³ Elektrociep³owni Wroc³aw,
• obszar wokó³ Dolnoœl¹skiego Zak³adu Gazowniczego (DZG),

• obszar wokó³ Zak³adów Chemicznych Z£OTNIKI S.A.,
• tereny zalewowe wzd³u¿ rzek Wroc³awia: Odry,
Widawy, O³awy, Œlêzy i Bystrzycy,
• obszar wokó³ „Hutmenu” S.A.,
• terenu kompleksu zak³adów na osiedlu Kowale,
• parki,
• Pola Osobowickie,
• obszar wokó³ „Haste Form” Sp. z. o.o.,
• rejony tras komunikacyjnych Wroc³awia,
• obszary wokó³ sk³adowisk odpadów,
• tereny wybranych ogródków dzia³kowych.
W roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska we Wroc³awiu prowadzi³ badania monitoringowe gleb na terenie Wroc³awia. Badania finansowane by³y przez Terenowy Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych, a zlecone przez Gminê Wroc³aw. Do badañ pobrano ³¹cznie 67 próbek gleb.
W badanych próbkach gleb stwierdzono przekroczenia wartoœci dopuszczalnych cynku, o³owiu,
rtêci i miedzi w stosunku do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. w sprawie standardów jakoœci gleby oraz standardów jakoœci ziemi (% próbek):

Stan czystoœci wód
Cynk:
- obszar wokó³ zak³adów WROZAMET S.A.:
16,6%,
- obszar wokó³ zak³adów POLAR S. A.: 50%,
- obszar wokó³ Elektrociep³owni Wroc³aw: 50%,
- obszar wokó³ Zak³adów Chemicznych Z£OTNIKI S.A.: 100%,
- tereny zalewowe rzeki Odry: 20%,
- obszar wokó³ „Hutmenu” S.A.: 100%,
- parki (Park Szczytnicki): 6,6%,
- Pola Osobowickie: 10%.
-

O³ów:
obszar wokó³ zak³adów WROZAMET S.A.:
33,3%,
obszar wokó³ Elektrociep³owni Wroc³aw:
28,6%,
obszar wokó³ „Hutmenu” S.A.: 90%,
parki (Park Szczytnicki): 6,6%,
Pola Osobowickie: 10%.

MiedŸ:
- obszar wokó³ Zak³adów Chemicznych Z£OTNIKI S.A.:100 %,
- obszar wokó³ „Hutmenu” S.A.: 50%,
- parki (Park Szczytnicki): 13,3%.
Kadm:
- obszar wokó³ „Hutmenu” S.A.: 60%,
- Pola Osobowickie: 20%.
Rtêæ:
- Park Szczytnicki, Zachodni i Po³udniowy:
66,6%,
- Haste Form Sp. z o o: 50%,
- obszar wokó³ zak³adów WROZAMET S.A.:
16,6%,
- obszar wokó³ Elektrociep³owni Wroc³aw:
7,14%.
Chrom:
- Pola Osobowickie: 10%.
W analizowanych w latach 2002-2005 glebach
na terenie Wroc³awia nie stwierdzono przekroczenia wartoœci dopuszczalnych niklu i arsenu. W stosunku do wyników z lat poprzednich, potwierdza
siê zanieczyszczenie gleb metalami ciê¿kimi
wokó³ Hutmenu S.A., w parkach Wroc³awia,
wokó³ Polaru S.A. Pozosta³e obiekty badane by³y
w latach 2002-2005 po raz pierwszy.
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Wa¿nym obiektem, le¿¹cym poza granicami
miasta Wroc³awia, ale maj¹cym dla niego ogromne
znaczenie s¹ tereny wodonoœne. Przeprowadzone
przez WIOS Wroc³aw badania wykaza³y przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ chromu w 20% próbek pobranych w pobli¿u ha³dy Huty Siechnice.
Oprócz zanieczyszczenia gleb miasta metalami
ciê¿kimi nale¿y zwróciæ uwagê na powszechnie
wystêpuj¹ce na terenie miasta zanieczyszczenie
benzo(a)piranem. Przekroczenie wartoœci dopuszczalnych benzo(a)pirenu w stosunku do wymogów
rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 9
wrzeœnia 2002 r. w sprawie standardów jakoœci
gleby oraz standardów jakoœci ziemi (Dz. U. Nr
165, poz. 1359), stwierdzono w badaniach nastêpuj¹cych terenów (% próbek):
- obszar wokó³ zak³adów WROZAMET S.A.:
83%,
- obszar wokó³ zak³adów POLAR S.A.: 66%,
- obszar wokó³ Elektrociep³owni Wroc³aw:
100%,
- obszar wokó³ Dolnoœl¹skiego Zak³adu Gazowniczego (DZG): 80%,
- obszar wokó³ Zak³adów Chemicznych Z£OTNIKI S.A.: 83%
- tereny zalewowe wzd³u¿ w rzeki Odry: 100%
- tereny zalewowe wzd³u¿ w rzeki Widawy: 60%
- tereny zalewowe wzd³u¿ w rzeki O³awy: 20%
- tereny zalewowe wzd³u¿ w rzeki Bystrzycy:
60%
- kompleks zak³adów na osiedlu Kowale: 60%,
- parki: 100%,
- obszar wokó³ „Haste Form” Sp. z. o.o. (50%),
- tereny wodonoœne 60%,
- trasy komunikacyjne 100%.
Wokó³ niektórych obiektów (Polar S.A., Elektrociep³ownia Wroc³aw) wystêpuje przekroczenie
zawartoœci fluoru rozpuszczalnego w CaCl2.
W 2003 roku wykonano badania stopnia zanieczyszczenia gleb wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych
Wroc³awia na zlecenie Wydzia³u Œrodowiska
i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego we Wroc³awiu. Badania prowadzono w 20 punktach pomiarowych.
Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
stê¿eñ cynku, o³owiu i kadmu w stosunku do wymogów rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. w sprawie standardów
jakoœci gleby oraz standardów jakoœci ziemi dla
grupy C (tereny komunikacyjne). Tak¿e stwierdzo-

Tereny zalewowe
Odry
Tereny zalewowe
Widawy
Tereny zalewowe
O³awy
Tereny zalewowe
Œlêzy
Tereny zalewowe
Bystrzycy

Zak³ady
chemiczne
Z£OTNIKI S.A.

Dolnoœl¹ski
Zak³ad
Gazowniczy

Elektrociep³ownia
Wroc³aw
POLAR S.A.

WROZAMET
S.A.

7,0 - 7,5

4,8 - 7,4

4,7 - 7,0

5,4 - 6,9

4,7 - 5,5

5

5

5

5

5,0 - 7,5

5

6

6,6 - 7,1

5,3 - 7,4

6

10

5,7 - 6,8

6,8 - 7,1

Odczyn
w1n
KCl

14

6

Iloœc
próbek

2,16 3,45
0,64 3,41
1,84 5,02
1,91 3,79
1,71 6,48

0,97 2,73

2,12 4,47

2,26 4,93
1,64 3,17

2,22 2,43

Próchnica
%

1,25 2,00
0,37 1,98
1,07 2,91
1,06 2,20
0,99 3,76

0,56 1,58

1,23 2,59

1,31 2,86
0,95 1,84

1,29 1,41

C org.
%

10,8 - 35,3
12,7 - 31,4
13,5 - 17,0

17,2 - 32,0
14,6 - 37,6
19,1 - 48,5

n.o.
n.o.
n.o.

3,23 - 11,8

5,85 - 34,8

n.o.

33,3 - 56,0

6,06 - 29,3

278 -410

6,99 - 13,7

n.o.

8,59 - 17,4

n.o.

Ni

18,0 - 41,7

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

0,37 - 1,80

n.o.

21,9- 84,7

n.o.

Cu

0,12 - 1,80

n.o.

F rozp. w
CaCl2
mg/kg
57,9 - 252,8

Pb

0,152 - 2,716

17,3 - 50,5 45,8 - 142,5 18,0 - 38,7
17,2 - 41,9 74,1 - 205,0 17,9 - 48,8

< 0,20 0,84

0,00777 0,0213
5,73 - 8,06 0,12 - 0,34 1,27 - 3,92 0,0054 -0,217

5,55 - 7,97 0,09 - 0,40 1,06 - 1,62

6,64 - 17,7 0,17 - 0,33 0,72 - 1,87 0,0058 -0,0541

27,2 - 65,3 98,2 - 199,5 17,6 - 55,2

5,00 - 7,88 0,14 - 0,50 1,10 - 3,54 0,0586 -0,148

2,11 - 5,97 0,07 - 0,25 0,63 - 2,02 0,0049 -0,835

4,12 - 6,20 0,18 - 0,64 1,29 - 3,97 0,00632 -0,148

2,30 - 8,54 0,08 - 0,25 0,37 - 1,49 0,0120 -0,0888

1,12 - 6,94 0,28 - 2,03 1,13 - 3,65

0,016 - 0,672

Benzo (a)
piren
mg/kg

2,27 - 5,19 0,13 - 0,58 0,42 - 2,71 0,0129 -0,0781

16,2- 140

13,5 - 28,1

8,50 - 45,2

9,10 - 23,1

Hg
3,72 - 9,13 0,42 - 3,27 1,90 - 3,37

As

S - SO4
mg/100g

5,81 - 17,0

109- 304

363- 1044

27,0 - 45,3

26,7 - 68,0

n.o.

n.o.

41,8- 1310

24,0 - 82,9 71,3 - 134,3

14,8 - 34,9

11,2 - 34,9

n.o.

Cr

129,0 837,0

200,4 563,2

Zn

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,20

< 0,20

0,36 - 1,93 33,5 - 154,0

< 0,2

Cd

Metale ciê¿kie w mg/kg

ne stê¿enia oleju mineralnego, benzyny i benzo(a)pirenu nie by³y wy¿sze od wartoœci przyjêtych w wy¿ej
wymienionym rozporz¹dzeniu dla
obszaru C.
Jednak wykazane stê¿enie benzo(a)pirenu przekracza³o wartoœæ
0,03 mg/kg, przyjêt¹ jako dopuszczalna dla grupy B w warstwie powierzchniowej gleb, we wszystkich
punktach pomiarowych. Zbiorcze
wyniki badañ wykonanych na terenie
Wroc³awia w latach 2002-2005
przedstawiono w tabelach nr 4-7.

Obiekt

Tab. 4.
Niektóre w³aœciwoœci chemiczne gleb oraz zakres zawartoœci metali
ciê¿kich, siarki siarczanowej, fluoru rozpuszczalnego i benzo(a)pirenu
w próbkach pobranych na obszarach zagro¿onych zanieczyszczeniami
na terenie Wroc³awia w 2002 roku (badania WIOŒ Wroc³aw).
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10

10

Hutmen

Kompleks
zak³adów
na osiedlu
Kowale

5,4 - 7,3

6,8 - 7,3

Odczyn
w 1n
KCl

1,84 - 5,55

2,38 - 5,57

Próchnica
%

64,3 - 199

245 - 2009

Zn

32,8 - 74,9

81,3 - 230

Pb

0,035 - 0,509

1,4 - 10,4

Cd

18,8 - 49,6

42,4 - 590

Cu

n.o

n.o

Cr

n.o

n.o

Ni

mg/kg s.m.

2,1 - 7,08

4,7 - 9,73

As

0,1 0,78

n.o

Hg

n.o

n.o

Al
me/100g

0,0155
0,208

n.o

Benz o
(a)piren

0,46 - 1,53

n.o

Fluor rozp.
w Ca Cl 2

1,07 - 2,61

1,23 - 4,63

Siarka
siarczanowa
mg/100 g

20

Liczba
próbek

5,6 - 7,6

Odczyn
w 1n
KCl
1,28 - 6,65

Próchnica
%
36,3 - 225

Zn
16,8 - 112

Pb
0,135

mg/kg s.m.

0,713

Cd

<2

Benzyna

<2 - 14,7

Olej mineralny

0,03 - 0,88

Benzo(a)piren

Haste
Form
Sp.z o.o

Pola
Osobowickie

Parki
Wroc³awia

Nazw a
obiektu/
obszar

6

10

15

Liczba
próbek

4,1 - 6,6

4,8 - 5,6

4,3 - 7,0

KCl

Odczyn
w 1n

1,34 - 3,0

3,1 - 16,33

1,22 - 8,24

%

Próchnica

37,1 - 63

134 - 3517

24,7 - 753

Zn

17,3 29,4

27,4 - 880

23,6 54

Pb

0,22 - 0,3

0,67 37,6

<0,20 0,81

Cd

11,7 20,9

23,7 409

10,6 142

Cu

Cr

15,8 24,8

32,4 565

2,29 30,4

mg/kg s.m.

8,49 14,6

7,29 68,6

3, 29 30,4

Ni

4,4 - 6,9

2,7 10,81

1,8 - 1,8

As

1,502 4,742

0,39 13,17

0,56 19,18

Hg

0,0154 0,133

0,019 0,917

0,0309 1,08

Benzo
(a)piren

n.o .

n.o .

0,34 2,18

Fluor
rozp . w
CaCl 2

1,83 5,42

2,8 - 18,8

0,28 1,58

Siarka
siarczanowa
mg/
100 g

n.o .

n.o .

n.o .

Benzyna
mg/kg

n.o .

n.o .

n.o .

mg/kg

Olej
mineralny

n.o .

n.o .

n.o .

Inne
oznaczenia (np.
benzen,
chryz en,
WWA)

Tab. 7. Niektóre w³aœciwoœci chemiczne gleb oraz zakres zawartoœci metali ciê¿kich i innych wskaŸników w próbkach pobranych
na obszarach zagro¿onych zanieczyszczeniami we Wroc³awiu w 2004 roku (badania WIOŒ Wroc³aw).

Trasy komunikacyjne
Wroc³awia

Nazw a
obiektu/obszar

Tab. 6. Niektóre w³aœciwoœci chemiczne gleb oraz zakres zawartoœci wybranych metali ciê¿kich i innych wskaŸników
w próbkach pobranych wzd³u¿ tras komunikacyjnych Wroc³awia w 2003 roku (badania WIOŒ Wroc³aw dla Gminy Wroc³aw).

Liczba
próbek

Nazw a
obiektu/
obszar

Tab. 5. Niektóre w³aœciwoœci chemiczne gleb oraz zakres zawartoœci metali ciê¿kich i innych wskaŸników w próbkach pobranych
na obszarach zagro¿onych zanieczyszczeniami we Wroc³awiu w 2003 roku (badania WIOŒ Wroc³aw).
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na podstawie obowi¹zuj¹cych w Wojewódzkich
Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych tymczasowych dopuszczalnych granicznych wartoœci zanieczyszczeñ w glebie (pismo Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej EN 4435/M/42/86 z 1986
r.) oraz wg rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. w sprawie standardów
jakoœci gleb oraz standardów jakoœci ziemi.
Badaniami objêto sk³adowisko odpadów komunalnych „Maœlice” we Wroc³awiu (obecnie w rekultywacji). Do badañ kontrolnych pobrano próbki
gleb z 5 punktów, usytuowanych w odleg³oœci od

5.4. Inne badania gleb
W 2003 roku Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Wroc³awiu prowadzi³a badania kontrolne gleb w rejonach sk³adowisk odpadów oraz na terenach ogródków dzia³kowych.
W pobranych próbkach gleb oznaczono zawartoœæ
metali ciê¿kich (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, As),
a w glebach wokó³ sk³adowiska odpadów komunalnych okreœlono tak¿e zawartoœæ wêglowodorów
aromatycznych, pestycydów chloroorganicznych
i bakteriologiê. Ocenê wyników przeprowadzono

Tab. 8.
Zakres zawartoœci metali ciê¿kich wokó³ sk³adowisk odpadów komunalnych
w 2003 roku (badania WSSE we Wroc³awiu).
Nazwa
sk³adowiska

Miejsce
poboru
próbek

Sk³adowisko
odpadów
komunalnych
Maœlice Wroc³aw

tereny
wokó³
obiektu

Odleg³oœæ Liczba
próbek
(m)

40-80

5

Metale w mg/kg s.m.
Cu

Zn

Pb

Ni

Cd

Cr

As

13,221,8

44,595,0

22,833,8

11,024,0

0,100,20

21,544,5

5,99,1

Tab. 9.
Zakres zawartoœci metali ciê¿kich na terenach POD w 2003 roku
(badania WSSE we Wroc³awiu).
Lokalizacja
Wroc³aw, ul.
Smêtna
POD Stokrotka
dz. nr 92 i 114

Liczba Odczyn
próbek [pH]

Cu

Zn

Metale w mg/kg s.m.
Pb
Ni
Cd

Cr

As

2

6,7-6,8

35,842,5

206,2296,2

49,0-56,5

16,524,8

0,37-0,6

33,056,5

8,310,8

2

7,4-7,6

20,821,0

99,8102,0

35,8116,2

15,017,2

0,170,22

31,532,8

7,448,15

2

7,2-7,4

65,578,5

241,2262,2

119,2146,2

25,827,5

0,270,42

43,846,0

10,010,2

2

6,9-7,3

35,042,0

225,0242,5

50,5-73,5

15,027,2

0,270,37

21,245,8

7,210,8

2

7,2-7,6

40,064,5

340,5369,0

78,8158,0

13,018,8

0,670,70

24,227,2

8,112,2

Wroc³aw, ul.
Sygna³owa
POD Jagoda
dz. nr 8 i
uœredniona próbka
z dz. nr 23-25
Wroc³aw, ul.
Obornicka
POD
"Ró¿anecznik"
dz. nr 129 i 176
Wroc³aw, ul.
Bujwida
POD Piast
dz. nr 51 i 432
Wroc³aw, ul. Reja
POD
Westerplatte
dz. nr 75 i 159

Stan czystoœci wód
40 do 80 m od obiektu. W pobranych próbkach nie
stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ metali ciê¿kich, wêglowodorów aromatycznych i pestycydów chloroorganicznych. W jednej próbce, pobranej w odleg³oœci 60 m od sk³adowiska, stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne (zbyt niskie miano bakterii grupy coli).
Odczyn badanych gleb kszta³towa³ siê w zakresie
od kwaœnego do lekko kwaœnego (pH 5,2 ÷ 6,3).
Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich,
w ramach wspó³pracy z Okrêgowym Zarz¹dem
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców (OZPZD) we
Wroc³awiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wroc³awiu przeprowadzi³a badania gleb z terenów Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych (POD). Próbki pobrano z 10 wskazanych
przez przedstawiciela OZPZD dzia³ek. Badaniami
objêto:
• POD „Stokrotka”, ul. Smêtna, dzia³ki nr 92
i 114
• POD „Jagoda”, ul. Sygna³owa, dzia³ka nr 13
i uœredniona próbka z dzia³ek nr 23-25
• POD „Ró¿anecznik”, ul. Obornicka, dzia³ki nr
129 i 176
• POD „Piast”, ul. Bujwida, dzia³ki nr 51 i 432
• POD „Westerplatte”, ul. Reja, dzia³ki nr 75
i 159
Przekroczenia dopuszczalnych wartoœci metali
ciê¿kich w glebie stwierdzono w 5 próbkach:
• dzia³ka nr 159 z ogrodu „Westerplatte” – przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ cynku i o³owiu,
• dzia³ka nr 75 z ogrodu „Westerplatte” – przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia cynku,
• dzia³ki nr 129 i 176 z ogrodu „Ró¿anecznik”,
oraz uœredniona próbka z dzia³ek nr 23-25
z ogrodu „Jagoda” – przekroczenie dopuszczalnego stê¿enia o³owiu.
Badane gleby wykaza³y odczyn od obojêtnego
do zasadowego.
5.5. Mapa zanieczyszczenia gleb
i roślin uprawnych na terenie
gminy Wrocław
W 2003 roku na zlecenie Wydzia³u Œrodowiska
i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego Wroc³awia Instytut
Gleboznawstwa i Ochrony Œrodowiska Rolniczego
Akademii Rolniczej we Wroc³awiu wykona³
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„Mapê zanieczyszczenia gleb i roœlin uprawnych
na terenie gminy Wroc³aw” w skali 1:20.000. Mapa
stanowi podsumowanie graficzne badañ, wykonanych w latach poprzednich na terenach u¿ytkowanych rolniczo w granicach administracyjnych miasta Wroc³awia. Pracê sfinansowano ze œrodków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Podstaw¹ prawn¹ wykonania mapy by³o rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia
2002 r. w sprawie standardów jakoœci gleb oraz
standardów jakoœci ziemi. Wykorzystano tak¿e
wytyczne IUNG, okreœlaj¹ce zanieczyszczenie
gleb w VI stopniowej skali.
Klasyfikacja IUNG
stopieñ 0 – zawartoœæ naturalna
stopieñ I – zawartoœæ podwy¿szona
stopieñ II – s³abe zanieczyszczenie
stopieñ III – œrednie zanieczyszczenie
stopieñ IV – silne zanieczyszczenie
stopieñ V – bardzo silne zanieczyszczenie
Mapa okreœla tak¿e jakoœæ roœlin uprawnych
(przydatnoœæ do konsumpcji), ocenian¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych w 2003 roku przepisów. Zasadniczym celem wykonania mapy by³o syntetyczne przedstawienie stopnia zanieczyszczenia gleb
i roœlin uprawnych na obszarze gminy Wroc³aw.
Na podstawie wyników badañ monitoringowych œrodowiska glebowego z lat 1993-2002
zestawiono informacje dla 130 punktów rozmieszczonych na ca³ym obszarze gminy Wroc³aw. Stopieñ zanieczyszczenia gleb rozpatrywany by³ nie
tylko pod k¹tem ca³kowitej zawartoœci metali ciê¿kich i innych substancji, co przede wszystkim ich
oddzia³ywania na warunki produkcji roœlin
konsumpcyjnych. W zwi¹zku z tym ska¿enie
gleb oceniono w skali, opartej na wytycznych
IUNG.
Gleby nie zanieczyszczone nadaj¹ce siê do
uprawy wszystkich roœlin konsumpcyjnych (odpowiednik stopni 0 i I wed³ug IUNG) oznaczono
kolorem zielonym, gleby s³abo i œrednio zanieczyszczone metalami ciê¿kimi (odpowiednik stopni II i III), na których mo¿e wyst¹piæ ska¿enie roœlin
w przypadku zaniedbania zabiegów ochronnych –
oznaczono kolorem ¿ó³tym, a gleby silnie i bardzo
silnie zanieczyszczone (stopnie IV i V), które nie
nadaj¹ siê do u¿ytkowania rolniczego i ogrodnicze-
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go – oznaczono kolorem czerwonym. Symbole
chemiczne pierwiastków wystêpuj¹cych w nadmiernych iloœciach zosta³y odpowiednio uwidocznione w polu oceny stanu gleby w danym punkcie.
Na obszarze miasta mo¿liwe jest wyznaczenie
trzech stref, ró¿ni¹cych siê stopniem zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi:
• strefa przemys³owa obejmuje gleby silnie zanieczyszczone metalami ciê¿kimi wystêpuj¹ce
w dwóch enklawach: w rejonie zak³adów chemicznych na Z³otnikach oraz w bezpoœrednim
s¹siedztwie Hutmenu S.A., nawet jeœli obecnie
na terenach tych nie wystêpuj¹ emisje metali
ciê¿kich, to ryzyko kontaminacji roœlin uprawnych jest na tyle du¿e, ¿e gleby bezwzglêdnie
powinny byæ wy³¹czone z u¿ytkowania rolniczego lub ogrodniczego;
• strefa œródmiejska, obejmuj¹ca m.in. osiedla
Kar³owice, Ró¿ankê, Popowice, KuŸniki, Muchobór Ma³y, Grabiszyn, Borek, Gaj, O³bin,
Zalesie z licznymi kompleksami ogrodów dzia³kowych, gdzie przewa¿aj¹ gleby zanieczyszczone metalami ciê¿kimi, ale w stopniu nie eliminuj¹cym uprawy warzyw i owoców pod warunkiem okresowej kontroli ich jakoœci oraz stosowania zabiegów zmniejszaj¹cych przyswajalnoœæ metali dla roœlin;
• strefa peryferyjna, obejmuj¹ca osiedla oddalone od centrum miasta (m.in. Pracze, Maœlice,
Pilczyce, Œwiniary, Widawa, So³tysowice, Zakrzów, Zgorzelisko, Kowale, Bierdzany, Brochów, O³taszyn, Partynice, Klecina), gdzie dominuj¹ gleby o naturalnej lub tylko nieznacznie
podwy¿szonej zawartoœci metali ciê¿kich. Dotyczy to zarówno ogrodów dzia³kowych, jak
i gruntów rolnych. Na glebach tych czêsto mo¿liwa jest nawet tzw. ekologiczna produkcja
¿ywnoœci.
Gleby wymagaj¹ce rekultywacji wystêpuj¹
mozaikowato na ca³ym obszarze miasta, niekiedy
bez œcis³ego zwi¹zku z lokalizacj¹ znanych punktowych lub liniowych Ÿróde³ emisji zanieczyszczeñ.
Wiêkszoœæ badanych gleb, zarówno w centrum
miasta, jak i na peryferiach, wykazuje nadmiern¹
zawartoœæ benzo(a)pirenu.
Jakoœæ roœlin uprawnych (warzyw korzeniowych) generalnie jest skorelowana ze stopniem
zanieczyszczenia gleb.

