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Szanowni Państwo!
Od początku lat 90. we Wrocławiu trwa boom inwestycyjny. Przebudowywany jest układ komunikacyjny miasta, modernizuje się kilkadziesiąt głównych ulic, a wiele jest remontowanych. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, stadiony i parki technologiczne, rozwija się przemysł.
Tak duża presja inwestycyjna może powodować zagrożenia dla środowiska. Ponieważ chcemy zachować
cenne elementy naszego środowiska naturalnego, sposób przeprowadzania inwestycji wymaga od nas szczególnej uwagi i ostrożności. Zgodnie z polskim i wspólnotowym prawem duże inwestycje wymagają rygorystycznej procedury w kwestiach oddziaływania na środowisko. Dotychczasowe doświadczenia napawają optymizmem, nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach można znaleźć dobre rozwiązanie – dobre, to
znaczy korzystne dla środowiska.
Mam nadzieję, że kolejny, piąty już Informator o stanie środowiska pozwoli Państwu ocenić wpływ planowanych inwestycji na środowisko naturalne oraz wzbogaci Państwa wiedzę o Wrocławiu.
Wiceprezydent  Wrocławia
Wojciech Adamski

Wrocław, lipiec 2010 r.
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Szanowni Państwo!
Z inicjatywy Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia oddajemy do rąk Państwa kolejną, piątą już edycję Informatora o stanie środowiska Wrocławia – 2010. Tak jak poprzednio, Informator jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, od profesjonalistów zajmujących się zawodowo ochroną środowiska, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, aż do studentów i uczniów szkół różnych
szczebli, czyli do wszystkich mieszkańców Wrocławia.
Przewodnią ideą Informatora jest zwrócenie uwagi czytelnika na ogromny zakres aspektów rzeczywistości,
które mieszczą się w określeniu „ochrona środowiska”. Mamy również ambicję przedstawienia szczegółowych
danych dla podstawowych komponentów środowiska coraz bardziej pięknego i nowoczesnego Wrocławia.  
Ufam, że Informator okaże się przydatnym narzędziem zawierającym kompendium wiedzy na temat środowiska Wrocławia, pomocnym przy planowaniu rozbudowy miasta zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przewodniczący 
Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej Wrocławia
Jan Chmielewski

Wrocław, lipiec 2010 r.
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Szanowni Państwo!
Priorytetem mającym znaczenie w działaniach na rzecz poprawy jakości środowiska jest podniesienie świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców naszego miasta. W tym roku Wrocław wydaje kolejny Informator o stanie środowiska Wrocławia. Publikacja niniejsza ma na celu zobrazowanie sytuacji ekologicznej miasta
w ciągu ostatnich czterech lat, stanowiąc ogólnodostępne źródło informacji o jakości środowiska miasta oraz
o zachodzących w nim zmianach. Zgromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska przez systematyczne informowanie społeczeństwa o jego jakości w zakresie wszystkich podsystemów
(powietrza, wody, zieleni, hałasu, gleby i ziemi).
Poprawa stanu środowiska jest procesem wymagającym podejmowania zintegrowanych działań przez
wszystkie podmioty, które wywierają wpływ na jego jakość. Dokonana analiza danych wskazuje na stopniową
poprawę stanu środowiska we Wrocławiu w odniesieniu do roku 2005. Jest to wynik działań i inwestycji proekologicznych prowadzonych przez władze miasta, jak również stosowania nowoczesnych technologii w procesach produkcyjnych. Niniejsze opracowanie obrazuje również skalę problemów, z jakimi jeszcze musimy się
zmierzyć, aby zapewnić mieszkańcom życie w przyjaznym środowisku.
Przekazując ten dokument, chcę tym samym podkreślić, że realizacja polityki ekologicznej naszego miasta
spoczywa nie tylko na organach samorządowych, ale na wszystkich, którzy korzystają ze środowiska.

Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji
Lech Filipiak

Wrocław, lipiec 2010 r.
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WPROWADZENIE

Prezentowana poniżej kolejna wersja Informatora o stanie środowiska Wrocławia obejmuje swoim zakresem
lata 2006-2009. Informator zachował układ zbliżony do poprzedniej edycji. Zasadniczo poniższe opracowanie
zostało podzielone na 3 główne części, z których pierwsza przedstawia ogólną charakterystykę środowiska na
obszarze miasta, druga prezentuje poszczególne źródła zanieczyszczeń oraz ich oddziaływanie na środowisko,
natomiast część ostatnia zawiera informacje ze sfery edukacyjnej i finansowej w powiązaniu ze zrealizowanymi w minionych latach zadaniami ukierunkowanymi na poprawę stanu i jakości środowiska.
W części A omówiono zagadnienia związane z: położeniem geograficznym miasta, rodzajem gleb, klimatem, zasobami wodnymi, elementami przyrodniczymi ekosystemu oraz gospodarką przestrzenną na terenie
miasta, a więc podstawowymi uwarunkowaniami środowiskowymi oraz wynikającymi z nich ograniczeniami
dla rozwoju miasta.
Część B Informatora zawiera omówienie poszczególnych kierunków presji na środowisko oraz źródeł zanieczyszczeń z podziałem na: powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, wody
powierzchniowe i podziemne, gospodarkę wodno-ściekową, gleby, gospodarkę odpadami oraz przyrodę. Odrębny rozdział poświęcony został poważnym awariom, oddziałującym na różne komponenty środowiska.
W części tej przedstawiono wyniki pomiarów oraz inne dane, na podstawie których dokonano porównania
stanu środowiska w latach 2005-2009 wraz z opisem zmian zachodzących w tych latach.
Ostatnia część C zawiera opis działań podejmowanych przez miasto w zakresie podnoszenia świadomości
ekologicznej oraz finansowania ochrony środowiska ze środków będących w dyspozycji miasta, z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach dofinansowania z Instrumentu ISPA oraz Funduszu Spójności.
W ostatnim rozdziale zaprezentowano również zakres głównych zadań zrealizowanych na terenie Wrocławia
wynikających z zatwierdzonych dokumentów programowych i aktów prawa miejscowego.
W strukturze Informatora przyjęto numerowanie zamieszczonych tabel, rysunków oraz zdjęć w ramach poszczególnych rozdziałów. Poszczególne rozdziały zostały opatrzone krótkim streszczeniem (również w języku
angielskim). Przywołano także zestawienie wykorzystanych źródeł i pozycji literaturowych.
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CZĘŚĆ A:
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA NA TERENIE WROCŁAWIA
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
MIASTA
Wrocław, stolica Dolnego Śląska położona w południowo-zachodniej Polsce, jest czwartym co do liczby mieszkańców, po Warszawie, Łodzi i Krakowie,
oraz jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast
w naszym kraju.
Wrocław jest miastem na prawach powiatu (wrocławski powiat grodzki) oraz stolicą wrocławskiego powiatu ziemskiego grupującego 9 okolicznych
gmin. Zajmuje powierzchnię 293 km2, przy długości
granic administracyjnych wynoszącej 106,7 km.
Całkowita liczba mieszkańców Wrocławia w 2009 r.
wg danych GUS wynosiła 623 240, w tym 294 949
mężczyzn oraz 337 291 kobiet. W ostatnich latach
we Wrocławiu, tak jak w pozostałych aglomeracjach
miejskich, utrzymuje się tendencja powolnego spadku liczebności populacji. W 2009 r. spadek ten wynosił jedynie 226 osób, jednakże w latach 2005-2006
liczba ta wynosiła ok. 1000, co zaprezentowano na
poniższym rysunku.
Według danych z 2009 (GUS) we Wrocławiu
mieszka 154 136 ludzi pracujących. Liczba bezrobotnych wg tych samych danych wynosi 13 460 osób.
Największe skupiska ludności oraz gospodarstwa
zbiorowe, takie jak domy dziecka, domy pomocy
społecznej, klasztory, internaty, akademiki itp., zlokalizowane są głównie w centrum, a także w południowej i północno-wschodniej części miasta. Struktura wiekowa mieszkańców Wrocławia potwierdza
Przyrost naturalny Wrocław
pogląd o „starzeniu się” społeczeństwa. Najmłodsze
2005
-1112
grupy
wiekowe stanowią najmniejszy procent lud2006
-919
ności.
Dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia
2007
-835
2008
-268
stanowią
łącznie zaledwie 14,9% społeczności Wro2009
-226
Rys. 1.1. Spadek liczby ludności Wrocławia w latach 2005-
-2009
Wykres ilustrujący spadek liczby ludności we Wrocławiu, w latach 2005-2009 r.
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cławia, mniej niż ludność powyżej 60 lat (kobiety)
i 65 lat (mężczyźni), którzy stanowią 17,6% populacji. Najliczniejsza jest grupa ludności w wieku produkcyjnym, która stanowi 67,5% populacji miasta.
W obrębie tej grupy kobiety stanowią 49,7%, a mężczyźni 50,3%.
Geograficznie miasto Wrocław położone jest
u podnóża Sudetów, na tzw. Równinie Wrocławskiej,
w samym centrum rozległej Niziny Śląskiej, w rozcinającej ją Pradolinie Wrocławsko-Magdeburskiej.
Przez Wrocław przepływa pięć większych rzek: Odra
i cztery jej dopływy, które zasilają ją w granicach
miasta:
–– Bystrzyca (15 km w granicach miasta),
–– Oława (8 km w granicach miasta),
–– Ślęza (16 km w granicach miasta),
–– Widawa (20 km w granicach miasta).
Wrocław poprzecinany jest dopływami rzeki Odry
(26 km w granicach miasta) oraz licznymi kanałami,
jest miastem 12 wysp i 112 mostów.
Centrum Wrocławia położone jest na 17o02’16’’
długości geograficznej wschodniej i 51o07’56’’ szerokości geograficznej północnej. Obszar Wrocławia obejmuje 293 km2, z czego użytki rolne zajmują
132 km2, lasy i zadrzewienia 16,5 km2, wody 9,6 km2,
nieużytki 3,9 km2, tereny komunikacyjne 28,48 km2,
tereny osiedlowe 85,08 km2, pozostałe 17,44 km2.
Odległość od krańca południowego do północnego wynosi blisko 19 km, a od krańca zachodniego do wschodniego nawet 27 km. Najwyżej położony
punkt na terenie miasta znajduje się w Lesie Mokrzańskim, na obszarze zaczynającej się tutaj Wysoczyzny Średzkiej, na wysokości 148 m n.p.m.
Do najwyżej położonych w mieście osiedli zaliczamy Oporów, Klecinę i Ołtaszyn. Leżą one na wysokości 130-136 m n.p.m., na wysoczyźnie morenowej.
Najniższy punkt w mieście położony jest w obrębie
dolnej Odry, u ujścia rzeki Widawy, w pobliżu Janówka, na wysokości 107 m n.p.m. W obrębie dolnej Odry znajdują się najniżej położone wrocławskie
osiedla. Wrocławski Rynek wznosi się na około 120
m n.p.m.
Wrocław od zarania swoich dziejów położony był
na przecięciu ważnych węzłów komunikacyjnych.
Dzisiaj przebiegają tędy aż trzy międzynarodowe
drogi. We Wrocławiu znajdują się dwa duże dworce kolejowe: Wrocław Główny i Wrocław Nadodrze
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(dawniej również Wrocław Świebodzki), dwa porty
żeglugi rzecznej oraz międzynarodowy port lotniczy.
W gospodarce Wrocławia największą rolę odgrywa
przemysł środków transportu, maszynowy, elektrotechniczny, konstrukcji metalowych oraz przemysł
spożywczy.
Wrocław to przede wszystkim prężny ośrodek kultury. Teatry, opera, filharmonia, liczne kluby, muzea
i galerie zapewniają nieprzerwany ciąg wydarzeń artystycznych. Kulturalną wizytówką miasta stały się
festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu. Największy z nich to Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”. We Wrocławiu odbywają
się również: Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej,
Międzynarodowe Zaduszki Jazzowe, Wrocławskie
Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form
Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal „Dialog
Wrocław”. Słynne w Europie stały się monumentalne
przedstawienia operowe organizowane we wrocławskiej Hali Stulecia.
Obszary prawnie chronione w granicach miasta zajmują 17% jego powierzchni. W skład obszarów chronionych wchodzą: fragment Parku Krajobrazowego
Doliny Bystrzycy o powierzchni 684 ha, Las Pilczycki,
Dolina Widawy, Grądy w Dolinie Odry, Grądy Odrzańskie, Łęgi nad Bystrzycą, zespoły przyrodniczo-
-krajobrazowe (park Szczytnicki), użytki ekologiczne
oraz liczne pomniki przyrody (ponad 180).
Dawna i współczesna architektura wkomponowana jest w obfitość zieleni. W centrum miasta rozpościera się założony w XVIII w. park Szczytnicki,
w którym rośnie ponad 370 gatunków drzew i krzewów oraz znajduje się oryginalny Ogród Japoński,
zaprojektowany i utrzymywany zgodnie z zasadami japońskiej sztuki ogrodniczej. Nie mniej wspaniałym miejscem spacerów jest Ogród Botaniczny
z jego piękną ekspozycją kwiatową, oranżerią, alpinarium i największą w Polsce kaktusiarnią, a także
Ogród Zoologiczny, założony w 1865 r., z około 5,5
tys. zwierząt reprezentujących 650 gatunków.
Na terenie miasta funkcjonują 34 uczelnie wyższe,
zarówno państwowe, jak i prywatne, a główne z nich
to: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna,
Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Wyższa Szkoła Oficerska. Całkowita liczba uczniów (biorąc pod uwagę społeczeństwo
na wszystkich podstawowych etapach edukacji, począwszy od: żłobka, przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, po szkołę ponadgimnazjalną,
liceum i szkołę policealną) wynosi ponad 100 tys.

Przez Wrocław przebiegają drogowe korytarze
transportowe włączone do europejskiej sieci dróg:
E67 (droga krajowa nr 8) z Warszawy przez Piotrków
Trybunalski, Oleśnicę, Kłodzko do granicy polskoczeskiej w Kudowie; E261 (droga krajowa nr 5) ze
Świecia przez Bydgoszcz, Poznań, Leszno, Świebodzice do Bolkowa i połączenia z drogą krajową nr 3.
W sąsiedztwie Wrocławia przebiega autostrada A4
(E40) oraz jej węzeł z drogami krajowymi nr 5 i 8, co
ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie układu
ulicznego w mieście oraz na jego zagospodarowanie.
Miasto Wrocław posiada międzynarodowy port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika zlokalizowany ok. 10 km na południowy zachód
od centrum. Obecnie lotnisko posiada jedną betonową drogę startową, jeden krajowy i jeden międzynarodowy terminal lotniczy oraz jeden terminal cargo.
Pod względem liczby odprawianych pasażerów jest
to obecnie piąty polski port lotniczy, natomiast pod
względem liczby operacji lotniczych znajduje się na
trzecim miejscu za warszawskim Okęciem i krakowskimi Balicami. Wrocławski port lotniczy jest obecnie
obsługiwany przez siedem regularnych linii lotniczych
oraz wiele połączeń czarterowych w okresie letnim.
W lipcu 2008 r. podpisano umowę na budowę nowego terminalu o powierzchni blisko 40 tys. mkw.,
co pozwoli na zwiększenie łącznej przepustowości
lotniska z 1,2 do 3,2 mln pasażerów rocznie. W ramach całego projektu powstanie również ponad tysiąc miejsc parkingowych. Oszacowano, że dzięki realizacji przedsięwzięcia powstanie dodatkowo ponad
7 tys. miejsc pracy. Zakończenie budowy planowane
jest na marzec 2011 r.
Wrocław jest niewątpliwie przepięknym miastem
o bogatej historii, specyficznym klimacie i niepowtarzalnej architekturze. Wrocławianie są otwarci i przyjaźni wobec przyjezdnych, co w efekcie przyczynia się
do niskiego poziomu barier międzyludzkich oraz czyni miasto różnorodnym i tolerancyjnym.
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale podano na podstawie danych: Urzędu Miasta Wrocławia
http://www.um.wroc.pl; GUS 2009 http://www.stat.
gov.pl/gus oraz Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015.

ABSTRACT

Wrocław is the chief city of Lower Silesia situated in
the southwest part of Poland. It is one of the oldest
and most beautiful towns in Poland. The city’s population in 2009 according to the Central Office of Statistics was 623 240, and it has been slowly decreasing for
several years. 5 large rivers flow through Wrocław: the
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Odra River and its 4 tributaries. There are 12 islands
and 112 bridges in Wrocław as well as the following
protected areas: Bystrzyca Valley Landscape Park, Pilczycki Forest, Widawa Valley, Odra Valley Forests,
Odrzańskie Forests, Bystrzyca Wetlands. There are
about 180 monuments of nature in the city.
3 international roads are running through the city,
there are also two large railway stations: Wrocław
Główny and Wrocław Nadodrze, two inland navigation ports and an international airport. Wrocław,
however, is first of all a bustling centre of culture.
Theatres, operas, philharmonic halls, numerous
clubs, museums and galleries provide a myriad of
cultural highlights and the city’s cultural hallmark
are internationally-recognised music festivals.
Rys. 2.1. Podział fizycznogeograficzny południowo-zachodniej Polski

2. POŁOŻENIE, GEOLOGIA I ROZWÓJ RZEŹBY TERENU WROCŁAWIA
Dwie okoliczności mają decydujący wpływ na współczesny obraz środowiska geograficznego Wrocławia.
Pierwszą z nich jest położenie miasta w obrębie doliny Odry, która na tym odcinku swojego przebiegu
słabo wyróżnia się na tle przyległych równin i wysoczyzn. Drugą okolicznością jest rozwijające się od
ponad dziesięciu wieków intensywne osadnictwo,
które wraz z upływem czasu zajmowało coraz większe obszary i pociągało za sobą znaczne przeobrażenia naturalnych elementów środowiska abiotycznego, w szczególności stosunków wodnych i warunków
klimatycznych.

2.1. Położenie Wrocławia

LEGENDA:
Sudety: 1 – Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie, 2 – Pogórze Izerskie,
3 – Góry Izerskie, 4 – Karkonosze, 5 – Kotlina Jeleniogórska, 6 – Rudawy Janowickie, 7 – Góry Kaczawskie, 8 – Pogórze Kaczawskie, 9 – Brama
Lubawska (9a – Kotlina Krzeszowska), 10 – Góry Kamienne (10a – Góry
Krucze), 11 – Góry Wałbrzyskie, 12 – Pogórze Wałbrzyskie, 13 – Góry
Sowie, 14 – Obniżenie Noworudzkie, 15 – Obniżenie Ścinawki, 16 – Góry
Bardzkie, 17 – Góry Stołowe, 18 – Góry Orlickie, 19 – Góry Bystrzyckie,
20 – Kotlina Kłodzka (20a – Rów Górnej Nysy), 21 – Masyw Śnieżnika,
22 – Góry Złote (22a – Góry Bialskie), 23 – Góry Opawskie.
Przedgórze Sudeckie: 24 – Wzgórza Strzegomskie, 25 – Równina Świdnicka, 26 – Masyw Ślęży, 27 – Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 28 – Obniżenie Podsudeckie, 29 – Obniżenie Otmuchowskie,
30 – Przedgórze Paczkowskie, 31 – Przedgórze Głuchołasko-Prudnickie,
32 – Wysoczyzna Głubczycka.
Pas Nizin: 33 – Bory Dolnośląskie, 34 – Równina Chojnowska, 35 – Równina Legnicka, 36 – Równina Szprotawska, 37 – Wysoczyzna Lubińska,
38 – Wysoczyzna Średzka, 39 – Równina Wrocławska, 40 – Równina
Grodkowska, 41 – Równina Niemodlińska, 42 – Pradolina Wrocławska,
43 – Kotlina Raciborska, 44 – Wysoczyzna Rościsławicka, 45 – Równina Oleśnicka, 46 – Równina Opolska, 47 – Chełm, 48 – Próg Woźnicki.
Wał Trzebnicki: 49 – Wzniesienia Żarskie, 50 – Wzgórza Dalkowskie,
51 – Obniżenie Ścinawskie, 52 – Wzgórza Trzebnickie, 53 – Wzgórza
Twardogórskie, 54 – Wzgórza Ostrzeszowskie.
Obniżenie Milicko-Głogowskie: 55 – Pradolina Głogowska, 56 – Kotlina Żmigrodzka, 57 – Kotlina Milicka.
Źródło: Migoń (2005b) [17]
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Wrocław leży na Nizinie Śląskiej, będącej wysuniętą skrajnie na południe częścią Nizin Środkowopolskich (rys. 2.1). Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Wrocław znajduje się w obrębie kilku
mniejszych jednostek, jednak granice między nimi
są trudne do jednoznacznego wyznaczenia i wskazania w terenie.
Płaski obszar w bezpośrednim sąsiedztwie Odry,
obejmujący też równoległe do jej biegu ujściowe odcinki Oławy i Widawy, nosi nazwę Pradoliny Wrocławskiej i został naturalnie ukształtowany
przez działalność rzeczną. Przekształcenia krajobrazu związane z działaniami człowieka były tu jednak
największe. Ku południowi dolina Odry przechodzi w monotonną Równinę Wrocławską, rozpościerającą się aż po wzniesienia Przedgórza Sudeckiego.
Bardziej urozmaicony, falisty krajobraz na zachód
od doliny Bystrzycy należy z kolei do Wysoczyzny
Średzkiej. Północne i wschodnie części prawobrzeżnego Wrocławia leżą na Równinie Oleśnickiej, przechodzącej ku północy – już poza granicami miasta –
w wyraźny wał Wzgórz Trzebnickich (257 m n.p.m.).
Nizinny charakter miasta odzwierciedla się zarówno w ogólnie równinnej rzeźbie terenu, jak i wysokościach bezwzględnych nieprzekraczających 150 m
n.p.m. (rys. 2.2).
Model udostępniono do badań prowadzonych
przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
UWr z zasobu Systemu Informacji Przestrzennej
Urzędu Miejskiego Wrocławia dzięki uprzejmości
Kierownika Działu Informacji Przestrzennej Biura
Rozwoju Wrocławia, dr Jadwigi Brzuchowskiej.
Najwyżej położony, naturalnie ukształtowany
punkt w granicach miasta to jedno z mało wyrazi-

16

CZĘŚĆ A: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA NA TERENIE WROCŁAWIA

Rys. 2.2. Sytuacja hipsometryczna uzyskana na podstawie
numerycznego modelu wysokościowego

stych wzniesień w Lesie Mokrzańskim na północ od
Leśnicy – 148 m n.p.m. Przewyższają go jedynie zrekultywowana hałda wysypiska śmieci na Maślicach
– 155 m n.p.m. (40 m wysokości względnej) oraz
sztucznie uformowana Mała Sobótka (152 m n.p.m.)
na Grabiszynku i Wzgórze Gajowe (152 m n.p.m.)
na Gaju. Wśród innych sztucznych wzniesień największe wysokości mają Wzgórze Gajowickie (138
m n.p.m.) na Gajowicach, Cmentarz Żołnierzy Polskich na Grabiszynie (137 m n.p.m.), wzgórze przy
ul. Ceglanej na Swojczycach (134 m n.p.m. – wysypisko), Wzgórze Bendera w parku Południowym (131
m n.p.m.), Skórnik na Partynicach (129 m n.p.m.),
Kilimandżaro (127 m n.p.m.) na Zalesiu, Józefinka (121 m n.p.m.) na Opatowicach. Do naturalnych
kulminacji należą wydmy w Lesie Osobowickim
– Szaniec Szwedzki (127 m n.p.m.) i Wzgórze Kapliczne (122 m n.p.m.) nadbudowane nasypami oraz
Góra Sienicka na Strachocinie (122 m n.p.m.). Nieco niższe są wzniesienia wydmowe na Rędzinie (do
ok. 118 m n.p.m.). W odległości 4,5 km od nich, przy
północno-zachodnich granicach miasta, poniżej ujścia Widawy do Odry, znajduje się najniższy wrocławski punkt terenu (bez uwzględnienia wkopów
pod głębokie fundamenty), położony na wysokości
ok. 107 m n.p.m. Średnie wysokości w centrum miasta wynoszą około 120 m n.p.m. Najwyżej położoną dzielnicą są Krzyki (120-130 m n.p.m.). Tereny
o podobnej wysokości znajdują się w południowo-
-zachodnich fragmentach dzielnicy Fabryczna oraz
w części Psiego Pola (osiedla Zakrzów, Pawłowice,
część Zgorzeliska).

2.2. Budowa geologiczna

Wrocław znajduje się na granicy dwóch dużych jednostek geologicznych – bloku przedsudeckiego oraz
monokliny przedsudeckiej. Blok przedsudecki, gra-

niczący z Sudetami na linii sudeckiego uskoku brzeżnego, sięga na północy po uskoki środkowej Odry.
Budują go skały metamorficzne i magmowe wieku
starszego od permu (Żelaźniewicz, 2005). Monoklina przedsudecka to 700-metrowej miąższości seria
skał permo-triasowych – perm dolny, perm górny,
trias, pstry piaskowiec, wapień muszlowy, kajper1 –
zapadających monoklinalnie pod kątem kilku stopni w kierunku północno-wschodnim. Seria ta przykrywa sfałdowane i ponasuwane na siebie fliszowe
skały z okresu karbońskiego. Strefa uskokowa, oddzielająca blok przedsudecki od monokliny przedsudeckiej, tworzy zrąb tektoniczny, zawierający się
między systemami uskoków południowych i północnych. Powstanie tego zrębu wiąże się z początkiem
triasu oraz późniejszymi (kreda, paleogen, neogen)
okresami jego reaktywacji (Żelaźniewicz, 2005). Ruchy tektoniczne spowodowały zrzuty o wartościach
sięgających kilkuset metrów. W konsekwencji tego
w zachodniej części miasta najbliżej powierzchni
znajdują się skały permu i dolnego triasu, a w części wschodniej skały kajpru i wapienia muszlowego.
Skały staropaleozoiczne i mezozoiczne tworzą
w granicach miasta powierzchnię o urozmaiconym
ukształtowaniu, przykrytą całkowicie płaszczem
skał trzeciorzędowych i osadami czwartorzędu. Skały trzeciorzędowe to utwory górnomioceńskiej formacji poznańskiej, ukazujące się miejscami przy
powierzchni terenu (Przybylski i in., 2004), w rejonie Wilkszyna, Pracz Odrzańskich, Leśnicy, Pilczyc,
Żernik, Muchoboru, Smolca, Cesarzowic, Kleciny
i Tyńca Małego (Goldsztejn, 2009). Dominują wśród
nich iły i mułki o zabarwieniach niebieskich, zielonych, szarych lub żółtych z przewarstwieniami piaszczystymi lub piaszczysto-żwirowymi. Miąższość serii poznańskiej sięga w rejonie Wrocławia 110 m. Na
utworach serii poznańskiej zalegają osady formacji
Gozdnicy, będące rzecznymi osadami korytowymi
(grubookruchowe żwiry piaski z wkładkami mułków
i mułków ilastych). Cechą charakterystyczną żwirów
formacji z Gozdnicy jest zawartość spoiwa kaolinowego. Ich wiek określa się na pliocen, choć nie można wykluczyć, że najmłodsze ogniwa powstawały
jeszcze we wczesnym plejstocenie (Przybylski i in.,
2004). W granicach Wrocławia miąższość skał trzeciorzędowych zmienia się w przedziale od 85 m na
Klecinie do 170 i więcej na zachód od Muchoboru
1

Wśród wymienionych jednostek stratygraficznych pstry
piaskowiec, wapień muszlowy i kajper to wydzielenia nieformalne, tradycyjnie używane w literaturze na temat budowy geologicznej Dolnego Śląska, oznaczające odpowiednio najniższą część profilu skalnego triasu, jego część
środkową i wyższą.
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Wielkiego (Buksiński, 1972). Ich powierzchnia jest
silnie urzeźbiona.
Najmłodsze osady czwartorzędowe na terenie
miasta mają genezę lodowcową, wodno-lodowcową, rzeczną i eoliczną. Trzykrotna transgresja lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowaceń południowopolskich (dwukrotnie) i środkowopolskich
(Odry) pozostawiły po sobie sekwencję odmiennych
pod względem petrograficznym glin zwałowych
(Czerwonka, Krzyszkowski, 1992; Badura, Przybylski, 1998), z których starsze zostały znacznie zredukowane w wyniku działania późniejszych procesów
erozyjnych (Goldsztejn, Skrzypek, 2004). Materiał
ten bogaty jest w eratyki, wśród których znajdują się
także duże głazy i bloki. Osady wodnolodowcowe reprezentowane są przez piaski i żwiry. Osady rzeczne różnicują się według środowiska energetycznego,
w jakim były akumulowane – dla facji korytowych
charakterystyczne są grubookruchowe piaski i żwiry,
dla odsypów meandrowych piaski, dla paleomeandrów i zagłębień bezodpływowych mułki. W dnach
dolin rzecznych powstawały także mało miąższe
torfy. Fragmenty dna doliny Odry są środowiskiem
przekształconym przez wiatr, tworzący wzniesienia
wydmowe i pola przewianych piasków.
Miąższość osadów czwartorzędowych z wyłączeniem wydm wynosi od 10 m w części południowo-
-zachodniej Wrocławia i okolicach Swojczyc (lokalnie warstwa ta może być cieńsza), do 40-50 m i więcej na północy, w centrum oraz na południowym
wschodzie miasta (Buksiński, 1972). Przypowierzchniową warstwę podłoża formują pospolicie nasypy
antropogeniczne, których grubość i lokalizacja związana jest ściśle z rozwojem osadnictwa i terenami
zabudowy. Nasypy te mają postać piaszczysto-organicznej mierzwy (średniowieczna część miasta), gruzów ceglanych i przesypek piaszczystych. Mogą one
lokalnie przekraczać miąższość 5 m. Przykładowo
wrocławski Rynek podściela warstwa nasypu o przeciętnej miąższości 2,6-3 m, sięgająca lokalnie ok. 6 m
(Chmal, Traczyk, 2001).
Można stwierdzić, że budowa geologiczna obszaru Wrocławia została rozpoznana szczegółowo.
Świadczą o tym powstałe opracowania. Już na początku XX w. wydano arkusze Geologische Karte
w skali 1:25 000 (Assmann i in., 1912; Barch, Tietze,
1912; Barsch i in., 1912; Tietze, Behr, 1932a, 1932b)
– doskonałej mapy geologicznej, będącej arcydziełem sztuki kartograficznej. W bliższym nam okresie
opublikowano Atlas geologiczny Wrocławia z mapami w skali 1:50 000 (np. Buksiński, 1972) oraz arkusze Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Winnicka 1987; Łabno, 1988). Ostatnio
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ukazały się także monograficzne opracowanie Geologia i paleogeografia Wrocławia (Szponar, Szponar,
2008) oraz Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji
wrocławskiej (Goldsztejn, 2009). Wszystkie te publikacje zostały oparte na analizie setek odwiertów
oraz obserwacjach odsłonięć. Mimo to, o ile rozpoznanie geologiczne pod względem inżynierskim wydaje się wystarczające, o tyle zagadnienia ewolucji
rzeźby i specyfiki procesów geologiczno-geomorfologicznych wciąż stanowią kwestię otwartą i dyskusyjną. Z tego powodu szczególnie przydatne wydają się drobiazgowe badania prowadzone przy okazji
prac archeologicznych (Chmal i in., 1993; Chmal,
Traczyk, 1998, 2001; Traczyk, Wiśniewski, 2000; Traczyk, 2003, 2005, 2007; Wiśniewski i in., 2008).