5.6. Wnioski
Przeprowadzone w latach 2002-2005 badania
gleb na terenie Wroc³awia potwierdzi³y wystêpowanie gleb zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi,
benz(a)pirenem i fluorem rozpuszczalnym wokó³
obiektów zwi¹zanych z oddzia³ywaniem punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ. Dotyczy to g³ównie
takich terenów, jak obszar wokó³ Hutmenu S.A., na
osiedlu Kowale, w parkach Wroc³awia, wokó³
Polaru S.A.
Badania w wiêkszoœci prowadzone by³y wokó³
obiektów, które dotychczas nie by³y objête analizami o charakterze monitoringowym.
Przeprowadzone analizy, stanowi¹ „t³o” do
przysz³ych badañ stanu zanieczyszczenia gleb,
zw³aszcza na obszarach, gdzie stwierdzono przekroczenie standardów jakoœci gleb. W przysz³oœci
badania te mog¹ byæ powi¹zane z badaniami roœlin
na tych obszarach.
W 2004 roku w serii Biblioteki Monitoringu
Œrodowiska, wydawanej w ramach PMŒ, ukaza³
siê poradnik dla administracji pt. „Wyznaczanie
obszarów, na których przekroczone s¹ standardy
jakoœci gleb”. Stanowi on wsparcie metodyczne dla
starostów w wype³nianiu ich ustawowego obowi¹zku badania gleb (Dz. U. Nr 62, poz 627 z póŸ.
zm., art. 109). Zgodnie z wytycznymi poradnika po
przeprowadzeniu badañ wstêpnych w przypadku
stwierdzenia przekroczeñ standardów jakoœci gleb
nale¿y przeprowadziæ badania szczegó³owe.
Stwierdzone na terenie Wroc³awia przekroczenia standardów jakoœci gleb s¹ podstaw¹ do stworzenia harmonogramu badañ gleb w kolejnych latach na obszarach bezpoœrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami.
Badania monitoringowe œrodowiska glebowego
Wroc³awia powinny byæ prowadzone wed³ug jednolitej metodyki i koordynowane przez jedn¹ instytucjê, np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu. Wyniki te powinny byæ gromadzone w wojewódzkiej bazie danych i publikowane w raportach o stanie œrodowiska w województwie.
Zastrze¿enie budzi lokalizacja wielu ogrodów
dzia³kowych na terenie miasta. Po³o¿one s¹ one
w pobli¿u zak³adów przemys³owych, dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu. Stopniowo powinny byæ one
zamieniane na parki i lasy, a ogrody nale¿y lokalizowaæ na obrze¿ach miasta.
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6.1. Uwagi ogólne
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Ju¿ teraz musimy przyzwyczajaæ siê do segregowania œmieci w domach, bowiem od 2007 roku
segregacja odpadów „u Ÿród³a”, bêdzie obowi¹zkowa dla w³aœcicieli posesji, a rok póŸniej dla
wszystkich mieszkañców naszego miasta. Warto
równie¿ zainteresowaæ siê, jak – w zgodzie z prawem i bezpiecznie dla œrodowiska – pozbyæ siê
starego sprzêtu AGD i elektronicznego, samochodu, opon, resztek olejów, dachu z eternitu, gruzu z
remontu mieszkañ, jarzeniówek, akumulatorów
i baterii, czy innych niepotrzebnych nam ju¿ rzeczy,
które sta³y siê w ten sposób odpadem, zawsze
uci¹¿liwym, a niekiedy bardzo niebezpiecznym.
Wystarczy zajrzeæ do œmietników, by zauwa¿yæ
wyrzucony tam ró¿norodny sprzêt domowy, a nawet meble, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e grozi to
zap³aceniem grzywny. Nasza œwiadomoœæ musi
wiêc zmierzyæ siê z wieloma nowymi wyzwaniami, w tym równie¿, tak jak wszêdzie na œwiecie, z
myœl¹ o p³aceniu za œrodowisko. Tylko czy rzeczywiœcie zap³acimy wiêcej ni¿ dot¹d? Niestety, wci¹¿
dajemy przyzwolenie, b¹dŸ sami pozbywamy siê
swoich œmieci byle gdzie, zaœmiecaj¹c najpiêkniejsze zak¹tki, czy tworz¹c wokó³ „dzikie wysypiska”, które zatruwaj¹ wody podziemne i ca³e œrodowisko.
Na ich usuwanie corocznie z kasy miasta wydawanych jest oko³o 850 tys. z³ (2005 r.) z naszych
pieniêdzy, które z pewnoœci¹ mo¿na by³oby spo¿ytkowaæ lepiej. W domowych paleniskach idzie
z dymem tysi¹ce ton plastiku i ró¿nych niebezpiecznych odpadów, szkodz¹c nam samym i otoczeniu. Z drugiej strony protestujemy przeciwko
lokowaniu w pobli¿u naszych domów najbardziej
nawet nowoczesnych i bezpiecznych obiektów
przeróbki odpadów, sk³adowisk czy spalarni (wedle klasycznego syndromu NIMBY - z ang. not in
my backyard - wszêdzie byle nie w mojej gminie,
województwie, kraju...), które z natury rzeczy
s³u¿¹ poprawie jakoœci naszego œrodowiska i ¿ycia.
Mamy ju¿ prawo, dostosowane do europejskich
standardów, które konsekwentnie stosowane, pozwala skutecznie chroniæ œrodowisko. Daje ono
równie¿ ka¿demu z nas mo¿liwoœæ dostêpu do
informacji, wiedzy o œrodowisku, w którym ¿yjemy, zg³aszania uzasadnionego sprzeciwu (ale nie
do nieuzasadnionego blokowania inwestycji!) oraz
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wspó³uczestniczenia w podejmowaniu decyzji
z zakresu ochrony œrodowiska, tak¿e dotycz¹cych
gospodarki odpadami.
Oznacza to równie¿ nasz¹ wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za rozs¹dne godzenie potrzeb cywilizacyjnego rozwoju i zachowania naturalnego œrodowiska w jak najlepszym stanie, na zasadach zrównowa¿onego rozwoju („ekorozwoju”).
Wraz z wdro¿eniem oczekiwanych europejskich standardów œrodowiskowych, równie szybko
musimy uporaæ siê ze zmianami naszej œwiadomoœci i przyzwyczajeñ w tym zakresie, bowiem wedle
przys³owia bez zwyczaju nie ma prawa.
6.2. Nowe wyzwania w związku
z akcesją Polski
do Unii Europejskiej
Wraz z akcesj¹ do Unii Europejskiej (UE), od 1
maja 2004 r., prawo wspólnotowe obowi¹zuje
równie¿ na terenie naszego kraju, choæ w niektórych obszarach ochrony œrodowiska, równie¿ dotycz¹cym odpadów, Polska uzyska³a okresy przejœciowe na dostosowanie swego prawodawstwa do
norm unijnych na lata 2007-2012 (byæ mo¿e niektóre terminy zostan¹ przesuniête na 2014), np.
w sprawach opakowañ i odpadów opakowaniowych, sk³adowisk odpadów, nadzoru i kontroli
przesy³ania odpadów do Wspólnoty Europejskiej
oraz poza jej obszar, czy dla niektórych grup odpadów przeznaczonych do odzysku z tzw. „zielonej
i pomarañczowej listy”.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wi¹¿e siê to jednak m.in.
z dodatkowymi obowi¹zkami sprawozdawczymi,
w zakresie których nasz kraj bêdzie szczególnie
monitorowany przez Komisjê Europejsk¹.
W chwili obecnej prawodawstwo ekologiczne Unii
Europejskiej obejmuje ponad 300 ró¿nych aktów
prawnych, tj. dyrektyw, rozporz¹dzeñ, decyzji
i zaleceñ, niewiele mniej funkcjonuje tak¿e w kraju.
Musimy jednak uœwiadomiæ sobie, ¿e jest to
dopiero pocz¹tek drogi i nie chodzi bynajmniej
o mno¿enie kolejnych aktów prawnych.
Rozwój nowych technologii, a wraz z nimi postêpuj¹ce zmiany gospodarcze i spo³eczne, wymuszaj¹ dostosowawcze modyfikacje prawa UE
i pañstw cz³onkowskich tak, ¿e w istocie jego tworzenie staje siê procesem ci¹g³ym. S³u¿¹ temu bie¿¹ce przegl¹dy prawa europejskiego, np. w chwili
obecnej dotycz¹ce zaostrzenia przepisów w zakre-

sie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w nowym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS), wprowadzanym do
obrotu czy oceny mo¿liwoœci osi¹gniêcia poziomów odzysku i recyklingu, za³o¿onych w dyrektywie "wrakowej". Powy¿sze zmiany oraz tempo ich
wdra¿ania do naszego prawa, nie uchroni³o nas
przed szeregiem niespójnoœci legislacyjnych, które
wymagaj¹ bie¿¹cego „czyszczenia” i nowelizacji.
Fundamentalne zasady europejskiej polityki
ekologicznej, zapisane w tytule XIX Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (art. 174-176),
przeniesione zosta³y na polski grunt do dokumentów o charakterze strategicznym: II Polityki Ekologicznej Pañstwa, Polityki Ekologicznej Pañstwa na
lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na
lata 2007-2010, Programu Wykonawczego do II
Polityki ekologicznej pañstwa na lata 2002-2010,
a tak¿e do Planów Gospodarki Odpadami wszystkich szczebli (krajowego – KPGO, wojewódzkich
– WPGO, powiatowych – PPGO i gminnych –
GPGO) oraz tworzonego prawa [9-11]. Mo¿na je
w skrócie scharakteryzowaæ jako zasady:
• wysokiego poziomu ochrony œrodowiska –
oznaczaj¹cej, ¿e ka¿de przedsiêwziêcie powinno uwzglêdniaæ aspekt œrodowiskowy,
• prewencji – g³osz¹cej, ¿e nale¿y zapobiec degradacji œrodowiska, ni¿ potem w kosztowny
sposób usuwaæ jego skutki,
• subsydiarnoœci – skutki oddzia³ywania na œrodowisko nale¿y przewidywaæ i uwzglêdniaæ
mo¿liwie na najni¿szym szczeblu decyzyjnym,
• partnerstwa – dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska powinny byæ podejmowane wspólnie
przez wszystkie podmioty,
• „kto zanieczyszcza, ten p³aci” – konsekwencje
i koszty zanieczyszczeñ powinien ponosiæ podmiot, który je spowodowa³,
• efektywnoœci ekonomicznej – nakazuj¹cej osi¹ganie celów ochrony œrodowiska po mo¿liwie
najni¿szych kosztach dla gospodarki,
• œrodki ochrony nale¿y dobieraæ odpowiednio do
rodzaju zanieczyszczenia i œrodowiska, na którym wyst¹pi³o,
• ekologiczne normy prawne tworzone przez
Uniê Europejsk¹ maj¹ charakter jedynie norm
minimalnych i poszczególne pañstwa cz³onkowskie mog¹ wprowadzaæ ostrzejsze regulacje.
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6.3. Krajowe regulacje prawne
a prawo lokalne
Podstawowym aktem prawnym w sferze ochrony œrodowiska jest w naszym kraju ustawa Prawo
ochrony œrodowiska, które ogólnie definiuje
i wdra¿a zasady ochrony œrodowiska oraz warunki
korzystania z jego zasobów, zgodnie z wymogami
zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoœci zaœ
ustala: warunki ochrony zasobów œrodowiska oraz
wprowadzania do niego substancji lub energii,
koszty korzystania ze œrodowiska, zasady udostêpniania informacji o œrodowisku i jego ochronie oraz
udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu w sprawie
ochrony œrodowiska, obowi¹zki organów administracji, a tak¿e odpowiedzialnoœæ i sankcje [1].
W odniesieniu do odpadów, zasadniczy pakiet ustaw wraz z przepisami wykonawczymi obejmuje ustawy: o odpadach, o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach, o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej, a tak¿e uchwalone w 2005 r.: o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym [2-7].
W œcis³ym zwi¹zku z wymienionymi pozostaj¹
równie¿ przepisy szeregu innych ustaw, np.: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym,
o substancjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹,
o substancjach i preparatach chemicznych, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
o ochronie roœlin, Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o lasach i inne [8].
Napisana od nowa ustawa o odpadach z 2001 r.
(po pierwszej z 1997 r.), wytycza podstawowy cel
polityki ekologicznej, który streœciæ mo¿na jako
„minimalizacjê iloœci wytwarzanych odpadów oraz
wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi
systemu ich odzysku i unieszkodliwienia”, zarówno w odniesieniu do sektora komunalnego, jak
i przemys³owego, przy czym ten pierwszy – komunalny – zyska³ zdecydowany priorytet z uwagi na
istniej¹ce zapóŸnienia i potrzeby.
W szczególnoœci ustawa formu³uje kilka podstawowych zasad gospodarowania odpadami:
• hierarchiê postêpowania z odpadami – najbardziej preferowanym dzia³aniem jest w kolejnoœci: zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich iloœci i uci¹¿liwoœci (szkodliwoœci),
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odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wy³¹czeniem sk³adowania,
a najmniej preferowanym – sk³adowanie odpadów,
• bliskoœci – odpady powinny byæ w pierwszej
kolejnoœci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania, a jeœli nie
jest to mo¿liwe, to uwzglêdniaj¹c najlepsz¹
dostêpn¹ technikê lub technologiê, powinny byæ
przekazywane do najbli¿ej po³o¿onych miejsc,
w których mog¹ zostaæ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwieniu,
• rozszerzonej odpowiedzialnoœci producenta –
producent jest odpowiedzialny nie tylko za powstaj¹ce w procesie produkcyjnym odpady, ale
równie¿ za odpady powstaj¹ce w trakcie u¿ytkowania, jak i po zu¿yciu wytworzonych przez
niego produktów.
Gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy to: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym równie¿ nadzór nad takimi
dzia³aniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania
odpadów. Ka¿da z metod zagospodarowywania
odpadów (m.in. metody termiczne, przetwarzanie
biochemiczne, sk³adowanie na sk³adowiskach),
powinna byæ poprzedzona selektywn¹ zbiórk¹ odpadów.
Zarówno w ustawie o odpadach, jak i wymienionych innych ustawach, sformu³owano szczegó³owe zasady postêpowania z niektórymi rodzajami
odpadów: PCB i PCT (polichlorowane bifenyle
i trójfenyle oraz ich pochodne), olejami odpadowymi, odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, bateriami i akumulatorami, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, komunalnymi osadami œciekowymi, odpadami opakowaniowymi, urz¹dzeniami zawieraj¹cymi substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozonow¹, azbestem, lampami wy³adowczymi, czy
oponami.
Pewnym szczególnym rodzajom odpadów
(m.in. jak wy¿ej), b¹dŸ metodom ich przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania, poœwiêcono dodatkowo odrêbne ustawy (jak wy¿ej i inne): opakowaniom i odpadom opakowaniowym, odpadom zawieraj¹cym substancje zubo¿aj¹ce warstwê ozonow¹ (CFC i HCFC), wyrobom zawieraj¹cym
azbest, recyklingowi pojazdów wycofanych z eksploatacji (ustawa „wrakowa”), zu¿ytemu sprzêtowi elektrycznemu i elektronicznemu (ustawa
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o „z³omie elektronicznym”), b¹dŸ przepisy wykonawcze (rozporz¹dzenia), np. dotycz¹ce wymagañ
w odniesieniu do budowy i eksploatacji instalacji
do termicznego przekszta³cania odpadów oraz
sk³adowania odpadów (równie¿ monitorowania
sk³adowisk) czy wykorzystywania komunalnych
osadów œciekowych.
D³ugo oczekiwanymi i istotnymi dla przedsiêbiorców s¹ przepisy, które umo¿liwiaj¹ im zgodnie
z prawem odzyskiwaæ lub unieszkodliwiaæ niektóre odpady, nie tylko w specjalnie do tego celu przeznaczonych instalacjach i urz¹dzeniach (jak zasadniczo nakazuje ustawa o odpadach), ale tak¿e poza
nimi. Dziêki temu mo¿liwe jest np. utwardzanie
dróg kruszywem czy ¿u¿lem, wype³nianie nimi
wyeksploatowanych wyrobisk, u¿ywanie œcinków
skór, tkanin lub resztek drewna do wyrobu pami¹tek, u¿ywanie trocin, wiórów lub odpadów
z kory jako podœció³ki dla zwierz¹t czy skarmianie
zwierz¹t wys³odkami buraczanymi [8, 20]. Odnosi
siê to równie¿ do przepisu ustalaj¹cego listê 61 rodzajów odpadów, które mo¿na przekazaæ osobom
i jednostkom organizacyjnym niebêd¹cym przedsiêbiorcami (wraz z dopuszczalnymi metodami ich
odzysku), co z kolei umo¿liwia przekazanie, np.
kuchennych odpadków, do schroniska dla zwierz¹t,
¿u¿la dla gminy do utwardzania dróg, a nam resztek drewna do spalenia w domowym palenisku.

6.4. Odpowiedzialność za właściwe
gospodarowanie odpadami
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e wymienione
przepisy nak³adaj¹ odpowiedzialnoœæ za w³aœciwe
gospodarowanie odpadami na organy samorz¹dowe, przedsiêbiorców oraz ka¿dego z nas, jako
wytwórcê odpadów.
Do obowi¹zków gmin i innych szczebli administracji i samorz¹dów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikaj¹cych zarówno z ustaw samorz¹dowych, jak i ustaw: o odpadach oraz
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach,
nale¿¹ œciœle okreœlone cele jakoœciowe i iloœciowe,
okreœlone w rozdz. 3a ust. o odpadach.
Do obowi¹zkowych zadañ w³asnych gmin nale¿y:
1) zapewnianie objêcia wszystkich mieszkañców
gminy zorganizowanym systemem odbierania

wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby by³o mo¿liwe:
a) ograniczenie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osi¹gniêcie poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji
w³asnych lub wspólnych z innymi gminami lub
przedsiêbiorcami instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urz¹dzeñ do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiêbiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
kierowanych do sk³adowania:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie wiêcej
ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie wiêcej
ni¿ 50% wagowo ca³kowitej masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie wiêcej
ni¿ 35% wagowo ca³kowitej masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Natomiast do obowi¹zkowych zadañ w³asnych
województwa w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi nale¿y zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
wydzielonych z odpadów komunalnych.
Na przedsiêbiorcach, gminach i na nas wszystkich spoczywa obowi¹zek osi¹gniêcia poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
okreœlonych w przepisach do ustaw: o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i
op³acie depozytowej, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym.
Okreœlone w nich jakoœciowe cele œrodowiskowe i limity odzysku surowców wtórnych wynikaj¹
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z ogólnych celów polityki ekologicznej pañstwa,
warunkowanych nasz¹ akcesj¹ do UE. Generalnie
rzecz bior¹c, w najbli¿szym czasie iloœæ œmieci trafiaj¹cych na sk³adowiska powinna zmniejszyæ siê
o po³owê, poprzez skuteczny odzysk i recykling
odpadów biodegradowalnych, surowców wtórnych oraz substancji niebezpiecznych.
6.5. Jakościowe cele
środowiskowe oraz limity odzysku
i recyklingu w aktach prawa
lokalnego we Wrocławiu
Podstawowymi aktami prawa lokalnego,
uchwalonego dla potrzeb realizacji za³o¿onych
celów gospodarki odpadami we Wroc³awiu s¹:
• Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla m. Wroc³awia, uchwalony 20 stycznia 2005 r. [11],
• Regulamin utrzymywania czystoœci i porz¹dku
w na terenie Miasta Wroc³awia, uchwalony 29
grudnia 2005 r. [12],
• Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na
odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz na opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci
ciek³ych na terenie Wroc³awia [13].
Powy¿sze akty prawne stanowi¹ realizacjê
i uszczegó³owienie, na gruncie gminy, stosownych
zapisów i celów, jakie stawiaj¹ przepisy ustaw
o odpadach oraz o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach. PGO sporz¹dzane s¹ na podstawie
zapisów ust. o odpadach (art. 14-16). Miasto Wroc³aw, bêd¹c miastem na prawach powiatu, zobligowane by³o do sporz¹dzenia planu spe³niaj¹cego
kryteria powiatowego i gminnego PGO, w zakresie
wynikaj¹cym ze szczegó³owych przepisów, zgodnie z którymi:
• obejmuje on wszystkie rodzaje odpadów powstaj¹cych na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz przywo¿onych na jej obszar,
a w szczególnoœci odpady komunalne z uwzglêdnieniem odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy,
remontów i demonta¿u obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane
z eksploatacji, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory,
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a ponadto okreœla on:
• aktualny stan gospodarki odpadami, w tym informacje dotycz¹ce:
a) rodzaju, iloœci i Ÿród³a pochodzenia odpadów, które maj¹ byæ poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
b) posiadaczy odpadów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
c) rozmieszczenia istniej¹cych instalacji do
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
d) problemy w zakresie gospodarowania odpadami,
• cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osi¹gania,
• prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami,
• zadania, których realizacja zapewni poprawê
sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
• rodzaj przedsiêwziêæ i harmonogram ich realizacji,
• instrumenty finansowe s³u¿¹ce realizacji celów
w zakresie gospodarki odpadami, zawieraj¹ce
nastêpuj¹ce elementy:
a) wskazanie Ÿróde³ finansowania planowanych dzia³añ,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczania iloœci
odpadów i ich negatywnego oddzia³ywania na
œrodowisko oraz prawid³owego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia iloœci odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na sk³adowiska,
• system gospodarowania odpadami,
• system monitoringu i sposób oceny realizacji
celów w zakresie gospodarki odpadami.
Plany opracowywane s¹ w uk³adzie hierarchicznym: na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a ka¿dy z nich musi byæ
zgodny z planem wy¿szego szczebla. Planem nadrzêdnym w stosunku do wroc³awskiego PGO jest
wojewódzki PGO. Plany stanowi¹ (z wyj¹tkiem
KPGO) czêœæ odpowiedniego Programu Ochrony
Œrodowiska (POŒ) oraz podlegaj¹ zaopiniowaniu
przez wy¿szy i ni¿szy szczebel samorz¹du, a tak¿e
dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej (RZGW). Podlegaj¹ one równie¿ aktuali-
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zacji nie rzadziej ni¿ co 4 lata, w miêdzyczasie zaœ,
co dwa lata, przedk³adane jest sprawozdanie z ich
realizacji.
Kluczow¹ rolê PGO podkreœla m.in. zapis
w ust. o odpadach, ¿e wsparcie finansowe ze œrodków funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej mog¹ uzyskaæ jedynie przedsiêwziêcia
zwi¹zane z unieszkodliwianiem odpadów, ujête
w planie gospodarki odpadami.
Ustawowe terminy uchwalenia poszczególnych
PGO ustalone zosta³y na: wojewódzkiego – 30
czerwca 2003 r., powiatowego – 31 grudnia 2003
r. oraz gminnego – 30 czerwca 2004 r. W zwi¹zku
z opóŸnieniem uchwalenia dolnoœl¹skiego PGO
(kwiecieñ 2004 r.), z opóŸnieniem uchwalony zosta³ równie¿ wroc³awski PGO [10, 11].
W œwietle nowego brzmienia ustaw o odpadach
oraz o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(z lipca 2005 r.), których zapisy wesz³y w ¿ycie 1
stycznia 2006 r., samorz¹d gminny staje siê regulatorem problemu œmieci na swoim terenie. Do
w³adz gminy nale¿y tworzenie, kontrola i egzekucja lokalnych przepisów, w oparciu o system gospodarki odpadami komunalnymi okreœlony w planie gminnym. Znacznie wzros³o znaczenie Regulaminu utrzymania porz¹dku i czystoœci, który zawiera obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci oraz
firm zabieraj¹cych od nich œmieci (zgodnie
z ustaw¹ rada gminy mia³a obowi¹zek uchwaliæ
powy¿szy regulamin zgodnie z nowymi przepisami w terminie do 13 stycznia 2006 r.).
Wroc³awski regulamin okreœla m. in. szczegó³owe wymagania w zakresie:
• utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci,
• rodzaju i minimalnej pojemnoœci urz¹dzeñ
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych, wymagania dotycz¹ce ich
rozmieszczenia i utrzymania,
• czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê odpadów komunalnych lub nieczystoœci ciek³ych
z terenu nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
• maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych
do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów,
• innych wymagañ wynikaj¹cych z gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Na terenie swojej nieruchomoœci w³aœciciele
musz¹ zapewniæ m.in.:
• wyznaczenie miejsc do:
- ustawienia pojemników przeznaczonych do
gromadzenia sta³ych odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
- ustawienia pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów pochodz¹cych z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych
oraz odpadów budowlanych (z wy³¹czeniem
budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
• wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemnoœci, uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê
odpadów z nieruchomoœci, oraz utrzymywanie
tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
Powinni oni ponadto:
• zawrzeæ pisemn¹ umowê na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci
w takim zakresie,
• zapewniæ odbiór odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz porzuconych wraków pojazdów
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
• przechowywaæ dowody p³acenia za us³ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i okazywaæ je organom kontrolnym.
Nale¿y przy tym wzi¹æ pod uwagê, ¿e tym,
którzy nie zawr¹ wymaganych umów z firm¹ odbieraj¹c¹ odpady, samorz¹d zorganizuje taki odbiór odp³atnie. Gminy bêd¹ mog³y kontrolowaæ kto
wywozi œmieci, dziêki obligatoryjnemu i systematycznemu ewidencjonowaniu umów firm z mieszkañcami.
Szczególne wyzwania przed mieszkañcami naszego miasta stawiaj¹ zapisy §3 i 7 regulaminu,
odnosz¹ce siê do terminu wprowadzenia i sposobu
realizacji selektywnej zbiórki odpadów (zasygnalizowanej na wstêpie). Wprowadzaj¹ one m.in.:
• obowi¹zek selektywnej zbiórki odpadów na
terenach budynków mieszkalnych wieloro-
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dzinnych, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 24
miesi¹ce od wejœcia w ¿ycie regulaminu (tzn.
w 2008 r.), na terenach budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 12 miesiêcy od wejœcia w ¿ycie regulaminu (tzn. w 2007 r.),
przy czym dopuszcza siê jako formê selektywnej
zbiórki:
• zbiórkê odpadów z podzia³em na odpady
ulegaj¹ce biodegradacji oraz niesegregowane odpady komunalne, niezawieraj¹ce odpadów ulegaj¹cych biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych, o ile w³aœciciel nieruchomoœci wyka¿e siê umow¹ na odbiór tak
gromadzonych odpadów komunalnych, zawart¹ z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie na odzysk odpadów w drodze sortowania.
Do selektywnego gromadzenia odpadów stosowane maj¹ byæ pojemniki oznaczone nastêpuj¹cymi kolorami, o pojemnoœciach:
• ¿ó³tym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, o pojemnoœci nie mniejszej ni¿ 0,1 m3;
• zielonym, z przeznaczeniem na szk³o kolorowe,
o pojemnoœci nie mniejszej ni¿ 0,1 m3;
• bia³ym, z przeznaczeniem na szk³o bia³e, o pojemnoœci nie mniejszej ni¿ 0,1 m3,
• niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturê,
o pojemnoœci nie mniejszej ni¿ 0,1 m3;
• br¹zowym, z przeznaczeniem na odpady ulegaj¹ce biodegradacji, o pojemnoœci nie mniejszej
ni¿ 0,1 m3;
• czarnym, z przeznaczeniem na odpady komunalne niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych oraz odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
przeznaczonych do odzysku w drodze sortowania,
• czerwonym, z przeznaczeniem na odpady
niebezpieczne, o pojemnoœci nie mniejszej ni¿
0,06 m3.
Na terenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza siê stosowanie worków do
selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadaj¹cych pojemnikom, o których mowa wy¿ej.
Wszystkie pojemniki na odpady musz¹ posiadaæ logo przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ
w zakresie odbierania odpadów oraz jego nazwê,
numer kontaktowy, a pojemniki do selektywnej
zbiórki dodatkowo: oznaczenia okreœlaj¹ce rodzaj
gromadzonych odpadów i instrukcjê korzystania
z pojemnika.
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Jednoczeœnie w §8 ustala siê maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji, dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów w iloœciach:
• w latach 2006-2010 r. – nie wiêcej ni¿ 75%
ca³kowitej masy
• w latach 2011-2013 r. – nie wiêcej ni¿ 50%
ca³kowitej masy
• w latach 2014-2020 r. – nie wiêcej ni¿ 35%
ca³kowitej masy,
przyjmuj¹c jako rok bazowy, masê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, wytworzonych w 1995 r.
Powy¿sze wartoœci stanowi¹ zatem „przeniesienie” identycznych limitów z ustawy o odpadach
(cytowanych wczeœniej).
Warto równie¿ pamiêtaæ o zakazach wyszczególnionych w §5, w którym zabrania siê:
• spalania odpadów na terenie nieruchomoœci
oraz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków,
• magazynowania na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
• umieszczania odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, a tak¿e zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego – które to nale¿y
usuwaæ zgodnie z odrêbnymi przepisami –
w pojemnikach na odpady komunalne,
• umieszczania w pojemnikach i kontenerach na
odpady komunalne odpadów medycznych oraz
odpadów niebezpiecznych,
• wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych ni¿ te, na jakie przeznaczony jest pojemnik
lub worek,
• zakopywania odpadów,
• samodzielnego wywo¿enia i wysypywania odpadów komunalnych, sp³awiania do wód powierzchniowych œniegu i b³ota poœniegowego
wywo¿onego z terenów zanieczyszczonych,
a w szczególnoœci z miejsc publicznych miasta,
dróg, parkingów, terenów przemys³owych, baz
transportowych itp. Dopuszcza siê ich sk³adowanie wy³¹cznie na terenach do tego wyznaczonych, spe³niaj¹cych wymagania okreœlone
w przepisach odrêbnych.
Kolejnym, silnym instrumentem dla potrzeb
prowadzenia w³aœciwej gospodarki odpadami
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Tab. 1.
Wykaz instalacji odzysku odpadów komunalnych, wskazanych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnoœl¹skiego oraz w Planie
Gospodarki Odpadami dla Miasta Wroc³awia [10, 11].
Powiat i gmina

Miejscowoœæ

Zarz¹dzaj¹cy

o³awski

O³a wa

Gaæ

EKOGOK Gaæ

wroc³awski

Œw. K atarzyna

Sulêcin

VKN Polska
sp. z o .o .

Urz¹dzenia

Wydajnoœæ

Linia mechanicznego i rêcznego
sortowania odpadów
mieszanych oraz
selektywnie zbieranych
Kompostownia
odpadów zielonych

36000 Mg/
rok/zmiana
5000 m 3 /rok

Tab. 2.
Wykaz miejsc unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wskazanych
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnoœl¹skiego
oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Wroc³awia [10, 11].
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Powiat i gmina

Zarz¹dzaj¹cy

Miejscowoœæ

przez gminê, s¹ „Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci” (zgodnie z zapisami
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, obowi¹zek ich okreœlenia i podania do publicznej wiadomoœci wyznaczono na dzieñ 13
kwietnia 2006 r.) [13]. Przedsiêbiorcy posiadaj¹cy
zezwolenie na „starych” zasadach, maj¹ obowi¹zek dostosowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ do wprowadzonych zmian ustawowych, w terminie 6 miesiêcy od
podania do publicznej wiadomoœci powy¿szych
wymagañ. Przedmiotowe wymagania okreœlaj¹
m.in. wymogi odnoœnie: taboru samochodowego,
bazy transportowej, urz¹dzeñ i sprzêtu umo¿liwia-

j¹cego realizacjê selektywnej zbiórki odpadów
(opisanej w Regulaminie).
Bardzo wa¿nym i nowym wymogiem jest posiadanie przez przedsiêbiorcê przewozowego podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych
z innym przedsiêbiorc¹ - prowadz¹cym dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w wyszczególnionych instalacjach. Wykaz miejsc odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spe³niaj¹cych wymogi
okreœlone w ust. o odpadach, wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnoœl¹skiego i Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Wroc³awia, zawieraj¹ za³¹czniki
do aktu (tab. 1 i 2).
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Przedstawione wykazy miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych maj¹ na
celu promowanie instalacji nowoczesnych, zapewniaj¹cych zagospodarowanie odpadów w sposób
bezpieczny dla œrodowiska i zgodny z przepisami.
Zarówno Regulamin, jak i Wymagania, wprowadzaj¹ wiêc nowe zasady wspó³odpowiedzialnoœci w³aœcicieli nieruchomoœci oraz przedsiêbiorstw
„œmieciowych”.
W odniesieniu do przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, rol¹ miasta jest nadzorowanie tych podmiotów pod k¹tem prowadzenia w³aœciwej gospodarki odpadami, poprzez system wydawanych decyzji, m.in.: zatwierdzaj¹cych
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
pozwoleñ na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, pozwoleñ zintegrowanych, rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowi¹zku uzyskania zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania i transportu odpadów.
6.6. Kluczowe aspekty
wrocławskiego Planu Gospodarki
Odpadami
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wanymi na œwiecie, prognozowany jest w kolejnych latach wzrost iloœci odpadów w mieœcie do
oko³o 400 tys. Mg/rok w roku 2012 (rys. 1). Zmianom ulega³ bêdzie równie¿ sk³ad i w³aœciwoœci odpadów, rosn¹æ bêdzie przede wszystkim udzia³ odpadów opakowaniowych.
Najczêœciej dla potrzeb scharakteryzowania
odpadów, za KPGO, dokonuje siê podzia³u odpadów na 2 zasadnicze grupy:
• odpady powstaj¹ce w sektorze komunalnym,
obejmuj¹ce: odpady komunalne, odpady opakowaniowe oraz komunalne osady œciekowe,
• odpady powstaj¹ce w sektorze gospodarczym,
czyli odpady przemys³owe, charakterystyczne
dla poszczególnych bran¿,
• odpady o charakterze niebezpiecznym, wystêpuj¹ce w ka¿dym z wy¿ej wymienionych sektorów.
Rys. 1.
Prognozowana iloœæ odpadów
komunalnych, wytwarzanych we
Wroc³awiu w latach 2005-2012
(wg PGO dla m. Wroc³awia).

6.6.1. Iloœæ, rodzaj i Ÿród³a pochodzenia
odpadów
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Najwiêkszy strumieñ odpadów, jak w wiêkszoœci miast, stanowi¹ odpady powstaj¹ce w sektorze
gospodarczym, zaœ drugim co do wielkoœci s¹
odpady komunalne, zwi¹zane z bytowaniem
mieszkañców oraz istniej¹c¹ infrastruktur¹.
We Wroc³awiu powstaje rocznie oko³o 3.970
tys. Mg odpadów z sektora gospodarczego, wœród
których ok. 0,2% stanowi¹ odpady niebezpieczne
oraz ok. 320 tys. Mg odpadów komunalnych,
z których odzyskuje siê ok. 4% odpadów maj¹cych
wartoœæ surowcow¹ (przy œredniej krajowej na
poziomie ok. 1%), ok. 77% jest sk³adowanych,
a blisko 18% umyka statystyce. Te ostatnie bywaj¹
palone w piecach – papier, drewno, ale tak¿e tworzywa sztuczne, co w przypadku tworzyw sztucznych jest bardzo niebezpieczne, z uwagi na emisjê
silnie toksycznych zwi¹zków (chloru, dioksyn
i furanów), oddawane do skupów surowców, kompostowane, ale niestety trafiaj¹ one równie¿ na
dzikie wysypiska. W przeliczeniu na mieszkañca
wytwarzanych jest obecnie blisko 400 kg odpadów
na rok (w KPGO przyjêto wartoœæ tego wskaŸnika
na poziomie 424 kg). Zgodnie z trendami obserwo-
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Uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci odzysku i unieszkodliwiania, najczêœciej wyodrêbnianych jest w odpadach komunalnych oko³o 18 strumieni materia³owych, których udzia³ procentowy jest bardzo zró¿nicowany, m.in. dla terenów miejskich i wiejskich
oraz zale¿ny od wielu innych czynników, np. systemu ogrzewania, typu zabudowy, standardu ¿ycia
i spo¿ycia itp. (rys. 2).
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18,7

Rys. 2.
Prognozowany sk³ad morfologiczny
odpadów komunalnych, wytwarzanych
we Wroc³awiu w latach 2005-2012 (%)
(wg PGO dla m. Wroc³awia).
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O trudnoœciach w zagospodarowaniu odpadów
komunalnych, w odró¿nieniu od przemys³owych,
decyduje przede wszystkim ich du¿a niejednorodnoœæ, ze znaczn¹ iloœci¹ frakcji organicznej oraz

ró¿norodnych odpadów niebezpiecznych, zw³aszcza baterii, lekarstw, lamp jarzeniowych, opakowañ
po œrodkach ochrony roœlin, zabrudzonej odzie¿y,
resztek przepracowanych olejów silnikowych itp.
Odpady ulegaj¹ce biodegradacji to domowe
odpady organiczne pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego, odpady z pielêgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, odpady zielone z pielêgnacji ogrodów i parków, zieleñców miejskich czy cmentarzy, targowisk, ale
tak¿e papier i drewno.
Niezbêdna weryfikacja iloœci i sk³adu wytwarzanych odpadów mo¿liwa bêdzie poprzez okresowe badania odpadów oraz œcis³¹ ewidencjê zbieranych odpadów.
6.6.2. Komunalne osady œciekowe
We Wroc³awiu wytwarzanych jest rocznie oko³o 42 tys. Mg osadów œciekowych, a ponadto ok.
1,6 tys. Mg skratek i 1,9 Mg zawartoœci piaskowników, pochodz¹cych g³ównie z WOŒ na Janówku,
w niewielkiej iloœci z oczyszczalni w Ratyniu, eksploatowanych przez MPWiK. Odpady te sk³adowane s¹ g³ównie na terenie przy oczyszczalni œcieków WOŒ, na istniej¹cym tam sk³adowisku. Zgodnie z za³o¿eniami wojewódzkiego PGO przewidziane jest ich unieszkodliwianie termiczne i obecnie trwaj¹ prace nad okreœleniem kosztów inwestycji.

Fot. 1.
Stacja prze³adunkowa odpadów WPO Alba przy ul. Szczeciñskiej (Archiwum ZGO).

Odpady
6.6.3. Zbieranie, wywóz i unieszkodliwianie
odpadów
Dzia³alnoœæ w zakresie zbierania, transportu,
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów prowadzona jest w mieœcie przez prywatne firmy na
podstawie umów cywilno-prawnych (z wytwórcami odpadów i w³aœcicielami posesji), z wyj¹tkiem
Zarz¹du Gospodarki Odpadami, jednostki bud¿etowej Gminy, który do lipca 2005 r. prowadzi³ selektywn¹ zbiórkê szk³a, makulatury i tworzyw
sztucznych. Spoœród ok. 70 przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê zbieraniem odpadów w mieœcie, dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ cztery, które zbieraj¹
ponad 80% odpadów: WPO Alba SA (dawne
WPO, ok. 60%), Trans-Formers Sp. z o.o. (ok.
15%), SITA Wroc³aw Sp. z o.o. (.(ok. 5%) oraz
Bracia Strach S.J. – Oddzia³ (ok. 1%). S¹ to firmy
o ugruntowanej tradycji i renomie. WPO Alba prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o w³asn¹ stacjê prze³adunkow¹ odpadów (ul. Szczeciñska), o nominalnej przepustowoœci 236 tys. Mg/rok (fot. 1). Planuje ono uruchomiæ równie¿ sortowniê odpadów,
podobnie jak firma Trans-Formers.
Od czerwca 2004 r. nowoczesne sk³adowisko
w Jaroszowie ko³o Strzegomia, o charakterze regionalnym, uruchomi³o i prowadzi Ekologiczne
Centrum Utylizacji Sp. z o.o., nale¿¹ce do grupy
Trans-Formers.
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W mieœcie nie funkcjonuje obecnie ¿adne komunalne sk³adowisko odpadów, w zwi¹zku z czym
odpady wywo¿one s¹ i sk³adowane na oko³o 16
obiektach poza Wroc³awiem (m.in. w Lubinie,
G³ogowie, Gaci, K¹tach Wr.).
W zwi¹zku wejœciem w ¿ycie nowych wymogów dla firm wywozowych, odpady bêd¹ unieszkodliwiane w instalacjach wskazanych w tab. 1 i 2.
Na terenie miasta istnieje natomiast kilka zamkniêtych sk³adowisk odpadów komunalnych oraz
sk³adowiska przemys³owe:
• Sk³adowisko odpadów komunalnych „Maœlice”
przy ul. Koziej, eksploatowane od blisko 30 lat,
zamkniête w 2000 r., obecnie w trakcie rekultywacji, wspó³finansowanej ze œrodków funduszu
ISPA/FS (planowane zakoñczenie rekultywacji
na koniec 2007 r.) (fot. 2). W przypadku odpowiedniego sk³adu ujmowanego biogazu, planuje siê jego wykorzystanie dla potrzeb energetycznych. Docelowo teren zrekultywowanej
ha³dy zagospodarowany zostanie na miejsce
wypoczynku i rekreacji.
• Sk³adowiska odpadów komunalnych „Swojczyce” przy ul. Ceglanej oraz „¯erniki” przy ul.
Rumiankowej (w wyrobiskach by³ej cegielni
„¯erniki” przy ul. Rumiankowej, które stanowi³y miejsca legalnego i nielegalnego sk³adowania
odpadów komunalnych i przemys³owych) – ich
rekultywacjê zakoñczono w 1999 r. (fot. 3 i 4).

Fot. 2.
Sk³adowisko „Maœlice” w trakcie rekultywacji (Archiwum ZGO).
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Fot. 3.
Sk³adowisko „Swojczyce”
po rekultywacji (Archiwum ZGO).

• Sk³adowisko odpadów komunalnych przy ul.
Bardzkiej, którego eksploatacjê zakoñczono
w latach 70-tych; nie zosta³o ono w sposób odpowiadaj¹cy dzisiejszym standardom zrekultywowane i zagospodarowane, stanowi¹c niekorzystny element krajobrazu.
• Sk³adowiska odpadów przemys³owych: Polifarbu Cieszyn-Wroc³aw S.A. przy ul. Kwidzyñskiej 8 oraz Z.Ch. „Z³otniki” S.A. (zabezpieczone i monitorowane, nie stanowi¹c zagro¿enia
dla œrodowiska).
Na terenie miasta funkcjonuj¹ równie¿ inne
obiekty zwi¹zane z gospodark¹ odpadami, w tym
tak¿e pochodz¹cymi z sektora gospodarczego
m.in.:
• Zak³ad Przeróbki Tworzyw Sztucznych przy ul.
Michalczyka (zarz¹dzany przez ZGO, czêœciowo wyposa¿ony, aktualnie nie wykorzystywany).
• Instalacja do recyklingu odpadów budowlanych
i remontowych – PPHU „Grupa 5” Sp. z o.o. we
Wroc³awiu, przy ul. Jerzmanowskiej 4, posiadaj¹ca linie technologiczne do przerobu odpadów na kruszywa oraz frakcje drobne, przydatne do wykorzystania w robotach ziemnych.
• Instalacja do rozdrabniania st³uczki szklanej,
nale¿¹ca do Przedsiêbiorstwo Chemii Gospodarczej „Rekord” S.C. we Wroc³awiu przy ul.
Nowodworskiej 19.
• Instalacja do przetwórstwa tworzyw sztucznych PPHU Jacky przy ul. Pe³czyñskiej 6,
o wydajnoœci 960 Mg/rok.

Fot. 4.
Sk³adowisko „¯erniki” po rekultywacji
(Archiwum ZGO).

• Zak³ad Produkcyjno-Handlowy „Transbruk”
sp. z o.o. przy ul. Lotniczej 100, poddaj¹cy recyklingowi w wêz³ach betoniarskich ok. 250
Mg/rok popio³ów lotnych z wêgla (dodawane
do masy betonowej).
• TBG Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka, przerabiaj¹ca w podobny sposób ok. 760 Mg/roku tego
odpadu.
• PPZM „Centroz³om” przy ul. Robotnicza 16,
stacja uprawniona do z³omowania pojazdów.
• Instalacja do odzysku metali z roztworów fotograficznych, nale¿¹ca do Zak³adu nr 6, przy ul.
Krakowskiej 180, obs³uguj¹ca równie¿ województwa: dolnoœl¹skie, œl¹skie, wielkopolskie,
opolskie, zachodniopomorskie.
• Instalacja do odzysku zu¿ytych rozpuszczalników, nale¿¹ca do Polifarbu Cieszyn-Wroc³aw
S.A., przy ul. Kwidzyñskiej 8.
• Instalacja do neutralizacji ciek³ych odpadów
niebezpiecznych (neutralizator œcieków galwanicznych), nale¿¹ca do EBBC Poland S.A. przy
ul. Bystrzyckiej 1.
• Hutmen S.A. przy ul. Grabiszyñskiej 241,
instalacja do przerobu odpadów metalicznych
w piecach hutniczych.
6.7. Dotychczasowe rezultaty
selektywnej zbiórki odpadów (dane
Zarządu Gospodarki Odpadami)
Budowê systemu selektywnej zbiórki odpadów
Miasto rozpoczê³o w 1998 r., i do roku 2005 system
by³ prowadzony przez Zarz¹d Gospodarki Odpa-

Odpady
dami. Jego g³ównym zadaniem by³a zbiórka odpadów opakowaniowych przydatnych do odzysku
oraz (a mo¿e przede wszystkim) oddzia³ywanie
edukacyjne na mieszkañców Wroc³awia.
W ró¿nych punktach miasta rozstawione zosta³y pojemniki przeznaczone do zbiórki opakowañ
z tworzyw sztucznych, szk³a bia³ego i kolorowego.
W kolejnych latach, w miarê posiadanych œrodków finansowych, umo¿liwiaj¹cych zakup nowych
pojemników, system zbiórki by³ rozbudowywany
i modyfikowany.
Funkcjonuj¹cy na terenie Miasta system selektywnej zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych by³ do lipca 2005 r. obs³ugiwany przez pracowników ZGO i przy wykorzystaniu sprzêtu bêd¹cego w dyspozycji ZGO. W ramach dzia³añ
zmierzaj¹cych do obni¿enia kosztów i zwiêkszenia
efektywnoœci systemu, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, od dnia 01.08.2005 r.,
obs³ugê systemu selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych powierzono Wroc³awskiemu
Przedsiêbiorstwu Oczyszczania ALBA na okres
3 lat.
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W chwili obecnej na terenie Gminy Wroc³aw
rozstawionych i obs³ugiwanych jest 180 zestawów
3-pojemnikowych (w zestawie: jeden pojemnik
w kolorze ¿ó³tym przeznaczony do zbiórki opakowañ z tworzyw sztucznych, drugi, w kolorze bia³ym – do zbiórki opakowañ ze szk³a bezbarwnego,
trzeci, w kolorze zielonym – do zbiórki opakowañ
szk³a kolorowego); na ka¿dym pojemniku znajduje
siê szczegó³owy opis, co mo¿na, a czego nie nale¿y
do nich wrzucaæ.
Na terenie placówek oœwiatowych rozmieszczono: 65 pojemników o poj. 10 l na zu¿yte baterie
oraz 93 zestawy pojemników, przeznaczonych do
selektywnego gromadzenia: tworzyw sztucznych,
papieru i tektury, szk³a bezbarwnego, szk³a kolorowego .
Efektem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów jest przede wszystkim zmniejszenie iloœci
odpadów trafiaj¹cych na sk³adowiska oraz coraz
wiêksza œwiadomoœæ spo³eczeñstwa o celowoœci
tego systemu, przejawiaj¹ca siê du¿ym zainteresowaniem posiadania pojemników do selektywnej
zbiórki w rejonie swojego zamieszkania. Wymier-

Tab. 3.
Efekty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i baterii, prowadzonej przez
ZGO od stycznia do lipca 2005 r.
Lp
1
2
3

Rodzaj odpadu
Szk³o
Tworzywa szt.
Baterie

Iloœæ zebrana i sprzedana
684770 kg
118320 kg
1980 kg

Wartoœæ sprzeda¿y (netto)
33996,50 z³
32732,00 z³
1181,00 z³

Tab. 4.
Masa (w kilogramach) oraz rodzaje odpadów z opakowañ zebranych przez Zarz¹d
Gospodarki Odpadami w okresie od stycznia do sierpnia 2005 r.