2.3. Rzeźba terenu i jej ewolucja

Współczesna rzeźba terenu Wrocławia jest rezultatem jej długotrwałego rozwoju w zmieniających się
warunkach środowiskowych i klimatycznych. Przyczyn takiego a nie innego obrazu można doszukiwać
się już w wydarzeniach, które rozgrywały się w odległej geologicznej przeszłości, niemal 300 mln lat
temu. Wówczas na przedpolu łańcucha górskiego,
w miejscu dzisiejszych Sudetów i ich przedgórza, zaczęła kształtować się przedgórska równina (monoklina przedsudecka), na której gromadzone były osady pochodzące z niszczenia gór. Stała tendencja do
obniżania terenu spowodowała, że mogły kolejno,
choć z przerwami, osadzać się warstwy skalne z następujących po sobie okresów geologicznych, od permu po neogen.
Jakkolwiek w okolicach miasta skały paleozoiczne i mezozoiczne nie pojawiają się nigdzie na powierzchni, to zakryta budowa geologiczna głębokiego
podłoża nie jest dla obrazu współczesnej morfologii bez znaczenia. Po pierwsze, przecięcie monokliny przedsudeckiej strefą uskokową środkowej Odry
o przebiegu z północnego zachodu na południowy
wschód spowodowało wzdłuż niej szczególnie silne obniżanie powierzchni, czego konsekwencją jest
ukierunkowanie doliny Odry na odcinku od Opola po Wrocław. Po drugie, stała tendencja do subsydencji – obniżania (Dyjor, 1993; Markiewicz, 2004),
utrzymująca się zresztą do dziś, wymusza akumulację osadów i przeciwdziała większemu różnicowaniu
się rzeźby. Tu zatem należy szukać pierwotnych przyczyn równinnej rzeźby Wrocławia i okolic.
Stwierdzone urzeźbienie powierzchni utworów
trzeciorzędowych miało z kolei istotny wpływ na warunki depozycji młodszych osadów czwartorzędowych. Ponadto miejsca, gdzie neogeńskie iły zalegają blisko powierzchni, stały się obszarem eksploatacji
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tego surowca służącego dla przemysłu ceramicznego.
Śladem tego są dziś zalane dawne wyrobiska na Żernikach, Pilczycach i w Leśnicy, tzw. glinianki.
Próżno we Wrocławiu szukać efektownych form
krajobrazu polodowcowego, mimo że na obszar dzisiejszego Wrocławia lądolód skandynawski dotarł
trzykrotnie, pozostawiając po sobie odmienne pod
względem petrograficznym poziomy glin lodowcowych. Spowodowane jest to z jednej strony faktem,
że czoło lądolodu nigdy nie znajdowało się tu wystarczająco długo, a najbardziej urozmaicona rzeźba
polodowcowa powstaje na ogół w strefach marginalnych lądolodów. Z drugiej strony, pobyt ostatniego
lądolodu na tym obszarze miał miejsce przed około
200 tys. lat, upłynęło zatem wystarczająco dużo czasu, aby formy polodowcowe uległy zatarciu. Sprzyjał temu zwłaszcza ostatni okres zimny plejstocenu
(zlodowacenie północnopolskie − Wisły), kiedy czoło lądolodu dotarło tylko do okolic Leszna, a na jego
przedpolu panowało surowe środowisko peryglacjalne. W takich warunkach, przy obecności okresowo rozmarzającej wieloletniej zmarzliny, intensywnie zachodziły ruchy gruntu na stokach, powodujące
wyrównywanie terenu. Dlatego części miasta położone poza doliną Odry to przeważnie monotonna
równina moreny dennej.
Formowanie doliny Odry o kształcie i kierunku
zbliżonym do współczesnego rozpoczęło się w rejonie Wrocławia u schyłku zlodowacenia Odry wraz
z deglacjacją tego obszaru (Przybylski, 2004). Podczas drugiego epizodu zlodowaceń środkowopolskich – zlodowacenia Warty – kiedy lądolód nie dotarł na obszar dzisiejszego Wrocławia i stagnował na
linii Wału Śląskiego, na południe od jego czoła funkcjonował odpływ wód formujący rozległą, równoleżnikową pradolinę wrocławsko-magdeburską. W tym
czasie powstał najwyższy, plejstoceński poziom terasowy. Tworzące go osady wodnolodowcowe poddane zostały przekształceniom peryglacjalnym, związanymi z procesami mrozowymi.
Strop osadów wodnolodowcowych zawiera więc
pseudomorfozy po klinach lodowych i inne zaburzenia kriogeniczne (Chmal, Traczyk, 2001). Ocieplenie
klimatu w okresie interglacjału emskiego spowodowało rozcięcie tego poziomu na głębokość do 30 m
(Szczepankiewicz, 1959). Zapisało się także biogenicznym przekształceniem istniejących struktur lodowych. Wytworzona gleba interglacjalna została erozyjnie usunięta, prawdopodobnie w starszym
stadiale zlodowacenia północnopolskiego (Wisły),
wskutek działania wód powodziowych. Ma to swój
wyraz w powierzchni erozyjnej ścinającej kliny oraz
cienkiej warstwie piaszczysto-żwirowej. W czasie

zlodowacenia Wisły, przy zwiększonej aktywności
procesów akumulacyjnych w warunkach peryglacjalnych, nastąpiło ponowne zasypanie przegłębionej
doliny Odry osadami piaszczysto-żwirowymi, które
zostały również przekształcone mrozowo i zawierają
takie struktury jak pogrązy, pseudomorfozy po klinach lodowych i szczelinach mrozowych, zaburzenia
soliflukcyjne czy diapiry (Traczyk, 2003). Zasypanie
sięgnęło lokalnie poziomu starszej wysoczyzny polodowcowej. W efekcie, w północnej części Równiny Wrocławskiej, część bocznych dopływów Odry
przepływała po powierzchni wysoczyzny i powodowała jej modelowanie. Obraz powstałych zmian
jest widoczny na arkuszach Szczegółowych map geologicznych Polski 1:50 000 (Winnicka, 1987; Łabno,
1988) w postaci osadów rzecznych z okresu zlodowacenia bałtyckiego nawet w miejscach, gdzie obecnie cieki nie występują (Traczyk, 2007). Za okres kolejnego, stosunkowo szybkiego erozyjnego obniżenia
dna doliny środkowej Odry uważa się schyłek starszego stadiału zlodowacenia Wisły. Od tego czasu
postępuje niemal ciągła akumulacja osadów rzecznych, która współcześnie sięgnęła poziomu falistej
wysoczyzny morenowo-wodnolodowcowej (Chmal,
Traczyk, 2001). W ujęciu całej śląskiej części doliny Odry procesy erozyjno-akumulacyjne doprowadziły do wykształcenia trzech, a miejscami czterech poziomów terasowych (Szczepankiewicz, 1959,
1968, 1972, 1989). Na terenie miasta poziomy terasowe Odry nie są jednak czytelne. Zgodnie z wydzieleniami niemieckich autorów (Tietze, Behr, 1932a,
1932b) najwyższy na tym odcinku poziom denny
zbudowany jest z osadów madowych, a więc ma genezę młodoholoceńską. Praktycznie na całym odcinku od Oławy do Malczyc rzeczne terasy plejstoceńskie są trudne do uchwycenia, w tym terasa z okresu
zlodowacenia północnopolskiego, wydzielana przez
Szczepankiewicza (1959). Choć w nowszych opracowaniach (Winnicka, 1987; Przybylski i in., 2004)
poziom ten jest dostrzegany jako pojedyncze, niewielkie wyniosłości terenu 4-6 m n.p.rz., to jednak
istnieją poważne trudności w identyfikacji chronologicznej tych osadów. Na nowej Mapie geomorfologicznej 1:50 000 zamieszczonej w Atlasie geologiczno-inżynierskim aglomeracji wrocławskiej (Goldsztejn,
2009) wyróżniono w obrębie miasta aż pięć poziomów terasowych o wysokościach 0,5-15 m n.p.rz.
Niewielkie różnice względne między nimi, nawet
rzędu 1 m, a także brak wydzieleń wiekowych, wymagają w przyszłości weryfikacji tej koncepcji. Można przytoczyć w tym miejscu pogląd Przybylskiego
i in. (2004), że określenie liczby poziomów terasowych dla dolnośląskiego odcinka Odry jest trudne ze
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względu na brak odrębności stratygraficznej, litologicznej, sedymentologicznej, a także morfologicznej
osadów. Istniejące deniwelacje dochodzące do 2 m są
niejednokrotnie jedynie skutkiem erozyjnego podcinania brzegów w czasie współczesnych wezbrań powodziowych.
Należy zatem założyć, że na obszarze miasta terasy
plejstoceńskie są zakryte w całości (lub niemal w całości), tworząc formy kopalne pod młodszymi osadami korytowymi bądź osadami równi zalewowej,
nadbudowywanymi od końca plejstocenu. W spągu utworów holoceńskich znajdują się pogrzebane (subfosylne) pnie drzew, tworzące tzw. poziom
czarnych dębów, kojarzony w tradycyjnym ujęciu
z atlantycznym optimum klimatycznym (7,5-5 tys.
lat temu). Próbki drewna pobierane ze spągowej
warstwy osadów rzecznych wykazują jednak znaczne zróżnicowanie wiekowe, czego przykładem są datowania z okolic Kamieńca Wrocławskiego oznaczone na 2600 ± 150 i 350 lat BP (ang. before present;
czyli przed 1950 r., kiedy zaczęto stosować oznaczenia metodą 14C) (Dumanowski i in., 1962; Wroński,
1974). Nowsze datowania prowadzone w trakcie prac
archeologicznych mogą w przyszłości uzupełnić te
dane. Wierzchnia warstwa osadów ma postać mady
– piasków pyłowato-ilastych zawierających duże ilości humusu i nierozłożonych części roślinnych. Akumulacja mady, której miąższość wynosi z reguły
0,8-1,5 m, związana jest z rolniczym zagospodarowaniem dorzecza Odry.
Za początek intensywnej presji człowieka w dorzeczu Odry uważa się okres deforestacji i rozwoju rolnictwa w epoce brązu przez ludy kultury łużyckiej.
Działania te spowodowały wzrost spłukiwania na stokach i ich transportu korytami rzek (Jahn, Szczepankiewicz, 1967). Wykorzystując datowania 14C, wiek
najstarszych poziomów tzw. mady rolniczej tworzącej aluwia Odry, oceniono na 2700 ± 115 lat BP (Dumanowski i in., 1962; Szczepankiewicz, 1989). Datę
jeszcze starszą uzyskano dla pokryw madowych
w dolinie Oławy na obszarze Wzgórz Niemczańsko-
-Strzelińskich, gdzie rolnictwo miało bardziej sprzyjające warunki rozwoju i rozwinęło się wcześniej (Teisseyre, 1994). Górna warstwa odrzańskich pokryw
aluwialnych zawiera zanieczyszczenia i fragmenty
materiałów związane z bliską współczesności działalnością przemysłową i zrzutami kopalnianymi zagłębi węglowych, stąd poziom ten nazywany był przez
Szczepankiewicza (1970) „madą przemysłową”.
Wśród utworów pokrywowych znajdują się piaski
eoliczne, akumulowane w postaci wydm zapewne
w najmłodszych fazach zlodowacenia Wisły – starszym i młodszym dryasie (Chmal, Traczyk, 2001)
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i/lub podczas średniowiecznego epizodu wylesienia wskutek działań człowieka. Ograniczające dolinę
Odry od północnego wschodu i południowego zachodu wysoczyzny morenowe i wodnolodowcowe
mogą być pokryte lessem o niewielkiej miąższości
(południowa część miasta). Wysoczyzny te są rozcięte przez boczne dopływy Odry, przy czym Oława i Widawa na terenie Wrocławia nie mają swoich
dolin, a wykorzystują obniżenie dolinne Odry. Najlepszym przykładem są więc doliny Ślęzy i Bystrzycy – wyraźnie zarysowane w rzeźbie terenu i noszące ślady minionych zmian korytowych. Szczególnie
interesujące wydają się zmiany hydrograficzne koryta Ślęzy, która w rejonie ulicy Harcerskiej na Oporowie porzuciła swoje wcześniejsze koryto (odnogę?),
na co zwrócili uwagę Traczyk i Wiśniewski (2000),
łącząc ten epizod z okresem zasypania dolin podczas
zlodowacenia Wisły. Analizując submetrowy numeryczny model wysokościowy (rys. 2.2), można wyróżnić więcej potencjalnych miejsc zmian korytowych Ślęzy, a także Bystrzycy czy Dobrej. Szczególnie
wyraźne są ślady paleoprzepływów Odry i Oławy,
w tym zakola paleomeandrów i boczne koryta. Wyrównane dzisiaj namułami organiczno-mineralnymi
i madami dna dolin podlegały znacznym zmianom
na przełomie plejstocenu i holocenu (Traczyk, Wiśniewski, 2000), ale migracje koryt na mniejszą skalę
zachodziły aż do momentu kanalizacji rzek, co dokumentują badania Ruszczyckiej-Mizery (1978).
Naturalne koryto Odry ma na odcinku dolnośląskim charakter meandrowy, z tendencją do bocznej
migracji i odcinania zakoli. Jednak we Wrocławiu,
a ogólnie od Jelcza-Laskowic do Wrocławia, rzeka
płynęła wieloma korytami łączącymi się i dzielącymi
na przemian ze sobą, tworzącymi układ anastomozujący (Czerwiński, 1998; Migoń, 2005b). Anastomozowanie cechuje się m.in. występowaniem stabilnych
wysp i wyrównanymi w ciągu roku przepływami
wody. Wyspy są elementem charakterystycznym dla
Wrocławia, jednak ich obecne liczba i kształt wynikają w dużej mierze z działań człowieka. Ingerencja
w system rzeczny rozpoczęła się od stabilizacji brzegów i tworzenia progów wodnych dla kół młyńskich
w staromiejskiej części Wrocławia. Postęp tych prac
odzwierciedlają opracowania kartograficzne tworzone od początków XV w. (Szynkiewicz, 2010). Doskonały przykład, w jaki sposób zmienił się obraz dna
doliny Odry na odcinku wrocławskim, podał Leonhard (1903), co zaprezentowano na rys. 2.3 (poniżej).
Innym ważnym elementem rzeźby centrum Wrocławia są ostańce erozyjne zbudowane z osadów wodnolodowcowych (Chmal, Traczyk, 2001). Należy do
nich m.in. obszar Starego Miasta w sektorze pl. Do-
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Rys. 2.3. Zmiany korytowe w dolinie Odry na odcinku
wrocławskim

1 – paleokoryta, 2 – układ hydrograficzny z przełomu XIX i XX w.,
3 – przekopy wykonane w XX w., 4 – współczesna sieć kolejowa dodana
dla ułatwienia orientacji przestrzennej.
Według: mapa Leonharda (1901) w skali 1:50 000, zmienione.

minikański – Rynek – pl. Solny – ul. św. Mikołaja – ul. św. Antoniego – pl. Wolności. Ostaniec ten
ma od północy (mniej więcej w linii ul. Kotlarskiej)
czytelną krawędź erozyjną, a więc okolice pl. Nowy
Targ i Uniwersytetu założone są już na niższym poziomie morfologicznym (Chmal i in., 1993; Chmal,
Traczyk, 2001; Traczyk, 2005). Ostaniec erozyjny od
południa jest izolowany przez płytkie obniżenia uformowane w młodszym holocenie wskutek przepływu
wód powodziowych. Warto nadmienić, że w lipcu
1997 r. utworzył się w tym miejscu skrót przepływu powodziowego, przebiegający od ul. Traugutta
przez Podwale (z rozlaniem do ul. Piłsudskiego) do
rejonu Popowic. Niemal całe Stare Miasto pozostało
w tym czasie niezalaną wyspą. Obniżenia ukształtowane przez wody powodziowe zostały wykorzystane w przeszłości do budowy dwóch wrocławskich
fos. Naturalne zagłębienia terenu pogłębiono o 5,5
m w wypadku zasypanej obecnie starej fosy miejskiej
i ok. 4 m w wypadku młodszej fosy na odcinku wzdłuż
Podwala (Chmal, Traczyk, 1998, 2001). Wśród innych działań człowieka, wpływających najistotniej na
zmiany rzeźby Wrocławia, wymienić można niwelacje terenu i tworzenie nasypów, wznoszenie historycznych fortyfikacji i późniejsze plantowanie wałów
obronnych (od 1807 r.) czy kształtowanie linii komunikacyjnych (nasypy drogowe i kolejowe o wysokości
do kilku metrów etc.). W dużym stopniu zatarto naturalną morfologię terenu, co jeszcze bardziej skłania
do dyskusji o jej pierwotnej budowie.

STRESZCZENIE

Wrocław leży na Nizinie Śląskiej. Nizinny charakter miasta odzwierciedla się zarówno w ogólnie równinnej rzeźbie terenu, jak i wysokościach bezwzględnych nieprzekraczających 150 m n.p.m.
Choć w okolicach miasta nigdzie na powierzchni
nie pojawiają się skały najbardziej odległych okresów
geologicznych, to jednak zakryta budowa geologiczna podłoża nie jest dla współczesnego obrazu miasta bez znaczenia. Obszar ten jest przecięty ważną
strefą uskokową – strefą środkowej Odry o przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód.
Wzdłuż niej doszło do ruchów pionowych podłoża, czego konsekwencją jest ukierunkowanie doliny Odry na odcinku od Opola po Wrocław, zgodne
z przebiegiem uskoków. Po drugie, stała tendencja obniżania się terenu utrzymująca się zresztą do
dziś, wymusza akumulację osadów i przeciwdziałała większemu różnicowaniu się rzeźby. Tu zatem należy szukać pierwotnych przyczyn równinnej rzeźby
Wrocławia i okolic.
Najstarszymi utworami geologicznymi, występującymi we Wrocławiu na powierzchni terenu, są
pochodzące z neogenu iły i gliny. Były one w przeszłości eksploatowane, czego śladem są zalane dziś
dawne wyrobiska. Na przeważającym obszarze iły
i gliny są jednak przykryte młodszymi utworami pochodzenia lodowcowego, dokumentującymi
obecność lądolodu skandynawskiego. Dopiero po
ustąpieniu lądolodu zaczęła się kształtować dzisiejsza rzeźba doliny Odry. W jej najmłodszej historii
zaznaczyło się kilka naprzemiennych okresów zasypywania osadami niesionymi przez rzekę oraz ich
rozcinania (erozji). Obecnie pierwotna rzeźba jest
silnie przekształcona w wyniku działań człowieka
i rozwoju miasta.

ABSTRACT

Wrocław is located at the Silesian Lowlands. The lowland nature of the city is reflected both by the overall flat terrain as well as relative altitudes below 150
m AGL.
There are no rocks from the oldest geological pe-
riods at the surface near the city, nevertheless, the enclosed geologic structure is not insignificant for the
city’s contemporary image. The area is intersected
with an important zone of faulting – the central Odra
running from northwest to southeast. Vertical subsoil movements were occurring along it and, as a result, the Odra valley is directed at the section from
Opole to Wrocław, according to the occurrence of
faults. Secondly, a constant descending tendency that
has continued until now forces the accumulation of
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deposits and has countered any major differentiation
in terrain. This is where the primary causes of the city
and its surroundings’ flatland terrain originate.
The oldest geologic formations occurring in
Wrocław at the terrain surface are silts and clays
from the Neogene. They were excavated in the
past as evidenced by former workings that are now
flooded. Silts and clays are covered mostly with
younger glacial formations, however, signifying the
presence of the Scandinavian glacier. The contemporary Odra valley started to form only when the
glacier receded. Several alternate periods of filling
with the deposits brought by the river and their erosion have been seen in its latest history. At present,
the original relief is strongly transformed as a result
of human activity and the city’s development
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3. GLEBY WROCŁAWIA
W granicach administracyjnych miasta Wrocławia znalazły się żyzne gleby. Stwarza to konflikt pomiędzy koniecznością zachowania gleb, wynikającą z prawnej ich ochrony, a stale wzrastającą presją
związaną z potrzebą urbanizacyjnego rozwoju miasta. Niestety, kilkusetletni proces urbanizacyjny,
zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, doprowadził
w wielu wypadkach do chemicznej degradacji gleb.
Uniemożliwia to ich wykorzystanie do celów produkcji rolniczej, w tym specyficznej dla polskich warunków produkcji prowadzonej na terenach ogródków działkowych.
Silny związek pomiędzy podłożem litologicznym
a charakterem pokrywy glebowej sprawia, że zasadniczym elementem wpływającym na typy gleb w obrębie granic administracyjnych Wrocławia są utwory
wieku czwartorzędowego, dominujące na tym obszarze. Należą do nich głównie plejstoceńskie gliny zwałowe i piaszczysto-żwirowe utwory fluwioglacjalne
z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Budują
one nieco wyżej położone powierzchnie w południowej, południowo-zachodniej oraz północnej części
miasta. Szerokie dno doliny Odry oraz jej dopływów
wypełniają najmłodsze – piaszczysto-żwirowe i pylasto-ilaste osady rzeczne wieku holoceńskiego. Jedynie w zachodniej części miasta, gdzie miąższość
czwartorzędu spada do 0 m, na powierzchni pojawiają się iły, iły piaszczyste i mułki wieku trzeciorzędowego.
Ta mozaika litologiczna podłoża nie idzie w parze ze zróżnicowaniem morfologicznym powierzchni. Obszar Wrocławia stanowi monotonny, wyrównany teren o niewielkich deniwelacjach, na którym
granice jednostek fizyczno-geograficznych zostały
poprowadzone głównie na podstawie wydzieleń litologicznych. Litologia stanowi substrat glebowy i jest
głównym czynnikiem wpływającym na wykształcenie pokrywy glebowej. Relief zaś wpływa na zróżnicowanie pokrywy glebowej jedynie w dolinie Odry
i jej dopływów, gdzie wykształcił się system teras
rzecznych, wykazując również zróżnicowanie pod
względem litologicznym. Zarówno Odra, ze swoim
wielokorytowym systemem widocznym w granicach
miasta, jak i jej dopływy (np. Widawa) sprawiają, że
znaczny obszar leżący obecnie w granicach administracyjnych Wrocławia znajdował się w zasięgu działalności rzecznej. Z chwilą regulacji koryta Odry
i rozbudowy Wrocławskiego Węzła Wodnego z systemem zabudowy hydrotechnicznej i wałów przeciwpowodziowych – znaczenie rzeki w kształtowaniu pokrywy aluwialnej znacznie zmalało.

3. GLEBY WROCŁAWIA

3.1. Typy gleb

Szerokie dno doliny Odry o przebiegu SE-NW zajmuje centralną część miasta. Wydzielone w tym
miejscu gleby należą głównie do rzędu gleb aluwialnych, których powstanie wiąże się z sedymentacyjną działalnością wód płynących, oraz do rzędu gleb
zabagnionych, dla których woda zarówno opadowa,
jak i gruntowa są głównym czynnikiem kształtującym profil glebowy, niezależnie od substratu, z którego gleba powstaje. Przykładem gleb aluwialnych
są mady rzeczne wykształcone z różnowiekowych
utworów aluwialnych. W wypadku gleb zabagnionych dominującym typem są gleby gruntowo-glejowe, wytworzone na słaboprzepuszczalnym podłożu
i pozostające pod stałym wpływem wysokiego zwierciadła wód gruntowych, co prowadzi do procesu redukcji żelaza w warunkach beztlenowych i powstania charakterystycznego oglejenia.
Wspomniane wcześniej prace regulacyjne doprowadziły do zróżnicowania samych mad rzecznych.
Na obszarze miasta otoczonym wałami przeciwpowodziowymi mady rzeczne podlegają obecnie procesom starzenia się. W ich profilu wzrasta zawartość
próchnicy i pojawiają się poziomy brunatnienia, zacierające pierwotne warstwowanie typowe dla mad
rzecznych właściwych. Gleby te należą obecnie do
mad rzecznych brunatnych lub próchnicznych. Proces akumulacji świeżych osadów aluwialnych, związanych z corocznymi wylewami rzecznymi w dolinie
Odry w granicach miasta, został mocno ograniczony. Współcześnie występuje on głównie w strefie międzywala oraz na niezabezpieczonych odcinkach dopływów Odry. Tam mają szansę rozwijać się
mady rzeczne właściwe. Gatunki tych gleb, określane na podstawie procentowej zawartości najdrobniejszej frakcji – ilastej, wskazują, że mady rzeczne
na terenie Wrocławia charakteryzują się dosyć dużą
jej zawartością. Są więc glebami o zwięzłym uziarnieniu, w kategorii glin średnich i ciężkich, często
pylastych, oraz samych pyłów. Gliniasta lub pylasto-
-ilasta pokrywa madowa charakteryzuje się zmienną miąższością. Często w jej podłożu występują dobrze przepuszczalne osady piaszczyste. W niższych
położeniach morfologicznych stale wysoki poziom
wód gruntowych sprawia, że dominującym typem
stają się gleby gruntowo-glejowe. Pomimo że gleby aluwialne należą do gleb żyznych, ze względu na
nadmierne uwilgotnienie (stałe lub okresowe) wykorzystywane są najczęściej jako trwałe użytki zielone. Jedynie mady na wyższych poziomach morfologicznych mogą być wykorzystywane jako grunty
orne. Na terenie miasta Wrocławia gleby te zostały
jednak głównie wykorzystane pod zabudowę i infra-
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strukturę techniczną. Profil tych gleb został w przewadze zaburzony.
Obszar poza dnem doliny, zbudowany z utworów
polodowcowych, występuje w północnej, południowej i południowo-zachodniej części miasta. Dla sąsiadującej od południa z Doliną Odry Równiny
Wrocławskiej, zbudowanej z glin zwałowych, charakterystycznym typem gleb są czarne ziemie, które podobnie jak gleby gruntowo-glejowe wykształciły się w warunkach silnego uwilgotnienia. Powstały
z zasobnych w próchnicę utworów mineralnych pod
długotrwałym oddziaływaniem wysokiego zwierciadła wód gruntowych. Należą do bardzo żyznych
gleb o głębokim poziomie próchnicznym i nadmiernie uwilgotnionej dolnej części profilu. Leżą na południowych obrzeżach Wrocławia.
Bliżej centrum oraz w części zachodniej miasta, na
podobnych geologicznie utworach, lecz w nieco wyższych położeniach morfologicznych, zapewniających
mniejsze uwilgotnienie, wykształciły się gleby należące do rzędu brunatnoziemnych reprezentowane przez
typ gleb płowych i brunatnych. Na tworach gliniastych tego samego wieku w północno-wschodniej
części Wrocławia dominującym typem gleb są gleby
płowe. Cechą charakterystyczną gleb płowych i brunatnych, występujących na terenie Wrocławia, jest
często spotykane oglejenie dolnej partii profilu glebowego, wskazujące na względnie wysoki poziom zalegania wody gruntowej lub stagnację na nieprzepuszczalnym podłożu wody opadowej.
Centralną część miasta Wrocławia zajmują gleby
klasyfikowane jako antropogeniczne. Charakteryzują się one znacznie przekształconym przez człowieka profilem glebowym. Często zawierają domieszki
materiału obcego, m.in. w postaci gruzu budowlanego. Wiele gleb zostało zajętych pod zabudowę i infrastrukturę komunikacyjną. Dotyczy to zwłaszcza
obszarów Starego Miasta i Śródmieścia, położonego
na wyspach, oraz części pozostałych dzielnic znajdujących się w obszarze dna doliny Odry i jej dopływów, gdzie pierwotną glebę stanowiły mady rzeczne.
Obecnie gleby te, należące do rzędu gleb urbanoziemnych, reprezentowane są głównie przez gleby
nasypowe. Szczególne miejsce wśród gleb antropogenicznych zajmują rigosole i hortisole. Są to gleby powstałe w wyniku wieloletniej i intensywnej
uprawy ogrodniczej lub rolniczej. Charakteryzują
się one poziomem próchnicznym znacznej miąższości zasobnym w próchnicę i składniki pokarmowe.
Zwłaszcza hortisole (gleby ogródków działkowych)
stanowią przykład intensywnej małoskalowej działalności rolniczej prowadzonej na wydzielonych terenach w obrębie miasta.
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3.2. Użytkowanie gruntów

Rozwój terytorialny Wrocławia w latach 20., a następnie 70. XX w., sprawił, że w granicach administracyjnych miasta znalazło się wiele terenów użytkowanych rolniczo. Do dzisiaj użytki rolne zajmują
ok. 43% powierzchni miasta, co przewyższa ogólną
powierzchnię zajmowaną przez tereny zabudowane.
Występują one głównie poza ścisłym centrum miasta
na jego północnych oraz południowych i zachodnich
obrzeżach. W większości są to gleby zwięzłe i średniozwięzłe wytworzone z gliniastych i pylastych
utworów glacjalnych i częściowo fluwialnych. Taki
skład granulometryczny, stanowiący jedną z ważniejszych cech gleby, decyduje o wysokiej wartości
rolniczej gleb Wrocławia. Analiza składu granulometrycznego gleb użytkowanych rolniczo wskazuje,
że ok. 30% z nich cechuje się uziarnieniem w grupie
piasków, w tym tylko 6% to ubogie piaski słabo gliniaste. Na analizowanym materiale nie stwierdzono
występowania najuboższych piasków luźnych. Piaszczyste gleby zlokalizowane są w północnej i zachodniej części miasta. Na uwagę zasługuje fakt częstego
występowania gleb o profilu niecałkowitym, co sprawia, że w podłożu gleb gliniastych czy pylastych występuje materiał przepuszczalny w postaci piasków
lub odwrotnie – w podłożu gleb piaszczystych występuje warstwa nieprzepuszczalnych glin lub iłów.
Gleby Wrocławia pod względem geochemicznym
są bardzo zróżnicowane. Badania odczynu, będącego
istotnym czynnikiem decydującym o wielu biologicznych i fizykochemicznych procesach zachodzących
w glebie, wykazują wyraźne powiązanie pH z formą
użytkowania. Na tle województwa dolnośląskiego,
gdzie średnie pH gleb użytkowanych rolniczo oznaczone w latach 2000-2006 wynosiło 5,50 pH, gleby
Wrocławia charakteryzują się nieco wyższym średnim
pH sięgającym 5,78. Oznaczenie przeprowadzono
w roztworze 1 M KCl (kwasowość potencjalna). Odczyn kwaśny i bardzo kwaśny stwierdzono na ok. 34%
powierzchni gleb Wrocławia, odczyn lekko kwaśny na
ok. 51%, a odczyn obojętny na 15%. W porównaniu
z nimi gleby ogródków działkowych (hortisole) charakteryzują się w większości odczynem obojętnym,
a odczyn alkaliczny cechuje nawet do 30% tych gleb.
Gleb kwaśnych w tej kategorii użytkowej jest nie więcej niż 5%. Wynika to często z faktu prowadzenia wieloletnich zabiegów agrotechnicznych w postaci wapnowania, prowadzonych przez działkowców, często
bez próby weryfikacji laboratoryjnej.

STRESZCZENIE

W obrębie szerokiego dna doliny Odry, na przebiegu SE-NW, wytworzyły się gleby aluwialne reprezentowane przez mady rzeczne brunatne i próchniczne,
jak również gleby zabagnione z dominującym typem
gleb gruntowo-glejowych. Na terenie Wrocławia dominującym gatunkiem mad rzecznych są gliny średnie i ciężkie często pylaste, a nawet same pyły charakteryzujące się największą spośród wymienionych
procentową zawartością frakcji spławianych. Gleby
aluwialne i gleby gruntowo-glejowe należą do bardzo żyznych, jednakże ze względu na ich lokalizację
nie są wykorzystywane rolniczo, lecz na użytki zielone lub pod zabudowę.
W zachodniej części Wrocławia wytworzone zostały gleby płowe i brunatne. Wynika to z wyższego położenia terenu w tej części miasta, a co za tym idzie –
mniejszego uwilgotnienia gleb. Oprócz naturalnych
procesów glebotwórczych występujących na terenie
Wrocławia z dominującym wpływem Odry dla obecnego stanu gleb istotny jest również wpływ człowieka. Gleby przekształcone antropogenicznie, z jakimi
mamy do czynienia na terenie miasta, to głównie gleby nasypowe, rigosole i hortisole.
Rozwój terytorialny Wrocławia w latach 20. i 70.
XX w. sprawił, że w granicach administracyjnych
miasta znalazło się wiele terenów rolniczych – głównie na północnych i południowych krańcach miasta.
Do dziś tereny rolnicze zajmują 43% powierzchni
administracyjnej Wrocławia.

ABSTRACT

Alluvial soils represented by brown and ground river
alluvial soils as well as boggy soils with the dominant
type of gley soils have formed in the area of the wide
bottom of the Odra valley in SE-NW direction. The
dominant type of alluvial soils at the area of Wrocław
are medium and heavy clays, often dusty, and even
dusts only characterised by the highest content of
flow fractions from those mentioned. Alluvial soils
and ground and gley soils are very fertile; however –
due to their location – they are not used in farming
but for green areas and for building purposes.
Lessive and brown soils were formed in the western
part of Wrocław due to higher ground level in this
part of the city, therefore lower soil moisture content.
Apart from natural soil-forming processes occurring
at the area of Wrocław with the dominant impact of
the Odra River, human impact on the current condition of soils cannot be avoided. The soil subject to anthropogenic transformation now present in the city
is mainly transported soil, rigosols and hortisols.

4. KLIMAT WROCŁAWIA

Much arable land has become part of the administrative city limits as a consequence of Wrocław’s territorial development in the 20’s and 70’s of the 20th c.
– chiefly within the northern and southern limits of
the city. Arable land is until now covering 43% of the
city’s administrative area.
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4. KLIMAT WROCŁAWIA
4.1. Geograficzne i cyrkulacyjne czynniki
kształtujące klimat Wrocławia
Położenie geograficzne Wrocławia sprawia, że odznacza się on klimatem umiarkowanym przejściowym,
z wyraźnie widocznymi wpływami oceanicznymi (Dubicka, 1998). Ten typ klimatu, umiarkowanego tylko
z nazwy (Kosiba, 1948), wiąże się z częstymi zmianami
pogody wynikającymi z przemieszczania się układów
barycznych, napływu wilgotnych mas polarnomorskich (46% w skali roku) i, rzadziej, bardziej suchych
mas kontynentalnych (38%) (Dubicka, 2000). Cechą
charakterystyczną jest przewaga cyrkulacji z sektora
zachodniego. Kształtowana jest ona przez główne centra działania atmosfery: Niż Islandzki i Wyż Azorski
oraz w mniejszym stopniu przez zimowy Wyż Azjatycki i letni Niż Południowoazjatycki (Woś, 1999). Adwekcja powietrza z zachodu dominuje w sezonie jesienno-zimowym oraz latem, natomiast, w porach
przejściowych częściej mamy do czynienia ze składową południkową cyrkulacji. Cyrkulacja atmosfery
jest jednym z głównych czynników wpływających na
odchylenia elementów klimatu od wartości średnich.
Usytuowanie Wrocławia w dolinie Odry na przedpolu Sudetów sprzyja pewnemu uprzywilejowaniu klimatycznemu tego regionu. Kształtowanie się „wrocławsko-opolskiego obszaru ciepła” jest konsekwencją
ogrzewania się powietrza po zawietrznej stronie gór
i występowania w związku z tym, charakterystycznego
dla obszaru gór i ich przedpola, wiatru fenowego. Zjawiska fenopochodne we Wrocławiu obserwowane są
przeciętnie przez 71 dni w roku (Kwiatkowski, 1975).
Położenie Wrocławia w dolinie Odry ma też pewne
negatywne konsekwencje przejawiające się, zwłaszcza
w wypadku sytuacji antycyklonalnych, słabszym prze-

Rys. 4.1. Częstość kierunków wiatru [%] i średnie prędkości wiatru [m·s-1] we Wrocławiu w latach 1971-2000 oraz 2000-2009
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wietrzaniem oraz większą frekwencją mgieł i zamgleń
(Dubicki i in., 2003). Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą przede wszystkim z Obserwatorium
Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Do wyznaczenia charakterystyk
klimatologicznych wykorzystano dane gromadzone
w sposób manualny (4 razy na dobę) oraz automatyczny. W przebiegu rocznym ciśnienia atmosferycznego
wyróżnia się dwa typowe ekstrema: maksimum, przypadające na jesień (październik), związane z aktywnością antycyklonów z południowo-wschodniej Europy,
oraz minimum, występujące wiosną. Amplituda roczna wynosi około 4,0 hPa (4,3 hPa dla wielolecia 1971-
-2000), co świadczy również o charakterze przejściowym między morskim a kontynentalnym przebiegiem
ciśnienia (Dubicka, 1994). Najwyższe zanotowane ciśnienie w latach 1971-2000 to 1031,1 hPa (10.12.1991),
a najniższe to 953,6 hPa (26.02.1989). Zmienność ciśnienia z dnia na dzień może przekraczać nawet
20 hPa (głównie w miesiącach zimowych). Gwałtownym zmianom ciśnienia sprzyja przemieszczanie się
aktywnych cyklonów, jak np. orkan Emma, przechodzący nad Polską w okresie 29.02-3.03.2008 r. Położenie Wrocławia w dolinie Odry, a także rozkład głównych centrów działania atmosfery, przyczynia się do
wzrostu frekwencji kierunków adwekcji W-NW (w sumie około 24% w skali roku) oraz stosunkowo niewielkiego udziału kierunków północnych.
Największe prędkości wiatru towarzyszą kierunkom
z sektora zachodniego. Średnia roczna prędkość wiatru z tego sektora w latach 1971-2000 przekraczała 3,0
m·s-1, z maksimum od 4,2 m·s-1 występującym w zimie do 3,0 m·s-1 latem. Najmniejsze prędkości wiatru,
około 2 m·s-1, towarzyszyły adwekcji z sektora N-NE.
Równocześnie był to najrzadziej występujący kierunek
wiatru. W ciągu roku najmniejsza średnia prędkość
wiatru występowała w sierpniu (1,8 m·s-1), największa od grudnia do marca (2,5-2,7 m·s-1). Dziesięciolecie 2000-2009, w porównaniu z 30-leciem referencyjnym, charakteryzowało się mniejszymi prędkościami
wiatru, średnio w roku o około 0,5 m·s-1, a także większym udziałem cisz atmosferycznych (rys. 4.1).

4.2. Główne cechy klimatu Wrocławia

Do podstawowych czynników decydujących o warunkach klimatycznych danego miejsca należy natężenie promieniowania słonecznego, w znacznej mierze warunkowane rozkładem zachmurzenia w ciągu
roku. We Wrocławiu ogólny stopień zachmurzenia
średnio w roku wynosił w latach 1971-2000 7,4 stopnia pokrycia nieba. Najmniejsze zachmurzenie występowało w sierpniu (6,7), największe w listopadzie
i grudniu (8,0). W ostatnich latach wyraźny spadek

zachmurzenia zaznaczył się w okresie od kwietnia do
czerwca, a także we wrześniu. Parametrem bezpośrednio związanym z zachmurzeniem jest usłonecznienie, czyli czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego. Suma roczna usłonecznienia
w latach 1971-2000 wyniosła prawie 1503 godziny,
co stanowi około 30% usłonecznienia potencjalnego.
W okresie 2000-2009 zaznaczył się wzrost usłonecznienia do 1702 godzin, a wyraźny trend wzrostowy
występuje od lat 80. XX w. (rys. 4.2). Przyczyniły się
do tego przede wszystkim pogodne miesiące wiosenne i letnie, dla których sumy miesięczne usłonecznienia były większe średnio o 30-40 godzin (tabela 4.1).
Rys. 4.2. Sumy roczne (SD) i 5-letnia średnia ruchoma
usłonecznienia rzeczywistego [h] we Wrocławiu w latach
1947-2009

W grudniu, miesiącu o najmniejszych sumach
usłonecznienia, w 1982 r. czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego wynosił zaledwie 12 godzin, natomiast w 1972 r. około 98 godzin.
W sierpniu minimalnie odnotowano 127 godzin
(1978), natomiast w najbardziej słonecznym miesiącu 303 godziny (1973). Absolutna maksymalna wielkość usłonecznienia przypadła na lipiec 2006 r., były
to 362 godziny (tabela 4.2).
Ważnym uzupełnieniem informacji o zachmurzeniu i usłonecznieniu są dane o liczbie dni pogodnych
i pochmurnych charakteryzujących się określonymi wielkościami usłonecznienia względnego (SDwzgl)
odpowiednio: SDwzgl<20% i SDwzgl>80%, przy czym
usłonecznienie względne: stosunek usłonecznienia
rzeczywistego do możliwego (potencjalnego) wyrażony w %. Przeciętnie dni pogodnych w ciągu roku
było 37 w latach 1971-2000 i 48 w latach 2000-2009,
natomiast dni pochmurnych – odpowiednio 174
i 157, w tym około 70 dni bezsłonecznych. W latach
1971-2000 najlepszymi warunkami usłonecznienia
charakteryzowały się maj i sierpień (17,7% i 16,7%
dni pogodnych), a najgorszymi styczeń i grudzień –
kiedy zalewie przez 4-5% dni występowały bardzo
korzystne warunki usłonecznienia. W XXI w. zanotowano wzrost liczby dni pogodnych, zwłaszcza wiosną (ok. 23% w kwietniu i 25,8% dni w maju).
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Tab. 4.1. Średnie miesięczne, sezonowe i roczne wielkości głównych elementów klimatu we Wrocławiu
Pozycja
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Zima
Wiosna
Lato
Jesień
Rok

P
[hPa]
1003,0
1002,7
1001,2
998,7
1000,6
1000,3
1000,7
1001,5
1002,1
1002,9
1001,8
1001,8
1002,5
1000,2
1000,8
1002,3
1001,4

T
[ºC]
–0,6
0,4
4,1
8,4
13,8
16,7
18,3
17,7
13,3
8,7
3,8
0,9
0,2
8,8
17,6
8,6
8,8

Tmax
[ºC]
2,6
4,3
9,0
14,1
20,0
22,5
24,3
24,3
19,3
14,1
7,3
3,9
3,6
14,4
23,7
13,6
13,9

Tmin
[ºC]
–3,7
–2,8
0,2
3,4
7,8
11,2
12,8
12,3
8,9
4,7
0,7
–2,0
–2,8
3,8
12,1
4,8
4,5

1971-2000
V
e
[m·s-1] [hPa]
2,6
5,1
2,5
5,3
2,7
6,1
2,4
7,6
2,1
10,8
2,1
13,3
2,0
14,8
1,8
14,8
1,9
12,2
2,0
9,3
2,5
6,8
2,6
5,7
2,6
5,4
2,4
8,2
1,9
14,3
2,1
9,5
2,3
9,3

U
C
SD
[% ] [0-10] [h]
82,5 7,7
50,7
80,5 7,7
66,3
74,4 7,6
105,9
69,3 7,4
145,1
69,4 7,0
208,7
71,2 7,4
185,3
71,8 7,0
205,3
74,6 6,7
204,9
80,5 7,2
130,8
82,0 7,1
106,3
83,5 8,0
52,4
84,1 8,0
41,2
82,4 7,8
158,1
71,0 7,3
459,7
72,6 7,0
595,4
82,0 7,5
289,5
77,0 7,4 1502,8

R
[mm]
32,4
27,7
34,8
37,4
53,9
78,4
83,2
64,9
47,8
38,2
39,0
37,6
97,7
126,2
226,6
125,0
575,5

P
[hPa]
1003,3
1002,3
1000,0
1000,5
1001,2
1001,7
1000,3
1000,7
1003,3
1002,8
1000,7
1000,4
1002,0
1000,6
1000,9
1002,3
1001,4

T
[ºC]
0,0
1,4
4,1
10,0
15,0
18,0
19,6
17,0
13,7
9,5
5,2
1,0
0,8
9,7
18,8
9,5
9,6

Tmax
[ºC]
3,3
5,2
8,9
16,3
21,4
23,9
26,0
25,5
20,3
14,9
9,1
3,9
4,1
15,5
25,2
14,8
14,9

2000-2009
Tmin
V
e
[ºC] [m·s-1] [hPa]
–3,0
2,0
5,3
–1,5
2,2
5,6
0,4
2,1
6,2
4,5
1,8
8,0
9,1
1,6
11,3
12,5
1,7
13,5
14,5
1,6
15,4
13,9
1,5
14,1
9,1
1,4
12,4
5,6
1,5
9,9
2,0
1,8
7,6
–1,7
2,0
5,8
–2,1
2,1
5,5
4,7
1,8
8,5
13,6
1,6
14,9
5,6
1,5
10,0
5,5
1,8
9,6

U
C
SD
[% ] [0-10] [h]
82,1 7,8
54,3
80,2 7,7
62,1
75,4 7,7 104,5
66,8 7,0 196,8
67,8 6,9 241,1
67,3 7,1 228,9
68,9 6,9 220,9
66,3 6,6 231,7
80,1 6,2 159,3
83,1 7,5 102,2
84,5 8,0
59,2
84,7 7,8
41,1
82,4 7,7 157,5
70,0 7,2 542,4
70,2 6,9 681,4
82,6 7,2 320,7
75,6 7,3 1702,0

R
[mm]
41,1
41,2
43,8
32,0
56,2
56,9
92,6
70,6
33,5
39,0
43,5
38,6
120,9
131,9
220,2
116,1
589,0

P – ciśnienie [hPa], T – temperatura średnia [°C], Tmax – temperatura maksymalna [°C], Tmin – temperatura minimalna [°C], e – ciśnienie pary wodnej
[hPa], U – wilgotność względna [% ], V – prędkość wiatru [m·s-1], Z – zachmurzenie [0-10], SD – usłonecznienie [h], R – opad [mm]

Tab. 4.2. Skrajne wielkości miesięcznych sum usłonecznienia [h] we Wrocławiu w latach 1947-2009
Miesiąc
SDmmax

I
102,8

II
115,3

III
188,7

IV
288,1

V
283,6

VI
301,6

VII
362,2

VIII
303,2

IX
228,0

X
187,1

XI
97,5

XII
97,7

Rok

1989

1960

1953

2009

1979

2003

2006

1973

2005

1951

1984

1972

SDmmin

16,2

16,4

56,3

87,9

115,5

113,1

104,7

127,1

68,4

34,4

15,3

12,1

Rok

1953

1973

1985

1958

1984

1985

1980

1978

1990

1952

1990

1982

Tab. 4.3. Ekstremalne wielkości temperatury powietrza we Wrocławiu (średniej miesięcznej Tm, średniej dobowej Ti
oraz maksimum Tmax i minimum Tmin dobowego) wraz z datami wystąpienia
Miesiąc

Tmmax

Tm [°C]
rok Tmmin

rok

Timax

2007

–9,8

1963

11,2

data

Tmax

Tekstremalna [°C]
data
Tmin

2007.01.10 –22,5

1987.01.14

16,3

1993.01.12 –27,6

1956.02.10
1971.03.04
1986.04.12
1953.05.09
1977.06.01
2008.07.09
1976.08.22
1978.08.31
1995.08.31
1970.09.28
1977.09.27
1956.10.31
1988.11.23
1998.11.21
1969.12.21

20,1
25,4
30,1
32,9
36,3
37,9

1990.02.21 –30,4
1974.03.21 –23
1968.04.23 –7,9
2005.05.30 –2,9
2000.06.22
0,4
1994.07.31
3,9

data
1985.01.08
1947.01.29
1956.02.11
1963.03.01
1977.04.01
1980.05.05
1977.06.01
1961.07.08

37,7

1994.08.01

1,8

1973.08.27

34,6

1947.09.14

–3,7

1977.09.28

28,1

1966.10.05

–8,4

2003.10.24

20,4

1968.11.01 –15,4

1988.11.23

16,8

1961.12.05 –23,5

1961.12.26

data

Ti [°C]
Timin

I

5,0

II
III
IV
V
VI
VII

5,5
7,8
12,3
17,2
20,0
23,4

1990 –11,9
1990 –1,2
2000
5,1
2002
10,5
2003
14,5
2006
15,8

1956
1958
1958
1991
1974
1962

14,7
15,4
19,7
24,5
26,9
28,3

2004.02.05 –23,3
1990.03.22 –14,3
1993.04.25 –2,2
1950.05.22
1,4
1963.06.28
7,1
1957.07.05
9,6

VIII

21,5

1992

15,1

1976

28,5

1994.08.01

10,4

IX

16,6

1947

10,8

1996

23,5

1956.09.03

3,5

X

12,4

2001

5,1

1946

19,3

2001.10.03

–4,3

XI

7,8

1963

–0,1

1993

16,3

1968.11.03

–8,7

XII

4,2

2006

–6,3

1969

14,2

1961.12.05 –18,3

Tab. 4.4. Częstość [%] dni charakterystycznych we Wrocławiu w porach roku
Dni charakterystyczne
Bardzo mroźne
Tmax  < –10 °C
Mroźne
Tmax < 0 °C
Przymrozkowe
Tmax  > 0,0 °C, Tmin < 0,0 °C
Gorące
Tmax > 25 °C
Upalne
Tmax > 30 °C

1971-2000
Lato
Jesień

Zima

Wiosna

10,4

0,6

0,0

11,4

0,8

44,4

2000-2009
Lato
Jesień

Rok

Zima

Wiosna

Rok

0,3

2,8

7,5

0,3

0,0

0,0

1,9

0,0

1,4

3,4

12,1

0,5

0,0

0,0

3,1

20,7

0,0

17,4

20,5

45,0

17,6

0,0

13,6

18,9

0,0

6,2

30,0

4,3

10,2

0,0

8,9

36,1

5,8

12,8

0,0

0,3

9,1

0,3

2,4

0,0

0,8

15,4

0,5

4,2
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Najdłuższy okres bezsłoneczny wystąpił w styczniu 1985 r. – 11 dni oraz w grudniu 2002 – 10 dni.
Najdłużej trwający okres z bardzo korzystnymi warunkami usłonecznienia (SDwzgl>80%) został odnotowany w kwietniu 1996 r. (9 dni) oraz w marcu
1972 r. (8 dni), jednak dni pogodne rzadko układają
się w ciągi kilkudniowe.
Podstawową informację o klimacie stanowią warunki termiczne, a głównym parametrem opisującym je jest średnia roczna temperatura powietrza.
Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1971-
-2000 we Wrocławiu wyniosła 8,8°C, natomiast w okresie 2000-2009 było to 9,6°C. Bardzo ciepłe były dwie
ostatnie dekady XX w. (odpowiednio: 8,8°C i 9,2°C),
a także początek XXI w. Najcieplejszy w historii pomiarów instrumentalnych prowadzonych w Obserwatorium UWr był rok 2000 (10,4°C), a niemal równie wysoka temperatura została odnotowana w 2007
i 2008 r. (10,3°C). Najchłodniejszymi latami w XX w.
były: 1940 i 1956, kiedy to średnia roczna temperatura wynosiła zaledwie 6,6°C. Najchłodniejszym miesiącem w roku wielolecia referencyjnego był styczeń, ze
średnią temperaturą wynoszącą –0,6°C i średnią minimalną –3,7°C, a najcieplejszym lipiec – z temperaturą średnią równą 18,3°C i maksymalną 24,3°C (tabela 4.3). Roczna amplituda temperatury we Wrocławiu
wyniosła 18,9°C, co jest jedną z niższych wielkości tego
wskaźnika wśród obszarów nizinnej części Polski.
W lipcu zakres zmian średniej miesięcznej temperatury kształtował się od 15,8°C (1962 r.) do 23,4°C
(2006). W styczniu średnia temperatura wahała się
od –9,8°C (1963 r.) do 5,0°C (2007 r.). Bardzo niskie
temperatury wystąpiły również w styczniu 1987 r.
(–9,0°C) i 2006 r. (–5,5°C). Rekordowo niskie średnie miesięczne temperatury odnotowane były jednak w lutym, w 1956 r.: –11,9°C, 1947 r.: –10,2°C oraz
1963 r.: –8,1°C. Dziewięć miesięcy charakteryzowało
się średnią temperaturą przekraczającą 20°C, z tego
po 4 przypadki w ostatniej dekadzie XX w. (1992
– VII, VIII, 1994 – VII, 1995 – VII) oraz w XXI w.
(2002 – VII, VIII, 2003 – VIII, 2006 – VII). Większą
zmiennością w porównaniu ze średnimi miesięcznymi odznaczają się średnie dobowe temperatury powietrza. Najwyższa zanotowana temperatura dobowa
we Wrocławiu wyniosła 28,5°C (01.08.1994), najniższa –23,3°C (10.02.1956). Zmienność temperatur dobowych największa była w chłodnej porze roku, osiągając około 30°C, podczas gdy latem nie przekraczała
20°C. Absolutna amplituda temperatury powietrza we
Wrocławiu była równa 66,7°C. Najwyższe temperatury przekraczające 30°C pojawiały się od kwietnia do
września, a minimalne (poniżej –20°C) od grudnia do
marca. Jedynie w miesiącach letnich (VI-VIII) tem-

peratura minimalna nie spadała poniżej 0°C (tabela
4.3). Ostatnie przymrozki pojawiały się w maju (najpóźniej 29.05.1957) i zazwyczaj związane były z kompleksem pogodowym określanym jako „zimni ogrodnicy”. Najwcześniejsze przymrozki jesienią wystąpiły
około 20 września. Dodatkowej informacji o warunkach termicznych dostarczają dane o częstości występowania dni o określonych wartościach temperatur,
np. dni upalne czy mroźne (tabela 4.4). Przypadki,
kiedy temperatura w ciągu doby była niższa od 0°C,
występowały średnio przez 27% dni w roku. Dni bardzo mroźne średnio w wieloleciu 1971-2000 pojawiały się przez 2,8% dni w roku, najczęściej zimą (10,4%
dni) i pojedynczo wiosną oraz jesienią. W ostatniej
dekadzie zmniejszyła się frekwencja dni o niskiej temperaturze, zwłaszcza w porach przejściowych. Cechą
charakterystyczną ostatnich dekad jest wzrost częstości dni o bardzo wysokich temperaturach: gorących
(Tmax>25°C) oraz upalnych (Tmax>30°C). W wieloleciu 1971-2000 sumarycznie takie sytuacje stanowiły
12,6% dni w roku, a w okresie 2000-2009 ich częstość
wzrosła do 17% (tabela 4.4). Zwiększenie się częstości tego typu dni można częściowo wyjaśnić oddziaływaniem czynników solarnych i cyrkulacyjnych, które sprzyjają wzrostowi temperatury powietrza latem
(Kożuchowski, Żmudzka 2001).
Dni upalne często układają się w kilkudniowe ciągi,
określane jako fale upałów (Dubicka i in., 2006; Ustrnul, Czekierda, 2002). Stanowią one obciążenie termiczne organizmu, szczególnie niebezpieczne mogą
być dla osób chorych i starszych. Ponadto bardzo często z takimi sytuacjami pogodowymi związane są wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym ozonu i pyłu zawieszonego, co dodatkowo mogło przyczyniać się do
zwiększonej zachorowalności. W XXI w. najdłuższy
taki okres przypadł na lipiec 2006 r. (z rekordowo wysoką średnią temperaturą miesięczną 23,4°C). Cały
miesiąc był gorący, a w okresie od 18 do 31 VII średnia temperatura maksymalna wyniosła 32,6°C. Uciążliwość termiczna latem występuje także w nocy, pojawiają się tzw. noce tropikalne, w których temperatura
minimalna (Tmin) nie spada poniżej 20°C. W XXI w.
we Wrocławiu stwierdzono 6 takich przypadków, czyli tyle samo, co w drugiej połowie XX w. (tabela 4.5).
Średnia temperatura w ciągu 100 lat, począwszy od końca XIX w., wynosiła 8,5ºC (Pyka, 1991a).
W XX w. zaobserwowano nieznaczne tendencje wzrostowe średniej temperatury rocznej o 0,0046°C/rok
(Dubicka, Pyka, 2001), natomiast przez ostatnie 60 lat
średnio temperatura rosła o 0,0273°C/rok (rys. 4.3).
Zawartość pary wodnej w powietrzu określana
jest zazwyczaj z wykorzystaniem dwóch wskaźników: wilgotności względnej U [%] i ciśnienia pary
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Tab. 4.5. Daty wystąpienia nocy tropikalnych we Wrocławiu w XXI w.
Data
20.07.2002
21.07.2002
30.07.2005
26.07.2006
24.07.2006
01.08.2006

Ti [ºC]
26,6
23,9
26,7
26,0
25,7
22,6

Tmax [ºC]
33,8
29,8
31,9
32,8
31,8
28,7

Rys. 4.3. Średnia temperatura roczna we Wrocławiu wraz
z zaznaczoną linią trendu w okresie 1947-2009