Rodzaj opakowañ

Wartoœæ
sprzedanych
opakowañ
[netto]

Masa w
kilogramach
sprzedana przez
Gminê Wroc³aw

Masa w kilogr amach
przekazana przez
Gminê Wroc³aw

PAPIER I KARTON
SZK£O (wpisano za sierpieñ)
TWORZYWA SZTUCZNE
TWORZYWA SZTUCZNE
NIESEGREGOWANE
METALE
ALUMINIUM
KARTONY PO ¯YWNOŒCI P£YNNEJ
OGÓ£EM

757 840
39 040

684 770
39 040

82 760

82 760
-

879 640

33996,50
16876,00
16552,00
-

806 570

67424,5
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Tab. 5.
Zak³ady przejmuj¹ce odpady z opakowañ zebranych przez Zarz¹d Gospodarki
Odpadami w okresie od stycznia do sierpnia 2005 r.
PAPIER
i
KARTON

Nazw a zak³adu
przejmuj¹cego odpad
Recykling Centrum Sp. z o.o .
Jaros³aw, ul. Morawska 1
Krynicki Recykling Sp. z o.o .
Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23
INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO
POLOWAT Sp. z o .o .
Bielsko - Bia³a, ul. Konwojowa 96
Z- dy Przemys³u Chemicznego
Sp- nia Pracy
Miêdzyrzecz, ul. Fabryczna 4
Sp- nia Pracy SURMET
Wroc³aw, ul. Krakowska 127
Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo
Oczyszczania ALBA S.A. ul. Traugutta
72/78, W roc³aw

SZK£O

TWORZYWA
SZTUCZNE

METALE

X
X

X

X
X

X
X

47,56

53,64

2.

wrzesieñ

45,380

60,05

43,49

3.

paŸdziernik

33,360

37,58

54,50

4.

listopad

37,520

53,24

34,34

5.

grudzieñ

42,500

71,2

30,34

200,780

269,630

216,310

£¹cznie

nym efektem tego zainteresowania jest rosn¹ca
liczba wniosków Rad Osiedlowych i Zarz¹dów
Zasobów Mieszkaniowych o zwiêkszenie liczby
lokalizacji punktów selektywnej zbiórki.
Od pocz¹tku realizacji przez ZGO zadania, polegaj¹cego na przejêciu i zagospodarowaniu odpadów pochodz¹cych z remontów dróg i obiektów
budowlanych na terenie Wroc³awia, tj. od roku
2000 do sierpnia 2005 r. by³o zebranie ponad miliona ton odpadów, z których uzyskano frakcjono-

Opakowania
z metali

42,020

Baterie

sierpieñ

Miesi¹c/rok

Makulatura

Szk³o kolorowe

1.

Lp.

Tworzywa
sztuczne

Szk³o bia³e

Masa odpadów zebranych uzyskanych z pojemników [Mg]

£¹czna masa
zebranych odpadów
[Mg]

Tab. 6.
Efekty z systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych uzyskane przez
WPO ALBA w okresie od sierpnia do grudnia 2005 r.

143,220
0,180

0,083

0,263

0,047

149,147

0,070

125,510

0,300

3,083

128,566

0,116

1,060

145,216

0,533

4,143

691,659

wane materia³y u¿yteczne w iloœci ok. 800 tysiêcy
ton. Zosta³y one przeznaczone do zagospodarowania w celach inwestycyjnych i rekultywacyjnych.
Po przyjêciu Planu Gospodarki Odpadami prowadzenie dzia³alnoœci w tym zakresie pozostawiono
przedsiêbiorcom.
Rzeczowe efekty selektywnej zbiórki odpadów
prowadzonej przez ZGO oraz WPO ALBA przedstawiono w tabelach 3-8.
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Tab. 7.
Efekty z systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych uzyskane przez
WPO ALBA w okresie od sierpnia do grudnia 2005 r.

£¹czna masa
zanieczyszczeñ [Mg]

Opakowania
z metali

Makulatura

Szk³o bia³e

Miesi¹c/rok

Tworzywa
sztuczne

Lp.

Szk³o kolorowe

Masa zanieczyszczeñ [Mg]

1.

sierpieñ

10,1

10,100

2.

wrzesieñ

10,9

3.

paŸdziernik

8,0

8,000

4.

listopad

9,0

5.

grudzieñ

0,045

11,52

£¹cznie

2,11

49,520

2,110

10,945

3,54

0,343

12,883

2,90

0,090

16,620

6,440

0,045

0,433

58,548

Tab. 8.
Efekty z systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych uzyskane przez
WPO ALBA w okresie od sierpnia do grudnia 2005 r.

4.

listopad

5.

grudzieñ
£¹cznie

7,00

47,56

2,60

68,040
58,72

10,40

55,38

92,91

4,00

8,35

53,52

30,80

0,135

6,62

6,32

0,19

26,40

20,07

0,083

41,520

13,620

27,820

8,540

182,860

202,500

0,218

We Wroc³awiu znajduje siê 78 nielegalnych
wysypisk odpadów o ³¹cznej kubaturze ca
53.976,00 m3, z tego 39 wysypisk w kategorii wa¿noœci 11-21 pkt., czyli wymagaj¹cych niezw³ocz-

84,115
158,690

9,88

6.8. Działalność ZGO w zakresie
inwentaryzacji, monitoringu
i likwidacji nielegalnych
wysypisk oraz zapobiegania
ich powstawaniu

£¹czna masa
przekazanych odpadów
[Mg]

15,66

paŸdziernik

Baterie

wrzesieñ

3.

Makulatura

2.

4,50

Szk³o kolorowe

15,98

Szk³o bia³e

sierpieñ

Chemia
gospod.

1.

Twarde

Miesi¹c/rok

PET

Lp.

Folia

Tworzywa sztuczne

Opak ow ania z metali

Masa odpadów przekazanych do odzysku/recyklingu [Mg]

0,000

2,74

99,410

0,97

70,533

3,710

480,788

nej likwidacji. Niestety wci¹¿ powstaj¹ nowe wysypiska, nawet w miejscach niedawno sprz¹tanych.
W 2005 r. ZGO zlikwidowa³ 77 wysypisk o kubaturze ca 12.632,1 m3, za kwotê 844.740,58 z³.
Dopracowanym, przynosz¹cym coraz lepsze
efekty sposobem zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk jest akcja „Czyste Osiedla”, organizowana od czterech lat przy wspó³pracy z Radami i Zarz¹dami Osiedli. Efekty akcji na przestrzeni 2005 r. przedstawiono w tab. 9.
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Tab. 9.
Efekty akcji „Czyste Osiedla” w 2005 r.

Lp

Miesi¹c

Liczba
podsta wionych
kontenerów

Koszt (w z³)

Iloœæ usuniêtych
odpadów (w Mg)

1

Maj 2005

97

8718,36

163,64

2

Czerwiec 2005

154

13841,52

238,21

3

Lipiec 2005

132

11864,16

242,69

4

Sierpieñ 2005

14

1258,32

18,10

5

Wrz esieñ 2005

56

5033,28

61,90

6

PaŸdziernik 2005

61

5482,68

88,62

7

Listopad 2005

87

781 9,56

139,74

8

Grudzieñ 2005
Razem

76

6830,88

84,24

677

60848,76

1037,14

Nie do przecenienia jest akcja „Sprz¹tanie
Œwiata”, w której ZGO stara siê corocznie uczestniczyæ, dostarczaj¹c rêkawice i worki oraz organizuj¹c odbiór zebranych przez m³odzie¿ odpadów.
W bie¿¹cym roku w akcji uczestniczy³o 51 wroc³awskich szkó³. W tracie jej trwania wydano 8285
worków o ró¿nych kolorach, umo¿liwiaj¹cych
wstêpn¹ segregacjê zbieranych odpadów oraz
8110 sztuk rêkawic. W zwi¹zku z brakiem ostatecznego rozliczenia z firm¹ odbieraj¹c¹ zebrane
odpady niemo¿liwe jest jeszcze okreœlenie iloœci
zebranych odpadów.
Jednoczeœnie prowadzone i przygotowywane s¹
dzia³ania systemowe zmierzaj¹ce do poprawy
ogólnego stanu czystoœci w mieœcie:
• bie¿¹ca obs³uga minitargowisk (odbieranie odpadów sta³ych) po³o¿onych przy ulicach: Lotniczej, Traugutta i ¯migrodzkiej, realizowana
w ramach umowy poprzetargowej przez WPO
ALBA.
• interwencyjne sprz¹tanie powierzchni terenów
gminnych w tzw. trybie gotowoœci.
Obok przygotowywanych i wdra¿anych rozwi¹zañ systemowych, wystêpuj¹ sytuacje stwarzaj¹ce koniecznoœæ podjêcia dzia³añ z grupy tzw.
kryzysowych (np. sprz¹tanie miasta po przejœciu
burzy w dniu 30.05.2005 r.).
Dla potrzeb nadzoru nad dzia³alnoœci¹ podmiotów uczestnicz¹cych w systemie gospodarowania
odpadami, w strukturze ZGO powo³ane zosta³y:

1. Sekcja Kontroli Strumieni Odpadów (SKO) –
w zakresie dzia³alnoœci podmiotów uczestnicz¹cych w systemie gospodarowania odpadami, prowadz¹ca m.in. kontrole w³aœcicieli nieruchomoœci odnoœnie posiadania zawartych
umów na odbiór odpadów,
2. Sekcja Kontroli Czystoœci Ulic, Placów i Terenów Otwartych (SKU) – w zakresie przedsiêwziêæ dotycz¹cych gospodarowania odpadami
i utrzymania czystoœci i porz¹dku w mieœcie,
prowadz¹ca m.in. kontrole terenów objêtych
sta³ymi umowami na sprz¹tanie, pod k¹tem
wywi¹zywania siê z obowi¹zków utrzymania
czystoœci i porz¹dku przez Wykonawców tych
umów.
W okresie swojego dzia³ania, tj. od wrzeœnia
2005 r. do maja 2006 r., SKO przeprowadzi³a 111
ró¿norodnych kontroli, a SKU dokona³a, b¹dŸ
uczestniczy³a w ponad 3 tys. kontroli, w tym
z udzia³em funkcjonariuszy: Stra¿y Miejskiej,
Stra¿nika Osiedlowego, Patrolu Ekologicznego,
Policji, Sanepidu i in. zainteresowanych stron.
Wymiernym efektem prowadzonych kontroli
jest poprawa jakoœci us³ug œwiadczonych przez
firmy sprz¹taj¹ce oraz poprawa estetyki terenów
nieobjêtych sta³ymi umowami poprzez wykonanie
na nich interwencyjnych prac porz¹dkowych.
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6.9. System gospodarki odpadami
w mieście
Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Miasta
Wroc³awia okreœli³ nowe kierunki polityki gospodarki odpadami, zgodnie z którymi nast¹pi³ podzia³
zadañ przypisywanych uczestnikom podejmuj¹cym dzia³alnoœæ w zakresie gospodarowania odpadami, pozostawiaj¹c sferê organizowania, koordynacji, wdra¿ania, zarz¹dzania i nadzoru systemu
selektywnej zbiórki jednostkom organizacyjnym
miasta, zaœ sferê wykonawstwa wyspecjalizowanym przedsiêbiorcom, prowadz¹cym dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Akty prawa lokalnego – Regulamin oraz Wymagania dla firm zbieraj¹cych odpady – uchwalone
ju¿ po zatwierdzeniu PGO, w istocie pozwalaj¹
„uszczelniæ” istniej¹cy od lat system gospodarki
odpadami w mieœcie, daj¹c tak¿e organom samorz¹dowym miasta instrumenty w³aœciwego nadzoru nad realizacj¹ zadañ gospodarki odpadami
zgodnie z PGO. System ten, wsparty dodatkowo
ww. instrumentami, jest samofinansuj¹cy siê i nie
stwarza³ do tej pory istotnych problemów finansowych czy mediacyjnych [11].
Tym niemniej, z punktu widzenia koniecznoœci
wprowadzenia kosztownych zmian (inwestycji),
wynikaj¹cych z potrzeb w zakresie zbiórki selektywnej oraz znacz¹cego ograniczenia iloœci odpadów biodegradowalnych kierowanych do sk³adowania, system ten nie daje mo¿liwoœci generowania œrodków finansowych z op³at wnoszonych
obecnie przez mieszkañców.
Dlatego te¿ w PGO zaproponowano skuteczniejszy, jak siê zdaje, „scenariusz” sprawnej gospodarki odpadami, zak³adaj¹cy zawi¹zanie tzw. „Porozumienia w sprawie realizacji PGO”, które by³oby zbiorem umów zawartym pomiêdzy Miastem,
a podmiotami dzia³aj¹cymi na jego terenie, zajmuj¹cymi siê odzyskiem, unieszkodliwianiem, zbieraniem lub transportem odpadów. Na razie scenariusz ten nie zosta³ zrealizowany.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, w PGO
zaproponowano do realizacji wariant polegaj¹cy na
budowie przez miasto instalacji uzupe³niaj¹cych
w stosunku do istniej¹cych i planowanych przez
przedsiêbiorców zbieraj¹cych odpady, aby miasto
mog³o zrealizowaæ zak³adane pu³apy odzysku.
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Kluczow¹ inwestycj¹ bêdzie prawdopodobnie
instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych, o ile uda siê pozyskaæ na
ten cel dostateczn¹ iloœæ œrodków finansowych.
Podstawowe cele krótkoterminowe – na lata
2005-2008 oraz d³ugoterminowe – do roku 2012,
wynikaj¹ z koniecznoœci osi¹gniêcia wymaganych
poziomów redukcji odpadów biodegradowalnych
przeznaczonych do sk³adowania oraz limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
(procent wytworzonych w danym roku):
• papierowych – 48% (60% w 2012 r.),
• szklanych – 40% (60%),
• aluminiowych – 40% (50%),
• z tworzyw sztucznych – 25% (22%),
• kompozytowych – 25% (25%),
• stalowych – 20% (50%)
a ponadto:
• unieszkodliwienie 29% (59%) masy odpadów
niebezpiecznych z odpadów komunalnych
• odzysk 32% (55%) masy odpadów wielkogabarytowych,
• odzysk 25% (45%) masy odpadów budowlanych,
• deponowanie na sk³adowiskach nie wiêcej ni¿
75% (58%) wytworzonych odpadów komunalnych.
Osi¹gniêcie wymienionych celów wymaga poniesienia okreœlonych wydatków na system selektywnej zbiórki i budowê niezbêdnych instalacji.
Dotychczasowe doœwiadczenie ZGO w prowadzeniu dzia³añ w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych czy te¿ zbiórki i przetwarzania odpadów drogowych i budowlanych, pochodz¹cych z inwestycji prowadzonych na terenie
miasta, wskaza³o sposoby postêpowania z tego rodzaju odpadami oraz mo¿liwoœci prowadzenia
dzia³alnoœci zwi¹zanej z gospodark¹ odpadami.
Bior¹c pod uwagê dobre efekty dzia³añ edukacyjnych, osi¹gniêtych przez gminê, kolejne dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ nowych zapisów – PGO
oraz Regulaminu, powinny byæ zaakceptowane
przez mieszkañców, nawet przy za³o¿eniu wzrostu
kosztów zwi¹zanych z odbiorem wytwarzanych
przez nich odpadów. W 2007 r. ZGO przejmie od
Zarz¹du Zasobów Komunalnych (ZZK) zadania
zwi¹zane z gospodark¹ odpadami komunalnymi,
wytwarzanymi przez mieszkañców zasobów komunalnych. ZGO bêdzie w imieniu gminy zawiera³
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umowy z firmami wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych. W umowach tych zostan¹ okreœlone poziomy odzysku poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych, jakie firma bêdzie musia³a
uzyskaæ.
Powszechny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bêdzie wprowadzony w ca³oœci
na pocz¹tku 2008 r. Po tym okresie powinna nast¹piæ wyraŸna poprawa w zakresie osi¹ganych poziomów odzysku.
Harmonogram Realizacji Przedsiêwziêæ dla
Miasta Wroc³awia, realizowanych przez Zarz¹d
Gospodarki Odpadami, dla potrzeb zadañ okreœlonych w PGO, przedstawiono w tabeli 10 (dane
ZGO).

6.10. Finansowanie gospodarki
odpadami
Na realizacjê zadañ inwestycyjnych z zakresu
gospodarki odpadami przeznaczono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) Miasta Wroc³awia oko³o 34 mln z³ w latach 2006-2007, w tym
ponad 22 mln z³ ze œrodków unijnego Funduszu
ISPA, którego projekty od dnia akcesji (1 maja
2004 r.) kontynuowane s¹ jako projekty Funduszu
Spójnoœci (FS) (tabela 11). W ramach wspó³finansowania z funduszy ISPA/FS do koñca 2007 r.
dokoñczona zostanie realizacja projektu pod nazw¹
„Gospodarka odpadami sta³ymi we Wroc³awiu,
etap I” (2000/PL/16/P/PE/018), obejmuj¹cego
m.in.:
• rekultywacjê sk³adowiska odpadów na Maœlicach,
• zaprojektowanie i realizacjê minimalizacji produkcji odpadów, systemu segregacji i recyklingu w mieœcie, obni¿enie obci¹¿enia sk³adowisk
odpadami,
• wdro¿enie instytucjonalnego programu rozwoju, maj¹cego na celu poprawê organizacji i uregulowanie us³ug gospodarki odpadami w mieœcie.
Do koñca 2006 r. planowane jest przygotowanie
kolejnego wniosku o dofinansowanie z funduszy
UE w latach 2007-2008, dla potrzeb realizacji II
fazy Programu Rozwoju Us³ug Gospodarki Odpadami, na kwotê oko³o 9 mln z³ (tabela 12). Prace

w tym zakresie koordynuje Biuro Funduszu Spójnoœci, powo³ane w lutym br. w strukturze Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM we Wroc³awiu.
Zapisy w WPI uwzglêdniane s¹ przy opracowywaniu projektów bud¿etu Miasta Wroc³awia
w zakresie wydatków maj¹tkowych na kolejne lata
bud¿etowe.
6.11. Podsumowanie
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Wroc³awia okreœli³ nowe kierunki polityki gospodarowania odpadami, zgodnie z którymi nast¹pi³ podzia³
zadañ przypisywanych uczestnikom podejmuj¹cym dzia³alnoœæ w zakresie gospodarowania odpadami, pozostawiaj¹c sferê organizowania, koordynacji, wdra¿ania, zarz¹dzania i nadzoru systemu
selektywnej zbiórki jednostkom organizacyjnym
miasta, zaœ sferê wykonawstwa wyspecjalizowanym przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano do realizacji wariant polegaj¹cy na budowie przez miasto instalacji uzupe³niaj¹cych
w stosunku do istniej¹cych i planowanych przez
przedsiêbiorców zbieraj¹cych odpady, aby miasto
mog³o zrealizowaæ zak³adane pu³apy odzysku.
Kluczow¹ inwestycj¹ bêdzie prawdopodobnie
instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych.
Znaczn¹ i kosztown¹ uci¹¿liwoœci¹ pozostaj¹
nadal pojawiaj¹ce siê dzikie wysypiska odpadów.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e stopniowe uszczelnianie
systemu, poprzez œcis³¹ ewidencjê umów zawieranych z w³aœcicielami nieruchomoœci, wraz z prowadzonymi jak dot¹d dzia³aniami kontrolnymi, jeœli nie wyeliminuj¹, to istotnie zmniejsz¹ skalê tego
zjawiska.
Znacz¹ce wsparcie dla planowanych inwestycji
miejskich stanowi³oby wspó³finansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci, o ile przygotowywane
projekty zostan¹ pozytywnie ocenione.
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Tab. 10.
Harmonogram Realizacji Przedsiêwziêæ dla Miasta Wroc³awia, realizowanych przez
Zarz¹d Gospodarki Odpadami dla potrzeb zadañ okreœlonych w PGO (dane ZGO).
Rok

2006

2006

Zadania
Rozszerzenie selektywnej
zbiórki odpadów
Organizacja stanowiska do
magazynowania odpadów
niebezpiecznych

2006

Organizacja Mobilnego Punktu Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych

2006

Likwidacja nielegalnych sk³adowisk
odpadów

2006

Obiektu demonta¿u odpadów
wielkogabarytowych

2006

2006

2006
2007
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2006-2008

2009-2012
2009-2012
2009-2012
2009-2012

2009-2012

Stacja przerobu odpadów budowlanych
(planowany termin budowy instalacji
zostanie przesuniêty na okres
wynikaj¹cy z uzasadnionych potrzeb
realizacji tego typu inwestycji
przez Gminê.)

Zapewnienie rezerwy terenowej
na magazynowanie odpadów
Kompostownia pryzmowa
Kompostowania pryzmowa
Rozsz erzenie selektywnej zbiórki
odpadów
Likwidacja nielegalnych sk³adowisk
odpadów
Rozsz erzenie zbiórki odpadów
niebezpiecznych
Organizacja Punktów Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów (PDGO)
Nadzór nad selektywn¹ zbiórk¹
odpadów na terenie Wroc³awia

Budowa/rozbudowa kompostowni
lub instalacji do fermentacji
Zapobieganie i likwidacja „dzikich
wysypisk”
Dalsze rozszerzenie selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych
Organizacja Punktów Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów
Niebezpiecznych
Dalszy ci¹g realizacji przedsiêwziêæ
z lat 2006-2008

Sposób realizacji
Zakup oko³o 90-140 pojemników do selektywnej zbiórki.
Pojemniki przekazane zostan¹ do obs³ugi zewnêtrznych
podmiotów wy³onionych w drodze przetargu.
Opracowanie planu zbierania przeterminowanych lekarstw:
zakup oko³o 50 pojemników na przeterminowane lekarstwa,
rozstawienie ich w wyznaczonych miejscach Wroc³awia,
kampania reklamowa.
Wspó³praca z organizacj¹ „Reba” oraz operatorem
w zakresie zbierania zu¿ytych baterii.
Akcja pilota¿owa odbioru i unieszkodliwiania od mieszkañców
Wroc³awia zu¿ytego sprzêtu AGD. Wy³oniona w drodze przetargu
firma bêdzie odbieraæ odpady niebezpieczne z³o¿one
w wyznaczonych miejscach pochodz¹ce
z gospodarstw domowych.
Wy³oniona w drodze przetargu firma bêdzie likwidowaæ
nielegalne sk³adowiska odpadów na zlecenie ZGO. Przewiduje
3
siê likwidacjê oko³o 15 000 m odpadów pochodz¹cych z tzw.
„dzikich sk³adowisk”.
Odpady wielkogabarytowe dostarczone od mieszkañców
Wroc³awia bêd¹ przekaz ywane do firmy wy³onionej w drodze
przetargu w celu rozmontowywania odpadów
i zagospodarowania ich w odpowiedni sposób. Przewiduje siê
3
unieszkodliwiæ oko³o 21 333 m odpadów zebranych w ramach
akcji „czyste osiedla”.
W chwili obecnej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
unieszkodliwianie i odzysk odpadów budowlanych winny
prowadziæ firmy w wyniku prac, których powy¿sze odpady s¹
wytwarzane. Obecnie na rynku funkcjonuj¹ przedsiêbiorcy
prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie przerobu i odzysku
materia³ów u¿ytecznych z odpadów budowlanych. O podjêciu
dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ gminnej instalacji tego typu
decydowaæ bêdzie niezabezpieczenie przez prywatnych
przedsiêbiorców zapotrz ebowania rynkowego
na powy¿sze us³ugi.
Znalezienie odpowiedniego terenu na lokalizacjê tymczasowego
miejsca gromadzenia odpadów powsta³ych z sytuacjach klêsk
¿ywio³owych oraz innych zagro¿eñ.
Opracowanie projektu kompostowni pryzmowej dla odpadów
z pielêgnacji terenów zielonych
Realizacja projektu kompostowni pryzmowej dla odpadów
z pielêgnacji terenów zielonych
Dalszy zakup pojemników do selektywnej zbiórki
(uzale¿niony od potrzeb).
Dalsza likwidacja powstaj¹cych „dzikich wysypisk”
Dalszy zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych
(uzale¿niony od potrzeb).
Organizacja 2 -3 punktów PDGO, gdzie mieszkañcy bêd¹ mogli
dostarczaæ wysegregowane odpady komunalne.
Stworzenie bazy danych o zbieranych, odzyskiwanych
i unieszkodliwianych odpadach pochodz¹cych z terenu
Wroc³awia (na podstawie danych uzyskiwanych od firm
zajmuj¹cych siê odpadami)
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Tab. 11.
Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami do roku 2007, w tym zadania
które otrzyma³y dofinansowanie z funduszy UE [14].
Nak³ady w t ys. z³
Zadanie

Lata realizacji
Ogó³em

Realizacja programu Rozwoju
Us³ug Gospodarki Odpadami
/ISPA/
Œrodki w³asne

2001 - 2007

Œrodki UE

Do
2006

W latach
planu

2006

2007

68 250

34 600

33 650

74 0

32 910

29 267

17 967

11 300

740

10 560

38 983

16 633

22 350

0

22 350

Tab. 12.
Zestawienie zadañ inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami, przewidzianych
do aplikowania o dofinansowanie z funduszy UE w latach 2007-2008 [14].
Zadanie
Realizacja programu
Rozwoju Us³ug
Gospodarki Odpadami
/Fundusz Spójnoœci/
- II faza
Œrodki w³asne
Œrodki UE

Lata realizacji
2007 - 2008

Ogó³em

Do 2006

20 000

0

8 000
12 000

0
0

Literatura
Podstawowe akty prawne (w nawiasie [.] iloœæ
przepisów wykonawczych):
1. Ustawa Prawo ochrony œrodowiska z dn. 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
z póŸn. zmianami) [105].
2. Ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci w gminach (Dz. U. 1996 nr 132,
poz. 622 z póŸn. zm.) [3].
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.) [52].
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr
63, poz. 638 z póŸn. zm.) [9].
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach
przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej. (Dz. U. 2001 nr 63,
poz. 639 z póŸn. zm.) [19].
6. Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
2005 nr 25, poz. 202) [12].