Tmin [ºC]
20,2
21,5
21,5
21,0
20,5
20,0

Tab. 4.6. Częstość [%] dni z charakterystyczną wielkością opadu we Wrocławiu
Dni charakterystyczne
Dni bez opadu lub
z opadem śladowym
R≥0,1 mm

1971-2000

2000-2009

Zima

Wiosna

Lato

Jesień

Rok

Zima

Wiosna

Lato

Jesień

Rok

50,2

57,8

56,8

56,6

55,4

42,5

59,3

56,6

56,2

53,7

21,5

16,0

12,9

18,0

17,1

24,8

15,4

14,0

17,4

17,9

R≥1,0 mm

27,2

23,2

22,7

22,2

23,8

31,3

22,0

22,2

24,2

24,9

R≥10,0 mm

1,1

3,0

7,6

3,1

3,7

1,3

3,3

7,2

2,3

3,5

wodnej e [hPa]. Wilgotność względna, określająca stopień nasycenia powietrza parą wodną, średnio w roku wynosiła 77%, zmieniając się w zakresie
od poniżej 70% w kwietniu i maju do 84% w grudniu (tabela 4.6). W latach 2000-2009 najniższą wilgotność względną odnotowywano w sezonie letnim (VII-VIII). Przebieg ciśnienia pary wodnej
jest zbliżony do temperatury powietrza – minimum występuje w styczniu, maksimum w lipcu.
Ważną informacją jest częstość występowania dni
z ciśnieniem pary wodnej przekraczającym 18 hPa,
tzw. dni parnych. Średnio w roku takich dni było
11 i pojawiały się od maja do września, a w połączeniu z wysoką temperaturą stanowiły duże obciążenie organizmu człowieka. Dni z opadem dobowym powyżej 0,1 mm we Wrocławiu występowały
średnio przez 45% dni w roku (około 163-169 dni),
a średnia suma roczna opadu we Wrocławiu dla lat
1901-2000 wyniosła 583 mm. Dni z opadem najczęściej charakteryzowały się niewielkimi lub średnimi sumami dobowymi. Stosunkowo rzadko opad
dobowy przekraczał 10 mm – przeciętnie było to
około 13 takich wypadków w roku (z czego połowa
latem), w tym 3,6-3,8 dnia z opadem przekraczającym 20 mm. W latach 1971-2000 suma opadów wynosiła 575,5 mm (tabela 4.1). W przeciwieństwie do
tendencji w poprzednim stuleciu (Dubicka, Pyka,
2001) w XXI w. zanotowano wzrost ilości opadów.
W latach 2000-2009 średnia suma roczna wyniosła 589,0 mm. W porównaniu z wieloleciem referencyjnym zwiększone opady występowały przede

wszystkim zimą i wiosną, nieco mniejsze – latem.
Zmniejszenie sumy opadów szczególnie silnie zaznaczyło się w czerwcu, o około 27%, oraz we wrześniu – o 30%. W związku z tym maksimum opadowe w ostatnich latach przesunęło się na koniec lipca
i sierpień.
Zmienność sum rocznych opadów obejmuje zakres od 409 mm (1982 r.) do 749,8 mm (1986 r.).
Cechą charakterystyczną jest duża zmienność przychodu wody z roku na rok, również występująca
w XXI w., co dobrze obrazują sumy opadu zmierzone
w kolejnych latach: 2001 – 731,6 mm; 2002 – 558,3
mm; 2003 – 423,9 mm.
Maksimum opadów w przebiegu rocznym w naszej szerokości geograficznej przypada na lato. We
Wrocławiu opady letnie stanowią około 66% sumy
rocznej opadów, z najwyższymi sumami miesięcznymi w lipcu. Na ten miesiąc w 1997 r. przypadła najwyższa zmierzona we Wrocławiu suma miesięczna
równa 223,1 mm, związana z katastrofalną powodzią. Najwyższa suma dobowa opadu, 88,1 mm, została zmierzona 4 lipca 1958 r., przy czym maksymalne sumy dobowe nierzadko przekraczają średnie
sumy dla danego miesiąca. W najbardziej suchych
miesiącach sumy opadu wynoszą jedynie kilka milimetrów, a październik 1951 r. był miesiącem bezopadowym (tabela 4.7).
Jedną z cech przebiegu opadów w ostatnich latach jest wzrost częstości opadów burzowych.
W XXI w. średnio w roku występowało 28 dni z burzami (w 2009 r. takich dni było 43), w dwóch ostat-
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Tab. 4.7. Rekordowe sumy miesięczne Rm i dobowe Rd
opadu wraz z datami wystąpienia we Wrocławiu w latach
1947-2009
Miesiąc

R [mm]
RmMin Rok RdMax

RmMax

Rok

I

88,4

1976

8,1

1990

31.3

II

61,9

2002

2,6

1978

20.7

III

102,7

2000

2,3

1974

33.0

IV

99,3

2008

2,2

2007

43.0

Data
22.11.1970
13.01.1948
21.10.1975
23.02.1960
6.07.1974
10.06.1960
28.05.1965
13.08.2002
7.03.1999
15.04.2008

V

126,6

1963

5,7

1988

42.7

2.05.1983

VI

185,7

1971

18,2

1951

81.7

16.06.1975

VII

223,1

1997

10,9

2006

88.1

4.07.1958

VIII

190,6

2006

4,7

1973

75.1

10.08.1964

IX

107,4

1963

1,5

1959

36.8

X

124,8

1975

0,0

1951

30.4

XI

91,9

1970

10,2

1958

33.5

8.09.1967
16.10.1974
14.07.1957
29.05.1968
2.11.1951

XII

108,8

2005

2,8

1972

22.7

6.12.2005

nich dekadach XX w. – 20 dni2. Opady takie związane są z chmurami Cumulonimbus i mają charakter
nawalny, a jeżeli obejmują swym zasięgiem większy
obszar, mogą prowadzić do podtopień.
Ważnym zagadnieniem związanym z opadami atmosferycznymi jest występowanie pokrywy śnieżnej.
Woda zawarta w śniegu pełni ważną funkcję, zasilając wody podziemne, ponadto pokrywa śnieżna pełni istotną rolę ochronną, zapobiegając np. wymarznięciu roślin. Pokrywa śnieżna występowała średnio
przez 40 dni w roku, przy czym rozrzut liczby dni
z pokrywą kształtuje się w różnych latach od 4 do 88
dni. Jeszcze większe różnice występują, jeżeli bierzemy pod uwagę poszczególne zimy. Zima 1974/1975
należała do bezśnieżnych (zanotowano jedynie
1 dzień ze śniegiem), natomiast najbardziej śnieżne
zimy pojawiły się w latach 1995/1996 oraz 2005/2006
(odpowiednio 105 i 102 dni z odnotowaną pokrywą śnieżną). Najwcześniej pokrywa śnieżna pojawia się już w październiku (jedynie w ciągu trzech
lat: 1979, 1997, 2008), a najpóźniej odnotowywana
była w maju (1978, 2008). Średnia grubość pokrywy
śnieżnej wynosi około 5 cm. Maksymalna grubość,
jaką odnotowano w Obserwatorium UWr, wyniosła
29 cm (17.01.1979) oraz 28 cm (4-5.01.1971). Cechą
charakterystyczną zimy w tej części Europy jest dominujący udział cyrkulacji zachodniej i południo2

http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/climatedata.html

wo-zachodniej, a w związku z tym adwekcji ciepłego
powietrza polarnomorskiego i częstymi odwilżami.
W takiej sytuacji pokrywa śnieżna na nizinach często zanika. Najdłuższy okres z trwałą pokrywą śnieżną wyniósł 90 dni, a został zanotowany od 27.12.2005
do 26.03.2006 r. Mroźne, śnieżne zimy uwarunkowane są rozkładem ciśnienia nad środkową i północną
Europą powodującego napływ zimnego powietrza
arktycznego.
Informacja, jak często pojawiają się dni charakteryzujące się jednoczesnymi wystąpieniami np. wysokiej temperatury i opadów itd., czyli określonymi typami pogody, odzwierciedla strukturę klimatu. Jest
to też jeden z elementów efektywnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi na potrzeby różnych
dziedzin działalności człowieka (Błażejczyk, 1979;
Kuziemska, 1968). We Wrocławiu najczęściej, przez
ponad 70% dni w roku, występowała pogoda ciepła,
przy czym głównie jako pogoda o niekorzystnych
warunkach usłonecznienia i z opadem lub o średnich wielkościach usłonecznienia, ale bez opadu
(tabela 4.8). Najczęściej (ponad połowa dni) w tym
typie pogody pojawia się pogoda ciepła, ze średnią
temperaturą dobową od 5,1 do 15,0ºC.
Zdecydowanie rzadziej, bo przez około 20-22% dni
w roku, występował typ pogody przymrozkowej, do
której zaliczono dni, kiedy temperatura maksymalna
była wyższa niż 0ºC, a minimalna poniżej 0ºC. Najrzadziej, bo jedynie przez 4,5%-5,0% dni w roku, pojawiała się pogoda mroźna, kiedy temperatura przez
całą dobę nie wzrasta powyżej 0ºC.

4.3. Klimat lokalny Wrocławia

Ogólnie znane i szeroko dyskutowane w literaturze prawidłowości klimatu obszarów zurbanizowanych (Oke, 1987; Lewińska, 2000) znajdują swoje potwierdzenie w klimacie lokalnym Wrocławia
(Szymanowski, 2004; Rosiński, 2005). Wrocław jest
miastem typowym, jeśli chodzi o zjawiska modyfikacji klimatycznych wywołanych przez miejscową
ingerencję człowieka. Poniżej przedstawiono kilka
cech klimatu lokalnego Wrocławia, także w aspekcie przestrzennym. Pomiary meteorologiczne na terenie Wrocławia prowadzone są przez wiele instytucji, jednak punkty i stacje pomiarowe nie tworzą
zwartego systemu, a wyniki pomiarów nie trafiają
do wspólnej bazy danych, której istnienie w znaczący sposób mogłoby polepszyć stopień rozpoznania
cech klimatycznych Wrocławia. Część pomiarów
prowadzi się w sposób dedykowany praktycznym
zastosowaniom, np. w związku z zarządzaniem
siecią drogową, na potrzeby ciepłownictwa czy
ochrony atmosfery. Bardziej kompleksowe badania
prowadzone są przez Instytut Meteorologii i Go-
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Tab. 4.8. Częstość [%] typów pogody we Wrocławiu

0

Mroźna
Ti, Tmax, Tmin
<0,0ºC
29,2

1971-2000
Przymrozkowa
Tmax>0,0ºC,
Tmin<0,0ºC
21,0

Ciepła
Ti, Tmax, Tmin
>0,0ºC
14,0

Mroźna
Ti, Tmax, Tmin
<0,0ºC
28,9

2000-2009
Przymrozkowa
Tmax>0,0ºC,
Tmin<0,0ºC
16,5

Ciepła
Ti, Tmax, Tmin
>0,0ºC
11,8

1

33,9

30,5

31,4

34,9

35,6

27,5

0

24,2

29,6

29,5

21,7

26,5

28,6

1

6,6

7,8

14,9

9,0

10,6

17,9

0

6,1

10,9

9,8

4,2

10,4

13,3

1

0,0

0,3

0,4

1,2

0,4

0,9

5.7

21,6

72,7

4,5

19,9

75,5

SDwzgl [%] R

*

<20%
20-80%
>80%
S

*R=0 – dni bez opadu, R=1 – dni z opadem równym lub powyżej 0,1 mm, SDwzgl – usłonecznienie względne [%]

spodarki Wodnej oraz wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy
i Politechnikę Wrocławską. Wyniki prezentowane
w tym rozdziale są oparte w większości na danych
pomiarowych zebranych w ramach programu badań klimatu Wrocławia, realizowanego przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego od roku 1997. W ramach tego
projektu prowadzone są w sposób nieciągły pomiary elementów meteorologicznych za pomocą stacji meteorologicznych oraz metodą patrolową przy
wykorzystaniu stacji mobilnych. Do niestandardowych metod pozyskiwania informacji wykorzystanych w projekcie należy zaliczyć sondaż akustyczny
(sodar) oraz sondaż prowadzony za pomocą balonu
na uwięzi.
Pomiary stacjonarne prowadzone są w punktach
reprezentatywnych dla wybranych typów pokrycia
i użytkowania terenu (rys. 4.4):
–– obszar niezabudowany, leżący na peryferiach
miasta, reprezentuje stacja przy ul. Granicznej
(pomiędzy Strachowicami i Jerzmanowem (stacja 1), położona po zachodniej stronie Wrocławia w odległości około 12 km od centrum,
–– obszar niskiej zabudowy z dużym udziałem
zieleni reprezentuje Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu Klimatologii i Ochrony
Atmosfery przy ul. Kosiby na Biskupinie, położone ok. 4 km na wschód od centrum (stacja 2),
–– zabudowę osiedlową wielokondygnacyjną reprezentuje stacja przy ul. Orzechowej na Gaju,
około 3,5 km na południe od centrum (stacja 3),
–– w centrum miasta pomiary prowadzone są
przy ul. Teatralnej (stacja 4).
W roku 2008 sieć pomiarowa została uzupełniona 4 rejestratorami temperatury powietrza zlokalizowanymi w obszarach zabudowanych przy ulicach
Chorwackiej (stacja 5), Wiśniowej (stacja 6), Bulwa-

Rys. 4.4. Rozmieszczenie automatycznych stacji meteorologicznych we Wrocławiu na tle pokrycia terenu

Oznaczenia stacji: 1 – ul. Graniczna, 2 – ul. Kosiby, 3 – ul. Orzechowa,
4 – ul. Teatralna, 5 – ul. Chorwacka, 6 – ul. Wiśniowa, 7 – Bulwar Ikara,
8 – Nowy Targ.

rze Ikara (stacja 7) i na Nowym Targu (stacja 8) (rys.
4.4). Analiza pola temperatury i wilgotności powietrza przeprowadzona została na podstawie danych
zebranych w latach 2001-2002 za pomocą mobilnych stacji meteorologicznych. Pomiary przeprowadzono w porze nocnej, w warunkach pogodowych sprzyjających powstawaniu zjawiska miejskiej
wyspy ciepła – MWC, przy małym zachmurzeniu
i słabym wietrze. Głównym czynnikiem wpływającym na stopień modyfikacji elementów klimatu i ich
przestrzenne zróżnicowanie, oprócz aktywności
społeczno-gospodarczej mieszkańców, jest charakter pokrycia i użytkowania terenu. Wrocław położony jest w regionie zdominowanym przez rolnictwo, ze stosunkowo niewielkim udziałem obszarów
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leśnych. Ingerencja człowieka w taki seminaturalny krajobraz przejawia się głównie we wprowadzeniu elementów zabudowy i pokryciu znacznych powierzchni materiałami sztucznymi o odmiennych
właściwościach termicznych. Materiały te w dużej
mierze impregnują podłoże, uniemożliwiając swobodne wsiąkanie wody w glebę. W granicach administracyjnych Wrocławia obszary silnie przekształcone (klasy 1-5; tabela 4.9) zajmują 123,4 km2,
tj. 42,1% powierzchni. Na pozostałą część, a więc
57,9%, składają się obszary naturalne, seminaturalne i rolnicze (klasy 5-10; tabela 4.9), z czego aż
25,4% stanowią grunty orne. Można jednak przyjąć,
że znaczna część z nich nie jest wykorzystywana rolniczo, tworząc nieużytki.
Informacja z pasma podczerwieni termalnej satelity Landsat umożliwiła analizę pola temperatury powierzchni Wrocławia. Do opisu wybrano sytuację z 24.05.2001; zdjęcie zostało wykonane o 11:37
czasu lokalnego (rys. 4.5). Wybór ten umotywowany
był dwoma faktami. Po pierwsze, w tej samej sytuacji
pogodowej, w nocy z 22/23.05.2001 przeprowadzono szczegółowe pomiary MWC (rys. 4.6). Po drugie, w maju duża część pól uprawnych pozbawiona
jest jeszcze okrywy roślinnej, co daje możliwość ich
identyfikacji i porównania temperatury powierzchni z tą odpowiadającą zabudowie. Przy analizie zdjęcia należy pamiętać, że jako wynik otrzymujemy
„uśrednioną” temperaturę w obrębie piksela o wymiarach 60 m na 60 m i że w dużej części terenów
zabudowanych jest to temperatura podłoża i dachów
budynków, natomiast nie otrzymujemy informacji
z pionowych ścian. Efekt podwyższonej temperatury podłoża miast jest często nazywany powierzchniową MWC. Temperatury powierzchni nie należy
utożsamiać z temperaturą powietrza, która, zwłaszcza w dzień przy silniejszym wietrze i turbulencji,
charakteryzuje się znacznie mniejszą zmiennością
(Voogt, Oke, 1997).
Zróżnicowanie temperatury podłoża 24.05.2001 r.
sięgnęło w granicach administracyjnych miasta blisko 40ºC, osiągając ekstrema w obrębie klasy terenów
przemysłowych i handlowych. Średnio najcieplejsze
są tereny zwartej zabudowy oraz tereny komunikacyjne, przemysłowe i handlowe, a także obszary luźnej zabudowy (tabela 4.9).
Najchłodniejsze są lasy i wody oraz tereny łąk
i pastwisk. Analizując rozkład przestrzenny, możemy jednak zauważyć, że do obszarów najcieplejszych, oprócz terenów o dużym udziale zabudowy,
należy zaliczyć część gruntów ornych, które w danej chwili charakteryzują się odkrytą w dużej części
glebą. Wiele takich obszarów występuje na południe

od miasta, a w granicach administracyjnych na części pól irygacyjnych oraz w obrębie Oporowa i Muchoboru Wielkiego, a także wschodniej części Psiego Pola. Jednak największą powierzchnię zajmują
ciepłe obszary silnie przekształcone przez człowieka (zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa i komunikacyjna). W centrum miasta pole wyższej temperatury jest w miarę zwarte, rozdzielone jedynie
przez koryto Odry i większe obszary parków i skwerów. W miarę oddalania się od centrum, zgodnie
z charakterem urbanistycznym miasta, podlega ono
większemu rozczłonkowaniu przez obszary zieleni miejskiej i tereny rolnicze. Mimo dużego znaczenia mikroklimatycznego oraz niewątpliwego wpływu na procesy turbulencyjne i na strukturę warstwy
granicznej atmosfery temperatura podłoża nie odgrywa kluczowej roli w kształtowaniu mezoklimatu i bioklimatu miasta, choć jest pochodną tych samych czynników sprawczych – zróżnicowanych
właściwości fizycznych, prowadzących do MWC
i zjawisk pokrewnych.
Miejska wyspa ciepła (UHI – Urban Heat Island)
we Wrocławiu charakteryzuje się cechami typowymi dla tego zjawiska, obserwowanymi w miastach
o liczbie mieszkańców przekraczających kilkaset tysięcy, zwłaszcza położonych w strefie klimatu umiarkowanego (Szymanowski, 2004). Typowość zjawiska
oznacza tu spodziewaną intensywność i częstość występowania oraz prawidłowości struktury czasowo-
-przestrzennej. Intensywność MWC została obliczona jako różnica temperatury powietrza (ΔT) na stacji zlokalizowanej w danym typie zabudowy a stacją
pozamiejską (stacja 1; rys. 4.6).
Średnie roczne natężenie wyspy ciepła w centrum Wrocławia wynosi 1,0 K, przy czym zaznacza się silniej nocą niż w dzień (tabela 4.10). W cyklu rocznym intensywność MWC największa jest
nocą w lecie (2,3 K) i wiosną (2,0 K), a najmniejsza
zimą (1,1 K). Maksymalne natężenie wyspy ciepła
we Wrocławiu sięga 8,0-9,0 K, ale można oczekiwać, że w obrębie granic administracyjnych miasta
w sprzyjających warunkach pogodowych występuje zróżnicowanie termiczne sięgające 11,0-12,0 K.
W odróżnieniu od wielkości średnich ekstremalnie silna wyspa ciepła nie jest związana z okresem wiosenno-letnim i może wystąpić praktycznie w każdej porze roku, mimo że MWC o dużej
intensywności (>3,0 K) obserwowana jest w lecie
pięciokrotnie częściej niż w zimie. W cyklu dobowym największe natężenie zjawiska występuje
nocą, kiedy 2-3-krotnie, a w lecie nawet 4-5-krotnie, przewyższa intensywność wyspy ciepła obserwowaną w dzień. Ekstremalnie wysokie wielkości
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Rys. 4.5. Temperatura powierzchni we Wrocławiu w dniu 24.05.2001, 11:37 CET

Tab. 4.9. Zróżnicowanie temperatury podłoża we Wrocławiu w dniu 24.05.2001, 11:37 CET
Klasa

Pokrycie terenu

1
Zabudowa zwarta
2
Zabudowa luźna
3
Tereny przemysłowe i handlowe
4
Tereny komunikacyjne
5
Tereny rekreacyjne i sportowe
6
Grunty orne
7
Łąki i pastwiska
8
Sady, plantacje, ogródki działkowe
9
Lasy
10
Wody
W granicach administracyjnych

% powierzchni
1,8
23,4
5,7
1,5
9,7
25,4
14,9
5,9
9,4
2,3
100,0

Temperatura powierzchni [°C]
Średnia

Minimalna

Maksymalna

31,2
28,7
30,4
29,2
26,2
26,2
24,9
26,8
21,3
21,4
26,1

21,2
18,3
8,6
21,9
18,8
18,1
18,1
18,7
16,9
16,5
8,6

41,4
47,2
48,3
42,9
42,1
40,3
39,3
36,8
36,1
38,6
48,3

Tab. 4.10. Intensywność (ΔT) i częstość występowania miejskiej wyspy ciepła w wybranych typach zabudowy Wrocławia
Pora

Średnia

Noc
Dzień

1,6
0,5

Noc
Dzień

1,1
0,3

Noc
Dzień

0,4
0,2

ΔT [K]
Max

Frekwencja [%]
Min
> 0,5 K
> 1,0 K
> 3,0 K
Centrum miasta (ul. Teatralna)
8,4
–3,9
77,1
50,6
15,5
6,4
–3,7
42,8
17,3
2,0
Zabudowa mieszkaniowa wielokondygnacyjna (ul. Orzechowa)
9,0
–3,8
60,3
38,6
9,9
6,5
–4,9
27,6
11,2
1,1
Zabudowa mieszkaniowa niska (ul. Kosiby)
6,2
–4,8
31,9
18,0
1,1
6,4
–4,4
23,0
7,9
0,2

> 5,0 K
3,8
0,3
1,7
0,1
0,1
0,0
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natężenia MWC są typowe dla pory nocnej (tabela 4.10).
Intensywność zjawiska w dzień osiąga maksymalnie 6,5 K i jest następstwem różnic cyklu dobowego temperatury powietrza w obszarach zabudowanych i niezabudowanych, zgodnie z którymi wyspa
ciepła wykształca się już przed zachodem, a zanika
po wschodzie słońca. Dodatkową przyczyną występowania MWC w ciągu dnia są czynniki adwekcyjne (Szymanowski, 2005). W dzień nadwyżka ciepła w obszarach zabudowanych jest obserwowana
częściej w zimie niż w pozostałych porach roku, co
świadczy o istotnej roli, jaką odgrywa emisja ciepła
sztucznego (głównie w sezonie grzewczym) w kształtowaniu termicznego środowiska miasta.
Cykl roczny natężenia MWC jest ściśle związany z warunkami meteorologicznymi i emisją ciepła sztucznego. Proporcja i siła oddziaływania tych
czynników w skali roku decydują o przebiegu intensywności wyspy ciepła. We Wrocławiu największe
średnie natężenie UHI obserwowane jest w miesiącach ciepłej pory roku, głównie wiosną (maj, kwiecień). Minimum natężenia obserwowane jest jesienią (październik). W miesiącach zimowych, pomimo
wzrostu średniego stopnia zachmurzenia i prędkości wiatru, obserwowany jest wzrost natężenia UHI
związany ze zwiększoną w sezonie grzewczym emisją
ciepła sztucznego.
Do elementów meteorologicznych wywierających
najsilniejszy wpływ na zjawisko miejskiej wyspy ciepła należy zaliczyć: prędkość wiatru (V), bezpośrednio wpływającą na wymianę energii na drodze turbulencyjnej, zarówno w obszarach zurbanizowanych,
jak i poza nimi, oraz stopień zachmurzenia (C), modyfikujący strumień wymiany radiacyjnej. Wzrost
prędkości wiatru powyżej 4 m·s-1 w nocy i 1 m·s-1
w dzień, bez względu na stopień zachmurzenia, powoduje zanik lub znaczną redukcję intensywności
wyspy ciepła. Wpływ stopnia zachmurzenia ogólnego i w piętrze dolnym jest praktycznie niezauważalny
w dzień, a w nocy dopiero wzrost stopnia zachmurzenia powyżej 75% odzwierciedla się w istotnym
zmniejszeniu intensywności MWC. Zarówno w odniesieniu do wiatru, jak i zachmurzenia wyraźnie zaznacza się ich rola sezonowa. Najsilniejsze oddziaływanie tych elementów obserwowane jest w sezonie
letnim, a najsłabsze w sezonie zimowym. Czynnikiem silniej skorelowanym z miejską wyspą ciepła
jest prędkość wiatru, a związek ogólnego stopnia zachmurzenia jest silniejszy niż stopnia zachmurzenia
w piętrze dolnym (Szymanowski, 2004). Z punktu
widzenia mieszkańca Wrocławia istotna jest jednak
nie tylko wiedza o intensywności zjawiska, ale przede

wszystkim o jego strukturze przestrzennej. MWC
jest zjawiskiem silnie zależnym od dwóch kategorii
czynników: urbanistycznych i meteorologicznych.
Pierwszą grupę można uznać za stosunkowo mało
zmienną i pomimo wielu przedsięwzięć budowlanych podjętych we Wrocławiu w ostatnich latach ich
rozproszony charakter w znikomym stopniu przekłada się na zmiany mezoklimatyczne, w tym na ogólną strukturę MWC. W porównaniu z urbanistycznymi warunki meteorologiczne są bardziej zmienne.
Porównując rolę obydwu grup czynników, możemy stwierdzić, że warunki meteorologiczne w większym stopniu decydują o tym, „jak” silna jest MWC,
a czynniki urbanistyczne: „gdzie” występuje. Prezentowane poniżej mapy MWC podkreślają charakter
współoddziaływania tych czynników. Klasycznym
przykładem silnie zaznaczonej i nieobarczonej wpływem innych procesów zewnętrznych przypadkiem
MWC jest ta z nocy 22/23.05.2001 (rys. 4.6; Szymanowski, Kryza, 2009).
Rys. 4.6. Temperatura powietrza we Wrocławiu w nocy
22/23.05.2001, 00:00 CET

Warunki pogodowe tej nocy były sprzyjające dla
rozwoju procesów radiacyjnych i kształtowania się
różnic wynikających z typu pokrycia i użytkowania
terenu: brak zachmurzenia (C=0) i praktycznie cisza
atmosferyczna (V≤1 m·s-1). Doprowadziło to do powstania MWC o intensywności 8,6 K (tabela 4.11),
o strukturze przestrzennej, którą można uznać za
modelową (niezniekształconą oddziaływaniem innych procesów).
Rola typu pokrycia i użytkowania terenu jest w takich wypadkach czytelna. Najcieplejsze obszary miasta to te należące do klas zabudowy zwartej i luźnej
wraz z terenami przemysłowymi i handlowymi, przy
czym ewidentnie najcieplejszym rejonem jest obszar
zwartej zabudowy w centrum miasta. Do najchłodniejszych zaliczyć należy lasy, grunty orne z łąkami i pastwiskami. Pewnym zaskoczeniem może być
stosunkowo wysoka temperatura powietrza nad ob-
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szarami wodnymi. Należy jednak przypomnieć, że
w ciepłej porze roku, w nocy, woda jako stabilny termicznie element wychładza się w niewielkim stopniu
w porównaniu z otaczającymi klasami pokrycia miasta (tabela 4.11).
Tab. 4.11. Zróżnicowanie temperatury powietrza wg klas
użytkowania terenu we Wrocławiu w nocy 22/23.05.2001,
0:00 CET
Klasa
1
2

Pokrycie terenu

Zabudowa zwarta
Zabudowa luźna
Tereny przemysłowe 
3
i handlowe
4 Tereny komunikacyjne
5 Tereny rekreacyjne i sportowe
6 Grunty orne
7 Łąki i pastwiska
Sady, plantacje, ogródki
8
działkowe
9 Lasy
10 Wody
W granicach administracyjnych

Temp. powierzchni [°C]
Średnia Min.

Max

10,7
7,9

8,5
4,1

12,0
12,2

7,7

4,6

11,8

5,7
6,6
5,5
5,6

4,0
3,6
3,7
3,7

9,9
11,2
8,9
9,3

6,0

4,2

9,0

5,1
7,4
6,4

3,9
5,1
3,6

7,5
11,5
12,2

Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu w istotny sposób nawiązuje do układu urbanistycznego miasta
i odznacza się stosunkowo skomplikowaną strukturą, którą, stosując terminologię Parka (1986), można by nazwać ameboidalną. Strefa najwyższej temperatury obejmuje centralne rejony miasta, związane
głównie ze zwartą, śródmiejską zabudową, przy czym
obszar maksymalnego natężenia MWC charakteryzuje się dwudzielnością będącą efektem obecności
południowego koryta Odry. Dodatkowe badania patrolowe nie wykazały istotnego wpływu ochładzającego samej rzeki w terenie zabudowanym, a obniżenie temperatury należy w tym wypadku pojmować
raczej jako rezultat przerwy w ciągłości zabudowy,
czyli pośrednią konsekwencję obecności rzeki. Obszary maksymalnego natężenia wrocławskiej MWC
koncentrują się w centrum, na południe – Stare Miasto i na północ – osiedla Ołbin i pl. Grunwaldzki – od koryta Odry (rys. 4.6). Strefa podwyższonej
temperatury obejmująca większość terenów zabudowanych, przyjmuje kształt nieregularny, z charakterystycznymi „półwyspami” wychodzącymi promieniście od rejonów centralnych w kierunku peryferii.
Do najwyraźniej zaznaczonych form tego typu możemy zaliczyć:
–– „półwysep” wybiegający w kierunku północnozachodnim przez osiedla: Szczepin, Popowice,
Pilczyce do Maślic Małych,
–– na południu miasta obszar obejmujący osiedla:
Krzyki, Partynice, Ołtaszyn i Wojszyce,
–– na południowym wschodzie „półwysep” sięgający przez Księże Wielkie do Radwanic oraz

35

osiedla: Kowale, Swojczyce i położone w obrębie tzw. Wielkiej Wyspy: Biskupin, Sępolno
i Bartoszowice.
W obszary podwyższonej temperatury, związane
z terenami zabudowanymi, wcinają się klinowo dwie
duże „zatoki” chłodu:
–– od północy: położone pomiędzy dolinami
Odry i Widawy pola irygacyjne oraz
–– od południowego wschodu: tereny wodonośne
nad rzeką Oławą.
Dzielnice peryferyjne, oddzielone od głównego
obszaru ciągłej zabudowy, formują własne ogniska
ciepła, z których najwyraźniejszymi są: wyspa Psiego
Pola na północnym wschodzie, Psar na północy, Maślic Wielkich i Leśnicy na północnym zachodzie czy
też Oporowa na południu miasta. Natężenie MWC
w tych osiedlach jedynie w pojedynczych wypadkach
(Psie Pole) przekracza połowę wielkości typowej dla
centrum miasta. W obrębie obszarów charakteryzujących się podwyższoną temperaturą występują jej lokalne obniżenia – jeziora chłodu związane
z otwartymi terenami rekreacyjno-parkowymi, np.
Pola Marsowe i park Szczytnicki na Wielkiej Wyspie
czy też tereny ogródków działkowych i parku Skowroniego pomiędzy osiedlami Borek, Wojszyce i Gaj
na południu miasta. Podobnego rodzaju lokalne minima temperatury w strefie peryferii generują otoczone osiedlami tereny użytkowane rolniczo, czego przykładem może być jezioro chłodu pomiędzy
Złotnikami, Żernikami i Maślicami w części północno-zachodniej miasta. Do najchłodniejszych terenów, oprócz wymienionych już pól irygacyjnych i terenów wodonośnych, należy zaliczyć obszar lotniska
na Strachowicach w części południowo-zachodniej,
tereny rolnicze pomiędzy Ołtaszynem a Jagodnem
na południu oraz obszary położone na północny zachód od Psiego Pola i Leśnicy (rys. 4.6). W rzeczywistości struktura przestrzenna MWC we Wrocławiu
jest w pojedynczych wypadkach bardziej skomplikowana. Decydują o tym, nawet stosunkowo niewielkie, zmiany warunków pogodowych. O kształcie przestrzennym MWC w największym stopniu, po
czynnikach urbanistycznych, decyduje wiatr: jego
kierunek i prędkość. Nawet słaby, ale stały wiatr regionalny może doprowadzić do zmiany przestrzennej struktury MWC i „przesunięcia” głównej strefy
podwyższonej temperatury powietrza w kierunku
zawietrznym (rys. 4.7).
Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, w literaturze
przedmiotu można natknąć się na niejednoznaczne stwierdzenia. Spotyka się zarówno doniesienia
o uprzywilejowaniu wilgotnościowym miast (miejska nadwyżka wilgoci), jak i ich bardziej suchej at-
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mosferze (miejski niedobór wilgoci). Wątpliwości te
mogą być częściowo wyjaśnione poprzez analizę definicji wskaźników wilgotności powietrza wykorzystanych do opracowania. Jeśli stosowane są miary
bezwzględne (np. prężność pary wodnej), to z reguły
miasto może być postrzegane jako bardziej wilgotne.
Przy wykorzystaniu wskaźników względnych (wilgotność względna) miasta jawią się jako bardziej suche niż tereny otaczające. Szczegółowe wyjaśnienie
tych problemów oraz dogłębna analiza cech wilgotnościowych Wrocławia została przedstawiona przez
Rosińskiego (2005).
Do najważniejszych elementów klimatu, modyfikowanych przez tereny zurbanizowane, należy zaliczyć także opady atmosferyczne. Ograniczona liczba
punktów pomiarowych we Wrocławiu nie daje możliwości opracowania precyzyjnego rozkładu przestrzennego, jednak na podstawie danych z trzech
stacji można potwierdzić pewne ogólne prawidłowości pola opadów w mieście. Literatura wskazuje na
wzrost sumy opadów po zawietrznej stronie miast.
W wypadku Wrocławia, przy dominującym napływie mas z sektora zachodniego, większe sumy obserwowane są po wschodniej stronie miasta. W porównaniu z roczną sumą opadów po zachodniej stronie
miasta (Strachowice), wynoszącą średnio w 10-leciu
1996-2005: 525 mm, po stronie wschodniej zanotowano 563 mm (obserwatorium Uniwersytetu Przyrodniczego, Swojczyce) i 589 mm (obserwatorium
Uniwersytetu Wrocławskiego, Biskupin).
Środowisko miejskie to także obszar silnych zmian
warunków radiacyjnych. Na podkreślenie, zwłaszcza
w kontekście planowania przestrzennego, zasługuje
nierównomierny rozkład docierającego promieniowania słonecznego. Układ urbanistyczny i rozmieszczenie zabudowy mają istotny wpływ na tworzenie
obszarów o zmniejszonym dopływie promieniowania, zwłaszcza przy niskim położeniu słońca w sezonie zimowym. Jest to bardzo istotny czynnik bioklimatyczny, silnie wpływający na komfort życia
mieszkańców miasta. Podstawę oceny pola dopływającego promieniowania słonecznego dają szczegółowe informacje o zabudowie i numeryczny model terenu, udostępnione do badań z zasobu Systemu
Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego Wrocławia dzięki uprzejmości Kierownika Działu Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia, dr
Jadwigi Brzuchowskiej. Dane te umożliwiają precyzyjne modelowanie promieniowania potencjalnego i rzeczywistego dla Wrocławia. Do modelowania
wykorzystano moduł r.sun z systemu GIS GRASS
(GRASS Development Team 2006). Zaprezentowany przykład dla osiedla Gaj i okolic ilustruje skalę

zróżnicowania dobowych sum energii na początku
stycznia (3.01) przy założeniu braku zachmurzenia
(rys. 4.8). Zasadniczą kwestią jest możliwość identyfikacji stref pozostających przez całą dobę w cieniu,
gdzie dostawa energii odbywa się wyłącznie na drodze promieniowania rozproszonego.
Zainteresowanie warunkami klimatycznymi danego obszaru nie dotyczy jedynie zróżnicowania
przestrzennego czy zmienności w czasie danego parametru, bardzo ważna jest informacja o zmianach
parametrów meteorologicznych w profilu pionowym, w szczególności temperatury i prędkości wiatru. Najważniejszą częścią atmosfery w aspekcie
bytowania człowieka jest tzw. warstwa graniczna atmosfery (WGA), w której zmiany te zachodzą najsilniej. WGA rozciąga się od podłoża do około 1000-
-2000 m n.p.g. i stanowi atmosferyczne środowisko
życia człowieka. Przemiany zachodzące w warstwie
granicznej są niezwykle ważne ze względu na wielkoskalowe procesy zachodzące w atmosferze oraz
możliwość zastosowania wiedzy o nich w praktyce,
w szczególności w zakresie jakości powietrza (rozprzestrzeniania zanieczyszczeń), prognozowania pogody, komunikacji itp.
Jedną z podstawowych struktur, które występują w warstwie granicznej atmosfery, są warstwy
o równowadze stałej, charakteryzujące się wzrostem
temperatury wraz z wysokością, czyli warstwy inwersyjne, typowe dla nocy. Podczas dnia warstwa
graniczna jest zdominowana poprzez intensywne
ruchy pionowe, czyli tzw. konwekcję (Stull, 1988).
W związku z częstymi w obszarach miejsko-przemysłowych sytuacjami, kiedy poziom zanieczyszczeń powietrza przekracza dopuszczalne normy,
istotne jest określenie czynników, które prowadzą
do wzrostu stężeń zanieczyszczeń. Wiadomo, że pogorszenie się jakości powietrza zazwyczaj nie jest
związane z drastycznie zwiększoną emisją, a jedynie
z warunkami meteorologicznymi, które wpływają na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń powietrza.
Jednym z kluczowych parametrów jest zasięg i czas
trwania inwersji temperatury. Inwersje temperatury, a mówiąc ogólniej, termiczne warstwy hamujące, stanowią strefę, która ogranicza zasięg mieszania
zanieczyszczeń. Czasami mają one pozytywne znaczenie. W wypadku wysokich źródeł emisji (jak np.
komin elektrociepłowni) inwersje temperaturowe
ograniczają przedostawanie się zanieczyszczeń do
powierzchni ziemi. We Wrocławiu, gdzie decydujący udział w bilansie emisji mają niskie źródła (motoryzacja i kotłownie przydomowe), przedłużające się
okresy z równowagą stałą prowadzą do pogorszenia
się stanu powietrza.

4. KLIMAT WROCŁAWIA
Rys. 4.7. Temperatura powietrza we Wrocławiu w nocy
3.01.2002, 02:00 CET
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Rys. 4.8. Dobowe sumy potencjalnego promieniowania
całkowitego w dniu 3.01, fragment osiedla Gaj

Rys. 4.9. Stężenie zanieczyszczeń powietrza na tle zapisu echa sodarowego (zasięg 1000 m n.p.g.)

Jedną z ciekawszych metod badawczych WGA jest
sondaż akustyczny z wykorzystaniem sodaru „Sound
Detection And Ranging” (Graber, 1993). Monitoring
warstwy granicznej atmosfery z wykorzystaniem radaru akustycznego umożliwia szczegółową analizę
zachodzących w niej procesów, w tym, oprócz częstości pojawiania się konwekcji czy inwersji, także
ich pionowy zasięg, dokładny czas trwania i charakter. W Polsce takie pomiary prowadzone są jedynie
we Wrocławiu, w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr (Pyka, 1991b, 1994; Pyka i in.,
2001), oraz przez IMGW w Krakowie (Walczewski,
1979, 1999). Na podstawie badań sodarowych prowadzonych we Wrocławiu możliwe było m.in. określenie częstości i zasięgu inwersji temperatury, któ-

re w latach 1997-2001 występowały przez ponad
50% godzin. Średnia miąższość inwersji przygruntowych we Wrocławiu w tych latach wynosiła od 194
m n.p.g. zimą do 153 m n.p.g. latem. Inwersje temperatury tworzą się przede wszystkim nocą, natomiast
zimą ograniczony dopływ promieniowania przyczyniał się do wydłużenia czasu ich trwania. W okresie
1997-2001 najdłuższy okres, kiedy sodar rejestrował
ciągłą inwersję przygruntową, wynosił 91 godzin.
Takie warunki przyczyniają się do tego, że zanieczyszczenia pochodzące z niskich źródeł emisji kumulują się w najniższej części atmosfery, a w konsekwencji dochodzi do drastycznego pogorszenia
jakości powietrza. Rysunek 4.9 przedstawia przypadek obrazujący znaczenie zasięgu warstwy mieszania
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ograniczonej inwersją wzniesioną (podstawa inwersji wzniesionej widoczna jako ciemna ukośna linia)
na koncentrację zanieczyszczeń powietrza (Drzeniecka i in., 2000). W ciągu dwóch dni wysokość
podstawy inwersji wzniesionej zmniejszyła się z 400
m n.p.g. do kilkudziesięciu metrów, tym samym
ograniczając zasięg warstwy, w której zanieczyszczenia ulegają rozcieńczeniu. Taka sytuacja w połączeniu z niewielką prędkością wiatru doprowadziła do
systematycznego wzrostu stężenia zanieczyszczeń,
które maksimum osiągnęły w nocy z 17 na 18 stycznia. Przejście frontu chłodnego spowodowało rozbicie warstwy inwersyjnej i zmniejszenie koncentracji
zanieczyszczeń (rys. 4.9).

STRESZCZENIE

Warunki klimatyczne Wrocławia stanowią wypadkową wielu czynników naturalnych i antropogenicznych. Jak pokazują ostatnie lata, znajomość procesów
meteorologicznych charakterystycznych dla danego
miejsca ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach
gospodarki i życia człowieka, począwszy od najbardziej oczywistych, jak np. rolnictwo, poprzez planowanie przestrzenne, komunikację, jakość powietrza,
zdrowie (alergie, zawały, choroby układu oddechowego). Istotny jest fakt współdziałania wielu czynników, które prowadzą do poprawy lub, częściej, pogorszenia tzw. jakości życia. Przykładem mogą być
coraz częściej pojawiające się w naszej strefie klimatycznej fale upałów. Stres cieplny, szczególnie odczuwany na obszarach miejskich, wraz z wysokim poziomem zanieczyszczeń powietrza (m.in. ozon czy pył
zawieszony), może prowadzić do zwiększonej śmiertelności mieszkańców. Działania mające na celu zapobieganie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym
wymagają zintegrowanego podejścia – naukowego,
projektowego i realizacyjnego. Wzrost wiedzy o procesach klimatotwórczych (nierzadko implikowany
negatywnymi doświadczeniami), a także unormowania prawne UE powinny stanowić podstawę racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
(tzw. rewitalizacji przyrodniczej).

ABSTRACT

Wrocław’s climate conditions are the outcome of
multiple natural and anthropogenic factors. The recent years have shown that the knowledge of meteo-
rological processes distinctive for a given place is
of key importance for many industries and areas of
human life starting with the most obvious ones such
as, e.g. agriculture, through spatial planning, transport, air quality, health (allergies, strokes, air-tract
diseases). It is important that multiple factors oc-

cur together at the same time leading to improved
or more often deteriorated so-called “quality of life”.
The example can be the waves of heat occurring
more and more often in our climate zone. The heat
stress, especially true for urban areas, coupled with
the high level of air contamination (notably ozone
or suspended dust) may cause an increased mortality rate. An integrated scientific, project and implementation approach is required for actions aimed
at preventing different emergencies. Better know-
ledge on climate-forming process (sometimes implicated by adverse experience) as well as EU le-
gislative standards should set a basis for reasonable natural resources management (so-called natural revitalisation).
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5. ZASOBY WODNE NA TERENIE
WROCŁAWIA
Zasoby wodne na terenie Wrocławia omówiono
z podziałem na wody podziemne i powierzchniowe.

5.1. Wody podziemne

5.1.1. Występowanie wód podziemnych
Na terenie miasta Wrocławia wody podziemne występują w czterech piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńskim (wg starego podziału – trzeciorzędowym), triasowym i permskim (rys. 5.1).
Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje na
większości obszaru miasta z wyjątkiem obszarów
południowo-zachodnich. Wody podziemne tego
poziomu występują w piaskach i żwirach wodnolodowcowych oraz w rzecznych osadach piaszczystych
i piaszczysto-żwirowych. W utworach wodnolodowcowych i rzecznych zwierciadło wód podziemnych
położone jest na głębokości od kilku do kilkunastu
metrów. Ma głównie charakter swobodny, a tylko
miejscami jest pod niewielkim ciśnieniem – w rejonach głębszego występowania słabo przepuszczalnych utworów nasypowych i gliniastych. Wody tego
piętra wodonośnego pozostają w ścisłym kontakcie
hydraulicznym z wodami rzeki Odry i jej dopływów.
Piaski i żwiry wodnolodowcowe mają niewielką
miąższość – zwykle 5-10 m. Nie tworzą one ciągłeRys. 5.1. Przekrój hydrogeologiczny
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go poziomu wodonośnego, lecz są przewarstwione
i rozdzielone przez słabo przepuszczalne gliny zwałowe. Rzeczne osady piaszczysto-żwirowe występują
w dolinie rzeki Odry i dolinach jej dopływów. Szeroka, do 9 km, dolina Odry wypełniona jest osadami
piaszczystymi o zmiennych miąższościach osiągających od 5 do 30 m. W ich obrębie występuje ciągły
horyzont wodonośny, który od góry często przykryty
jest przez słabo przepuszczalne mady rzeczne.
Piętro wodonośne neogenu stanowią piaski, rzadziej
żwiry miocenu, tworzące soczewy o różnej miąższości
i rozciągłości w obrębie dominujących utworów ilastych. Użytkowe warstwy w utworach neogenu znane są w rejonie Leśnicy, Maślic, Muchoboru i Swojczyc. Występują one na głębokościach od 40 do ponad
100 m poniżej powierzchni terenu. W obrębie tego
piętra najczęściej wyróżnia się dwa poziomy wodonośne: górny i dolny. Poziom górny nie występuje w południowej części miasta. Na pozostałym obszarze tworzy on jedną warstwę z wyjątkiem Leśnicy,
gdzie stwierdzono dwie warstwy. Łączna miąższość
tego poziomu waha się od kilku do około 15 m. Poziom dolny na przeważającym obszarze Wrocławia
wykształcony jest w postaci dwóch warstw wodo-
nośnych, natomiast lokalnie, w północnej części
miasta, w postaci jednej warstwy, a w części zachodniej – trzech lub więcej warstw, których łączna miąższość wynosi do około 20 m. Wody piętra neogeń-
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skiego charakteryzują się zwierciadłem naporowym,
jednak ich eksploatacja na terenie Wrocławia doprowadziła do zaniku warunków artezyjskich. Naturalną strefą drenażu tego poziomu wodonośnego
jest rzeka Odra. Naturalny system krążenia jest jednak zaburzony poprzez intensywną eksploatację tego
poziomu przez zakłady przemysłowe, których ujęcia tworzą znaczne leje depresji dochodzące do głębokości 9 m. Wody triasowego piętra wodonośnego
występują w dwóch poziomach wodonośnych – wapieniu muszlowym i pstrym piaskowcu (Dendewicz,
1984; Biel i in., 1983). Występowanie utworów wapienia muszlowego ograniczone jest do wschodniej części Wrocławia. Strop tego szczelinowo-krasowego poziomu zalega na głębokości 180 m, zwiększając się ku
północy do 350 m. Zwierciadło wód ma charakter artezyjski i stabilizuje się na wysokościach 10-15 m nad
powierzchnią terenu. Sumaryczna miąższość utworów
zawodnionych waha się od 50 do 150 m. Zwierciadło
szczelinowo-porowe poziomu wodonośnego pstrego
piaskowca zostało nawiercone na głębokości kilkuset metrów i również ma charakter artezyjski. Poziom
ten jest słabo rozpoznany. Znajduje się w drobnoziarnistych piaskowcach i cechuje go niewielka wodo-
nośność.
Piętro wodonośne permu stwierdzono na głębokościach od 138 m na południu miasta (Muchobór Wielki) do 610 m na północy. Wody występują
w utworach cechsztynu i czerwonego spągowca. Dolomity cechsztynu zawierają wody termalne o temperaturze 20oC, silnie zmineralizowane (do 13,7 g/l).
Z kolei wody w dolnopermskich piaskowcach wykazują słabą zasobność i niską mineralizację.
5.1.2. Jakość wód podziemnych
Wody w osadach rzecznych i fluwioglacjalnych stanowią pierwszy, zazwyczaj nieizolowany od powierzchni poziom wodonośny, szczególnie podatny
na zanieczyszczenie. Stąd w kształtowaniu jakości
wód czwartorzędowych dominuje czynnik antropogeniczny. Zaznacza się to wyraźnie na obszarze
miejsko-przemysłowej zabudowy Wrocławia, gdzie
mozaikowa zmienność stężeń składu chemicznego
wskazuje na obszarowe przeobrażenia naturalnego
składu chemicznego (Mroczkowska, 1995).
W obszarach nieobjętych antropopresją wody
czwartorzędu należą do obojętnych (pH = 6,5-7,5),
miękkich lub średnio twardych o mineralizacji rzędu od 200 do 600 mg/l i dominującym udziale jonów
wodorowęglanowych. W wodach tych stwierdza się
zazwyczaj podwyższone stężenia żelaza i manganu.
Wyraźne pogorszenie jakości przypowierzchniowego poziomu wód podziemnych czwartorzędu ob-
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serwuje się na obszarach silnie zurbanizowanych,
szczególnie w dolinie Odry, w centrum Wrocławia.
W wodach tych obserwuje się wysokie, ponadnormatywne, w odniesieniu do wymagań sanitarnych
dla wód pitnych, wartości mineralizacji, dochodzącej miejscami do 2 g/l, stężeń jonów siarczanowych (do około 600-700 mg/l) oraz żelaza i manganu
(Mroczkowska, Michniewicz, 1974; Winnicka, 1988;
Roszak, 1991).
Wody w piaskach miocenu na terenie miasta generalnie charakteryzują się podwyższoną mineralizacją (Mroczkowska, Michniewicz, 1974), a jedynie
lokalnie mają własności umożliwiające ich bezpośrednie wykorzystanie jako wód komunalnych. Wysoką mineralizację do 3,2 g/l oraz podwyższoną
zawartość siarczanów i chlorków obserwuje się przeważnie w dolnym poziomie tego piętra, który zasilany jest przez ascenzję silnie zmineralizowanych
wód podziemnych z utworów triasu i permu. Wpływ
ten jest widoczny szczególnie w północno-zachodnim obrzeżu Wrocławia. Wody piętra neogeńskiego
mają typ wielojonowy: począwszy od wód wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowych, przez wody
siarczanowo-chlorkowo-wapniowe, po chlorkowo-
-siarczanowo-magnezowo-wapniowo-sodowe. Dodatkowo w tym rejonie miasta stwierdzano równocześnie wzrost zawartości żelaza do 22,0 mg/l oraz
manganu do 1,6 mg/l (Nowacki, 2007).
Wody w piętrze triasowym i permskim cechuje także podwyższona mineralizacja. Sucha pozostałość wynosi od 1,7-3,0 g/l w wapieniu muszlowym do 6,64 g/l w pstrym piaskowcu i do 13,7 g/l
w permie. Maksymalne zawartości niektórych jonów
przedstawiają się następująco: siarczany 830,0 mg/l
(wapień muszlowy), chlorki 635,0 mg/l (perm), żelazo 9,0 mg/l (perm) i mangan 0,25 mg/l (perm) (Nowacki, 2007).
5.1.3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
(GZWP)
Miasto Wrocław znajduje się w obrębie czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320, o nazwie „Pradolina rzeki Odry” (rys.
5.2). Ma on ważne znaczenie użytkowe dla miasta.
W jego obrębie znajdują się główne tereny wodociągowe ujęcia infiltracyjnego Wrocławia, które dostarcza ponad 50% wody dla zaopatrzenia miasta.
Wody powierzchniowe z rzeki Oławy infiltrują tu do
czwartorzędowego piętra wodonośnego, skąd są następnie ujmowane barierami studni. W południowo-
-zachodniej części miasta znajduje się również brzeżna cześć Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
319 – Prochowice-Środa Śląska, obejmującego frag-
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ment górnego piętra wodonośnego neogenu. Miasto wspiera działania na rzecz wdrożenia programu
ochrony obszarów alimentacyjnych GZWP, poprzez
stosowne zapisy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gmin sąsiednich.
5.1.4. Wykorzystanie wód podziemnych
Poziom czwartorzędowy nie umożliwia eksploatacji
znacznych ilości wód podziemnych, choć jest dobrą
bazą do budowy i eksploatacji ujęć infiltracyjnych,
które znajdują się w dolinie Odry i Oławy (Mokry
Dwór). Jest on również podstawą do budowy studni publicznych. Obecnie na terenie Wrocławia czynnych jest 69 takich studni, z których możliwe jest
czerpanie wody poprzez pompy kolumnowe. Czwartorzędowy poziom wodonośny w najbliższych okolicach Wrocławia może być jednak podstawą alternatywnego (w stosunku do wód powierzchniowych
Oławy i Nysy Kłodzkiej) zaopatrywania w wodę
mieszkańców miasta. Takie perspektywiczne obszary rozpoznano w okolicach Bogdaszowic, Oleśnicy
i Kątów Wrocławskich (Dendewicz, Krawczyk, 1989;
Kryza, Poprawski, Staśko, 1989; Kryza, Dendewicz,
1990; Kryza i in., 2001).
Poziom wodonośny neogenu wykorzystywany
jest w niewielkich ilościach. Na potrzeby komunalne eksploatowany jest on w Leśnicy i zaopatruje tę
część miasta. Wspomniane ujęcie dostarcza niecały
1% wody dla zaopatrzenia miasta. Na terenie miasta zlokalizowanych jest również kilkanaście studni ujmujących wody z utworów miocenu i eksploatowanych przez indywidualnych użytkowników
(studnie zakładowe). Od lat 90. ubiegłego stulecia
(Krawczyk, 1990), bazując na zasobach wód tego
poziomu wodonośnego, proponuje się budowę na
terenie Wrocławia zdrojów ulicznych, dostarczających mieszkańcom wysokiej jakości wody pitnej,
wzorem takich miast, jak Warszawa czy Kraków.
Zdroje takie w oparciu nawet o istniejące studnie,
w których woda spełnia wysokie wymagania dla
wód pitnych, mogłyby powstać w takich dzielnicach jak Krzyki, Pilczyce, Leśnica, Psie Pole czy Biskupin. Ma to również istotne znaczenie w aspekcie budowy awaryjnych ujęć wody zaopatrujących
w wodę pitną mieszkańców Wrocławia na wypadek
poważnej awarii bądź też klęski żywiołowej (np. powódź).
Obecnie woda piętra triasowego i permskiego nie
jest eksploatowana (Żuk, 2000). W latach 90. wrocławskie wodociągi korzystały z ujęcia wód podziemnych w utworach wapienia muszlowego (Gro-

bla II) w ilości około 3000 m3/d. Perspektywiczne
zasoby tej formacji mogą być związane z piaskowcami dolnego triasu na obszarze, którego osią jest
autostrada między Wrocławiem-Kleciną a Jaczkowicami. W kilku triasowych otworach sygnalizowano tu istnienie wód słodkich o wydajnościach przydatnych do budowy ujęć. Dla miasta istotne może
być rozpoznanie zasobności i składu chemicznego
wysoko zmineralizowanych wód triasowych i permskich (np. w rejonie Muchoboru). Na bazie tego
typu wód funkcjonuje kilka uzdrowisk na Niżu Polskim, w których są one wykorzystywane do celów
balneologicznych.
5.1.5. Głębokość położenia pierwszego zwierciadła wód podziemnych na terenie Wrocławia
i kierunki przepływu wód
Pierwsze zwierciadło wód podziemnych na terenie
Wrocławia znajduje się przeciętnie na głębokości 2-8
m p.p.t. (Mroczkowska, Michniewicz, 1974). Poziom
wód gruntowych najgłębiej występuje w centrum
Wrocławia (> 5 m p.p.t.) oraz w części południowo-
-wschodniej (3-4 m). W zachodniej części Wrocławia zwierciadło wód gruntowych występuje znacznie płycej – przeciętnie na głębokości 2 m poniżej
poziomu terenu.
Zasilanie pierwszego poziomu wodonośnego odbywa się głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, co powoduje znaczne wahania zwierciadła wody, dochodzące do ponad 2 m. Najwyższe
wahania występują na wysoczyznach (obszar południowy, południowo-zachodni oraz północno-
-wschodni Wrocławia), a najmniejsze w obszarach
dolin rzecznych. Ponieważ wody podziemne na terenie Wrocławia położone są stosunkowo płytko, więc
ma to istotny aspekt planistyczno-przestrzenny (geotechniczny, klimatyczno-zdrowotny). Udział terenów o różnych głębokościach zwierciadła tych wód
pod powierzchnią terenu w ogólnym obszarze administracyjnym miasta podano w tabeli 5.1.
Tab. 5.1. Głębokość zwierciadła wód na terenie miasta
Głębokość położenia [m]

0-1
1-2
2-3
>3

Powierzchnia miasta [%]
4,6
33,3
14,0
6,9

Optymalne głębokości położenia pierwszego
zwierciadła wód podziemnych występują na przeważającej części Starego Miasta i Śródmieścia oraz częściowo w północnej części Krzyków i w rejonie lotniska na Strachowicach. Na pozostałych obszarach
płytko zalegające wody podziemne utrudniają przystosowanie terenu na potrzeby zabudowy, ochro-
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Rys. 5.2. Mapa hydrogeologiczna Wrocławia

Źródło: Worsa-Kozak, 2006 [16]

nę budowli przed ich niekorzystnym wpływem oraz
przyczyniają się do powstawania wilgotnego mikroklimatu.
Rzeka Odra stanowi oś i bazę drenażu dla wód
piętra wodonośnego czwartorzędu i neogenu. Jednak w znacznej części miasta Wrocławia stany wód
podziemnych kształtowane są przez stany wód powierzchniowych sztucznie piętrzone na obiektach
hydrotechnicznych Wrocławskiego Węzła Wodnego. Największy wpływ wywierają tu jazy elektrowni
wodnej oraz śluza Szczytniki (Worsa-Kozak, 2004).
Piętrzenie wód Odry znacznie modyfikuje naturalne warunki hydrogeologiczne (rys. 5.2). Teren prawobrzeżny Odry Miejskiej, obejmujący Wyspę Biskupińską i Śródmieście, jest pod wpływem infiltracji
spiętrzonej wody w Odrze. Pierwsze od powierzchni terenu zwierciadło wód podziemnych układa się tu
ze spadkiem od Odry Miejskiej ku Kanałowi Powodziowemu i Starej Odrze. Spiętrzenie wód w rejonie
elektrowni, sięgające niekiedy ponad 5 m, wymusza
z kolei infiltrację wód z Odry na odcinku od ujścia
Oławy do jazów elektrowni, w kierunku Starego Miasta i Nadodrza, a następnie intensywny jej odpływ do
Odry Północnej i Południowej poniżej jazów.