Nak³ady w t ys. z³
W latach
2006
planu
20 000
0

8 000
12 000

0
0

2007

2008

5 500

14 500

2 200
3 300

5 800
8 700

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. 2005 nr 180, poz. 1495) [16].
8. Pozosta³e akty prawne oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw dostêpne
w aktualizowanym serwisie aktów prawnych
na stronie internetowej Ministerstwa Œrodowiska i Sejmu RP: mos.gov.pl/1akty_prawne
9. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjêty
uchwa³¹ Rady Ministrów w paŸdzierniku 2002
r. i og³oszony w Monitorze Polskim (M.P. Nr
11, poz. 159).
10. Plan Gospodarki Odpadami województwa dolnoœl¹skiego, uchwalony 29.04.2004 r.
Wa¿niejsze akty prawa lokalnego:
11. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Wroc³awia, Wroc³aw 2005 r. (za³¹cznik do uchwa³y nr
XXXIII/2301/06 Rady Miejskiej Wroc³awia
z dn. 20 stycznia 2005 roku w sprawie przyjêcia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta
Wroc³awia)
12. Uchwa³a nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej
Wroc³awia z dn. 29 grudnia 2005 roku w spra-
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wie wprowadzenia Regulaminu utrzymywania
czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Wroc³aw
13. Og³oszenie Nr 1 Prezydenta Wroc³awia z dnia
12 kwietnia 2006 r. w sprawie okreœlenia wymagañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca
ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci oraz na opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych na terenie Miasta Wroc³awia, zmienione
Og³oszeniem Nr 2 Prezydenta Wroc³awia
z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zmiany za³¹cznika nr 2 do Og³oszenia nr 1 Prezydenta
Wroc³awia z dnia 12 kwietnia 2006 r.
14. Uchwa³a nr XLVII/3020/06 Rady Miejskiej
Wroc³awia z dn. 16 lutego 2006 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wroc³awia na lata 2006-2010, zmieniona Uchwa³¹ nr LI/3138/06 Rady Miejskiej
Wroc³awia z dn. 18 maja 2006 roku.
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7. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI
AWARIAMI
7.1. Uwagi ogólne
Cz³owiek funkcjonuj¹cy w œwiecie wspó³zale¿nych zjawisk spo³ecznych, psychologicznych,
i przyrodniczych, musi sobie zdawaæ sprawê
z obecnoœci substancji niebezpiecznych w swoim
otoczeniu. W krajach rozwiniêtych przywi¹zuje siê
du¿¹ wagê do zagadnieñ bezpieczeñstwa ekologicznego i chemicznego. Doœwiadczenie pokazuje,
¿e wiêksze i mniejsze katastrofy zdarzaj¹ siê i bêd¹
siê zdarzaæ w przysz³oœci. Rocznie, zarówno na
œwiecie, jak i w Polsce, notuje siê wiele zdarzeñ
o charakterze nadzwyczajnych zagro¿eñ.
Planowanie przeciwdzia³ania awariom i katastrofom oraz analizy ryzyka ich wyst¹pienia s¹
domen¹ profesjonalistów, ale okreœlenie poziomu
„akceptowalnego ryzyka” jest problemem spo³ecznym i politycznym, poniewa¿ ryzyka z ¿ycia spo³ecznoœci wykluczyæ siê nie da. Pytanie o „akceptowalny poziom ryzyka” pozostaje otwarte, zarówno na œwiecie, jak i w naszym kraju, jest to bowiem
problem bardzo szeroki, a zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeñstwa jest zadaniem kosztownym i wymagaj¹cym wysokiego poziomu organizacji i koordynacji struktur pañstwowych, samorz¹dowych i prywatnych. Dobra koordynacja dzia³añ i wspó³praca oraz solidarnoœæ spo³ecznoœci lokalnej mo¿e pomóc osi¹gn¹æ lepszy poziom bezpieczeñstwa ni¿szym kosztem.
Wysoki, relatywnie do innych miast Polski, poziom poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców
Wroc³awia, to efekt d³ugotrwa³ej i systematycznej
pracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za
t¹ sferê ¿ycia spo³ecznego. Szczególn¹ w tym zas³ugê ma wroc³awski samorz¹d. Urz¹d Miejski
Wroc³awia skorzysta³ z mo¿liwoœci wp³ywania na
stan bezpieczeñstwa miasta przedk³adaj¹c w 2004
roku Radzie Miejskiej do uchwalenia „Program
Poprawy Bezpieczeñstwa we Wroc³awiu w latach
2005-2008”, na którego realizacjê w minionym
roku przeznaczono kwotê w wysokoœci 2 mln z³.
Zmieniaj¹ca siê sytuacja ekonomiczna wielu
firm Wroc³awskich, powoduje, ¿e przemys³owa
mapa miasta ulega ci¹g³ym przeobra¿eniom. Do
wielu du¿ych firm na terenie miasta, takich jak:
ABB Dolmel, Fabryka Œrodków do Prania i Mycia
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Cussons, Adtranz-Pafawag oraz spó³ki gie³dowe:
Hutmen, Polar, Polifarb, Wroc³aw-Cieszyn, Viscoplast i Wrozamet, do³¹czaj¹ kolejne, takie jak np.
spó³ki koncernu Volvo. Obecnie na terenie miasta
funkcjonuje 92 363 podmiotów gospodarczych,
z których najwiêksz¹ rolê w gospodarce regionu
odgrywa przemys³ œrodków transportu, maszynowy, elektrotechniczny, konstrukcji metalowych
oraz przemys³ spo¿ywczy.
Dziêki du¿ym inwestycjom zagranicznym
w okolicach Wroc³awia, w tzw. wêŸle bielañskim,
powsta³y fabryki firm Cadbury (wyroby czekoladowe), Cargill (syrop glukozowy) i inne. Taki rozwój niesie z jednej strony dynamiczny rozwój regionu, z drugiej – generuje ryzyko powstania zagro¿eñ, wœród nich tak¿e zagro¿enia awariami
i katastrofami chemicznymi.

Jednak to nie stosowanie na co dzieñ substancji
chemicznych generuje najwiêksze niebezpieczeñstwo. Sytuacja ekonomiczna kraju, potrzeba dostosowania produkcji do norm europejskich, koniecznoœæ osi¹gania konkurencyjnoœci i w koñcu zmiana
polityki zagranicznej doprowadzi³a do zmniejszenia tzw. zapasów bie¿¹cych na potrzeby produkcyjne. Nawet najwiêksze zak³ady chemiczne przechowuj¹ w swoich sk³adach tylko czêœæ mo¿liwych
do zmagazynowania surowców (czêsto substancji
niebezpiecznych) potrzebnych do produkcji.
W zwi¹zku z tym zachodzi potrzeba czêstszego
uzupe³niania tych rezerw. Sytuacja ta generuje rosn¹c¹ iloœæ przewo¿onej masy, co w konfrontacji
z rosn¹cym natê¿eniem ruchu w skali globalnej,
stwarza powa¿ne zagro¿enie nie tylko dla uczestników ruchu, ale tak¿e dla osób przebywaj¹cych
w pobli¿u tras przewozu.

7.2. Organizacja transportu
kołowego niebezpiecznych
substancji chemicznych przez
Wrocław

Wœród czynników powoduj¹cych wzrost zagro¿enia, jakie niesie ze sob¹ transport substancji toksycznych najwiêksze znaczenie maj¹: liczba transportów (zw³aszcza w transporcie samochodowym), stan techniczny pojazdów i zbiorników s³u¿¹cych do transportu, szcz¹tkowy lub ca³kowity
brak monitoringu transportów, nieprzestrzeganie
miêdzynarodowych przepisów dotycz¹cych przewozu substancji niebezpiecznych (ADR, RID),
brak wydzielonych bezpiecznych tras przewozu
(ma³a iloœæ obwodnic w du¿ych aglomeracjach)
i wreszcie trudne do sprecyzowania miejsce ewentualnej awarii.

Przedsiêwziêcia organizacyjne podjête we
Wroc³awiu w zakresie transportu niebezpiecznych
substancji chemicznych mia³y na celu usprawnienie i uporz¹dkowanie przejazdu przez tereny zainwestowania miejskiego pojazdów przewo¿¹cych
materia³y niebezpieczne, jak równie¿ transport
materia³ów niebezpiecznych, których miejscem
docelowym s¹ zak³ady przemys³owe Wroc³awia.
Transport ko³owy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, z powodu braku obwodnic,
z koniecznoœci kierowany jest czêsto bezpoœrednio
przez miasto. Dla mieszkañców Wroc³awia jest on
jednym z wielu dodatkowych utrudnieñ ¿ycia codziennego, a jego uci¹¿liwoœæ wynika z faktu, ¿e
miasto znajduje siê na trasie ³¹cz¹cej zak³ady produkuj¹ce toksyczne œrodki przemys³owe z ich odbiorcami.
„Chemia ¿ywi, leczy i ubiera” – z tym sformu³owaniem spotyka siê ka¿dy uczeñ, który rozpoczyna naukê chemii. Jednak czy którykolwiek nauczyciel dodaje do tego stwierdzenia, ¿e chemia
mo¿e równie¿ zabijaæ? Coraz powszechniej stosowane ró¿norodne preparaty i substancje chemiczne
tworz¹ barwny, aczkolwiek czêsto bardzo niebezpieczny kalejdoskop substancji, które otaczaj¹ nas
w ¿yciu codziennym.

Najwiêkszym zagro¿eniem jest transport substancji niebezpiecznych, a najbardziej powszechnym œrodkiem przewozu materia³ów niebezpiecznych jest transport samochodowy, który z roku na
rok zwiêksza asortyment i iloœæ przewo¿onych
materia³ów. Na przyk³ad na terenie województwa
dolnoœl¹skiego amoniak jako czynnik ch³odz¹cy
wykorzystywany jest w 36 zak³adach (³¹cznie oko³o 379,8 t), z czego na terenie miasta Wroc³awia
czynnych jest 13 instalacji ch³odniczych. Iloœæ
amoniaku znajduj¹ca siê w tych instalacjach kszta³tuje siê na poziomie oko³o 80,7 t.
Transport drogowy realizowany jest w dwóch
wariantach: na trasach d³ugich dla zamówieñ jednorazowych (max. do 40 t) oraz na trasach krótkich
w obrocie hurtowym do poszczególnych odbiorców. Drogowa sieæ komunikacyjna województwa
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dolnoœl¹skiego (56,9 km dróg na 100 km2), nale¿y
do najlepiej rozwiniêtych w kraju. £¹czna d³ugoœæ
dróg przebiegaj¹cych przez teren województwa
wynosi 5.529 km, z czego blisko 10% stanowi¹
drogi o znaczeniu krajowym, a blisko 50% to drogi
wojewódzkie. Przez województwo przebiegaj¹
drogi ³¹cz¹ce zachodni¹ i wschodni¹ czêœæ Europy
oraz pó³nocn¹ (z Pó³wyspu Skandynawskiego)
z po³udniow¹ czêœci¹ kontynentu. Brak obwodnic
i sieci dróg szybkiego ruchu stwarza okreœlone problemy zwi¹zane z transportem towarowym,
zw³aszcza w okolicach miast po³o¿onych przy drogach o najwiêkszym natê¿eniu ruchu.
Znaczna czêœæ ³adunków, w tym równie¿ materia³y niebezpieczne, przewo¿ona jest drogami
przebiegaj¹cymi przez Wroc³aw. Wewnêtrzny
uk³ad komunikacyjny miasta utworzony przez sieæ
ulic o d³ugoœci oko³o 1800 km oraz blisko 100
mostów i wiaduktów ma uk³ad koncentryczny. Na
po³udniowych obrze¿ach Wroc³awia, w tzw. „wêŸle bielañskim”, krzy¿uj¹ siê najwa¿niejsze dla gospodarki regionu drogi, tj.:
• A4 z Olszyny i Zgorzelca w kierunku Krakowa
i Przemyœla,
• nr 8 z Kudowy i K³odzka w kierunku Warszawy,
• nr 5 z Jeleniej Góry w kierunku Poznania
i Gdañska.
Do centrum Wroc³awia prowadz¹ drogi tranzytowe z kierunków Jeleniej Góry, K³odzka, Zielonej
Góry, Poznania i Warszawy.
Stosunkowo du¿y udzia³ w iloœci przewo¿onych
przez obszar województwa materia³ów niebezpiecznych maj¹ produkty przerobu ropy naftowej,
stwarzaj¹ce równie¿ zagro¿enie ekologiczne.
Wielkoœæ zagro¿enia jest pochodn¹ iloœci przewo¿onych produktów. Rozszczelnienie zbiorników –
autocystern s³u¿¹cych do przewozu paliw p³ynnych stwarza realne niebezpieczeñstwo ska¿enia
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych
warstw wodonoœnych. Rozmiary zjawiska spe³niaæ
mog¹ w wiêkszoœci przypadków kryteria pozwalaj¹ce zakwalifikowaæ je do nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska, a skutki ich w skrajnych przypadkach mog¹ byæ porównywalne z katastrof¹ ekologiczn¹.
Na obszarze województwa usytuowanych jest
6 parkingów (rys. 1) dla pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, z czego cztery
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w bezpoœrednim s¹siedztwie Wroc³awia (Tab. 1).
Przystosowane s¹ one do postoju tego typu pojazdów. Pojemnoœæ i standard parkingów jest zró¿nicowany. Iloœæ miejsc postojowych po³o¿onych
wzd³u¿ dróg A-4, nr 4, nr 5 i nr 8 jest niewystarczaj¹ca w stosunku do natê¿enia ruchu drogowego,
co jest szczególnie uci¹¿liwe podczas okresowo
wprowadzanych ograniczeñ w ruchu dla samochodów ciê¿arowych.
Wymagania, jakie s¹ stawiane omawianym parkingom, okreœla rozporz¹dzenie ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia
2003 r. w sprawie parkingów, na które s¹ usuwane
pojazdy przewo¿¹ce towary niebezpieczne (Dz. U.
z dnia 16 wrzeœnia 2003 r.). W myœl §2 tego rozporz¹dzenia stawiane siê nastêpuj¹ce wymagania:
1. Parking, na który s¹ usuwane pojazdy przewo¿¹ce towary niebezpieczne, powinien mieæ nie
mniej ni¿ dwa stanowiska postojowe dla tych
pojazdów i byæ usytuowany w odleg³oœci nie
mniejszej ni¿:
1) 30 m – od stanowisk postojowych dla innych
pojazdów, urz¹dzeñ in¿ynieryjnych niezwi¹zanych z parkingiem oraz budynków, z wy³¹czeniem obiektów, o których mowa
w pkt 3;
2) 40 m – od lasu o powierzchni powy¿ej 3 ha,
gazoci¹gów wysokiego ciœnienia i torów kolejowych;
3) 300 m – od budynków mieszkalnych i innych
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ujêæ
wody, studni publicznych, urz¹dzeñ s³u¿¹cych do magazynowania i uzdatniania wody.
2. Parking, o którym mowa w ust. 1, powinien byæ
wyposa¿ony w:
1) odpowiednie znaki drogowe i informacyjnoostrzegawcze;
2) sprzêt przeciwpo¿arowy:
a) gaœnicê przewoŸn¹ 25 kg proszkow¹ lub
CO2,
b) dwie gaœnice proszkowe 6 kg,
c) 2 koce gaœnicze,
d) skrzyniê zawieraj¹c¹ co najmniej 1 m3 piasku,
e) substancje i materia³y neutralizuj¹ce.
3. Parking maj¹cy ponad 4 stanowiska postojowe
dla pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne powinien mieæ Ÿród³o wody o wydajnoœci co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w iloœci
100 m3 w przeciwpo¿arowym zbiorniku wod-
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Tab. 1.
Parkingi dla pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne w s¹siedztwie
Wroc³awia.
Lp.
Lokalizacja (adres)
1 Wroc³aw przy Hotelu IRYS ul. Irysowa 1
2 Wroc³aw Transbud al. Armii Krajowej 53
3 Œlê¿a - gmina Kobierzyce, droga A4 - 154,4 km
powiat wroc³awski
4 Cieszyce - gmina Kobierzyce, droga nr 8 - 346,0 km
- powiat wroc³awski

Iloœæ miejsc parkingowych
50
100
6
6

Rys. 1.
Parkingi przystosowane do postoju pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi.
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nym, zgodnie z zasadami okreœlonymi w przepisach dotycz¹cych przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê.
4. Stanowisko postojowe dla pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne:
1) nie powinno byæ usytuowane w zag³êbieniach terenu, na terenie podmok³ym oraz

w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 m od rowów,
studzienek i urz¹dzeñ melioracyjnych;
2) powinno mieæ odrêbny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urz¹dzenia do
zbierania i neutralizacji wycieków substancji
niebezpiecznych.
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5. Nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne
powinna byæ utwardzona, nienasi¹kliwa oraz
zapobiegaj¹ca przenikaniu materia³ów niebezpiecznych do gruntu, urz¹dzeñ wodnych i wód.
6. Ukszta³towanie nawierzchni stanowiska postojowego dla pojazdów przewo¿¹cych towary
niebezpieczne powinno uniemo¿liwiaæ rozprzestrzenianie siê ewentualnego rozlewiska
materia³ów niebezpiecznych poza terenem stanowiska.
7. Do stanowiska postojowego dla pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne powinien byæ
zapewniony dojazd o parametrach technicznych
okreœlonych w odrêbnych przepisach dotycz¹cych warunków, jakim powinny odpowiadaæ
drogi po¿arowe.
Na obszarze miasta corocznie wzrasta liczba
zdarzeñ z udzia³em substancji zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu mieszkañców oraz gro¿¹cych katastrof¹ ekologiczn¹. Liczbê interwencji z udzia³em
specjalistycznego samochodu ratownictwa chemicznego przedstawia rysunek 2.
Rys. 2.
Liczba zdarzeñ z udzia³em substancji
zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu
mieszkañców na obszarze Wroc³awia.
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W roku 2003 na terenie dzia³ania Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wroc³awiu odnotowano ogó³em 129 interwencji z udzia³em specjalistycznego samochodu ratownictwa
chemicznego, w roku 2004 odnotowano wzrost
interwencji o ponad 52%, a ogólna liczba interwencji wynios³a 198, by w 2005 roku ponownie wzrosn¹æ o ponad 10% i zamkn¹æ siê ogóln¹ liczb¹ 219
interwencji. Wa¿niejsze wydarzenia odnotowane
na terenie miasta w ci¹gu ostatnich trzech lat przedstawia tabela 2.
W celu usprawnienia i uporz¹dkowania przejazdu przez Wroc³aw pojazdów przewo¿¹cych
materia³y niebezpieczne, jak równie¿ transportu
materia³ów niebezpiecznych, których miejscem
docelowym s¹ zak³ady przemys³owe, w czerwcu
1993 r. rozpoczêto prace nad organizacj¹ transportu drogowego przez miasto i ówczesne województwo wroc³awskie. Wspólnie z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji, Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, Wydzia³ami Komunikacji Urzêdu Wojewódzkiego
i Miejskiego opracowano projekty techniczne
„Oznakowanie tras przewozu substancji niebezpiecznych” dla miasta Wroc³awia i województwa
wroc³awskiego. W 1994 roku, po zatwierdzeniu
projektów technicznych przez wojewodê wroc³awskiego zosta³y oznakowane trasy przejazdu
(Rys. 3, 4).
W zwi¹zku z tym, ¿e przez ostatnie cztery lata
niewiele zmieni³o siê w poprawie przewozu niebezpiecznych substancji przez miasto Wroc³aw,
a krytykowane przez autorów publikacji wytypowane trasy i niezgodny z prawem sposób oznakowania w dalszym ci¹gu funkcjonuj¹ na terenie
miasta, pozwolimy sobie przypomnieæ na czym ten
„iluzoryczny” projekt poprawy bezpieczeñstwa siê
opiera³. Otó¿ opracowanie projektu dla miasta
Wroc³awia oraz jego ca³kowita realizacja objê³y
swym zakresem teren miasta, a w szczególnoœci
ci¹gi ulic stanowi¹cych po³¹czenia uzgodnione
z zak³adami dostarczaj¹cymi materia³y niebezpieczne spoza miasta z jednostkami odbieraj¹cymi
zlokalizowanymi we Wroc³awiu.
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Liczba zdarzeñ z udzialem substancji
niebezpiecznych

W zakresie oznakowania przewidziano wykorzystanie typowych znaków wg rozporz¹dzenia
w sprawie znaków i sygna³ów drogowych z niezbêdnymi uzupe³nieniami wynikaj¹cymi z charak-
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Tab. 2.
Wybrane zdarzenia ratownictwa chemiczno-ekologicznego w latach 2000-2005
z udzia³em niebezpiecznych substancji chemicznych na terenie miasta Wroc³awia.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Data, miejsce
30.05.2003
Czernica

Rodzaj zdarzenia
Przewróci³ siê samochód
ciê¿arowy przewo¿¹cy
butle gazowe

27.02.2004
Wroc³aw
ul. D³uga

Samochód ciê¿arowy przewo¿¹cy
butle z gazem propan-butan
zahaczy³ ³adunkiem o wiadukt
kolejowy

23.04.2004
Wroc³aw
ul. Miñska

Porozrzucane s³oiki
z chemikaliami na nieu¿ytkach
po by³ym gospodarstwie
ogrodniczym
W budynku mieszkalnym
wielorodzinnym uleg³
uszkodzeniu g³ówny zawór
gazowy
Wyciek na stacji paliw ok. 200 l
etyliny z dystrybutora

25.10.2004
Wroc³aw ul.
Nowodworska
21.11.2004
Wroc³aw
ul. S³ubicka
23.11.2004
Wroc³aw
ul. Morelowskiego

16.06.2005
Wroc³aw
ul. Cieszyñskiego
27.05.2005
Wroc³aw
ul. Paprotna

W budynku gimnazjum
rozpylono gaz pieprzowy

Budynek Muzeum Miejskiego
Arsena³u. Eksplozja butli
z gazem gaœniczym
Przewróci³ siê ci¹gnik siod³owy
przewo¿¹cy olej napêdowy

8.

teru przekazywanych informacji. Przy realizacji
tego projektu pope³niono wiele b³êdów i tak:
• z³amano obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce
przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych (ADR) ratyfikowane przez Polskê w 1975 r.;
• wprowadzono nowe znaki drogowe niezgodne
z przepisami kodeksu drogowego i tym samym
niezrozumia³e przede wszystkim dla przewoŸników zagranicznych;
• zastosowane znaki maj¹ charakter znaków informacyjnych lub te¿ uzupe³niaj¹cych, natomiast strefy miasta szczególnie wra¿liwe na

Opis wykonywanych dzia³añ
Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, neutralizacja
rozlanego paliwa oraz
sprawdzenie szczelnoœci butli
Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, przeprowadzenie
pomiarów, ewakuacja osób
z dwóch znajduj¹cych siê
w pobli¿u budynków biurowych
Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia

Ewakuacja mieszkañców,
przeprowadzenie pomiarów
i przewietrzenia budynku
Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia
i ograniczenie rozlewiska
Przeprowadzenie pomiarów,
udzielenie pomocy
przedmedycznej
poszkodowanym, ewakuacja
uczniów i nauczycieli
Przewietrzenie pomieszczeñ za
pomoc¹ wentylatora osiowego
i przeprowadzenie pomiarów
Ogr aniczenie i ca³kowite
zatrzymanie wy cieku,
przepompowanie pozosta³ego
paliwa do podstawionej
cysterny, ograniczenie zasiêgu
i likwidacji powsta³ego na
skutek wycieku rozlewiska

zagro¿enie materia³ami niebezpiecznymi nale¿a³oby chroniæ zgodnie z kodeksem drogowym
precyzyjnymi znakami zakazu, np.: „zakaz
wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi
lub ³atwopalnymi”, „zakaz wjazdu pojazdów
z materia³ami niebezpiecznymi”, „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami, które mog¹ skaziæ
wodê” oraz znakiem nakazu: „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi”.
• do przejazdu przez Wroc³aw wyznaczono drogi
ni¿szej kategorii, czêsto w¹skie i krête, przebie-
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Fot. 1.
Wypadek ciê¿arówki przewo¿¹cej mia³ wêglowy w centrum Wroc³awia
– ul. Powstañców Œl. (fot. M. Janusz).

Rys. 3.
Trasy dojazdu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi do zak³adów na terenie
miasta Wroc³awia.

Trasy
Trasy

gaj¹ce w pobli¿u osiedli domków jednorodzinnych, wyd³u¿aj¹c tym samym czas przejazdu
samochodów transportuj¹cych niebezpieczne
substancje i tym samym wyd³u¿enie czasu potencjalnego zagro¿enia;
• mijaj¹ce lata i zmiany w organizacji ruchu drogowego spowodowa³y „wybrakowanie” istnie-

j¹cego systemu; zasadnym by³o i jest, aby usun¹æ niepe³ne oznakowania tras przejazdu, gdy¿
czêsto powoduj¹ one zjechanie z g³ównych tras
oraz kluczenie pojazdów po bocznych uliczkach, co w efekcie podwy¿sza zagro¿enie niebezpieczeñstwem kolizji drogowych.
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Rys. 4.
Trasy objazdu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi dla miasta Wroc³awia.