5.2. Wody powierzchniowe

5.2.1. Sieć hydrograficzna na obszarze Wrocławia
Wrocław jest położony w węźle hydrograficznym
Odry i jej kilku dopływów uchodzących na terenie
miasta: Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Widawy (rys. 5.3).
Na rysunku zaznaczone są posterunki obserwacyjne oraz granice zlewni najważniejszych dopływów
Odry. Obszar Wrocławia jest przynależny do Regionu Wodnego Środkowej Odry.
Odra ma swe źródła na terenie Republiki Czeskiej.
Całkowita długość rzeki wynosi 854,3 km, z czego
112,3 km w Republice Czeskiej oraz 742 km w Polsce.
Całkowita powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118
861 km2, w tym 106 057 km2 w granicach Polski. Od
okolic Kędzierzyna-Koźla Odra jest skanalizowana
i żeglowna. Poprzez Kanał Gliwicki Odra jest powiązana żeglugowo z obszarem górnośląskim. W granice
Wrocławia Odra wpływa poniżej wodowskazu Trestno, czyli w 242,1 km swego biegu. Opuszcza tereny
Wrocławia w 269 km swego biegu, poniżej osiedla Janówek. Odra przepływa przez miasto od południowego wschodu ku północnemu zachodowi. Odcinek rzeki przepływający przez Wrocław ma długość
około 26 km. Odra rozgałęzia się na terenie Wrocła-
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Rys. 5.3. Główne cieki na terenie Wrocławia. Zaznaczone
są posterunki obserwacyjne oraz granice zlewni najważniejszych dopływów Odry.

Źródło: Opracowanie własne

wia na kilka odnóg i kanałów, co znacznie wzbogaca strukturę sieci hydrograficznej miasta. W obrębie
miasta wyróżniamy Odrę Południową, opływającą
Wyspę Piaskową od południa, oraz Odrę Północną,
opływającą od północy wyspy Piaskową i Bielarską.
Odra Południowa łączy się z Północną przed mostem Uniwersyteckim i razem dopływają do Kanału Powodziowego. Odra w rejonach wysp Piaskowej,
Bielarskiej, Słodowej oraz Kępy Mieszczańskiej dzieli się na jeszcze mniejsze odnogi, które po przepłynięciu tego odcinka ponownie łączą się z głównym
nurtem rzeki. Odra jest rzeką o dużym znaczeniu
dla miasta, głównie pod względem gospodarczym
i komunikacyjnym, ponadto spełnia rolę rekreacyjną
i sportową. W strukturze odwodnienia powierzchniowego występują tu również niewielkie cieki, m.in.
Ługowina, Brochówka, Zielony Potok, Dobra oraz
rowy melioracyjne (Cichocki, red., 2006).
Niektóre cieki funkcjonują jako zakryte, tzn. ujęte zostały w kanały podziemne i co najwyżej fragmentarycznie płyną powierzchniowo. Wśród wód
powierzchniowych terenu Wrocławia występuje
również duża liczba zbiorników wód stagnujących
– w tym naturalne (np. odcięte przez rzekę zakola
meandrowe) oraz sztuczne (fragmenty koryt rzecznych odcięte przez człowieka, liczne wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą, stawy miejskie,
fosa miejska). Bogata sieć wód powierzchniowych
powoduje, że Wrocław jest niekiedy nazywany Wenecją Północy.
Znaczna część rzek i drobnych cieków Wrocławia
zmieniała swój przebieg w przeszłości. Część z tych
zmian miała charakter naturalny i zwykle miała zwią-

zek z dawnymi wylewami wezbraniowymi oraz powodziami. Zwłaszcza koryto Odry często migrowało
w przeszłości i dlatego do dzisiaj znajdujemy w podłożu znacznej części Wrocławia osady rzeczne, w tym
osady z napławionymi liśćmi, gałęziami, a nawet horyzontami pni potężnych drzew powalonych tysiące lat
temu (tzw. czarne dęby atlantyckie, które nie zawsze
są dębami i często nie są związane z okresem atlantyckim). Duża część zmian przebiegu koryt rzek spowodowana była celowym działaniem człowieka, co
związane było m.in. z pracami regulacyjnymi, zwłaszcza mającymi na celu stworzenie śródlądowego szlaku
żeglugowego, zabezpieczenie miasta przed powodzią
oraz osuszenie terenów nadrzecznych.
5.2.2. Wrocławski Węzeł Wodny
Jest to unikatowy w skali kraju, skomplikowany system hydrologiczny i hydrotechniczny, wyposażony
w liczne jazy i śluzy. Obejmuje on kanały oraz obiekty hydrotechniczne związane z obroną przeciwpowodziową i żeglugą. Wrocławski Węzeł Wodny rozciąga
się wzdłuż Odry od 241,5 km biegu rzeki (odgałęzienie kanału do śluzy Opatowice) do 266,9 km biegu
rzeki (śluza Rędzin). Wyróżnia się na tym kilometrażu następujące odcinki (rys. 5.4):
–– Górna Odra Wrocławska (lub Górna Odra –
celowe jest wyróżnienie jako Wrocławska):
od km 243,5 do km 251,7, w jej początkowym
odcinku znajduje się Kanał Opatowicki o długości nieco ponad 2 km; Górna Odra Wrocławska kończy się przy Wyspie Piaskowej,
–– Północna i Południowa Odra Wrocławska –
ciągną się po północnej i południowej stronie
od okolic powyżej mostu Uniwersyteckiego po
okolice Elektrociepłowni Wrocław (połączenie
obu odcinków w km 254 biegu rzeki),
–– Dolna Odra Wrocławska – od km 254 (połączenie Północnej i Południowej Odry Wrocławskiej) do km 255,8 (połączenie z Kanałem
Nawigacyjnym i tym samym ze Starą Odrą),
–– Kanał Miejski – od km 250,1 Górnej Odry
Wrocławskiej po okolice Portu Miejskiego (połączenie ze Starą Odrą),
–– Kanał Powodziowy – od km 244,5 do połączenia ze Starą Odrą poniżej jazu Psie Pole,
–– Kanał Nawigacyjny – od km 244,2 do km 255,8,
w tym korytem Starej Odry,
–– Kanał Różanka – stanowi fragment żeglugowy
odcinka Starej Odry od miejsca powyżej mostów Trzebnickich do okolic Portu Miejskiego,
–– Kanał Odpływowy (Kanał Odra–Widawa) –
kanał funkcjonujący podczas wysokich stanów Odry, po przelaniu się jej wezbranych
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wód przez jaz w prawym brzegu Odry na wysokości Wyspy Opatowickiej. Kanał ten pełni pomocnicze funkcje w obronie powodziowej Wrocławia, przerzucając część wód Odry
do koryta Widawy na wysokości poniżej Psiego Pola (Adamski i in., red., 2010; Drabiński,
2009).
Rys. 5.4. Główne odcinki Odry na terenie Wrocławia

Źródło: Opracowanie własne

W skład Wrocławskiego Węzła Wodnego wchodzą
także cztery główne dopływy Odry: Oława, Ślęza,
Bystrzyca i Widawa.
Oława uchodzi lewobrzeżnie do Odry w jej
250,4 km biegu. Rozpoczyna swój bieg w gminie Lipniki, w powiecie nyskim. Powierzchnia dorzecza wynosi 1002,7 km2, a w granicach Wrocławia 28,52 km2.
Rzeka ta pełni ważne funkcje w zaopatrzeniu Wrocławia w wodę komunalną, gdyż pobiera się z niej
ujęciami wodę na cele produkcji wody pitnej. Ze
względu na złą jakość wody Oławy oraz jej okresowe braki (kilkakrotnie niższe od zapotrzebowania na
odcinku przyujściowym) wykonano kanał przerzutowy wody z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy. Przerzut odbywa się z wykorzystaniem systemu cieków
naturalnych, z pompowaniem wody systemem zarurowanym jedynie na krótkim odcinku. Z przerzutu korzysta także miasto Brzeg na cele komunalne.
Obecny bieg koryta rzeki Oławy został w przeszłości
zmieniony na obszarze Wrocławia. Rzeka ta płynęła
dawniej przez pl. Dominikański i uchodziła do Odry
w okolicach Arsenału. Jest to jeden z przykładów poważnych zmian antropogenicznych w przebiegu koryt cieków na terenie Wrocławia. Przekładanie koryt
rzek zdarza się także w czasach współczesnych, dotyczy to np. Ślęzy w dolnym jej biegu na terenie Wrocławia (Czarnecka, 2005).
Ślęza jest lewobrzeżnym dopływem Odry, uchodzi do niej we Wrocławiu w km 261,6, na wysokości osiedla Rędzin. Dorzecze Ślęzy jest określane
na 971,7 km2, z czego na teren Wrocławia przypada tylko 8,47 km2. Całkowita długość rzeki wynosi
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78,6 km. Rzeka jest uregulowana, a na odcinku wrocławskim nie ma charakteru cieku naturalnego.
Bystrzyca jest jednym z większych dopływów Odry
we Wrocławiu. Do Odry uchodzi w km 266,5, w rejonie osiedla Nowa Karczma. Rzeka ta bierze swój początek w Sudetach (G. Kamienne – ich grzbiet G. Suche). Obecnie jej odpływ jest regulowany przez trzy
zbiorniki retencyjne: w Lubachowie i Mietkowie (na
samej Bystrzycy) i w Dobromierzu (na dopływie Bystrzycy – Strzegomce). Bystrzyca odbiera także wody
dopływów z obszarów zlewniowych silnie zmienionych antropogenicznie (np. dopływ Pełcznica z okolic Wałbrzycha). Górne odcinki biegu Bystrzycy oraz
jej górskich dopływów cechują się znacznym udziałem odpływu krótkoretencjonowanego. Z tego powodu jest to jedyna rzeka spośród dopływów Odry
w obszarze miejskim Wrocławia, która stwarza zagrożenia powodziowe. Jest ono w znacznym stopniu redukowane przez zbiorniki retencyjne, w tym
zwłaszcza przez zbiornik w Mietkowie. Dolina Bystrzycy na odcinku wrocławskim cechuje się po części wysoką wartością przyrodniczą.
Widawa jest prawobrzeżnym dopływem Odry,
uchodzącym do niej w km 266,9. Powierzchnia jej
dorzecza wynosi 1716,1 km2, z tego 49,7 km2 na obszarze Wrocławia. Widawa bierze swój początek
w okolicach wsi Drołtowice na północny zachód
od Sycowa (gmina Syców). Jej najwyższy odcinek
ma charakter cieku okresowego (wysycha zwłaszcza
w sezonie letnim). Powyżej Wrocławia odpływ Widawy znajduje się pod wpływem zbiorników małej
retencji. W dorzeczu Widawy występuje zwiększony deficyt opadów atmosferycznych w stosunku do
parowania terenowego, co jest przyczyną wysychania jej mniejszych dopływów (cieki okresowe). Na
obszar Wrocławia rzeka wpływa między osiedlem
Swojczyce i wsią Wilczyce. Widawa pełni funkcje
obrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Przyjmuje bowiem niewielką część maksymalnego przepływu wezbraniowego Odry poprzez Kanał Odpływowy
(Kanał Odra–Widawa) (Czarnecka, 2005).
5.2.3. Zagrożenie powodziowe
Powódź jest zjawiskiem losowym, występującym
nieregularnie w czasie i przestrzeni. W dorzeczu
Odry wywołują ją intensywne, rozlegle występujące opady deszczu trwające minimum od 3 do 5 dni.
Stopień zagrożenia powodziowego zależy od wielu
czynników, w tym od: warunków topograficznych,
gęstości zaludnienia, użytkowania terenów zalewowych oraz zabudowy hydrotechnicznej i komunikacyjnej. W dorzeczu Odry duże powodzie występowały już w XIX w. w latach 1854-1855. W XX w.
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duże powodzie zdarzały się co kilka, kilkanaście lat
zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Do powodzi letnich można zaliczyć te z lat: 1902, 1903,
1977, 1985 czy w końcu powódź stulecia z 1997 r.
(Cichocki, red., 2006). W okresie 2006-2009, stanowiącym zakres czasowy objęty niniejszym Informatorem, na terenie Wrocławia nie pojawiło się
zagrożenie powodziowe. Zagrożenie to wystąpiło
jednak na przełomie maja i czerwca 2010 r., z tego
też względu w obecnym Informatorze wydarzenie to
zostało uwzględnione (źródło: informacje przygotowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego
UM Wrocławia).
5.2.4. System zabezpieczeń przeciwpowodziowych
System ochrony miasta Wrocławia tworzy Wrocławski Węzeł Wodny, który został zaprojektowany
po powodzi w 1903 r. i wybudowany w latach 1905-
-1920, tak aby zapewnić bezpieczne przeprowadzenie przepływu Q = 2400 m3/s. Doskonale zdawał
on egzamin w latach 30. i w okresie powojennym,
aż do katastrofalnej powodzi z lipca 1997 r. W czasie powodzi w 1997 r. system ten okazał się niewystarczający. Maksymalny zanotowany przepływ
podczas powodzi z 1997 r. wynosił 3640 m3/s i był
o 50% większy od teoretycznej przepustowości całego węzła. Powódź ta spowodowała znaczne zniszczenia, których nie uniknęły wały i umocnienia
brzegowe. Zostały one przebudowane i zmodernizowane razem z korytem i międzywalem rzeki
Odry. Odbudowano i unowocześniono wiele śluz,
jazów, przepompowni, a w tym zupełnie zniszczony w czasie powodzi jaz Szczytniki, który uzyskał
jeszcze dodatkowo możliwość sterowania wielkością przepływu przy użyciu gumowej przepony.
Pomimo to wiele obiektów hydrotechnicznych we
Wrocławiu wymaga dalszej modernizacji. Pokazało to wezbranie, jakie wystąpiło we Wrocławiu
w maju 2010 r. Była to druga co do wielkości stanów wody fala powodziowa ze wszystkich dotychczas notowanych na Odrze. Przepływ z tego roku,
o wartości maksymalnej przepustowości WWW
(2200 m3/s), pozwolił na dokładne sprawdzenie
funkcjonowania węzła, a przede wszystkim znalezienie jego słabych stron.
Do słabych punktów systemu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławskiego Węzła Wodnego zaliczono:
–– wał Osobowicki, poniżej mostu kolejowego,
–– wał rozdzielczy między Kanałem Miejskim
a Starą Odrą (ul. Pasterska),
–– wały otaczające osiedla Opatowice i Nowy
Dom,

–– wały Odry w rejonie osiedli Strachocin i Wojnów,
–– część prawego wału kanału Odra–Widawa,
–– wał tzw. Grobla Łanieska, od przelewu na kanale Odra–Widawa do śluzy Bartoszowice,
–– wały zimowe (zewnętrzne) Widawy,
–– osiedle Kozanów (niezrealizowana inwestycja budowy nowego wału – z powodu sprzeciwu działkowców oraz prywatnych właścicieli
gruntu).
Panujące w ostatnim okresie na świecie ekstremalne zjawiska meteorologiczne nie mogą napawać
optymizmem i należy się liczyć z tym, że powodzie,
jakie wystąpiły w latach 1997 i 2010 mogą zdarzać
się w najbliższym czasie częściej. W związku z tym
można uznać tegoroczne wezbranie za swego rodzaju doświadczenie, ostrzeżenie i czynnik mobilizujący
do przyspieszenia wszystkich planowanych działań,
a także podjęcia czynności wyprzedzających harmonogram Programu dla Odry 2006 w miejscach najbardziej zagrożonych, które wskazała tegoroczna powódź.
Obecnie system ochrony Wrocławia przed powodzią stanowią zabezpieczenia zlokalizowane w mieście i zabezpieczenia znajdujące się w górnym biegu
rzeki, które minimalizują falę powodziową.
Do zabezpieczeń przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia należą:
–– uregulowane główne koryto Odry i jej odgałęzienia wraz z siecią kanałów, na których usytuowane są budowle hydrotechniczne regulujące
rozdział i przepływ wód powodziowych,
–– obwałowania koryt rzecznych i kanałów,
–– poldery wraz z systemami wałów i budowli hydrotechnicznych.
Na warunki przejścia fali powodziowej przez Wrocławski Węzeł Wodny mają wpływ trzy poldery:
–– polder Oławka wraz z budowlami,
–– polder Blizanowice–Trestno wraz z budowlami,
–– polder Oława–Lipki.
Duże znaczenie w systemie zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta mają inwestycje znajdujące
się poza Wrocławiem, zlokalizowane w górnym biegu Odry i w jej dorzeczu. Do zabezpieczeń tych zalicza się:
–– polder Buków, w zlewni górnej Odry powyżej
Raciborza, o powierzchni 830 ha,
–– zbiorniki Kozielno i Topola, które redukują falę
kulminacyjną na Nysie Kłodzkiej,
–– śluza wałowa i przewał Winów.
Okazuje się, że uzyskanie wymaganego zabezpieczenia przed powodzią miasta Wrocławia jest moż-
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liwe jedynie przez połączenie działań o zasięgu ponadregionalnym z działaniami modernizacyjnymi
we Wrocławskim Węźle Wodnym. Takie możliwości
daje jedynie znaczne zwiększenie retencji powodziowej w dorzeczu Górnej Odry. Planowana jest więc
budowa polderów Opole i Racibórz (wstępne inwestycje zostały już rozpoczęte).
System ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia
ujęty został w Programie dla Odry 2006. Głównym
celem tego programu było wybudowanie zbiornika
retencyjnego Racibórz i modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, która miała obejmować następujące inwestycje z planowanym zakończeniem do
końca 2014 r.:
–– budowę i modernizację obwałowań w dolinie
rz. Odry,
–– budowę i modernizację obwałowań kanału
Odra–Widawa,
–– budowę i modernizację obwałowań w dolinie
rzeki Widawa,
–– przebudowę bulwarów, murów, nabrzeży,
–– zwiększenie przepustowości koryt rzeki Odry
wraz z odgałęzieniami kanałów,
–– zwiększenie przepustowości mostów,
–– modernizacja istniejących obiektów, takich
jak: bramy przeciwpowodziowe, jazy, śluzy,
przelewy.
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w obrębie
miasta znajdują się pod opieką Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Instytucje te zajmują się konserwacją i inwestycjami obejmującymi zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Istniejące zabezpieczenia przeciwpowodziowe są
stale modernizowane.
Inwestycje przewidziane do realizacji w ramach
kompetencji RZGW we Wrocławiu to przede wszystkim (źródło: RZGW):
–– modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego
(lata realizacji: 2009-2015),
–– modernizacja głowy dolnej śluzy Bartoszowice
na rz. Odrze we Wrocławiu, w km 244,8 (lata
realizacji: 2009-2010),
–– remont górnego awanportu wraz z językiem
rozdzielczym śluzy Mieszczańskiej na rz. Odra
Południowa we Wrocławiu, zlokalizowanej
bezpośrednio powyżej mostu Pomorskiego
(lata realizacji: 2009-2010),
–– odbudowa muru oporowego oraz łaty wodowskazowej (brzeg prawy), na odcinku około
100 m Odry Północnej, na wysokości Kładki
Bielarskiej we Wrocławiu (lata realizacji: 2009-
-2010),
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–– wykonanie dalb cumowniczych na rz. Odrze
we Wrocławiu, w miejscach wyznaczonych
przez inwestora (termin realizacji: 2009 r.),
–– przeprojektowanie konstrukcji pomostu cumowniczego (typ lekki),
–– remont i przebudowa wału rozdzielczego na rz.
Odrze we Wrocławiu od jazu Bartoszowice do
śluzy Zacisze (lata realizacji: 2011-2012).
(Według opracowania: Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata
2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015).
5.2.5. Zasoby wód powierzchniowych
Odra zdecydowanie nie należy do rzek bardzo zasobnych w wodę. Jej zasoby wodne są wyraźnie
mniejsze od średnich zasobów krajowych, niezależnie od tego, czy rok ma charakter suchy, czy wilgotny.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat XX w. nastąpiło zubożenie zasobów wodnych Odry oraz jej dopływów,
które obecnie szacowane są na 16,1 mld m3. Roczny
odpływ z obszaru całego dorzecza wynosi (4,35 l/s/
km2), co stanowi 27,5% odpływu z terytorium kraju.
Do granicy miasta Wrocławia dopływa około 55 mld
m3 wody, czyli 33% całego odpływu z dorzecza Odry.
Dopływy znajdujące się poniżej miasta Wrocławia,
a więc Oławę, Ślęzę, Widawę i Bystrzycę, można zakwalifikować do rzek o skromnych zasobach. Okresy
występowania niekorzystnych odpływów na Odrze
i jej dopływach przypadają na lato i jesień.
Najniższe spływy powierzchniowe dla zlewni rzeki Odry w okolicach Wrocławia mieszczą się w przedziale między 1,56 a 1,61 l/s/km2, a dla zlewni dopływów Odry wynoszą one od 0,13 do 0,66 l/s/km2
(Dubicki i in., 2002).
Stany wód w Odrze oraz przepływy w górnej strefie stanów średnich znajdują się pod wpływem działalności człowieka. Na Odrze wodowskaz Trestno
mieści się w zasięgu cofki z podpiętrzenia jazu Opatowickiego, natomiast stacja wodowskazowa Brzeg
Dolny znajduje się pod wpływem pracy elektrowni
wodnej. Podobna sytuacja dotyczy wodowskazów
na dopływach Odry, w tym: wodowskazu Oława na
Oławie, wodowskazu Ślęża na Ślęzie oraz wodowskazu Jarnołtów na Bystrzycy. W pięcioleciu 2005-2009
najwyższym średnim stanem wody charakteryzowała się rzeka Odra na wodowskazie Trestno. Spośród
dopływów najniższym stanem wód charakteryzowała się rzeka Widawa w Krzyżanowicach (97 cm),
Oława w Oławie (127 cm), a najwyższym Ślęza (204
cm) (wg danych IMGW). Średni stan wody z wielolecia 2005-2009 dla wodowskazu Krzyżanowice na
Widawie był wyższy w porównaniu z okresem 19952005, kiedy to wynosił 89 cm. Z literatury wiadomo,
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Tab. 5.2. Charakterystyczne stany (SSW) i przepływy wody (SSQ) z wybranych stacji wodowskazowych IMGW za okres
2005-2009
L.p.

1
2
3
4
5
6

Rzeka
Odra
Odra
Oława
Ślęza
Bystrzyca
Widawa

Stacja wodowskazowa
Trestno
Brzeg Dolny
Oława
Ślęża
Jarnołtów
Krzyżanowice

Kilometr biegu
rzeki
km
242,1
284,7
28,8
16,5
12,8
11,2

Powierzchnia
zlewni
km2
20396,0
26428,0
957,0
869,2
1710,0
1644,0

SSW2005-2009

SSQ2005-2009

cm
321
217
127
204
138
97

m3/s
bd.
bd.
3,94
2,17
10,10

5,21

Źródło: dane udostępnione przez IMGW

że lata 2003 i 2004 charakteryzowały się bardzo niskimi przepływami (Cichocki, red., 2006).
Charakterystyczne stany i przepływy wody dla
Odry i jej dopływów na lata 2005-2009 przedstawia tabela 5.2. Z powyższego zestawienia wynika, że
najniższym średnim przepływem z wielolecia 2005-
-2009 charakteryzowała się rzeka Ślęza (2,17 m3/s),
największe przepływy natomiast miała rzeka Bystrzyca (10,1 m3/s). Brak jest najważniejszych danych
odnośnie do przepływów Odry na odcinku wrocławskim z tego okresu.
Z literatury wiadomo, że w latach 2001-2005 Odra
w granicach miasta charakteryzowała się przepływami średnimi niskimi 31-32 m3/s i w granicach 57-59 m3/s. Dopływy natomiast charakteryzowały się
niewielkimi średnimi niskimi przepływami wielkości 1-2 m3/s. Przepływy średnie roczne w granicach
Wrocławia kształtowały się wówczas w granicach
145 m3/s. Wśród dopływów najmniejszymi przepływami średnimi charakteryzowała się rzeka Ślęza
(2,84 m3/s), największymi natomiast rzeka Bystrzyca (9,22 m3/s).

STRESZCZENIE

Wody podziemne na terenie Wrocławia występują w czterech piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńskim, triasowym i permskim. Na
większości obszaru miasta występuje czwartorzędowe piętro wodonośne, z wyjątkiem południowo-
-zachodniej części Wrocławia. Użytkowe warstwy
w utworach neogenu występują w rejonie Leśnicy,
Maślic, Muchoboru i Swojczyc, na głębokościach od
40 do ponad 100 m poniżej powierzchni terenu. Wody
triasowego piętra wodonośnego występują w utworach wapienia muszlowego głównie we wschodniej
części Wrocławia. Piętro wodonośne permu zaznacza
się w południowej i północnej części miasta.
Na obszarze miejsko-przemysłowej zabudowy
Wrocławia występuje zmienność stężeń składu chemicznego, co wskazuje na obszarowe przeobrażenia naturalnego składu chemicznego. W obszarach

nieobjętych antropopresją wody czwartorzędu należą do obojętnych, miękkich lub średnio twardych,
o podwyższonym stężeniu żelaza i manganu. Wyraźne pogorszenie jakości przypowierzchniowego poziomu wód podziemnych czwartorzędu występuje
na obszarach silnie zurbanizowanych, szczególnie
w dolinie Odry, w centrum Wrocławia. W wodach
tych obserwuje się wysokie wartości mineralizacji,
stężeń jonów siarczanowych oraz żelaza i manganu.
Pierwsze zwierciadło wód podziemnych na terenie
Wrocławia znajduje się przeciętnie na głębokości 2-8
m p.p.t. Poziom wód gruntowych najgłębiej występuje w centrum Wrocławia (> 5 m p.p.t.) oraz w części południowo-wschodniej (3-4 m). W zachodniej
części Wrocławia zwierciadło wód gruntowych występuje znacznie płycej – przeciętnie na głębokości
2 m poniżej poziomu terenu. Zasilanie pierwszego
poziomu wodonośnego odbywa się głównie poprzez
infiltrację opadów atmosferycznych, co powoduje
znaczne wahania zwierciadła wody, dochodzące do
ponad 2 m. Optymalne głębokości położenia pierwszego zwierciadła wód podziemnych występują na
przeważającej części Starego Miasta i Śródmieścia
oraz częściowo w północnej części Krzyków i w rejonie lotniska na Strachowicach. Na pozostałych obszarach płytko zalegające wody podziemne utrudniają przystosowanie terenu na potrzeby zabudowy,
ochronę budowli przed ich niekorzystnym wpływem
oraz przyczyniają się do powstawania wilgotnego
mikroklimatu.
Miasto Wrocław leży w obrębie zlewni rzeki
Odry. Rzeka ta stanowi główną oś hydrograficzną
tego rejonu, a towarzyszą jej dopływy: Oława, Ślęza i Bystrzyca oraz Widawa. Odra jest rzeką o dużym znaczeniu dla miasta, głównie pod względem
gospodarczym i komunikacyjnym, dodatkowo spełnia rolę rekreacyjną i sportową. Struktura sieci hydrograficznej Wrocławia silnie wpływa na jego rozwój przestrzenny.
Odra zdecydowanie nie należy do rzek bardzo zasobnych w wodę. Zasoby wodne dorzecza Odry są
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wyraźnie mniejsze od średnich zasobów krajowych.
Pokazuje to roczny odpływ z obszaru całego dorzecza, który stanowi jedynie 27,5% odpływu z terytorium kraju.
Obserwacje stanów wód oraz przepływów na wrocławskich rzekach wskazują na nasilanie się w ostatnich latach zjawisk ekstremalnych. Z jednej strony
mamy do czynienia z katastrofalnymi powodziami
(powódź w 1997 i 2010 r.), z drugiej zaś z wystąpieniem głębokich niżówek.
Od ponad stu lat Wrocław posiada system ochrony,
który tworzy Wrocławski Węzeł Wodny. Jest to sieć
sztucznych kanałów, odnóg i bocznych ramion Odry,
które są gęsto zabudowane urządzeniami i budowlami wodnymi, zarówno dla celów przeciwpowodziowych oraz żeglugowych, jak i przemysłowych. System ten bardzo sprawnie przeprowadzał przepływ
wód aż do powodzi w 1997 roku, kiedy to okazał się
niewystarczający. Powódź ta spowodowała znaczne
zniszczenia, których nie uniknęły także wały i umocnienia brzegowe. W kolejnych latach zostały one
przebudowane i zmodernizowane. Główne kierunki działań, jakie były prowadzone w zakresie ochrony przeciwpowodziowej wskazano w Programie dla
Odry 2006. W dalszym ciągu jednak wiele obiektów
hydrotechnicznych we Wrocławiu wymaga modernizacji, co pokazało wezbranie, które wystąpiło we
Wrocławiu w maju 2010 r. Planowane w najbliższych
latach inwestycje, mające zabezpieczyć miasto przed
powodzią w przyszłości, zostały szczegółowo opisane w opracowaniu: Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015.

ABSTRACT

Underground water at the area of Wrocław is present
in four water-bearing formations: Quaternary, Neogene, Triassic and Permian formations. The Quaternary water-bearing formations occur in the major
part of the city except for southern and western part.
Usable strata in the Neogene formations occur in the
area of Leśnica, Maślice, Muchobor and Swojczyce, at
the depth of 40 to over 100 m below the ground level.
The Triassic water of the water-bearing formation occurs in shell limestone formations mainly in the eastern part of Wrocław and the Permian water-bearing
formation is situated in the southern and northern
part of the city.
The varied concentrations of chemical composition are noted in the urban and industrial development of Wrocław, signifying the territorial transformation of natural chemical composition. Quaternary
waters in the areas not covered by Neogene are neu-
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tral, soft or semi-hard with an increased iron and
manganese concentration. Marked deterioration in
the quality of the Quaternary near-the-surface underground water level is seen on the strongly urbanised areas, especially in the Odra valley in the centre
of Wrocław. The high values of mineralisation, sulphate ions concentrations and iron and manganese
are observed for this water.
The first level of underground water at the area of
Wrocław is on average at the depth of 2-8 m BGL.
The level of underground water is deepest in the centre of Wrocław (> 5 m BGL) and in the southeast part
(3-4 m). The level of underground water in the western part of Wrocław is much shallower – on average 2
m beep BGL. The first water-bearing formation is supplied mainly by the infiltration of stormwater, causing
substantial water level fluctuations of up to 2 m. The
optimum depth of the first underground water level is
seen for the major part of the Old Town and Centre
and partly in the northern part of Krzyki and near the
Starachowice airport. The shallow underground water located in other areas hinder land adaptation for
building purposes, the protection of buildings against
the adverse effects of water and contributes to a humid
microclimate.
The city of Wrocław lies in the Odra River basin.
The river is the main hydrographical axis of the region and is accompanied by its tributaries: Oława,
Ślęza, Bystrzyca and Widawa. Odra is very important for the city, mainly for economic and transport
reasons; it is also used for recreation and sports. The
structure of Wrocław’s hydrographical system strong
influences the city’s spatial development.
Odra is definitely not a river with large water resources. The water resources of the Odra’s tributaries
are clearly smaller than the national average as indicated by annual outflow from the area of the whole
river basin that represents merely 27.5% of the outflow from the territory of Poland.
The observations of water levels and flows on
Wrocław’s rivers show the intensification of extreme
phenomena in the recent years. Disastrous floods occur on one hand (as in 1997 and 2010) and the occurrence of substantial low waters is reported on the
other hand.
Wrocław for over a hundred years is provided with
a protection system represented by the Wrocław
Water System. It is a system of artificial channels,
branchings and ramifications of the Odra that are
densely developed with water equipment and structures for antiflood, navigation and industrial purposes. The system had been handling water very effectively until the 1997 flood where it proved to be
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insufficient. The flood caused massive damages and
also affected the embankments and river bank reinforcements. They were later reconstructed and
modernised. The key directions of antiflood efforts
are presented in: “2006 Odra Programme”. Many
hydrotechnical structures in Wrocław still require
modernisation as proved by the freshet experienced
in May 2010 in the city. The investments planned for
the nearest years aiming to secure the city against
the flood in the future are detailed in the Environmental Protection Programme Update for the City
of Wrocław for 2008-2011 with a 2012-2015 outlook.
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6. ELEMENTY PRZYRODNICZE
EKOSYSTEMU WROCŁAWIA
6.1. Uwarunkowania przyrodnicze

Wrocław jest miastem wyjątkowym dzięki swojemu położeniu w dolinie Odry. Gród założono na
Ostrowie Tumskim, gdzie rzeka rozlewała się szeroko, tworząc płytkie koryto z licznymi wyspami. Odra
i uchodzące do niej na terenie miasta Oława, Ślęza,
Bystrzyca oraz Widawa wyznaczały i nadal w pewnym stopniu decydują o walorach przyrodniczych
miasta. Pierwotnie w krajobrazie, obecnie zajętym
przez miasto, dominowały lasy liściaste. Nadrzeczną dolinę Odry porastały przede wszystkim łęgi oraz
wielogatunkowe lasy liściaste – grądy.
Łęgi, tworzące w naszej szerokości geograficznej
najbardziej złożone ekosystemy, należą obecnie do
bardzo rzadkich i zagrożonych w Europie i Polsce. Zanikają na skutek regulacji rzek, odcięcia dolin wałami,
przekształcania terenów przez nie zajmowanych w pastwiska. Ich wartość przyrodnicza jest ogromna. Stanowią istotny element terasów zalewowych wodnych
korytarzy ekologicznych, są ważnymi siedliskami dużej liczby roślin i zwierząt, a przede wszystkim ptaków.
Najcenniejsze w rejonie Wrocławia są łęgi: wiązowy,
wierzbowo-topolowy Salici-Populetum oraz jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum campestris. Wrocławskie grądy Galio-Carpinetum oraz Tilio-Carpinetum
również stanowią cenne siedliska zwierząt, m.in. wymienionego w Dyrektywie Ptasiej dzięcioła średniego
Dendrocopos medius oraz muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis, ptaków preferujących dojrzałe drzewostany. Występują tu także endemiczne populacje
umieszczonego na europejskiej czerwonej liście kozioroga dębosza Cerambyx cerdo.
Przeważnie na skutek działań człowieka, np. melioracji i zajmowania terenów pod uprawy, lasy
stopniowo znikały z doliny Odry, a ich miejsce zajmowały ekosystemy łąkowe, równie ważne dla zachowania bioróżnorodności. Dzięki specyficznemu
użytkowaniu (koszeniu raz na 3-5 lat we wrześniu
lub na początku października w celu pozyskania
ściółki dla bydła) wykształciły się łąki trzęślicowe
Molinion caeruleae. Te bogate florystycznie, a jednocześnie jedne z najszybciej zanikających zbiorowisk łąkowych są miejscem bytowania rzadkich
i chronionych gatunków zwierząt. Są to siedliska
m.in. modraszków (których cykl rozwojowy uzależniony jest od obecności gatunków roślin i mrowisk), mogących przetrwać jedynie na wysoko koszonych łąkach, a także cennych gatunków ptaków,
jak derkacz, bocian i żuraw.

51

Również bogate florystycznie są wysokoproduktywne, wymagające systematycznego koszenia, a nawet nawożenia, łąki związku Arrhenatherion elatioris.
Charakteryzują się one wielowarstwowością. Budują je wysokie trawy, jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, stokłosa miękka Bromus hordeaceus oraz wysokie
byliny z rodziny baldaszkowatych, jak marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz zwyczajny Heracleum
sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa,
biedrzeniec wielki Pimpinella major. Niższą warstwę
tworzą natomiast rośliny dwuliścienne o barwnych
kwiatach, m.in. dzwonek rozpierzchły Campanula patula, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, komonica
pospolita Lotus corniculatus, skalnica ziarenkowata
Saxifraga granulata. Łąki Arrhenatherion elatioris stanowią dogodne siedliska życia i żerowania wielu gatunków ptaków, m.in. derkacza, błotniaka łąkowego,
świergotka polnego, bociana oraz wielu bezkręgowców, w tym przeplatki aurinii i modraszków.
Prócz lasów i łąk niezwykle cenne wartości przyrodnicze reprezentują w dolinie Odry starorzecza,
powstałe z odcięcia zakola rzeki eutroficzne zbiorniki wodne. Zazwyczaj charakteryzuje je pasowy układ
roślinności: w głębszych miejscach jest to pas roślinności zanurzonej ze związku Potamion, płyciej rośliny o liściach pływających ze związku Nymphaeion,
a na styku z ekosystemami lądowymi pas roślin tworzących szuwar. Wokół starorzeczy, leżących w dolinach rzecznych, rozwijają się ponadto zbiorowiska
wierzb krzewiastych lub fragmenty lasów łęgowych
Salicetum albo-fragilis. Starorzecza stanowią optymalne siedliska dla rozwoju roślinności pleustonowej z klasy Lemnetea, m.in. fitocenoz zespołów: rzęsy
garbatej Lemnetum gibbae, spirodelli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, wgłębki wodnej Riccietum fluitantis czy rzęsy drobnej i salwinii pływającej
Lemno minoris-Salvinietum natantis. Są one siedliskami rzadkich gatunków roślin, jak chociażby występującej na terenie Wrocławia chronionej paproci
wodnej salwinii pływającej Salvinia natans, umieszczonej na Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych
w Polsce oraz na Dolnym Śląsku. Są również miejscem bytowania, rozwoju lub żerowania cennych gatunków owadów, ślimaków, ryb, płazów oraz ptaków.
Stanowią ważne miejsca rozrodu płazów.
Świat roślin i zwierząt Wrocławia nie odróżnia się
specjalnie od terenów otaczających. Zgodnie z inwentaryzacją z roku 1993 na terenie Wrocławia roś-
nie 18 gatunków roślin chronionych, z czego 12
objętych jest ochroną całkowitą, a 6 ochroną częściową. Należą do nich: grążel żółty Nuphar lutea,
konwalia majowa Convallaria majalis, kruszczyk
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szerokolistny Epipactis helleborine, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, bluszcz pospolity Hedera
helix, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, cis pospolity Taxus baccata, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, goździk kropkowany Dianthus deltoides,
szafirek miękkolistny Muscari comosum, mieczyk
dachówkowaty Gladiolus imbricatus, kosaciec syberyjski Iris sibirica, goryczka wąskolistna Gentiana
pneumonanthe.
Pośród chronionych gatunków zwierząt najliczniej reprezentowane są we Wrocławiu ptaki, wśród
nich występują gatunki wymagające specjalnych
środków ochrony siedlisk z załącznika I Dyrektywy
Ptasiej: dzięcioł czarny Dryocopus martius, perkozek Tachybaptus ruficollis, błotniak stawowy Circus
aeruginosus, zimorodek Alcedo atthis, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł średni Dendrocopos
medius, dzięcioł zielony Picus viridis, jarzębatka Sylvia nisoria, bączek Ixobrychus minutus, bocian biały
Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, rycyk Limosa limosa, krwawodziób Tringa tetanus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, łabędź niemy Cygnus olor,
wodnik Rallus aquaticus. We Wrocławiu występują
również gatunki ptaków rzadkich w Polsce: trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, trzciniak Acrocephalus
arundinaceus i krogulec Accipiter nisus. Na terenie
miasta stwierdzono obecność 8 gatunków nietoperzy: gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego Plecotus austriacus, karlika większego Pipistrellus
nathusii, borowca wielkiego Nyctalus noctula, nocka rudego Myotis daubentoni, nocka Nattera Myotis
nattereri, mopka Barbastella barbastellus, mroczka
późnego Eptesicus serotinus. Herpetofauna Wrocławia obejmuje 10 gatunków płazów (traszka zwyczajna Triturus vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus
cristatus, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana temporaria,
ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, rzekotka drzewna Hyla arborea, kumak nizinny Bombina
bombina) oraz 4 gatunki gadów (jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta
agilis, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec
zwyczajny Natrix natrix).
Interesująca jest entomofauna Wrocławia. Występują tu chronione gatunki chrząszczy – tęcznik
mniejszy Calosoma inquisitor, biegacz skórzasty Carabus coriaceus, biegacz fioletowy Carabus violaceus,
biegacz gajowy Carabus nemoralis, biegacz ogrodowy Carabus hortensis, kozioróg dębosz Cerambyx
cerdo, pachnica dębowa Osmoderma eremita, motyli
– mieniak strużnik Apatura ilia, paź królowej Papilio machaon, modraszek nausitous Maculinea nausi-

thous, barczatka kataks Eriogaster catax oraz błonkoskrzydłych – trzmiel polny Bombus agrorum, trzmiel
kamiennik Bombus lapidarius, trzmiel ziemny Bombus terrestris, trzmiel leśny Bombus sylvarum, trzmiel
ogrodowy Bombus hortorum.

6.2. Obszary i obiekty chronione

Na skutek rozwoju miasta przetrwały na terenie
Wrocławia jedynie niewielkie fragmenty naturalnych ekosystemów. Objęto je formami ochrony obszarowej w postaci Parku Krajobrazowego Doliny
Bystrzycy i 5 częściowo lub całkowicie zlokalizowanych w granicach miasta obszarów europejskiej sieci Natura 2000 (PLH020017 Grądy w Dolinie Odry,
Grądy Odrzańskie PLB020002, PLH020069 Las Pilczycki, PLH020036 Dolina Widawy, PLH020103
Łęgi nad Bystrzycą, PLH020078 Kumaki Dobrej)
oraz formami ochrony obiektowej, jako pomniki
przyrody i 3 użytki ekologiczne.
PLH020017 Grądy w Dolinie Odry to obszar o całkowitej powierzchni 8348,9 ha. W granicach miasta
znajduje się jego niewielki fragment obejmujący tereny wodonośne, Las Strachociński, Wyspę Opatowicką oraz łąki nadrzeczne. Stanowi on jednak unikatową mozaikę siedlisk. Tereny wodonośne to obszar
łąk i zadrzewień pozostałych po lasach łęgowych. Od
końca XIX w. służy do uzdatniania wody i w tym celu
został pokryty siecią rowów, kanałów i stawów infiltracyjnych, co w powiązaniu z ograniczonym do niego dostępem pozwoliło na zachowanie bardzo cennych siedlisk. Najwartościowsze są łąki trzęślicowe
Molinion caeruleae, z którymi związane jest występowanie wielu interesujących i rzadkich gatunków
roślin: goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe, kosaćca syberyjskiego Iris sibirica, mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus, rośnie tu także
ziemowit jesienny Colchicum autumnale (Świerkosz,
1999). Ważne dla tego obszaru są również zbiorowiska roślinności szuwarowej, wodnej i bagiennej.
Las Strachociński to przede wszystkim las grądowy z niewielkimi płatami lasu łęgowego. Dużą część
Wyspy Opatowickiej porasta przesuszony łęg wiązowo-jesionowy, w którym znajdują się stanowiska
chronionej śnieżyczki przebiśnieg (Anioł-Kwiatkowska i in., 1996). Pozostały fragment wyspy zajmują
zbiorowiska łąkowe z klasy Molinion. Grądy w Dolinie Odry są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, mają ogromne znaczenie dla płazów
i gadów (Świerkosz, 1999), stanowią siedliska wielu
ptaków lęgowych.
Krótki odcinek doliny Odry w obrębie Wrocławia,
obejmujący tereny wodonośne oraz Las Strachociń-

6. ELEMENTY PRZYRODNICZE EKOSYSTEMU WROCŁAWIA

ski z przyległymi łąkami, stanowi niewielki fragment
PLB020002 Grądów Odrzańskich – ostoi ptasiej,
której całkowita powierzchnia wynosi 19 999,3 ha.
Tereny wodonośne, ze względu na różnorodność siedlisk oraz ograniczony dostęp, stanowią ważne miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych. Na fragmencie
„miejskim” stwierdzono m.in. lęgi trzmielojada, jastrzębia, błotniaka stawowego, bąka, dzięcioła średniego i zielonosiwego.
Fot. 6.1. Obszar Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry

Autor: Ł. Szkup

W widłach Odry i Ślęzy na północno-zachodnich
peryferiach Wrocławia zlokalizowana jest ostoja siedliskowa PLH020069 Las Pilczycki o powierzchni
119,6 ha. Główną wartość przyrodniczą tego obszaru stanowią doskonale zachowane lasy łęgowe Ficario-Ulmetum oraz grądy zajmujące ponad 70% powierzchni. Pozostałą cześć obejmują płaty łąk, w tym
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion oraz
ekstensywnie użytkowane Arrhenatherion elatioris,
a także trzcinowiska i szuwary.
Las Pilczycki stanowi ostoję rzadkich gatunków
owadów uzależnionych od obecności skupisk dębów: kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i zaliczanej
do reliktów lasów pierwotnych pachnicy dębowej
Osmoderma eremita (gatunek priorytetowy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Ponadto występują tu wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
motyle: czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek teleius Maculinea teleius oraz przeplatka maturna Hypodryas maturna.
Las Pilczycki zamieszkuje wiele gatunków ssaków:
wydry, lisy, kuny, gronostaje, tchórze i nietoperze,
w tym wymienione w załączniku II Dyrektywy siedliskowej: mopek Barbastella barbastellus i nocek
łydkowłosy Myotis dasycneme. Rosną w nim chronione gatunki roślin: bluszcz pospolity Hedera helix
– kwitnący, kalina koralowa Viburnum opulus oraz
śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis. Tereny
podmokłe stanowią ostoje dla rzadkich płazów, m.in.
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kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. W lesie znalazły swoje
siedliska dwa gatunki dzięcioła: czarny Dryocopus
martius oraz zielonosiwy Picus canus, będące wskaźnikami stosunkowo małej antropopresji. Ponadto
często spotykane są zimorodki Alcedo atthis. Na terenie Lasu Pilczyckiego prawdopodobnie gniazdują:
wymieniona w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych kania czarna Milvus milvus oraz trzmielojad
Pernis apivorus.
Od północy Lasu Pilczyckiego, wzdłuż rzeki Widawy, aż do jej ujścia do Odry i dalej wzdłuż Odry (km
261-269), rozciąga się obszar ochrony siedliskowej
PLH020036 Dolina Widawy. Obejmuje powierzchnię 1310 ha, z czego w granicach miasta znajduje
się 51%. Na terenie miasta obszar PLH020036 Dolina Widawy obejmuje przede wszystkim kompleksy
Lasu Leśnickiego i Lasu Rędzińskiego o łącznej powierzchni ok. 360 ha, które w większości stanowią
cenne zbiorowiska grądów Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum oraz łęgów wiązowo-jesionowych Ficario-Ulmetum. Stwierdzono także niewielkie płaty łęgów wierzbowo-topolowych. Część terenu zajmują
niewielkie płaty nadrzecznych łąk trzęślicowych Molinion caeruleae.
Obszar stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt,
jak sarny, zające, borsuki, nietoperze, w tym borowiec wielki, a także płazów. Cenna jest avifauna tego
terenu. Podczas wiosennych wylewów na łąkach
w dolinie Widawy gromadzą się duże stada ptaków
wodno-błotnych. Gniazdują m.in. kobuz, trzmielojad, muchołówka białoszyja, siniak i dzięcioł średni.
Szczególnie ważne jest jednak występowanie motyla
– barczatki kataks Eriogaster catax, która w tym obszarze na terenie Wrocławia ma jedno z kilku znanych w Polsce stanowisk.
PLH020078 Kumaki Dobrej obejmuje cenne przyrodniczo tereny doliny rzeki Dobrej o łącznej powierzchni 2094 ha. W granicach Wrocławia znajduje
się jedynie niewielki fragment obszaru (około 5,5 ha)
stanowiący tereny o charakterze rolniczym.
Bystrzyca zachowała na terenie Wrocławia liczne
meandry oraz starorzecza, a wraz z nimi wiele siedlisk wykazujących cechy naturalności, proponowanych do ochrony w ramach obszaru sieci Natura
2000 PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą.
Od 1998 r. dolina Bystrzycy w rejonie Wrocławia
chroniona jest natomiast jako Park Krajobrazowy
Dolina Bystrzycy o całkowitej powierzchni 8570
ha. W granicach miasta znajduje się niewielki fragment o powierzchni 684 ha. Osią parku jest rzeka
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Bystrzyca. Jej forma dolinna, w niewielkim stopniu
zniekształcona antropogenicznie, stanowi podstawowy walor parku. Rzeka zachowała swój naturalny
nurt, tworząc meandry i liczne starorzecza z oczkami
wodnymi. Zasadniczą rolę na terenie parku odgrywają cenne siedliska lasów łęgowych: łęgi jesionowo-wiązowe Ficario-Ulmetum, olszowo-jesionowe
Alnenion glutinoso-incanae, grądy Galio-Carpinetum
oraz pozostałości łęgów wierzbowo-topolowych Salicetum albo-fragilis. Obecność terenów zalewowych
i podmokłych warunkuje występowanie szuwarów,
w tym szuwaru trzcinowego, turzycy zaostrzonej
oraz zespołów kosaćca żółtego Iridetum pseudacori
i turzycy brzegowej Caricetum ripariae. Na terenie
parku w granicach miasta znajdują się stanowiska
gatunków roślin chronionych: bluszczu pospolitego Hedera helix, kopytnika pospolitego Asarum europaeum, wawrzynka wilcze łyko Daphne mezereum,
konwalii majowej Convallaria majalis. Herpetofauna
parku nie jest szczególnie bogata, występują tu jednak: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa
Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, ropucha
szara Bufo bufo, kumak nizinny Bombina bombina,
traszka zwyczajna Triturus vulgaris, zaskroniec Natrix natrix.
W rejonie osiedla Janówek, w północno-zachodniej części Wrocławia, znajdują się cenne pozostałości ekosystemów w postaci starorzeczy Odry, które
chronione są jako trzy użytki ekologiczne: Starorzecze Łacha Farna, Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka oraz
Nowa Karczma.
Użytek Starorzecze Łacha Farna został powołany
w 2000 r., obejmuje zbiornik wodny o urozmaiconej
linii brzegowej wraz z otaczającym go lasem grądowym o łącznej powierzchni ok. 1,8 ha. Florystycznie jest to obszar bardzo zróżnicowany. Stwierdzono
w jego obrębie 41 zbiorowisk roślinnych należących
do 8 klas (Procków, 2008). Najliczniej reprezentowane są zbiorowiska szuwarowe z klas Phragmitetea
australis oraz Artemisietea vulgaris, stanowiące ostoję ptaków siedlisk wodnych i podmokłych, takich
jak perkoz dwuczuby, łabędź niemy, potrzos oraz
należący do zagrożonych trzcinniczek. Sam zbiornik porasta zbiorowisko z rogatkiem krótkoszyjkowym Ceratophyllum submersum, gatunkiem zagrożonym na Dolnym Śląsku, oraz rzęsą drobną Lemna
minor i spirodelą wielokorzeniową Spirodela polyrhiza. W runie lasu rośnie w skupieniach, częściowo
chroniona, konwalia majowa Convallaria majalis, są
też pojedyncze stanowiska sromotnika bezwstydnego Phallus impudicus. Użytek wskazywany jest jako

miejsce występowania bardzo rzadkiego motyla –
przelatki maturny Euphydras maturna (Procków,
2008). Byłoby to jedno z dwóch stanowisk tego gatunku w Polsce. Starorzecze zamieszkują gąbki słodkowodne, będące bioindykatorami czystości wód.
Zbiornik jest miejscem rozrodu ropuchy szarej Bufo
bufo, żaby trawnej Rana temporaria, żaby moczarowej Rana arvalis i żaby jeziorkowej Rana lessonae
(Dolnośląska Fundacja Rozwoju, 2005).
Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka za użytek ekologiczny uznano w 2002 r. Obejmuje on dwa zbiorniki wodne: starorzecze z przylegającym terenem
leśnym oraz śródleśne oczko wodne. Całość zajmuje
powierzchnię 7,39 ha, przy czym 2,26 ha zbiorniki
wodne, a 5,12 ha lasy grądowe. Zbiorniki wodne stanowią miejsca rozrodu płazów: ropuchy szarej Bufo
bufo, żaby trawnej Rana temporaria, żaby wodnej
Rana esculenta, traszki zwyczajnej Triturus vulgaris.
W rejonie żerują zaskrońce oraz ptaki wodno-błotne, m.in. czapla siwa oraz trzciniak i kaczki krzyżówki. Sprzyjające siedliska dla zwierząt tworzą szuwary: kropidła wodnego Oenanthe aquatica, trzcinowy
z klasy Phragmitetea i pałki wodnej Typha latifolia
porastające strome brzegi starorzecza. Wokół brzegu
występuje również zespół Hydrocharitetum morsusranae, stanowiący jedno z ostatnich stadiów w procesie lądowacenia zbiorników wodnych. Gatunkami
dominującymi tego zespołu jest osoka aloesowata
Stratiotes aloides i żabiściek pływający Hydrocharis
morsus-ranae.
Śródleśny zbiornik wody jest wypłycony, w całości
pokryty wrażliwym na zanieczyszczenia zbiorowiskiem o charakterze subatlantyckim Lemno minoris-Salvinietum natantis. Rosną tu rzadkie gatunki roślin, jak grążel żółty Nuphar lutea, grzybień biały
Nymphaea alba, a także salwinia pływająca Salvinia
natans. Brzegi porasta szuwar manny jadalnej Glyceria fluitans. W lesie grądowym otaczającym zbiornik
rosną: konwalia majowa Convallaria majalis i sromotnik bezwstydny Phallus impudicus. Stwierdzono
tu również obecność dzięcioła czarnego Dryocopus
martius.
Obszar na terenie Nowej Karczmy we Wrocławiu
utworzony w 2004 r. oprócz zbiornika będącego starorzeczem Odry obejmuje również otaczający go
las grądowy. Łącznie zajmuje powierzchnię 12,3 ha.
Wody zbiornika porasta, wraz z rzęsą drobną Lemna
minor i rzęsą trójrowkową Lemna trisulca, chroniona salwinia pływająca Salvinia natans. Brzegi pokrywają szuwary jeżogłówki gałęzistej Sparganium erec-
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tum, manny mielec Glyceria aquatica, sitowy Juncus
sp., pałki szerokolistnej Typha latifolia, tataraku zwyczajnego Acorus calamus. Obszar stanowi ważne
miejsce rozrodu płazów – żaby wodnej Rana esculenta, żaby trawnej Rana temporaria, ropuchy szarej
Bufo bufo oraz jest miejscem występowania ptaków
rzadkich – trzciniaka i pospolitych łyski i krzyżówki.
Świadectwem występujących niegdyś w rejonie
Wrocławia lasów łęgowych i grądów są wiekowe
drzewa pomnikowe. W 2009 r. lista pomników przyrody Wrocławia obejmowała 107 obiektów, w tym:
16 obiektów to grupy drzew, 2 – aleje dębowe (w parku Szczytnickim i na skraju wału przeciwpowodziowego Odry), a 2 chronią skamieniałe pnie drzew
(skamieniały pień Dadoxylon rhodesnum oraz grupa
22 skamieniałych pni Dadoxylon schrolionum).
W sumie ochroną pomnikową otoczono 178 drzew
rosnących na terenie Wrocławia, pośród nich najliczniej dęby szypułkowe Quercus robur – 91 drzew. Najwięcej okazałych drzew zachowało się we wrocławskich parkach (42), przy czym w parku Szczytnickim
jest ich najwięcej – 8 obiektów pomnikowych obejmujących oprócz pojedynczych drzew 2 grupy drzew
i aleję pomnikową. W lasach na terenie Wrocławia
ochroną pomnikową objęto 28 drzew.