Trasy objazdu

Aby omawiany system dzia³a³ zgodnie z za³o¿eniem wydano informatory dotycz¹ce zasad przewozu materia³ów niebezpiecznych na terenie województwa wroc³awskiego i miasta Wroc³awia
zawieraj¹ce niezbêdne informacje dla przewoŸników, nadawców i odbiorców niebezpiecznych
materia³ów, dotycz¹ce warunków przewozu i okreœlaj¹ce trasy przejazdu przez miasto dla œrodków,
które maj¹ odbiorców na terenie Wroc³awia, a tak¿e drogi objazdu obszarów gêsto zaludnionych.
Brak wydania w jêzykach obcych powoduje, ¿e
informatory te s¹ niedostêpne dla przewoŸników
zagranicznych.
Z charakteru wybranych na potrzeby niniejszego opracowania akcji ratowniczych, (Tab. nr 2),
które podjête zosta³y przez Jednostkê RatowniczoGaœnicz¹ Komendy Miejskiej PSP w obrêbie aglomeracji miejskiej Wroc³awia na przestrzeni lat
2003-2005 wynika, ¿e szczególnym nadzorem
powinno siê obj¹æ wszelkie miejskie urz¹dzenia
i sta³e instalacje, m.in. gazowe. Dokonuj¹c przegl¹dów okresowych i kalibracji tych urz¹dzeñ nale¿y
zapewniæ bezpieczeñstwo w strefie zagro¿enia
wybuchem nie tylko mieszkañcom, ale i ratownikom pracuj¹cym pod bezpoœrednim zagro¿eniem
w czasie ich awarii.

Miasto musi zarezerwowaæ w swoim bud¿ecie
œrodki finansowe, które przeznaczy dla odpowiednich s³u¿ ratowniczych i komunalnych na dzia³ania
prewencyjne.
Interwencje zwi¹zane z wyciekiem niebezpiecznych substancji chemicznych z rozszczelnionych cystern lub te¿ autocystern, mog³yby stanowiæ
mniejsze zagro¿enie dla œrodowiska, jak równie¿
dla zdrowia i ¿ycia ludzi, gdyby nadzór nad ich
stanem technicznym w korelacji ze szkoleniem
spedytorów i przewoŸników by³ egzekwowany
przez odpowiednie s³u¿by pañstwowe.

7.3. Zmiany w Europejskiej Umowie
ADR (po 1 stycznia 2005 r.)
Jedn¹ z fundamentalnych zasad, na których
opiera siê konstrukcja polskich przepisów w dziedzinie transportu materia³ów niebezpiecznych, jest
ich powi¹zanie z prawem miêdzynarodowym,
w tym przede wszystkim z regulacjami przyjêtymi
przez Uniê Europejsk¹. Oœwiadczenie rz¹dowe
z dnia 29 stycznia 1999 r. dotyczy og³oszenia jednego z podstawowych aktów prawa europejskiego
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z zakresu bezpieczeñstwa transportu, jakim jest
niew¹tpliwie – sporz¹dzona w Genewie w 1957 r.
i od tego czasu wielokrotnie nowelizowana –
Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(zwana w skrócie umow¹ „ADR” ).
Jednolity tekst polski ukazuje siê od 1975 r., tj.
od czasu publikacji umowy po przyst¹pieniu do
niej naszego kraju (za³¹cznik do Dz.U. Nr 35
z 1975 r.). Wprowadzane w nastêpnych latach liczne zmiany – w szczególnoœci w zakresie przepisów
technicznych – publikowane by³y pocz¹tkowo
w ca³oœci, a nastêpnie ju¿ tylko og³aszano daty ich
wejœcia w ¿ycie, natomiast teksty zmian dostêpne
by³y w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz
w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Nale¿y tu dodaæ, ¿e w celu u³atwienia zainteresowanym dostêpu do umowy, resort transportu
publikowa³ kilkakrotnie jej tekst jednolity w formie
ksi¹¿kowej.
W dniu 16 wrzeœnia 2005 r. opublikowano
Oœwiadczenie rz¹dowe z dnia 26 lipca 2005 r.
w sprawie wejœcia w ¿ycie zmian do za³¹czników
A i B Umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), (Dz. U. Nr 178, poz. 1481).
W dniu 1 lipca 2005r uchwalono zmiany do ustawy
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141 poz.
1184). Zmiana ustawy wprowadza zmianê zasad
egzaminowania doradców do spraw bezpieczeñstwa w zakresie transportu drogowego towarów
niebezpiecznych, zgodnie z umow¹ europejsk¹
ADR. Ma ona na celu u³atwienie sposobu przed³u¿ania œwiadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat,
to znaczy, ¿e doradcy bêd¹ zdawali tylko czêœæ
testow¹ egzaminu bez æwiczenia praktycznego.
Jednak egzaminy dla doradców, przed³u¿aj¹ce
posiadane uprawnienia, bêd¹ prowadzone do momentu opublikowania nowych przepisów wykonawczych do ustawy na podstawie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia w sprawie uzyskiwania œwiadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeñstwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 Nr 237, poz.
2013), zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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Drug¹ istotn¹ zmian¹ w zakresie wyznaczania
doradców do spraw bezpieczeñstwa jest wprowadzenie do ustawy o transporcie drogowym naruszenia za niewyznaczenie doradcy. Na przedsiêbiorców, którzy nie dope³ni¹ tego obowi¹zku bêdzie nak³adana kara administracyjna w wysokoœci
5000 z³.
W dniu 24 paŸdziernika 2005r zosta³y opublikowane dwa rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
zwi¹zane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych:
1. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury oraz
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
7 paŸdziernika 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci w zakresie
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wype³nienia (Dz. U. Nr
207, poz. 1733).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
7 paŸdziernika 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowi¹zkowi zg³oszenia (Dz. U. Nr 207, poz.
1734).
Wskazane powy¿ej rozporz¹dzenia s¹ ostatnimi dwoma rozporz¹dzeniami, które zosta³y zmienione w wyniku zmiany ustawy z dnia 28 paŸdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671
ze zm.).
Materia³y (towary) niebezpieczne to takie materia³y i przedmioty, których przewóz – na podstawie
przepisów – jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach okreœlonych w przepisach
ADR. Przepisy ADR s¹ nowelizowane w cyklu
dwuletnim (z pocz¹tkiem roku nieparzystego). Tak
wiêc najnowsza wersja ADR pochodzi
z 01.01.2005 r. (szeœciomiesiêczny okres przejœciowy) i od tego czasu jest stosowana w Polsce.
(od 1 lipca 2005 r.).
Nowa struktura ADR uwzglêdnia zalecenia
oraz modelowe przepisy ONZ w zakresie transportu materia³ów niebezpiecznych. Najwa¿niejsze
zmiany, jakie wprowadzi³a nowelizacja umowy
ADR z dniem 1 stycznia 2005 roku to:
• ustalenie nowych zasad przed³u¿enia wa¿noœci
œwiadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeñstwa;
• modyfikacje definicji;

Powa¿ne awarie

194

• zniesienie mo¿liwoœci u¿ywania starych nalepek ostrzegawczych (bez numerów klas);
• wprowadzenie okresu przejœciowego dla szkolenia kursowego kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 tony, przewo¿¹cych towary niebezpieczne w iloœciach
wymagaj¹cych oznakowania pojazdów;
• wprowadzenie wymagañ w zakresie ochrony
³adunku („security”).

7.4. Wymagania w zakresie
ochrony ładunku1)
Wymagania dotycz¹ce ochrony ³adunku maj¹ na
celu zminimalizowanie ryzyka zwi¹zanego z u¿yciem towarów niebezpiecznych do umyœlnych
dzia³añ przestêpczych wymierzonych przeciwko
porz¹dkowi publicznemu i zawarte zosta³y w zno1)

Krzysztof Grzegorczyk Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – ADR 2005; Komentarz do nowelizowanej Umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), Warszawa 2005 r.

Tab. 3.
Wykaz towarów niebezpiecznych du¿ego ryzyka.
Iloœæ
Klasa

Podklasa
Cysterna (l)

Luzem (kg)

Sztuki przesy³ki
(kg)

1.1

Materia³y i przedmioty

a

a

0

1.2

Materia³y i przedmioty

a

a

0

1.3

Materia³y i przedmioty grup y
zgodnoœci C

a

a

0

1.5

Materia³y i przedmioty

0

a

0

3000

a

b

0

a

0

3000

a

b

Materia³y wybuchowe odczulone

a

a

0

4.1

Materia³y wybuchowe odczulone

a

a

0

4.2

Materia³y I grupy pakowania

3000

a

b

4.3

Materia³y I grupy pakowania

3000

a

b

Materia³y ciek³e utleniaj¹ce I grupy
pakow ania

3000

a

b

Nadchlorany, azotan amonowy oraz
na wozy na bazie azotanu amonowego

3000

3000

b

1

Gazy palne (kod klasyfikacyjny F)
2

3

Gazy truj¹ce (kody klasyfikacyjne
zawier aj¹ce litery T, TF, T C, T O , TFC lub
TO) z wy³¹czeniem aerozoli
Materia³y ciek³e zapalne I i II grupy
pakowania

5.1

6.1

Materia³y truj¹ce I grupy pakowania

0

a

0

6.2

Materia³y zakaŸne kategorii A

a

a

0

Materia³y promieniotwórcze
7

8

Materia³y ¿r¹ce I grupy pakow ania

30 00 A, (materia³ w specjalnej postaci) lub
odpowiednio 3000 A - i, w sztukach przesy³ki typu
B lub t ypu C
3000

a

b

a - nie dotyczy
b - niezale¿nie od iloœci towarów, przepisy rozdzia³u 1.10.3 nie maj¹ zastosowania.
UWAGA: W celu przeciwdzia³ania rozprzestrzenianiu materia³ów j¹drowych w transporcie miêdzynarodowym stosuje siê Konwencje o Ochronie Fizycznej Materia³ów
J¹drowych, uzupe³nion¹ zaleceniami IAEA INFCIRC/225 (Rev. 4).
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welizowanych za³¹cznikach A i B do umowy ADR,
a w nich dzia³ 1.10 „Przepisy dotycz¹ce ochrony
towarów niebezpiecznych”.
„Towarami niebezpiecznymi du¿ego ryzyka” s¹
towary, które mog¹ byæ u¿yte niezgodnie ze swoim
przeznaczeniem, np. w zamachach terrorystycznych, i spowodowaæ w ten sposób powa¿ne nastêpstwa w postaci licznych ofiar lub masowych zniszczeñ (tab. 3).
Celem wprowadzenia omawianych przepisów
jest przeciwdzia³anie:
• kradzie¿y œrodków transportu przewo¿¹cych
towary niebezpieczne w celu u¿ycia ich w zamachach terrorystycznych (np. cysterny z paliwami ciek³ymi lub gazami palnymi);
• kradzie¿y przewo¿onych towarów niebezpiecznych i nielegalnego ich u¿ycia (np. materia³ów wybuchowych);
• zamachów na œrodki transportu (np. na zaparkowane pojazdy).
Ochrona ³adunku powinna byæ realizowana
przez wszystkich uczestników przewozu, ze
szczególnym wskazaniem nadawcy i przewoŸnika
gdzie nale¿y podj¹æ wszelkie œrodki ostro¿noœci
w celu zminimalizowania ryzyka kradzie¿y lub
u¿ycia towarów niebezpiecznych niezgodnie z ich
przeznaczeniem, prowadz¹cego do zagro¿enia ludzi, mienia lub œrodowiska.
Dzia³ania w tej sferze powinny obejmowaæ:
• ogólne œrodki bezpieczeñstwa, takie jak identyfikacja kierowcy i przewoŸnika przez nadawcê
oraz ochrona miejsc za³adunku, sk³adowania
i roz³adunku (w przepisach drogowych wprowadzono obowi¹zek utrzymania przez w³aœciwe w³adze aktualizowanej bazy danych o kierowcach, którzy ukoñczyli szkolenia w zakresie
ADR);
• szkolenie osób zaanga¿owanych w transport
towarów niebezpiecznych;
• szczególne œrodki bezpieczeñstwa wobec towarów du¿ego ryzyka;
• ka¿dy cz³onek za³ogi pojazdu przewo¿¹cego
towary niebezpieczne powinien posiadaæ przy
sobie dokument z fotografi¹ potwierdzaj¹cy
jego to¿samoœæ.
• w³aœciwa w³adza powinna prowadziæ bie¿¹c¹
ewidencjê wa¿nych zaœwiadczeñ o przeszkoleniu kierowców, wydanych przez tê w³adzê lub
przez inn¹ upowa¿nion¹ organizacjê.
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W przypadku przewozów drogowych dwa
pierwsze z wymienionych powy¿ej dzia³añ dotycz¹
wszystkich towarów, dla których wymagane jest
oznakowanie jednostki transportowej tablicami
barwy pomarañczowej (gdy iloœci towarów s¹
wiêksze od limitów podanych w podrozdziale
1.1.3.6 ADR). Nowoœci¹ w zakresie zastosowanych wy³¹czeñ jest przyporz¹dkowanie limitów –
u¿ywanych dot¹d jedynie w przypadku sztuk przesy³ki – równie¿ do przewozu w cysternach i luzem.
Za³¹cznik podaje równie¿ szczegó³owo wymogi w zakresie ochrony z takimi szczegó³ami, jak
zawartoœæ planu ochrony w³¹cznie, które powinny
zawieraæ:
a) szczegó³owy podzia³ obowi¹zków w zakresie
ochrony wraz ze wskazaniem kompetentnych
i wykwalifikowanych osób, które posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia do ich wykonania;
b) wykaz towarów niebezpiecznych podlegaj¹cych ochronie lub wykaz rodzajów towarów
niebezpiecznych podlegaj¹cych ochronie;
c) opis wykonywanych czynnoœci i ocenê zwi¹zanych z nimi zagro¿eñ, z uwzglêdnieniem postojów niezbêdnych do wykonania operacji transportowych, przechowywania towarów niebezpiecznych – przed, podczas i po przewozie –
w pojeŸdzie, w cysternie lub w kontenerze,
a tak¿e krótkotrwa³ego sk³adowania towarów
niebezpiecznych zwi¹zanego ze zmian¹ rodzaju transportu lub œrodka transportu;
d) szczegó³owy wykaz œrodków, które powinny
byæ zastosowane w celu zminimalizowania zagro¿eñ, odpowiednio do zakresu obowi¹zków
i odpowiedzialnoœci uczestnika przewozu,
obejmuj¹cy:
• szkolenie;
• procedury postêpowania (np. reagowanie
w stanach podwy¿szonego zagro¿enia, kontrola pracowników nowoprzyjêtych i zmieniaj¹cych stanowiska);
• dzia³ania praktyczne (np. wybór i korzystanie ze znanych tras przewozu, z uwzglêdnieniem dostêpu do miejsc czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych (okreœlonych pod lit. c) oraz bliskoœci wra¿liwych
elementów infrastruktury);
• wyposa¿enie i inne œrodki, które powinny
byæ u¿yte w celu zminimalizowania zagro¿eñ;
e) skuteczne i aktualne procedury powiadamiania
i postêpowania w przypadkach zagro¿eñ, nie-
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przestrzegania zasad bezpieczeñstwa i zwi¹zanych z nimi zdarzeñ;
f) procedury oceny i testowania planów ochrony
oraz procedury przegl¹dów okresowych i aktualizacji tych planów;
g) œrodki zapewniaj¹ce ochronê fizyczn¹ informacji o transporcie zawartych w planie ochrony;
h) œrodki zapewniaj¹ce ograniczenie dostêpu do
informacji o operacjach transportowych zawartych w planie ochrony wy³¹cznie do osób upowa¿nionych; œrodki te nie powinny pozostawaæ
w sprzecznoœci z wymaganiami dotycz¹cymi
podawania informacji zawartymi w innych
przepisach ADR.
PrzewoŸnicy, nadawcy i odbiorcy powinni
wspó³pracowaæ ze sob¹ oraz z w³aœciwymi w³adzami w zakresie wymiany informacji o zagro¿eniach, stosowania odpowiednich œrodków ochrony

oraz postêpowania w przypadku zdarzeñ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu.
Wœród przepisów rozdzia³u 1.10.3 (towary du¿ego ryzyka) zwraca uwagê wymaganie (1.10.3.3)
dotycz¹ce ochrony fizycznej pojazdów i ³adunków.
Z treœci przepisu, a tak¿e zamieszczonej pod nim
uwagi, nie wynika jednak koniecznoœæ instalowania w pojazdach nowych urz¹dzeñ lub œledzenia ich
w czasie przewozu.
7.5. Stacja przeładunkowa PKP
Brochów – zagrożenie dla miasta
Stacja kolejowa Wroc³aw-Brochów po³o¿ona
jest na 5 km linii z Wroc³awia do Opola. Jest jednym z najwiêkszych w kraju wêz³ów kolejowych,
na którym znajduje siê œrednio ok. 600-700 wagonów przewo¿¹cych ró¿norodne towary. Jest to
miejsce prze³adunku materia³ów niebezpiecznych,

Rys. 3.
Przebieg tras kolejowych przez aglomeracjê Wroc³awsk¹. Na mapie zaznaczono pas
o szerokoœci 1 km wzd³u¿ torów kolejowych odpowiadaj¹cy strefie zagro¿enia ¿ycia
w przypadku uwolnienia skroplonego amoniaku z uszkodzonej cysterny.
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takich jak olej opa³owy, benzyna itp. Struktura
przewo¿onych ³adunków przedstawia siê nastêpuj¹co:
50% – ³adunki masowe,
30% – tabor podró¿ny,
10% – materia³y ropopochodne,
10% – materia³y niebezpieczne.
Poniewa¿ teren stacji prze³adunkowej Brochów
stanowi w³asnoœæ PKP, tym samym nadzór nad
bezpieczeñstwem przewozu materia³ów niebezpiecznych kolej¹ zabezpiecza Inspektorat Kolejnictwa, w ramach którego dzia³a Wydzia³ ds. Przewozu Materia³ów Niebezpiecznych Kolej¹.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek podejrzenia zagro¿enia zwi¹zanego z uwalnianiem siê
substancji niebezpiecznych do œrodowiska, natychmiastowe dzia³anie podejmuj¹ specjalistyczne
s³u¿by ratownicze w oparciu o wypracowane procedury i standardy postêpowania, miêdzy innymi
teren zabezpiecza JRG nr 3 we Wroc³awiu.
7.6. Prewencja zagrożeń przy sys−
temie sieci komunalnych
w aglomeracji wrocławskiej
W aglomeracji miejskiej du¿ym dyskomfortem,
a przede wszystkim zagro¿eniem ¿ycia, zdrowia,
mienia mieszkañców Wroc³awia oraz degradacji
œrodowiska, s¹ awarie urz¹dzeñ, instalacji i sieci
gazowych (d³. 1654,9 km), rozdzielczej wodoci¹gowej (d³. 3576,6 km), kanalizacyjnej (d³. 1217,5
km), a tak¿e sieci ciep³owniczej (d³. 133,4 km)
i energetycznej. Bior¹c pod uwagê wiek niektórych
instalacji, stopieñ ich wyeksploatowania oraz jakoœæ materia³ów, z których s¹ wykonane, spodziewaæ siê nale¿y wzrostu iloœci awarii infrastruktury
technicznej.
W przypadku zauwa¿enia lub te¿ podejrzenia
niebezpieczeñstwa nale¿y natychmiast skontaktowaæ siê z funkcjonuj¹cymi ca³odobowo specjalistycznymi s³u¿bami komunalnymi, które za zadanie maj¹ niezw³oczne usuniêcie lub te¿ zabezpieczenie awarii:
• Pogotowie ciep³ownicze, Wroc³aw tel. 993
• Pogotowie Elektryczne, Wroc³aw tel. 3486511
• Pogotowie gazowe, Wroc³aw tel. 992
• Pogotowie wodno-kanalizacyjne, Wroc³aw
tel. 994, 372 40 02
• Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Wroc³awia tel. 112, 371 67 04
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7.7. System Tetra – przyszłość
dla zintegrowanych działań
jednostek odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo
W dobie powszechnego u¿ytkowania telefonów
komórkowych oraz wzrastaj¹cej potrzeby innych
rozwi¹zañ informatyczno-internetowych, w celu
zwiêkszenia efektywnoœci zarz¹dzania nowoczesnym przedsiêbiorstwem przy pomocy zintegrowanej ³¹cznoœci dyspozytorskiej istotnego znaczenia nabiera system ³¹cz¹cy oba obszary funkcjonalne – Tetra.
Tetra jest standardem (podobnie jak np. GSM
czy MPT1327) opracowanym przez Europejski
Instytut Standaryzacji Telekomunikacji – ETSI, zaœ
EPA oferuje dwa warianty tego systemu: Dimetra
oraz Compact Tetra produkcji Motoroli. Powsta³ on
w celu ujednolicenia funkcjonuj¹cych obecnie ró¿norodnych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych, stosowanych przez krajowe s³u¿by ratownicze oraz jednostki administracyjne odpowiedzialne za bezpieczeñstwo obywateli. Od marca 1995 r. jest zalecany do u¿ytkowania przez ministerstwa spraw wewnêtrznych krajów europejskich nale¿¹cych do
tzw. grupy Schengen (Belgia, Francja, Niemcy,
Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania,
W³ochy i Grecja).
Zasadnicze mo¿liwoœci oferowanych systemów
standardu Tetra to powszechnie znane z sieci komórkowych oraz dyspozytorskich funkcje:
• ³¹cznoœæ komórkowa z abonentami aparatów
ruchomych, jak i telefonicznych;
• ³¹cznoœæ dyspozytorska indywidualnej i grupowej przyciskiem nadawania;
• przesy³anie danych SMS;
• poczta elektroniczna (email);
• obs³uga protoko³u IP, wiadomoœci do i z komputera sieci danej organizacji (intranet);
• funkcje bezprzewodowego monitoringu i zdalnego sterowania.
G³ówne sk³adniki systemu to:
• infrastruktura – czyli centralny system retransmisyjny;
• ruchome lub sta³e urz¹dzenia abonenckie.
Istnieje koncepcja systemu ³¹cznoœci umo¿liwiaj¹ca wzajemn¹ integracjê okreœlonych s³u¿b
z interesami Miasta Wroc³awia, a wiêc i jego
mieszkañców poprzez wdro¿enie nowoczesnego
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systemu ³¹cznoœci Tetra. Jest ona warunkiem koniecznym dla realizacji planowanych przedsiêwziêæ, w szczególnoœci presti¿owych imprez
o miêdzynarodowym znaczeniu w korelacji z bezpieczeñstwem spo³eczeñstwa. Wed³ug tej koncepcji w pierwszym etapie realizacji przedsiêwziêcia
bêd¹ zaspokajane potrzeby Urzêdu Miejskiego
Wroc³awia i Stra¿y Miejskiej oraz Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego. W tabeli
4 zamieszczono dane dotycz¹ce pocz¹tkowej iloœci
i rodzaju terminali maj¹cych pracowaæ w sieci.
W kontekœcie powy¿szego nale¿y podkreœliæ
podstawowe zalety systemu ³¹cznoœci trankingowej standardu TETRA:
• system jest systemem otwartym, dziêki czemu
mo¿na stosowaæ elementy systemu pochodz¹ce
od ró¿nych producentów i dostawców (jest to
nazywane interoperacyjnoœci¹) – to najbardziej
znacz¹ca cecha paneuropejskiego systemu TETRA;
• lepsze wielokrotne wykorzystanie czêstotliwoœci kana³owych;
• znacznie wy¿sze bezpieczeñstwo sygna³ów
mowy uzyskane poprzez cyfrowe kodowanie
sygna³u mowy, a w razie potrzeby tak¿e szyfracji;
• jakoœæ sygna³u mowy niemal nie zale¿y od mocy
sygna³u, jest sta³a a¿ do chwili zaniku sygna³u
korespondenta;
• wyeliminowano szumy i interferencje od innych
u¿ytkowników;
• jednoczesna szybka transmisja danych;
• mo¿liwy podzia³ obszarów stacji bazowej na
sektory;
• autoryzacja u¿ytkownika przy logowaniu siê do
sieci;
• ustalanie priorytetów wywo³añ (wielopoziomowe);
• zawieszanie po³¹czenia;

• identyfikacja wywo³uj¹cych abonentów;
• mo¿liwoœæ adresowania z zastosowaniem numeru skróconego;
• mo¿liwoœæ chwilowego zwiêkszenia wielkoœci
obs³ugiwanego obszaru poprzez wykorzystanie
radiotelefonu znajduj¹cego siê na jego skraju
wykorzystywanego jako stacja poœrednicz¹ca;
• dynamiczne tworzenie i modyfikacja grup abonentów;
• mo¿liwoœæ pracy duplex (co u³atwia pracê na
styku z sieci¹ telefoniczn¹);
• automatyczne przekazywanie u¿ytkowników
pomiêdzy s¹siednimi strefami (forma roamingu);
• mo¿liwoœæ bezpoœredniej transmisji pomiêdzy
dwoma abonentami ruchomymi pozostaj¹cymi
w bliskiej odleg³oœci od siebie (ale bez mo¿liwoœci szyfracji);
• mo¿liwoœæ czasowego zwiêkszania wielkoœci
obs³ugiwanego obszaru poprzez stosowanie
przewoŸnych przemienników;
• dostêp do baz danych bezpoœrednio z radiotelefonu u¿ytkownika;
• transmisja statycznych lub wolnozmiennych
obrazów;
• mo¿liwoœæ zastosowania systemu automatycznego ustalania po³o¿enia u¿ytkownika w oparciu o GPS;
• mo¿liwoœæ pe³nej integracji z systemami informatycznymi i nowoczesnymi systemami komunikacyjnymi.
Przek³ada siê to praktycznie na mo¿liwoœæ jednoczesnego funkcjonowania:
• ponad 200 grup u¿ytkowników w ramach jednej
podsieci;
• ponad 20 000 zestawionych po³¹czeñ na dobê;
• czas zestawiania po³¹czenia poni¿ej 0,5 sek.;
• bezpoœredni i autoryzowany dostêp do cyfrowych baz danych.

Tab. 4.
Dane dotycz¹ce pocz¹tkowej iloœci i rodzaju terminali maj¹cych pracowaæ w sieci.
Terminale:
MPK: faza pierwsza
MPK: faza druga
MPK: faza trzecia
Urz¹d Miejski (w tym CZK)
Stra¿ Miejska
Pocz¹tkowe obci¹¿enie sieci

Dyspozytorskie
10
10
7
4
31

PrzewoŸne
229
150
230
35
17
661

Przenoœne
10
0
0
25
85
120
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Wszelkie dzia³ania podnosz¹ce poziom bezpieczeñstwa mieszkañców Wroc³awia, a w przypadku
zaistnienia zagro¿enia pozwalaj¹ce na szybkie
i skoordynowane dzia³ania ratownicze, s¹ inicjatyw¹ niezbêdn¹ dla niezak³óconego rozwoju tak
skomplikowanego organizmu, jakim jest miasto.
Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym, organizowane, koordynowane lub nadzorowane
przez Miasto Wroc³aw, odbywa siê w zakresie
reagowania poprzez Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Podstawowy cel, to skrócenie czasu pomiêdzy przyjêciem zg³oszenia a jego realizacj¹,
koordynacja i integracja s³u¿b funkcjonuj¹cych w
sferze bezpieczeñstwa publicznego oraz ich silne
wsparcie informacyjne. Obecnie wroc³awskie
CZK jest miejscem pracy dy¿urnych Stra¿y Miejskiej oraz dyspozytorów s³u¿b komunalnych obs³uguj¹cych zdarzenia w granicach administracyjnych
Wroc³awia, a tak¿e dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego, których dzia³anie przekracza obszar
powiatu grodzkiego i ziemskiego. Zmierzaj¹c do
uruchomienia obs³ugi wezwañ alarmowych kierowanych na numer 112 zwiêkszana jest iloœæ stanowisk dyspozytorskich umo¿liwiaj¹ca przyjêcie kolejnych inspekcji, s³u¿b i stra¿y, w tym oficerów
³¹cznikowych Policji i Stra¿y Po¿arnej.
TETRA zaczê³a dzia³aæ we Wroc³awiu ju¿ we
wrzeœniu 2002 r. i od tej chwili jest mo¿liwe modernizowanie istniej¹cych systemów. Najwy¿szy
priorytet uzyska³y dwa programy:
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• modernizacja systemu nadzoru, sterowania
i kontroli syren alarmowych,
• budowa systemu monitoringu wody w Odrze.
System wykrywania i alarmowania
Elementem tego systemu s¹ syreny alarmowe.
W 1991 r. wdro¿ono we Wroc³awiu sterowanie
drog¹ radiow¹ zastêpuj¹c sterowanie ³¹czami sta³ymi, których utrzymanie sta³o siê niezwykle kosztowne. By³o to pierwsze takie rozwi¹zanie w Polsce. Zastosowano radiotelefony analogowe i kod
DTMF. Niestety to rozwi¹zanie umo¿liwia³o przypadkowe (od zak³óceñ w kanale radiowym lub sieci
elektrycznej) lub nieautoryzowane za³¹czanie syren.
System monitoringu wody w Odrze
Przyczynek budowy Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego – powódŸ 1997 r. – jest sprawc¹
wdro¿enia programu monitorowania poziomu
wody w Odrze dokonywanego bez udzia³u cz³owieka. W ten sposób s¹ bezpoœrednio uzyskiwane
wiarygodne informacje w czasie rzeczywistym
systemem w pe³ni zale¿nym od w³aœciciela –
Gminy Wroc³aw. Rozbudowa systemu, obejmuj¹ca tak¿e niektóre dop³ywy Odry przed Wroc³awiem i kompleksowy pomiar we wroc³awskim
wêŸle wodnym, umo¿liwi w póŸniejszym czasie
niemal automatyczne prognozowanie o obszarach
zalewanych, a tak¿e typowanie obszarów przezna-

Fot. nr 3.
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Wroc³awia (fot. M. Janusz).
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czonych do celowego zalania dla zmniejszenia
wartoœci szczytowej poziomu wody przep³ywaj¹cej przez Wroc³aw i szacowania kosztów takiej
decyzji.
Zosta³y uruchomione dwie stacje pomiarowe
w miejscowoœciach Brzeg i O³awa, obydwie powy¿ej Wroc³awia. W tym przypadku wizualizacja stanu wody wraz z danymi historycznymi do 30 dni
wstecz zostaje udostêpniona dyspozytorom
wszystkich s³u¿b znajduj¹cych siê poza CZK poprzez internet (http). Stacje pomiarowe maj¹
otwart¹ architekturê umo¿liwiaj¹c¹ do³¹czanie kolejnych czujników.
Obecnie wdra¿any jest drugi etap monitoringu
Odry obejmuj¹cy 14 punktów pomiarowych
w samym mieœcie Wroc³awiu. Punkty pomiarowe
przekazywa³y bêd¹ informacje do Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w systemie TETRA. Wdra¿any jest równie¿ najnowszy projekt zarz¹dzania
bezpieczeñstwem Wroc³awia, a mianowicie wyposa¿enie s³u¿b inspekcji i stra¿y w radiotelefony
pracuj¹ce w systemie TETRA które pozwol¹ pracowaæ w jednej sieci niezale¿nie od ich macierzystych systemów ³¹cznoœci. Z doœwiadczenia – nie
tylko Wroc³awia – wynika, ¿e podczas zagro¿eñ
czynnikiem warunkuj¹cym skuteczne reagowanie,
oprócz czasu, którego zawsze brakuje, jest skuteczna ³¹cznoœæ, pozwalaj¹ca na skuteczn¹ wspó³pracê s³u¿b inspekcji i stra¿y.
Podmioty ratownicze i s³u¿by miejskie wyposa¿one przez Gminê Wroc³aw w radiotelefony TETRA:
• Pogotowie ratunkowe 62
• Stra¿ Miejska 113
• Stra¿ Po¿arna 49
• Urz¹d Miejski 78
• CZK Wojewody 1
• IMGW 1
• Pogotowie Ciep³ownicze 1
• Pogotowie Energetyczne 1
• Pogotowie Gazowe 1
• PKP 1
• Port Lotniczy 1
• WPO Alba 1
• Szpitalne Oddzia³y Ratunkowe
– Wojskowy Szpital Kliniczny 1
– Szpital im. Marciniaka 2
– Szpital im. Falkiewicza 2

Zastosowany we Wroc³awiu tranking TETRA
spe³ni³ oczekiwania – integruje podmioty zwi¹zane
z bezpieczeñstwem publicznym. Spoœród 900 radiotelefonów zarejestrowanych w sieci ponad 300
obs³uguje inspekcje, s³u¿by i stra¿e, a potrzeby iloœciowe s¹ wiêksze.
Wobec mo¿liwoœci identyfikacji u¿ytkownika,
niemal natychmiastowej reorganizacji sieci, dynamicznego tworzenia grup i zmiany uprawnieñ,
dostêpu do nowych us³ug wynikaj¹cych z zastosowania TETRY i dodawania nowych (np. systemy
wykrywania, alarmowania, ostrzegania), uzyskano
narzêdzie umo¿liwiaj¹ce organizatorom zarz¹dzania koordynowanie dzia³ania ró¿nych s³u¿b w sposób nieosi¹galny w dotychczasowych rozproszonych sieciach radiotelefonii analogowej.
7.8. Wrocławska straż miejska
na straży porządku publicznego
Stra¿ Miejska Wroc³awia jest umundurowan¹
jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta Wroc³awia, utworzon¹ dnia 25 IX 1991 roku zarz¹dzeniem nr 9/91
Prezydenta Miasta Wroc³awia z dnia 18 IX 1991
roku, w celu wykonywania zadañ w zakresie porz¹dku publicznego wynikaj¹cego z ustaw i przepisów gminnych. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Stra¿y
Miejskiej w zakresie organizacyjnym sprawuje
Prezydent Wroc³awia, zaœ w zakresie fachowym
Komendant Wojewódzki Policji we Wroc³awiu.
Historia Stra¿y Miejskiej rozpoczê³a siê
w styczniu 1991 roku utworzeniem Miejskiej S³u¿by Interwencyjnej jako jednego z wydzia³ów Urzêdu Miejskiego. Dwadzieœcia trzy przeszkolone
przez policjê osoby rozpoczê³y egzekwowanie
przepisów porz¹dkowych, kontrolê s³u¿b odpowiedzialnych za czystoœæ ulic oraz likwidacjê nielegalnego handlu. Pó³tora roku póŸniej Prezydent
Miasta Wroc³awia powo³a³ Stra¿ Miejsk¹ i nada³ jej
statut, okreœlaj¹c podstawowe zadania i zakres
dzia³alnoœci. Stopniowo zwiêkszono liczbê przysz³ych stra¿ników, a¿ do 230 etatów dzisiaj. Stra¿nicy pracowali w oparciu o kilka aktów prawnych
m.in. Ustawy o policji z 1990 roku.
Dopiero od paru lat (wesz³a w ¿ycie z dniem
1 stycznia 1998 roku) podstawowym aktem prawnym okreœlaj¹cym kompetencje stra¿y gminnych
(miejskich), ich zadania, prawne formy dzia³ania
oraz zakres uprawnieñ jest Ustawa z dnia 29 sierp-
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nia 1997 r. o stra¿ach gminnych opublikowana
w Dz. U. z dnia 9 paŸdziernika 1999 roku Nr 123,
poz. 779. W art. 10 cytowanej ustawy ustawodawca wyznaczy³ kluczowy zakres dzia³ania tych jednostek, a wiêc ich kompetencjê stanowi¹c, i¿ nale¿y do nich ochrona porz¹dku publicznego wynikaj¹ca z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Podstawowe zadania stra¿y gminnych ustawodawca wymieni³ w art.11 ustawy o stra¿ach gminnych. Nale¿¹ do nich:
1. Ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych,
2. Czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie okreœlonym w przepisach
o ruchu drogowym,
3. Wspó³dzia³anie z w³aœciwymi podmiotami
w zakresie ratowania ¿ycia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klêsk ¿ywio³owych oraz innych miejscowych zagro¿eñ,
4. Zabezpieczanie miejsca przestêpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagro¿onych takim zdarzeniem przed dostêpem
osób postronnych lub zniszczeniem œladów
i dowodów, do momentu przybycia w³aœciwych
s³u¿b, a tak¿e ustalenie, w miarê mo¿liwoœci,
œwiadków zdarzenia,
5. Ochrona obiektów komunalnych i urz¹dzeñ
u¿ytecznoœci publicznej,
6. wspó³dzia³anie z organizatorami i innymi s³u¿bami w ochronie porz¹dku podczas zgromadzeñ i imprez publicznych,
7. Doprowadzanie osób nietrzeŸwych do izby
wytrzeŸwieñ lub miejsca ich zamieszkania, je¿eli osoby te zachowaniem swoim daj¹ powód
do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj¹
siê w okolicznoœciach zagra¿aj¹cych ich ¿yciu
lub zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu innych osób,
8. Informowanie spo³ecznoœci lokalnej o stanie
i rodzajach zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie
i uczestnictwo w dzia³aniach maj¹cych na celu
zapobieganie pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym i wspó³dzia³anie w tym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i organizacjami spo³ecznymi,
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów
wartoœciowych lub wartoœci pieniê¿nych dla
potrzeb gminy.
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Ustawodawca wskazuj¹c na te zadania, uzna³ je
za najbardziej typowe. Nie oznacza to jednak, ¿e do
ich realizacji ogranicza siê dzia³alnoœæ stra¿y gminnych i miejskich. Nie stanowi¹ one wyczerpuj¹cego katalogu zadañ, jakie w sferze ochrony porz¹dku publicznego s¹ przez nie wykonywane. I tak,
w œwietle przedstawionych zadañ, analizuj¹c zakres uprawnieñ Stra¿y Gminnych mo¿na je sprowadziæ do czterech grup:
1. Udzielanie pouczeñ i wydawanie poleceñ,
2. Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich to¿samoœci, ujmowanie osób stwarzaj¹cych w sposób oczywisty
bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak¿e dla mienia i niezw³oczne
doprowadzanie ich do najbli¿szej jednostki Policji, ¿¹danie niezbêdnej pomocy od instytucji
pañstwowych i samorz¹dowych, zwracanie siê
w nag³ych przypadkach, o pomoc do jednostek
gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie u¿ytecznoœci publicznej oraz organizacji spo³ecznych, a tak¿e do ka¿dej osoby
o udzielenie doraŸnej pomocy na zasadach okreœlonych w ustawie o Policji,
3. Usuwanie pojazdów i blokowanie kó³ pojazdów
w przypadkach okreœlonych w przepisach
o ruchu drogowym,
4. Wykonywanie czynnoœci w postêpowaniu
w sprawach o wykroczenia, tj. nak³adanie grzywien w postêpowaniu mandatowym za wykroczenia okreœlone w trybie przewidzianym przepisami o postêpowaniu w sprawach o wykroczenia, dokonywanie czynnoœci sprawdzaj¹cych, kierowanie wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeñ, oskar¿anie przed
kolegium do spraw wykroczeñ i wnoszenie
œrodków odwo³awczych w trybie przewidzianym przepisami o postêpowaniu w sprawach
o wykroczenia.
W ramach wykonywania czynnoœci z zakresu
kontroli ruchu drogowego, zakres dzia³ania stra¿y
gminnych (miejskich) w realizacji zadania, doprecyzowa³ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w rozporz¹dzeniu z dnia 25 maja 1999 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr
53, poz. 563). Stra¿nicy stra¿y gminnych (miejskich) zostali uprawnieni do:
• zatrzymywania pojazdów lub jad¹cych wierzchem nie stosuj¹cych siê do zakazu ruchu w obu
kierunkach,
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• sprawdzania
dokumentów
wymaganych
w zwi¹zku z kierowaniem pojazdem lub jego
u¿ywaniem,
• usuwania, przemieszczania lub blokowania
pojazdów w przypadkach i trybie okreœlonych
w odrêbnych przepisach,
• uniemo¿liwienia kierowania pojazdem osobie,
co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e
znajduje siê ona w stanie nietrzeŸwoœci lub
w stanie po u¿yciu alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu, do czasu jej przekazania do dyspozycji Policji.
Jednym z uprawnieñ stra¿ników miejskich
(gminnych) jest prowadzenie postêpowania mandatowego na podstawie art. 95-101 Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisów wykonawczych, spoœród których szczególnie wa¿nym jest rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 22 wrzeœnia
1997 roku w sprawie okreœlenia wykroczeñ, za
które funkcjonariusze stra¿y ( miejskich) upowa¿nieni s¹ do nak³adania grzywien w drodze mandatu
karnego oraz zasad i sposobu wydawania upowa¿nieñ (Dz. U. Nr 124, poz. 794).
Zgodnie z przywo³anym aktem prawnym stra¿nicy gminni (miejscy) mog¹ na³o¿yæ grzywnê
w postêpowaniu mandatowym (przy zaistnieniu
warunków pozwalaj¹cych na jego zastosowanie)
za wykroczenia okreœlone w:
• art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.) za zaniechanie obowi¹zku:
– wyposa¿enia nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych
oraz utrzymywania tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym i porz¹dkowym oraz
przy³¹czenia do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej,
– gromadzenia powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych w urz¹dzeniach,
o których mowa wy¿ej,
– usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
– oczyszczania ze œniegu i lodu oraz usuwania
b³ota i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci,
• art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993
r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248
z póŸn. zm.) za:

– stosowanie lub przechowywanie w stanie gotowoœci do u¿ycia przyrz¹du pomiarowego bez
wa¿nego dowodu legalizacji lub uwierzytelnienia.
• przepisach rozporz¹dzeñ porz¹dkowych wydanych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej
w województwie (Dz.U. Nr 80, poz. 872 z 2001
r., z póŸn. zm.);
• przepisach porz¹dkowych wydanych przez
radê lub zarz¹d gminy na podstawie art. 40 ust.
3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13, poz.
74 z 1996 r. z póŸn. zm.),
• ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z póŸn. zm.), tj.
naruszenie przepisów porz¹dkowych, niedozwolon¹ k¹piel, nielegalne og³oszenia, nieoznakowanie nieruchomoœci, wyrzucanie przedmiotów, nieostro¿noœæ ze zwierzêciem, dra¿nienie
zwierz¹t, brak oœwietlenia, uszkodzenie wa³u
przeciwpowodziowego, uszkodzenie ochrony
brzegu, naruszenie przepisów przeciwpo¿arowych, nieoznaczenie przeszkody, samowoln¹
zmianê znaku, nieoœwietlony pojazd, ma³oletni
na drodze, tamowanie ruchu, zanieczyszczenie
drogi, niepodporz¹dkowanie siê znakowi, inne
naruszenia przepisów o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym, nieostro¿noœæ poza drog¹ publiczn¹, naruszenie stanu drogi, nieoczyszczenie drogi, zaniedbanie stanu zjazdu, niezachowanie stanu sanitarnego, nieprzestrzeganie
wymagañ sanitarnych, niezachowanie czystoœci, nieprzestrzeganie porz¹dku w nieruchomoœci, nieprzyzwoite napisy, niszczenie roœlinnoœci, zaœmiecanie.
Drug¹ form¹ jest wykonywanie czynnoœci procesowych w postaci czynnoœci wyjaœniaj¹cych, kierowanie wniosków o ukaranie do s¹du, oskar¿anie
przed s¹dem i wnoszenie œrodków odwo³awczych
w trybie przewidzianym przepisami o postêpowaniu w sprawach o wykroczenia. W ramach czynnoœci wyjaœniaj¹cych stra¿nik gminny (miejski) ma
prawo przes³uchiwaæ œwiadków, osoby obwinione
o pope³nienie wykroczenia, dokonywaæ oglêdzin,
sporz¹dzaæ szkice, dokumentacje fotograficzn¹,
a tak¿e dokonaæ tymczasowego zajêcia przedmiotu. Wystêpuj¹c w charakterze oskar¿yciela stra¿nik
gminny (miejski) ma prawo popieraæ skierowany
do s¹du wniosek o ukaranie, wnioskowaæ o prze-
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prowadzenie dowodów w sprawie, wnioskowaæ,
co do kar oraz wnosiæ œrodki odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ zapad³ych w postêpowaniu
karnym w sprawach o wykroczenia, w zakresie,
w którym z³o¿y³ wniosek o ukaranie.
W celu umo¿liwienia stra¿om gminnym (miejskim) wykonywania zadañ ustawodawca wyposa¿y³ stra¿ników w uprawnienia do stosowania œrodków przymusu bezpoœredniego, a w wyj¹tkowych
przypadkach tak¿e broni palnej krótkiej.
Aktualnie we Wroc³awiu istnieje œcis³a wspó³praca przedstawicieli Policji, Stra¿y Miejskiej oraz
liderów wspólnot mieszkaniowych w celu tworzenia i realizowania programów prewencyjnych w³¹czaj¹cych czynnik spo³eczny jako niezbêdny
w podejmowaniu i rozwi¹zywaniu narastaj¹cych
problemów bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa Wroc³awia.
Stra¿ Miejska Wroc³awia postrzegana jest
przez mieszkañców miasta pozytywnie i nie ustaje
w rozwijaniu ró¿nych form dzia³alnoœci wspomagaj¹cych wykonywanie podstawowych i szczegó³owych obowi¹zków zawodowych. Przyk³adem
niech bêd¹ patrole konne, rowerowe, specjalne
programy umo¿liwiaj¹ce pomoc osobom niepe³nosprawnym.
7.9. Podsumowanie
Szczególn¹ rolê w realizacji zadañ w sferze
bezpieczeñstwa publicznego – obok Komendy
Miejskiej Policji i Stra¿y Miejskiej – odgrywa
wspó³praca z Wydzia³em Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miejskiego. Jednostka ta kreuje politykê bezpieczeñstwa miasta oraz
koordynuje (pod wzglêdem finansowym i merytorycznym) dzia³ania s³u¿b administracji zespolonej
oraz Stra¿y Miejskiej w sferze zapobiegania zjawiskom patologicznym, przestêpczoœci oraz innym
zagro¿eniom w mieœcie, w szczególnoœci na bazie
uchwa³y nr XXXXI/2276/04 Rady Miejskiej Wroc³awia w sprawie przyjêcia Programu Poprawy
Bezpieczeñstwa we Wroc³awiu w latach 20052008.
Natomiast wizja funkcjonowania ADR wg nowych regu³ – znaczna iloœæ nowych, czêsto niezrozumia³ych, k³opotliwych i kosztownych obowi¹zków, jakie przyjdzie adresatom realizowaæ w imiê
bezpieczeñstwa pojmowanego zupe³nie inaczej,
ni¿ dotychczas by³o rozumiane w transporcie towarów niebezpiecznych, koniecznoœæ anga¿owania
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si³ i œrodków finansowych w walkê z hipotetycznym, nieokreœlonym przeciwnikiem nastraja ma³o
optymistycznie. Mo¿na zastanawiaæ siê czy jest to
potrzebne i czy firmy staæ na realizacjê nowych
wymagañ, a zaraz potem konkludowaæ – poczekajmy, zobaczymy, co z tego wyniknie.
Dopóki ogólne wymagania ochrony antyterrorystycznej, okreœlone w dziele 1.10. ADR nie zostan¹
skonkretyzowane, dopóty firmy produkuj¹ce towary wysokiego ryzyka, nadaj¹ce je do przewozu
i transportuj¹ce nie zostan¹ przekonane do wydawania pieniêdzy na iluzoryczn¹ ochronê. Chyba, ¿e
Manhattan lub Madryt powtórz¹ siê we Wroc³awiu, Poznaniu lub innym bliskim nam miejscu, i to
z udzia³em naszych ³adunków i naszych cystern.
Ale wtedy bêdzie ju¿ za póŸno na podejmowanie
jakichkolwiek dzia³añ.
I mo¿e ta perspektywa przekona sceptyków do
wykonania minimum okreœlonych w nowych przepisach dzia³añ, a resztê powinny dopilnowaæ kontrole w³aœciwych w³adz. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e na pewno bêdzie znowu dro¿ej.
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III. Finanse i edukacja

1. FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
1.1. Uwarunkowania prawne
Wroc³aw, jako gmina miejska na prawach powiatu, tworzy i wydatkuje zarówno gminne, jak
i powiatowe fundusze przeznaczone na dzia³ania
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Reguluje to ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska, z póŸniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
62, poz. 627).
Fundusz gminy, zwany Gminnym Funduszem
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zasilany jest wp³ywami pozyskanymi z:
• tytu³u kar i op³at za korzystanie ze œrodowiska
(20% uzyskanej kwoty – art. 402 ust. 4),
• tytu³u sk³adowania i magazynowania odpadów
(50% uzyskanej kwoty – art. 402 ust. 6),
• tytu³u sp³at i kar za usuwanie drzew i krzewów
(ca³oœæ kwoty za tego typu dzia³ania dokonane
w gminie – art. 402 ust. 5).
Œrodki zasilaj¹ce fundusz powiatu, zwany Powiatowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, pochodz¹ z kwoty pozyskanej
z tytu³u:
• kar i op³at za korzystanie ze œrodowiska (10%
uzyskanej kwoty – art. 402 ust. 4),
• sk³adowania i magazynowania odpadów (10%
uzyskanej kwoty – art. 402 ust. 6).
W art. 406 przytoczonej ustawy wymieniono,
w 11 punktach, grupy zadañ, jakie mog¹ byæ finansowane z gminnego funduszu ochrony œrodowiska.
Obejmuj¹ one bardzo szeroki zakres dzia³añ zwi¹zanych (bezpoœrednio lub poœrednio) z ochron¹
œrodowiska. Dodatkowo zapis w pkt 12 omawianego artyku³u umo¿liwia gminie finansowanie lub
wspó³finansowanie praktycznie wszystkich rodzajów dzia³añ w zakresie szeroko rozumianej ochrony œrodowiska, w tym przyrody (decyzje podejmuje rada gminy).
Kierunki i zasady finansowania dzia³añ
w ochronie œrodowiska z funduszu powiatowego
okreœla art. 407 ustawy. Mówi siê w nim o mo¿li-

woœci wspomagania (finansowego) zadañ realizowanych przez gminê, a specyficzne dla powiatu
jest finansowanie grupy przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z ochron¹ powierzchni ziemi (pkt 1 przytoczonego
artyku³u). Nie znaczy to, ¿e przedsiêwziêcia tego
typu nie mog¹ byæ finansowane (lub wspó³finansowane) tak¿e z funduszy gminnych, jeœli taka by³aby
decyzja rady gminy podjêta na mocy wspomnianego wczeœniej art. 406 pkt 12 ustawy.
1.2. Struktura przychodów
funduszy ochrony środowiska
Wielkoœæ przychodów Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 2003-2005 wykazywa³a du¿¹ zmiennoœæ. Po
roku 2003, kiedy wp³ywy na ten fundusz wynios³y
prawie 52 mln z³ (109% wp³ywów planowanych),
w dwóch nastêpnych latach odnotowano radykalny
spadek przychodów – do niespe³na 11 mln z³ (tab.
1). Jednak nawet wówczas przychody wykonane
by³y wy¿sze od planowanych (129% w 2004
i 121% w 2005 r.). Generalnie niezmienna pozosta³a natomiast struktura przychodów, w której wybitnie dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ wp³ywy za wycinkê drzew i krzewów. W szczególnoœci w 2003 r.
udzia³ przychodów z tego tytu³u by³ wysoki – ponad 90%. W roku 2004, w którym udzia³ op³at i kar
za wycinkê drzew i krzewów wynosi³ tylko 67%,
pewne znaczenie mia³y wp³ywy za emisje zanieczyszczeñ powietrza oraz z odsetek i innych Ÿróde³
(np. darowizn) – po 13,3%. Dominacja wp³ywów
zasilaj¹cych gminny fundusz ochrony œrodowiska,
pochodz¹cych z op³at i kar za wycinkê drzew
i krzewów, datuje siê od 1998 r. W latach poprzednich przewagê mia³y op³aty i kary z tytu³u emisji
zanieczyszczeñ powietrza. W strukturze wp³ywów
do wroc³awskiego funduszu gminnego zwraca
uwagê utrzymuj¹cy siê w wiêkszoœci lat nik³y
udzia³ op³at za sk³adowanie odpadów (tab. 2).
Podobnie jak w przypadku funduszu gminnego,
po 2003 r. odnotowano spadek wp³ywów do Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. Tak¿e w 2003 r. wp³ywy
wykonane by³y wy¿sze od planowanych (132%).
W dwóch nastêpnych latach wp³ywy wykonane
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by³y ni¿sze od zaplanowanych – 88,2% w roku
2004 oraz zaledwie 57% w 2005 r. Zapewne z tego
wzglêdu na rok 2006 zaplanowano ni¿sze wp³ywy
ni¿ w latach poprzednich – 1 mln z³ (tab. 1).
W strukturze wp³ywów do funduszu powiatowego wyraŸnie dominuj¹ (w analizowanym okresie 2003-2005) op³aty za emisjê zanieczyszczeñ
powietrza – ponad 50% (prawie 67% w 2005 r.).
Doœæ du¿y udzia³ maj¹ te¿ op³aty za zanieczyszczenie wód (tab. 3). Podobnie kszta³towa³a siê
struktura wp³ywów omawianego funduszu w okresie poprzednim (Œrodowisko Wroc³awia – Informator z 2002 r.).
1.3. Struktura wydatków
z funduszy ochrony środowiska
Podobnie jak w przypadku przychodów, wydatki z gminnego funduszu ochrony œrodowiska
znacznie zmala³y w latach 2004 i 2005 w porów-

naniu z rokiem 2003. Tylko w 2003 roku wydatki
by³y mniejsze od przychodów wykonanych.
W dwóch kolejnych latach wydatki znacznie przekroczy³y wykonane wp³ywy (tab. 1). By³o to mo¿liwe, jako ¿e fundusze niewykorzystane w danym
roku przechodz¹ na rok nastêpny.
Struktura wydatków z gminnego funduszu
ochrony œrodowiska Wroc³awia zmienia siê z roku
na rok. Zwraca jednak uwagê zawsze wysoki
udzia³ nak³adów poniesionych na ochronê przyrody. W roku 2004 udzia³ wydatków zwi¹zanych z t¹
grup¹ zadañ by³ dominuj¹cy (45%). Wynika to
z zaliczenia do tej grupy (tj. do ochrony przyrody)
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z utrzymaniem i rozwojem zieleni miejskiej oraz zalesieniami.
W roku 2005 najwiêkszy udzia³ mia³y nak³ady
poniesione z tytu³u modernizacji i inwestycji s³u¿¹cych ochronie œrodowiska, a we wszystkich trzech
latach analizowanego okresu wysokie nak³ady poniesiono na ochronê przed ha³asem. By³o to m.in.

Tab. 1.
Zbiorcze zestawienie przychodów i wydatków Gminnych i Powiatowych Funduszy
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 2003-2006 r.
Wyszczególnienie
Fundusz gminy
Wp³ywy:
- planowane
- wykonane
Kwota do
dyspozycji:
- planowana
- rz eczywista
Wydatki:
- planowane
- œrodki
rozdysponowane
- poniesione w
roku bie¿¹cym
Fundusz powiatowy
Wp³ywy:
- planowane
- rz eczywiste
Kwota do
dyspozycji:
- planowana
- rz eczywista
Wydatki:
- planowane
- poniesione w
roku bie¿¹cym

2003 r.
(t ys. z³)

2004 r.
(t ys. z³)

2005 r.
(tys. z³)

2006 r.
(tys. z³)

47 350,0

8 500,0

8 900,0

8 650,0

51 607,5
66 431,8

10 976,0
40 477,7

10 847,9
12 582,8

17 607,5

70 689,3
66 431,8

53 997,5
40 477,7

14 530,7
24 836,4

17 607,5

49 508,2

36 984,9

-

-

36 059,4

27 894,5

17 826,7

-

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1000,0

1 718,7
2 446,7

1 147,2
1 926,7

746,3
1 895,9

1 533,7

2 865,4
2 446,6

1 773,9
1 730,0

1 342,2
2 405,5

1 533,7

2 238,7

905,5

1 318,1

-

Zanieczyszczanie
wód i korzystanie
z urz¹dzeñ
2
Emisje
zanieczyszczeñ
powietrza
3
Sk³adowanie
odpadów
4
Inne (odsetki,
darowizny, kary
WIOZ)
Razem
Stan konta na koniec
poprzedniego roku, w
tym:
kwota
rozdysponowana,
przesuniêta do
realizacji w roku
bie|cym
Razem do dyspozycji
w roku bie¿¹cym

1

47418,2

1846,7

51607,5
27473,3

79080,8
8391,5

70689,3

42000,0

2450,0

47350,0
27473,3

74823,3
8391,5

66431,8
-

-

100,0
-

3,6

91,9

0,5

3,2

894,0

139,2

322,5

1718,7
1691,2

544,5

2865,4

800,0

100,0

100,0

1300,0
1691,2

544,5

2446,7
-

-

117,1

-

132,2
-

322,5

18,8

100,0
-

139,2

111,7

Wykonanie
%
121,0

106,2

-

109,0
-

75,3

112,9

58,9

87,3

Wykonanie
%
74,5

8,1

52,0

2003 r.
Wp³ywy
%
tys. z³
21,1
363,0

235,6

400,0

Plan
(tys. z³)
300,0

1660,0

2003 r.
Wp³ywy
tys. z³
%
0,9
447,0

1900,0

Plan
(tys. z³)
600,0

1926,7

544,5

1300,0
1171,2

100,0

100,0

800,0

Plan
(tys. z³)
300,0

40477,8

51521,5
11043,7

8500,0
43021,5

1600,0

4000,0

400,0

1900,0

Plan
(tys. z³)
600,0

1773,9

544,5

1147,2
1171,2

96,6

80,6

730,0

-

-

100,0
-

8,4

7,0

63,6

-

-

100,0
-

13,3

67,0

2,3

13,3

2004 r.
Wp³ywy
%
tys. z³
20,9
240,0

53997,5

10976,0
43021,5

1460,4

7358,6

250,0

1457,0

2004 r.
Wp³ywy
tys. z³
%
4,1
450,0

92,0

-

88,2
-

96,6

80,6

91,3

Wykonanie
%
80,0

133,4

-

120,1
-

91,3

183,9

62,5

76,7

Wykonanie
%
75,0

1895,9

509,6

1300,0
1105,5

100,0

100,0

800,0

Plan
(tys. z³)
300,0

12582,8

24836,4
12253,5

8900,0
15936,4

1000,0

5000,0

400,0

1900,0

Plan
(tys. z³)
600,0

1342,2

509,6

746,3
1105,5

73,1

40,6

496,9

-

-

100,0
-

9,8

5,4

66,6

-

-

100,0
-

4,6

82,4

1,2

9,4

2005 r.
Wp³ywy
tys. z³
%
135,7
18,2

14530,7

26784,3
-

10847,9
15936,4

500,6

8945,0

128,3

1016,3

2005 r.
Wp³ywy
tys. z³
%
257,7
2,4

70,7

-

57,4
-

73,1

40,6

62,1

Wykonanie
%
45,3

115,5

107,8
-

121,9
100,0

50,1

178,9

32,1

53,5

Wykonanie
%
42,9

Tab. 2.
Przychody Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska.

ród³o przychodu;
op³aty lub kary za:

zanieczyszczenie
wód i korzystanie
z urz¹dzeñ
2
emisje
zanieczyszczeñ
powietrza
3
sk³adowanie
odpadów
4
wycinkê drzew
i krzewów
5
inne (odsetki,
darowizny)
Razem
Stan konta na koniec
roku poprzedniego
Ogó³em, w tym:
kwota przesuniêta
do realizacji z
poprzedniego roku
Razem do dyspozycji

1

ród³o wp³ywów;
op³aty lub kary za:
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Tab. 3.
Przychody Powiatowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Wspomaganie badañ stanu œrodowiska
oraz systemów pomiarów zu¿ycia
wody i ciep³a
Wspomaganie badañ stanu œrodowiska
oraz systemów pomiarów zu¿ycia
wody i ciep³a
Modernizacje i inwestycje s³u¿¹ce ochronie
œrodowiska
Ochrona przyrody

2

Gospodarka odpadami
Wspomaganie zadañ zapobiegaj¹cych
zanieczyszczeniu powietrza
8
Profilaktyka zdrowotna dzieci
Wspieranie lokalnych Ÿróde³ energii
9
odnawialnej
10
Wspieranie ekologicznych form transportu
11
Dzia³ania z zakresu rolnictwa
ekologicznego
12
Inne zadania s³u¿¹ce ochronie œrodowiska,
w tym:
- ochrona powietrza
- ochrona przed ha³asem
- ekspertyzy i badania dla potrzeb Rady
Miasta
- dofinansowanie wypoczynku letniego i
zimowego dzieci
- dofinansowanie programu ochrony
œrodowiska
Razem

6
7

5

4

3

Edukacja ekologiczna
Dzia³alnoœæ Oœrodka Edukacji Ekologicznej

1
1a

Grupy zadañ

250,0
7 152,2
29,0
3 034,3
-

10,6
35,8
8,0
1,5
0,0

3 826,3
12 893,1
2 883,7
555,7
2,1
15 265,1
531,3
12 157,1
8,0
2 559,9
36 059,4

19,3
26,2
10,0
1,5
0,0
41,1
1,1
32,5
16,2
6,4
1,0
100,0

9 582,2
12 987,5
4 900,0
750,0
2,1
20 346,7
568,7
16 101,2
8,0
3 160,0
500,0
49 508,2

100,0

42,3

-

-

-

-

36 984,9

10 475,6

1 600,0
-

-

2 455,0
-

13 960,5

7 727,9

-

375,9

1,0

376,7

1,1

561,0

tys. z³
239,9
150,0

%
0,7
-

tys. z³
256,7
-

%
0,8
-

Wykonanie

100,0

-

8,2

0,7
19,3
0,1

28,3

4,3
-

-

6,6
-

37,7

20,9

-

1,0

%
0,6
0,4

27 894,5

-

3 034,3

250,0
6 715,9
16,5

10 026,8

488,6
-

-

2 454,1
-

12 551,4

100,0

-

10,9

0,9
24,1
0,1

35,9

1,7
-

-

8,8
-

45,0

6,8

-

0,8

225,9

-

%
0,8
0,0

tys. z³
233,1
19,0

Wykonanie

1 895,4

2004 r.
kwota
rozdysponowana

tys. z³
378,7
-

kwota
rozdysponowana

2003 r.

Tab. 4.
Struktura wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w okresie 2003-2005 r.

24 836,4

10,0

1 300,0

761,5
4 328,6
60,8

7 060,9

1 111,4
-

10,0

750,0
-

5 839,2

9 367,2

-

150,0

tys. z³
487,5
50,0

%

-

-

-

-

17826,7

8,0

1 243,6

539,2
2 055,2
60,0

3 906,0

156,4
-

-

-

5 108,1

8 102,9

-

150,0

-

0,8

%
1,7
0,5

21,9

0,9
-

-

-

28,6

45,4

Wykonanie
tys. z³
305,9
97,4

2005 r.
kwota
rozdysponowana
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8

6

5

4

3

2

1

Realizacja
przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z
ochron¹
powierzchni ziemi
Wspomaganie
zadañ
pañstwowego
monitoringu
œrodowiska
Wspomaganie
innych systemów
kontrolnych i
pomiarowych oraz
badañ stanu
œrodowiska
Realizacja zadañ
modernizacyjnych
Realizacja
przedsiêwziêæ
zwi¹zanych ze
sk³adowaniem
odpadów (w tym
inwestycje)
Opracowanie
planu gospodarki
odpadami
Inne zadania
ustalone przez
Radê Powiatu
Razem

Grupa zadañ

-

2238,7

2446,6

-

2205,3
(1000,0)

-

-

-

-

98,5

-

-

91,5

-

-

108,2
(100,0)

0,0

-

13,0

1,5

33,4

Wykonanie
(%)
0,0

2003 r.
Wydatki
tys. z³
%
0,0

-

-

2036,6
(1000,0)

100,0

-

250,0

Plan
(tys. z³)
60,0
-

1730,0

-

-

1080,0

400,0

180,0

70,0

Plan
(tys. z³)

905,5

-

(142,8)

479,3

186,6

169,6
(164,7)

70,0

-

-

-

-

52,9

20,6

18,7

7,7

2004 r.
Wydatki
tys. z³
%
-

Tab. 5.
Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

-

47,0

-

-

37,5

46,7

94,2

100,0

Wykonanie
(%)

2405,5

141,0

-

824,3

1080,9

-

359,3

Plan
(tys. z³)
-

1318,1

12,5

-

538,3

538,9

-

228,4

0,9

-

49,9

-

17,3

2005 r.
Wydatki
tys. z³
%
-

54,8

8,9

-

65,3

49,9

-

63,6

Wykonanie
(%)
-
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finansowanie wymiany okien w przypadku przekroczenia ha³asu w budynkach publicznych i komunalnych budynkach mieszkaniowych, instalowanie ekranów przeciwakustycznych na odcinkach
ruchliwych ulic s¹siaduj¹cych z terenami o funkcjach „wra¿liwych” na ha³as, wyciszanie torowisk
itp. Wzglêdnie wysokie nak³ady przeznaczono (we
wszystkich trzech latach) na dofinansowanie wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. Stosunkowo niewielki udzia³ mia³y wydatki przeznaczone na edukacjê
ekologiczn¹ oraz wspomaganie badañ stanu œrodowiska i utrzymania systemów pomiarów wody
i ciep³a (tab. 4).
W wydatkach powiatowego funduszu ochrony
œrodowiska wyraŸnie dominuje gospodarka odpadami. Tylko w roku 2005 nieco wiêkszy udzia³
mia³y wydatki poniesione na dofinansowanie realizacji zadañ modernizacyjnych, w tym np. gospodarki œciekowej w przedsiêbiorstwie POLAR S.A.
i odbudowa zbiornika „A” fosy miejskiej. Na wydatki zwi¹zane z realizacj¹ przedsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami w 2003 r., w którym
by³y one szczególnie wysokie (98,5% ogólnych
wydatków z funduszu powiatowego), sk³ada³y siê
zakupy pojemników do zbiórki selektywnej, likwidacja nielegalnych sk³adowisk odpadów, utylizacja
odpadów rtêci i inne.

2. EDUKACJA EKOLOGICZNA
Sprawami edukacji ekologicznej zajmuje siê
Dzia³ Informacji o Œrodowisku przy Wydziale Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego Wroc³awia. Wydzia³ podejmuje dzia³ania o charakterze
szkoleñ, warsztatów, zajêæ edukacyjnych, ró¿nych
akcji ekologicznych, festynów i konkursów. Wiêkszoœæ z nich jest organizowana corocznie.
Szkolenia, warsztaty lub zajêcia edukacyjne
adresowane s¹ zarówno do doros³ych (przedstawicieli okreœlonych œrodowisk lub grup zawodowych), jak i do dzieci i m³odzie¿y w ró¿nych grupach wiekowych, nie wy³¹czaj¹c przedszkolaków.
Cykle szkoleñ przeznaczonych dla doros³ych obejmuj¹ takie grupy, jak nauczyciele, radni osiedli,
cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców,
przedstawiciele Stra¿y Miejskiej i Policji. Tematyka dotyczy m.in. ochrony œrodowiska i przyrody na
Dolnym Œl¹sku, problematyki odpadów, rozpoznawania gatunków roœlin i zwierz¹t, problemu wystêpowania roœlin truj¹cych w otoczeniu placówek

oœwiaty, zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i przyrody, rozpoznawania i zasad
postêpowania (handlu i rejestracji) zwierz¹t egzotycznych. To ostatnie szkolenie przewidziane by³o
dla przedstawicieli Policji i Stra¿y Miejskiej.
Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa uczestniczy
w spotkaniach Dolnoœl¹skiego Forum Edukacji
Ekologicznej (DFEE), powo³anego przez Kuratorium Oœwiaty; pracownicy Wydzia³u prowadzili
m.in. szkolenie dla nauczycieli w zakresie mo¿liwoœci finansowania projektów edukacji ekologicznej oraz uczestniczyli w pracach nad arkuszami
ewaluacyjnymi do tych projektów.
Z podejmowanych akcji wymieniæ mo¿na m.in.:
„Budka dla ptaka i nietoperza”, Sadzenie lasu”,
„Sprz¹tanie œwiata” (organizowane wspólnie
z Dolnoœl¹sk¹ Fundacj¹ Ekorozwoju, Zarz¹dem
Zieleni Miejskiej oraz Zarz¹dem Gospodarki Odpadami), „Zielone Wakacje”, „Wiosenne Porz¹dki”, „Bezpiecznie, Czysto i Zdrowo”, „Europejski
Dzieñ bez Samochodu”, Festyn z okazji Œwiatowego Dnia Ochrony Œrodowiska.
Wa¿n¹ rolê w edukacji ekologicznej odgrywaj¹
konkursy. Przede wszystkim wymieniæ tu nale¿y
corocznie organizowany konkurs „Wroc³awska
Magnolia” na najlepsze prace magisterskie studentów uczelni wroc³awskich. Regulamin tego konkursu okreœlony zosta³ w wydanym zarz¹dzeniu nr
3425/04 Prezydenta Wroc³awia z dnia 30 lipca
2004 r. Wyró¿niono w nim cztery kategorie tematyczne prac: przyrodnicze, technologiczno-in¿ynierskie, projektowo-planistyczne oraz spo³ecznoekonomiczne. W roku 2003 na konkurs ten (jeszcze
przed wydaniem zarz¹dzenia) zg³oszono 12 prac,
w 2004 r. – 22 prace. W pierwszej po³owie 2005
r. zorganizowano uroczystoœæ wrêczenia nagród
laureatom II edycji konkursu, a w drugiej po³owie
tego roku rozpoczêto III edycjê konkursu, do której
przyst¹pi³y: Akademia Ekonomiczna, Akademia
Rolnicza, Akademia Medyczna, Uniwersytet Wroc³awski i Politechnika Wroc³awska.
We wspó³pracy z Dolnoœl¹skim Zespo³em Parków Krajobrazowych organizowany jest trzyetapowy projekt edukacyjny „Poznajemy piêkno krajobrazu i walory otaczaj¹cej nas przyrody”, którego
adresatami s¹ uczniowie wroc³awskich gimnazjów. W roku 2004 w konkursie tym uczestniczy³o
³¹cznie 983 uczniów, w 2005 r. – 495 uczniów.
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Tab. 1.
Zestawienie dzia³añ Dzia³u Informacji o Œrodowisku Wydzia³u Œrodowiska
i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego Wroc³awia.
2003
Kategorie dzia³añ

Liczba
dzia³añ
(imprez)

Szkolenia
i warsztaty dla
nauczycieli
Szkolenia dla
doros³ych;
seminaria
i warsztaty
Prowadzenie zajêæ
i warsztatów dla
dzieci i m³odzie¿y
(w tym studentów)
Akcje i festyny
Konkursy
Udostêpnianie sali
konferencyjnej

2004

Liczba
uczestników
181

3
4
58

Liczba
dzia³añ
(imprez)
10

2005

371

Liczba
dzia³añ
(imprez)
3

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników
160

181

11

172

4

100

592

42

2090

1

1600

4530
1620
1000

2
4
14

12000
1130
650

27000
960
1230

Z innych konkursów wymieniæ mo¿na:
• „Przyroda w mieœcie” organizowany dla
uczniów szkó³ podstawowych (IV-VI klasy);
w roku szkolnym 2004/5 uczestniczy³o w nim
630 uczniów z 30 szkó³, a w roku 2005/6 zg³oszono 650 uczniów z 45 placówek,
• „Rzeki Wroc³awia” skierowany do uczniów I i
II klasy gimnazjów (w roku szkolnym 2005/6
uczestniczy³o ok. 300 uczniów).
W 2005 r. rozpoczêto tworzenie œcie¿ek ekologicznych w dwóch rejonach:
– Strachocin-Wojnów (obszar NATURA 2000),
– Ratyñ-Jarno³tów (Park Krajobrazowy „Dolina
Bystrzycy”).
Na terenie Strachowice-Wojnów zinwentaryzowano obiekty przyrodnicze i kulturowe (Ko³o Naukowe Dendrologii Stosowanej Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej
we Wroc³awiu). Na podstawie tej waloryzacji
stworzono propozycjê rozwi¹zañ projektowych dla
przysz³ych rowerowych œcie¿ek edukacyjnych
(wskazanie w³aœciwych ich lokalizacji). Dla rejonu
Ratyñ-Jarno³tów wykonano uproszczon¹ inwentaryzacjê przyrodnicz¹, okreœlaj¹c elementy rzeŸby

9
4
32

oraz walory krajobrazowe. Opracowanie inwentaryzacji zawiera – oprócz informacji o istotnych
elementach przyrodniczych i kulturowych – zestaw
scenariuszy lekcyjnych dla nauczycieli II poziomu
kszta³cenia. Zorganizowano równie¿ szkolenia dla
nauczycieli gimnazjów dotycz¹ce praktycznego
wykorzystania œcie¿ek przyrodniczych dla celów
edukacyjnych.
Niezale¿nie od dzia³alnoœci (lub wspó³dzia³ania) Wydzia³u w edukacji ekologicznej, udostêpniana jest sala konferencyjna dla organizowania
ró¿nych spotkañ, szkoleñ, warsztatów, seminariów, konferencji i wystaw organizowanych przez
instytucje „zewnêtrzne”, w tym organizacje pozarz¹dowe. Wymieniæ tu mo¿na m.in.: Zarz¹d Gospodarki Odpadami, WIOŒ, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wroc³awskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Agencjê U¿ytkowania i Poszanowania Energii, Wydzia³y Akademii
Rolniczej, Polski Klub Ekologiczny, Dolnoœl¹sk¹
Fundacjê Ekorozwoju, Koalicjê „Rowerowy Wroc³aw”, Fundusz Ochrony Œrodowiska, Stowarzyszenie „Eko-Bieg³y”, a tak¿e inne wydzia³y Urzêdu
Miejskiego Wroc³awia
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W ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa przeprowadzi³ otwarte konkursy ofert na realizacjê zadañ publicznych
z zakresu dzia³añ proekologicznych dla mieszkañców Wroc³awia. Po ocenie prac konkursowych
(2005 r.) wy³oniono 5 organizacji pozarz¹dowych,
z którymi podpisano umowy na sfinansowanie zadañ (28 tys. z³). W ramach tych zadañ znalaz³y siê
równie¿ dzia³ania dotycz¹ce upowszechniania idei
ochrony zwierz¹t i dziedzictwa przyrodniczego,
okreœlonej w uchwale Rady Miejskiej nr XXXII/
2288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