6.3. Zieleń miejska

Tereny zieleni miejskiej Wrocławia obejmują parki,
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczny
i zoologiczny, cmentarze, ogródki działkowe, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, budynkom,
obiektom przemysłowym. W roku 2009 wykaz Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) obejmował 754,08 ha
terenów zielonych (bez lasów komunalnych), w tym
tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, skwery, bulwary, promenady, zieleń izolacyjna oraz fosa
miejska), zajmowały 675,69 ha, a tereny zieleni tymczasowej i nieurządzonej 78,66 ha. Zieleńców jest na
terenie Wrocławia 145, a ich łączna powierzchnia
wynosi 116,06 ha. Zieleń przyuliczna obejmuje powierzchnię 499,38 ha.
Największy udział w powierzchni terenów zieleni
miejskiej mają, będące wizytówką Wrocławia, parki oraz lasy komunalne. Na terenie Wrocławia jest
45 parków, które łącznie obejmują powierzchnię
559,36 ha. Najbardziej wartościowe pod względem
przyrodniczym i ekologicznym to:
Promenada Staromiejska
Stanowi historyczny układ parkowy o powierzchni ok. 20 ha, tworzący pierścień wokół Starego Miasta, pierwszy w pierścieniowo-klinowym systemie
zieleni miejskiej. Stanowią go dwie aleje spacerowe,

55

biegnące równolegle do fosy miejskiej i Odry, obsadzone trzema, czterema rzędami drzew. Promenada powstała w wyniku przekształcenia terenów pofortyfikacyjnych w 1807 r. Jest jedną z najstarszych
promenad w Europie i wpisana została do rejestru
zabytków. Początkowo drzewostan Promenady stanowiły topole. W latach 20. XIX w. zastąpiono je lipami, wiązami, klonami jarzębami. W czasach swojej świetności Promenada Staromiejska nazywana
była zielonym salonem miasta. Najbardziej atrakcyjną, pod względem przyrodniczym, jej część stanowi ogród w obrębie Teatru Lalek. Rosną tu wiekowe platany Platanus x hispanica i egzotyczne gatunki
drzew: tulipanowce Liriodendron tulipifera, katalpy
Catalpa bignonioides i pomnikowe – wiązowiec Celtis occidentalis oraz miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba (2 szt.).
Park Stanisława Tołpy
Obejmuje powierzchnię 8,96 ha pomiędzy ulicami
Nowowiejską, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bolesława Prusa. Powstał jako park miejski o charakterze
krajobrazowym w latach 1905-1907 i posiada wszystkie elementy charakterystyczne dla tego typu założeń
parkowych: staw z wysepką, sztuczne wzniesienie i trawiaste polany. Staw parkowy jest pozostałością odnogi Odry, której fragmentem jest również staw na terenie Ogrodu Botanicznego. Drzewostan parku budują
przede wszystkim: lipa drobnolistna, klon zwyczajny,
jawor, platan klonolistny, leszczyna turecka, grab pospolity, topola szara, wierzba biała i świerk pospolity.
Krzewy reprezentują cis pospolity oraz jałowiec pośredni. Szczególnie cenne są ponadstuletnie buki form
zwisłej Fagus sylvatica ‘Pendula’ oraz stożkowej Fagus
sylvatica ‘Fastigiata’‚ a ponadto pochodzące z Ameryki Północnej żółtlica pomarańczowa Maclura pomifera oraz strączyn żółty Cladrastis lutea.
Park Szczytnicki
Najstarszy i największy park Wrocławia zajmujący powierzchnię ok. 103,4 ha. Znajduje się na tzw.
Wielkiej Wyspie, w miejscu włączonej w 1868 r.
w obręb miasta dawnej malowniczej wsi Szczytniki. Część, w rejonie obecnego mostu Szczytnickiego,
urządzona jest w stylu angielskim, jest to najstarszy
fragment parku. Pozostała część ma charakter krajobrazowy. W latach 1909-1912, w związku z Wystawą
Stulecia z 1913 r., założono na terenie parku Ogród
Japoński – jako część Wystawy Sztuki Ogrodniczej.
Projektantem był japoński ogrodnik Mankichi Arai.
Zachowały się w parku miejsca wykazujące cechy
naturalności, gdzie występują zubożałe grądy wraz
z charakterystycznym dla łęgów i grądów runem (Di-
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mos, 2005). Na terenie parku rośnie wiele okazałych
dębów szypułkowych Quercus rober, objętych ochroną pomnikową: aleja dwustuletnich dębów, trzystuletni dąb „Jana Stanki”, dąb „Jana Dzierżonia” oraz
„Dziadek”. Ponadto rosną tu pomnikowe: jarząb brekinia Sorbus torminalis, kasztan jadalny Castanea sativa. Park Szczytnicki, oprócz Ogrodu Botanicznego,
to najcenniejszy pod względem dendrologicznym
obszar Wrocławia. Drzewostan obfituje w gatunki
egzotyczne. Ciekawostką dendrologiczną są cypryśniki błotne Taxodium distichum z charakterystycznymi korzeniami oddechowymi (pneumatoforami),
rosnące wzdłuż stawu. Teren dawnego Szkolnego
Ogrodu Botanicznego przy ul. M. Kopernika jest
skupiskiem historycznych nasadzeń drzew egzotycznych, wymienić tu należy chociażby: chmielograb
japoński Ostrya japonica, klon francuski Acer monspessulanum, kłęk kanadyjski Gymnocladus dioica,
ambrowca amerykańskiego Liquidambar styraciflua,
ośnieżę karolińską Halesia carolina, oczar wirginijski
Hamamelis virginina, tulipanowca amerykańskiego
Liriodendron tulipifera, miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba. Ponadto na terenie parku występują duże
skupiska różaneczników i azalii o wymiarach pomnikowych. Park Szczytnicki tworzy siedliska dla wielu
gatunków zwierząt, w tym rzadkich, jak gniazdujący
dzięcioł zielonosiwy (Dimos, 2005). Na terenie parku występują drapieżne ptaki: myszołów, przelotnie
jastrząb i krogulec (Cisakowski, 1992) oraz drapieżne ssaki – kuna domowa i lis (Cisakowski, 1992; Dimos, 2005).

czas jego budowy starano się odtworzyć pierwotną
roślinność nadrzecznych terenów. Nasadzono olchy,
dęby błotne i wierzby, a także trawy i byliny błotne,
występujące na nadrzecznych łąkach. Obecnie drzewostan budują przede wszystkim: olchy Alnus glutinosa, dąb Quercus robur, klon polny Acer campestre, jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Z gatunków
egzotycznych występują: dąb błotny Quercus palustris, skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia,
brzoza papierowa Betula papyrifera. Na łąkach rosną
m.in. firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, bodziszek łąkowy
Geranium pratense, krwiściąg lekarski Sanguisorba
officinalis, chaber łąkowy Centaurea jacea. W korycie Oławy występują kwitnące grążele żółte Nuphar
lutea. Obecność licznych cieków, rozlewisk i terenów
podmokłych sprawia, że na terenie parku można
spotkać wiele ptaków związanych ze środowiskiem
wodnym oraz płazów, np. żabę jeziorową i rzekotkę.
Fot. 6.3. Park Wschodni

Fot. 6.2. Park Szczytnicki
Autor: K. Krupa

Autor: A. Krupa

Park Wschodni (Ostpark)
Założony w latach 20. XX w. w rejonie osiedla Księże
Małe na dwóch wyspach pomiędzy odnogami rzeki Oławy – Dolnej i Górnej. Oprócz Oławy przez
park przebiega kilka mniejszych, nienazwanych cieków. Jest to park o charakterze krajobrazowym. Pod-

Park Brochowski
Najstarszy zabytkowy park Wrocławia zlokalizowany
w południowej części miasta. Zajmuje powierzchnię
ok. 7,5 ha. Stanowi typowe XVIII-wieczne założenie
pałacowo-ogrodowe, kwaterowe, typu francuskiego, z rzeźbami ogrodowymi, zielonym labiryntem
grabowym, oranżerią oraz egzotycznymi roślinami.
Drzewostan budują: buki, lipy i dęby oraz iglaki –
świerk Picea abies, sosna czarna Pinus nigra, sosna
wejmutka Pinus strobus i daglezja zielona Pseudotsuga menziesii. Wiekowe drzewa – wiąz szypułkowy Ulmus laevis, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos
i lipa Maksimowicza – Tilia maximowicziana są pomnikami przyrody.
Park Południowy
Zlokalizowany jest w dzielnicy Krzyki w południowej części miasta, zajmuje powierzchnię 25,8 ha
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i stanowi integralną część pierścieniowo-klinowego
układu zieleni Wrocławia. Park Południowy figuruje w rejestrze zabytków jako przykład XIX-wiecznej
sztuki ogrodowej. W przeciwieństwie do innych parków miasta, założonych na terenach pierwotnie leśnych, utworzono go w latach 1892-1897 od podstaw, jako element planowanego przestrzennego
rozwoju miasta. Został zaprojektowany w stylu krajobrazowym. Dendroflora charakteryzuje się bogactwem gatunków i odmian drzew parkowych, a także
egzotycznych i rzadkich. Oprócz dębów, lip i buków
rosną na terenie parku m.in. dwa okazałe cypryśniki błotne Taxodium distichum, orzesznik pięciolistkowy Carya opata, wiekowe platany klonolistne Platanus x hispanica, buk pospolity odmiany zwisłej
Fagus sylvatica ‘Pendula’, dąb szypułkowy odmiany
kolumnowej Quercus robur ‘Fastigiata’, klon bałkański Acer heldreichii, kasztan jadalny Castanea sativa,
orzech czarny Juglans nigra, orzesznik siedmiolistkowy Carya laciniosa, orzesznik pięciolistkowy Carya
opata, grójecznik japoński Cercidyphyllum japonicum, kasztanowiec biały ‘Digitata’ Aesculus hippocastanum ‘Digitata’, klon tatarski Acer tataricum, lipa
krymska Tilia x euchlora, surmia bignoniowa Catalpa bignonioides, magnolia pośrednia Magnolia x
soulangeana, iglicznia trójcierniowa Gleditsia triacanthos, lipa amerykańska Tilia americana, brzoza
papierowa Betula papyfiera, tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera, skrzydłorzech kaukaski
Pterocarya fraksinifolia.
Park Kleciński
Zajmuje powierzchnię 3,8 ha w południowej części
miasta, w dzielnicy Krzyki. Został zaprojektowany
jako park krajobrazowy z elementami sztuki ogrodowej. Pierwotnie był prywatnym parkiem przypałacowym. Przedstawia dużą wartość dendrologiczną ze względu na bardzo cenny, ponaddwustuletni
drzewostan. Na terenie parku rosną głównie drzewa
liściaste, a najcenniejszy drzewostan obejmuje tereny wzdłuż rzeki Ślęzy, stanowiącej jego północno-
-wschodnią granicę. Osobliwościami dendrologicznymi są grupy dębów szypułkowych Quercus robur,
w tym o wymiarach pomnikowych, okazałe platany
klonolistne Platanus x hispanica, a także egzotyczne
gatunki, jak: wiązowiec zachodni Celtis occidentatlis,
kłęk kanadyjski Gymnocladus dioicus, miłorząb japoński Gingko biloba.
Park Grabiszyński
Powstał w miejscu zlikwidowanej nekropolii – zespołu cmentarzy Grabiszyńskich, z których najstarszy, cmentarz Grabiszyński I, założono w 1867 r.
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Obejmuje powierzchnię 60 ha. Drzewostan budują
ponadstuletnie drzewa, z których wiele ma wymiary pomnikowe. Rosną na terenie parku: lipa drobnolistna Tilia cordata, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, dąb szypułkowy Quercus robur, iglicznia
trójcierniowa Gleditsia tracanthos, dąb czerwony
Quercus rubra, grab pospolity Carpinus betulus, topola czarna odmiany włoskiej Papulus nigra ‘Italica’, kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum, wiąz
szypułkowy Ulmus laevis, klon pospolity Acer platanoides, klon polny Acer campestre, klon jawor Acer
pseudoplatanus, brzoza brodawkowata Betula pendula, buk pospolity Fagus sylvatica, głóg jednoszyjkowy
Crataegus monogyna. Z iglaków występują: cyprysik
Lawsona Chamaecypris lawsoniana, cyprysik groszkowy Chamaecypris pisifera, daglezja zielona Pseudotsuga menziesii, modrzew europejski Larix decidua, świerk pospolity Picea abies, żywotnik zachodni
Thuja occidentalis, jodła pospolita Abies alba, jodła
kalifornijska Abies concolor, cis pospolity Taxus baccata, choina kanadyjska Tsuga canadensis.
Park Zachodni
Znajduje się w rejonie osiedli Kozanów i Popowice,
w zachodniej części miasta. Zajmuje powierzchnię
72 ha. Powstał w latach 1905-1910 w ramach ogólnej koncepcji wykorzystania terenów zielonych poza
granicami miasta oraz wykorzystania istniejących
placów i skwerów w celu stworzenia nowych parków. Projektując park, wykorzystano naturalne zalesienie terenu nad groblą Kozanowską, tworząc bezpośrednie połączenie z parkiem Popowickim. Na
zasypanych starorzeczach Odry stworzono polany
parkowe. Charakter parku pozostał niezmieniony od
czasów jego powstania. Pozostały: rozkład ścieżek
oraz główne nasadzenia drzew i krzewów. Drzewostan parku budują dęby, graby, brzozy, klony, kasztanowce, robinie akacjowe. Obecność żywotników,
cyprysików i cisów przypomina, że park powstał na
terenach po zlikwidowanych cmentarzach.
Park Leśnicki
Położony jest nad Bystrzycą przy zachodniej granicy miasta. Obejmuje powierzchnię 22 ha. Stanowi
otoczenie XVI-wiecznej rezydencji i jest wpisany do
rejestru zabytków Dolnego Śląska. Obecnie ma charakter parku krajobrazowego. Formę taką uzyskał
w połowie XIX w. Do czasów obecnych w niewielkim
stopniu zachował się drzewostan ponaddwustuletnich dębów, platanów, lip, kasztanowców, jesionów,
klonów. Osobliwością dendrologiczną jest okazały
tulipanowiec Liriodendron tulipifera – pomnik przyrody, a także sosna limba Pinus cembra, sosna wej-
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mutka Pinus strobus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, skrzydłorzech kaukaski Pterocarya
fraxinifolia, platan klonolistny Platanus x hispanica,
dąb kaukaski Quercus macranthera oraz pomnikowe
dęby i lipy. W runie parku na naturalnych stanowiskach rosną zawilce Anemone nemorosa.
Park Złotnicki
Zajmuje powierzchnię 20 ha, położony jest w ciągu rzeki Bystrzycy, stanowiąc element systemu ekologicznego miasta. Powstał na bazie 8 ha lasu. Jego
drzewostan budują przede wszystkim dęby, graby, olsze, robinie, kasztanowce. Rosnąca na terenie parku
grupa okazałych dębów (8 szt.) objęta jest ochroną
w formie pomnika przyrody.
Park Pawłowicki
Stanowi część zespołu pałacowo-parkowego z końca XIX w. o powierzchni 72 ha. Wpisany jest do rejestru zabytków. Zlokalizowany jest w rejonie Lasu
Zakrzowskiego. Na terenie parku rośnie wiele cennych okazów drzew, m.in. pomnikowy dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie 728 cm. Planowane
jest założenie w tym miejscu arboretum.
Ogród Botaniczny
Obejmuje powierzchnię 7,4 ha. Położony jest
w najstarszej części Wrocławia. Założono go
w 1811 r. w miejscu zlikwidowanych fortyfikacji
miejskich. Wpisany jest do rejestru zabytków. Na jego
powierzchni rośnie 12 000 taksonów. Ozdobą ogrodu są egzotyczne gatunki drzew: paulownia puszysta
Paulownia tomentosa, czwórczak orzechowy Torreya
nucifera, cypryśnik błotny Taxodium distichum, mamutowiec olbrzymi Sequoiadendron giganteum, cedr
atlantycki Cedrus atlantica, tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera, aktinidia ostrolistna Actinidia arguta, dawidia chińska Davidia involucrata,
skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia, modrzewnik chiński Pseudolarix amabilis, grójecznik
japoński Cercidyphyllum japonicum, a także pomniki przyrody – kilkusetletnie dęby, lipy, platany oraz
cis pospolity, miłorzęby dwuklapowe, buki zwyczajne, sosna czarna, orzesznik pięciolistkowy, skrzydłorzech kaukaski.
Wrocławski Ogród Zoologiczny powstał w 1865 r.,
jest najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce.
Na powierzchni blisko 33 ha żyje w ogrodzie około 5,5 tys. zwierząt, reprezentujących 650 gatunków.
Jest to również ważny element zieleni miejskiej. Na
terenie zoo rośnie około 106 gatunków drzew i krzewów, a wiele z nich osiąga rozmiary pomnikowe.

Szersze opisy najpiękniejszych oraz najciekawszych
parków Wrocławia wraz z uwzględnieniem ich walorów kompozycyjnych i przyrodniczych można
znaleźć w opracowaniu „Parki i ogrody Wrocławia”
(Chudzyński, Wieczorek, red., 2009).
Lasy
Lasy zajmują we Wrocławiu powierzchnię ok. 2194
ha. Wskaźnik lesistości wynosi 7,5%, co w porównaniu z innymi dużymi miastami Polski, jak Szczecin –
16,2%, Warszawa – 15,4%, Poznań – 13,7%, Łódź –
9,6% (dane z Rocznika Statystycznego Województw
2009), jest wartością stosunkowo niewielką. Większe
kompleksy leśne zlokalizowane są w północno-zachodniej (Las Mokrzański, Las Ratyński i Leśnicki,
Las Lesnicki i Rędziński, Las Osobowicki, Las Pilczycki) i wschodniej części miasta (fragment Lasu
Zakrzowskiego, Las Strachociński, Las Rakowiecki).
Objęte są trzema formami własności:
–– lasy Skarbu Państwa zajmują powierzchnię
1300 ha, tj. około 59% ogólnej powierzchni lasów na terenie Wrocławia,
–– lasy gminne zajmują powierzchnię 857 ha, tj.
około 39% ogólnej powierzchni lasów na terenie Wrocławia,
–– lasy prywatne zajmują powierzchnię 37 ha, tj.
około 2% ogólnej powierzchni lasów na terenie
Wrocławia.
W ramach lasów komunalnych Wrocławia wydzielić można 25 różnej wielkości kompleksów. Najważniejsze z nich to:
–– Las Rędziński – położony między Rędzinem
a Leśnicą. To duży kompleks leśny, biegnący
wąskim pasem wzdłuż Odry i ujściowego odcinka Widawy. Zajmuje powierzchnię ok. 408
ha. Dominuje tu łęg wiązowo-jesionowy i grąd
środkowoeuropejski. Lasy te wraz z przyległymi polami irygacyjnymi tworzą jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów Wrocławia. Obszar ten wraz z doliną Odry i Widawy
spełnia ponadto ważną rolę korytarza ekologicznego.
–– Las Osobowicki – obejmuje powierzchnię ok.
128 ha na prawym brzegu Odry w rejonie Osobowic. Zwłaszcza w swojej południowej części
las ten posiada cechy parku – dobrze rozwiniętą sieć dróg wewnętrznych, przeznaczonych do
ruchu pieszego i rowerowego, wyznaczone parkingi leśne, urządzone place zabaw oraz rekreacyjny tor saneczkowy.
–– Las Rakowiecki – niewielki kompleks o powierzchni 22 ha położony w widłach Odry i Oławy na Rakowcu. Posiada drzewostan charakte-
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rystyczny dla grądów i łęgów. Stanowi miejsce
noclegowe gawronów i kawek.
–– Lasek Kuźnicki – niewielki kompleks o powierzchni ok. 10 ha, położony między osiedlem Kuźniki a prawym brzegiem Ślęzy. Rosną
tu głównie dęby, jesiony i graby.
–– Lasek Oporowski – położony jest na lewym
brzegu Ślęzy. Obejmuje powierzchnię około
8 ha. Na drzewostan składają się głównie: dęby,
lipy i graby. Las ten charakteryzuje się bogatym podszytem, który stanowi siedlisko wielu
gatunków ptaków. Występują tu m.in. słowiki
oraz kruki.
A także:
–– uprawy leśne przy ul. Kosmonautów – ok. 98 ha,
–– uprawy leśne przy ul. Granicznej – ok. 46 ha,
–– Las Pracki w rejonie ul. Koziej – ok. 38 ha,
–– Las Stabłowicki – ok. 15 ha,
–– uprawy leśne przy ul. Maślickiej – ok. 12 ha,
–– Las Opatowicki – ok. 11 ha.
Pozostałe małe fragmenty lasów komunalnych
łącznie zajmują powierzchnię 3,4 ha. Lasy Skarbu
Państwa administrowane są przez cztery nadleśnictwa: Miękinia, Oława, Oleśnica Śląska oraz Oborniki Śląskie.
Tab. 6.1. Zestawienie powierzchni lasów państwowych
wg nadleśnictw na terenie miasta Wrocławia
Nadleśnictwo
Miękinia
Oława
Oleśnica Śląska
Oborniki Śląskie

leśna
1000,35
148,26
69,82
6,88

Powierzchnia [ha]
nieleśna
łącznie
90,55
1090,90
23,58
171,84
21,22
91,04
–
6,88

Źródło: Program Zwiększenia Lesistości miasta Wrocławia

Lasy Nadleśnictwa Oława znajdują się we wschodniej części miasta, na terenach zalewowych Odry,
pomiędzy Strachocinem i Wojnowem. Są to lasy łęgowe, które tworzą kompleks o powierzchni ok. 130
ha, nazywany Lasem Strachocińskim. Las ten wchodzi w skład większego obszaru terenów leśno-polnych o dużych walorach przyrodniczych, który pod
nazwą „Las Wojnowski z łąkami nad Odrą” planowany jest do objęcia ochroną w formie parku krajobrazowego.
Na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, w granicach miasta Wrocławia przeważają trzy typy siedliskowe lasów: las mieszany wilgotny z dominującymi
gatunkami dębem i sosną, las mieszany świeży, również z dominującymi dębem i sosną, oraz łęgi, w których dominuje dąb, olsza czarna i jesion. W części północno-wschodniej miasta lasy Nadleśnictwa
Oleśnica Śląska tworzą kompleks o powierzchni 89,6
ha zwany Lasem Zakrzowskim. Stanowi on połu-

59

dniowy fragment większego obszaru leśnego, leżącego w większej części poza granicami Wrocławia –
w gminie Długołęka.
Największa powierzchnia lasów państwowych na
terenie Wrocławia znajduje się w administracji Nadleśnictwa Miękinia. Lasy te tworzą na terenie miasta
trzy duże kompleksy:
–– Las Mokrzański o powierzchni ok. 617 ha położony jest między Mokrą a Marszowicami. Jest
największym kompleksem leśnym na terenie
Wrocławia. Przecina go ciek Łękawica i kilka
mniejszych strumieni. Cały teren jest wilgotny, w większości porośnięty przez las mieszany świeży. W składzie gatunkowym dominuje dąb szypułkowy i sosna. W wilgotniejszych
miejscach rośnie także olsza czarna. Oprócz
tego częste są nasadzenia sosny, świerku i robinii akacjowej (grochodrzew). Ponadto rosną
tu: buk zwyczajny, dąb czerwony, grab zwyczajny, jawor, jesion, lipa drobnolistna, topola.
–– Las Ratyński o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowany jest w okolicach Ratynia i Leśnicy.
W całości znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Występuje tu
przede wszystkim las mieszany świeży oraz las
mieszany wilgotny. Gatunkami dominującymi
są dąb i sosna. Stwierdzono tu występowanie
chronionych i rzadkich gatunków roślin, takich
jak: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa,
kruszyna pospolita, bluszcz pospolity, kopytnik
pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, kalina koralowa, barwinek pospolity.
–– Las Pilczycki o powierzchni ok. 82 ha zlokalizowany jest na lewym brzegu Odry i prawym
brzegu rzeki Ślęzy – między Kozanowem a Maślicami. Stanowi jeden z najwartościowszych
pod względem przyrodniczym obszarów na terenie Wrocławia. Występuje tu drzewostan reprezentowany przez łęg wiązowo-jesionowy
oraz grąd środkowoeuropejski. Stwierdzono tu
obecność gatunków rzadkich zwierząt, takich
jak: pachnica dębowa, kozioróg dębosz i dzięcioł czarny. Na terenie lasu zbiegają się dwa korytarze ekologiczne: dolina Odry i dolina Ślęzy.
W granicach administracyjnych Nadleśnictwa
Oborniki Śląskie znajduje się niewielki fragment lasów mieszanych świeżych o powierzchni 6,88 ha.
Generalnie na obszarze lasów należących do Skarbu
Państwa w granicach miasta dominują dwa siedliska:
las mieszany i las łęgowy. Natomiast w lasach komunalnych dominującymi typami siedliskowymi są: las
świeży i las łęgowy. Ponadto występują tu: lasy mieszane wilgotne, lasy mieszane świeże oraz bory mie-
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szane świeże. Skład gatunkowy lasów jest zbliżony do
typu siedliska. Największy jest udział: dębu i jesionu, następnie buka, modrzewia i sosny. Najmniejszy
udział mają: klon, jawor, wiąz, świerk, olsza i topola.
Lasy prywatne obejmują przede wszystkim zadrzewienia śródpolne, które budują: dąb, olsza czarna, jesion, topola, wiąz i robinia akacjowa. Lasy te
są w złym stanie zdrowotnym, co w dużej mierze
jest następstwem ich przerzedzenia i rozdrobnienia.
Generalnie, lasy na terenie Wrocławia rosną przede
wszystkim na siedliskach lasu mieszanego świeżego,
lasu świeżego oraz lasu wilgotnego.
Rys. 6.1. Udział gatunków panujących drzew w lasach
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Skład gatunkowy drzewostanów w dużej mierze
jest niezgodny z potencjałem siedliskowym. Zgodność z siedliskiem wykazuje zaledwie 10% drzewostanów, 31% stanowią drzewostany częściowo niezgodne, natomiast aż 59% lasów ma skład niezgodny
z siedliskiem (wg BULiGL Oddział Brzeg). Natomiast średni wiek drzewostanów wynoszący 74 lata,
w porównaniu ze średnią w PGL LP równą 60 lat,
jest stosunkowo duży. Stosunkowo równomierny jest
również udział powierzchniowy klas wieku drzewostanów w strukturze wiekowej.
Cmentarze i ogrody działkowe
Uzupełnienie zieleni miejskiej Wrocławia stanowią
ogrody działkowe i cmentarze. Ogródki działkowe
spełniają przede wszystkim funkcje społeczno-estetyczną. Umożliwiają rekreację i czynny wypoczynek
ludziom pracującym w mieście, stanowią miejsce
spotkań, pozwalają doświadczyć bliskiego kontaktu
z naturą. Na terenie Wrocławia jest ich 161, a łącznie
obejmują powierzchnię 1418 ha. Stanowią więc ważny element systemu zieleni miejskiej. Rozmieszczone
są jednak nierównomiernie, głównie w dolinie Odry
oraz na obrzeżach miasta.
Cmentarze to charakterystyczna forma zieleni
miejskiej. Najczęściej mają nieregularną szatę roślinną. We Wrocławiu jest 38 cmentarzy, zajmują-

cych powierzchnię 95,9 ha. Oprócz Starego Miasta
są we wszystkich dzielnicach. Stanowią enklawy zieleni, najczęściej dobrze zadrzewione, przede wszystkim przez wiecznie zielone iglaki, a wśród nich tuje.
System terenów zielonych Wrocławia
W Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia wyodrębniono system
terenów zielonych i otwartych jako zbiór obszarów
przeznaczonych pod różne formy intensywnej zieleni miejskiej, głównie parków i parków leśnych. System ten tworzą:
–– pasma głównych dolin rzecznych wraz z przylegającymi do nich terenami zieleni;
–– duże kompleksy lasów oraz duże parki;
–– Ogród Botaniczny i Ogród Zoologiczny;
–– tereny wyłączone z zabudowy, ze względu na
rolę, jaką pełnią w systemie zaopatrzenia miasta w wodę lub odprowadzania ścieków;
–– parki, skwery, zieleńce i podobne zgrupowania
zieleni, a także terenowe urządzenia sportowe,
które towarzyszą zabudowie;
–– cmentarze z dużą ilością zieleni wysokiej;
–– obszary rekreacyjno-sportowe z dużym udziałem zieleni, w tym boiska, łąki wielofunkcyjne,
kąpieliska i inne terenowe urządzenia sportowe;
–– tereny niezabudowane ze względu na przeznaczenie terenu, w tym teren lotniska, poligony
wojskowe i tereny rolne.
Zieleń miejska wraz z lasami i łąkami, w tym objętymi ochroną, układają się na terenie Wrocławia
w wyraźny system pierścieniowo-klinowy. W śred-
niowieczu zieleń miejska ograniczana była do terenów przykościelnych, przyklasztornych lub terenów
rezydencji. Świadome jej kształtowanie zostało zapoczątkowane w XIX w., koncepcją opartą na zieleni odpowiednio zagospodarowanych fos miejskich
i duże powierzchnie zieleni peryferyjnej, zakładane
wg zasad szkoły angielskiej, których przykładem są
układy kompozycyjne parku Szczytnickiego, parku
Południowego, parku Osobowickiego oraz kompleks
leśny Popowic, Kozanowa i parku Wschodniego.
System pierścieniowo-klinowy został ustalony
w ramach powojennych opracowań architektonicznych. Jego kształt samoczynnie narzuciło usytuowanie Wrocławia u zbiegu pięciu rzek – Odry i jej dopływów: Widawy, Ślęzy, Oławy i Bystrzycy. Kliny
zieleni, położone wzdłuż dolin rzecznych, stanowią
promienie systemu.
Pierwszy pierścień zieleni tworzą: Promenady Staromiejskie wokół Starego Miasta, poszerzone później o przyległe ogrody, obecnie zachowane w postaci parku na pl. Wolności, parku Staromiejskiego,
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Wzgórza Partyzantów, parku Słowackiego i Wzgórza Polskiego. Drugi pierścień to parki: Południowy,
Andersa i Skowroni, od wschodu – park Wschodni,
Szczytnicki, Ogród Zoologiczny z kompleksem Stadionu Olimpijskiego i Morskiego Oka oraz dolina
Odry, na zachodzie park Zachodni z Polaną Popowicką i park Grabiszyński. Trzeci pierścień stanowią
kompleksy lasów komunalnych na Psim Polu i lasów
państwowych w rejonie dzielnicy Fabryczna, które
otaczają Wrocław od północy i zachodu.
System pierścieniowo-klinowy zieleni obejmuje aktywne biologicznie obszary na terenie całego
Wrocławia i zapewnia ich powiązanie przyrodnicze. Dzięki niemu utrzymuje się względna równowaga biologiczna ekosystemu miejskiego, zapewniona
jest drożność korytarza ekologicznego doliny Odry
o randze europejskiej. Cenne chronione obszary
przyrodnicze w dolinie Odry i jej dopływów wraz
z terenami zieleni miejskiej stanowią miejsca przystankowe, umożliwiające migracje wielu gatunkom
zwierząt, a także górskich, atlantyckich i subatlantyckich gatunków roślin.

STRESZCZENIE

Obszary i obiekty chronione Wrocławia obejmują:
Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy, 5 obszarów
sieci Natura 2000, z czego jeden w całości w granicach miasta, 3 użytki ekologiczne, Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy oraz 108 pomników przyrody.
Lasów jest na terenie Wrocławia niewiele. Największą powierzchnię zajmują lasy państwowe –
1300 ha, administrowane przez 4 nadleśnictwa. Lasów komunalnych jest 857 ha, a prywatnych 37 ha.
Największe kompleksy leśne to: Las Mokrzański, Las
Ratyński i Leśnicki, Las Rędziński, Las Osobowicki,
Las Pilczycki w północno-zachodniej części miasta
oraz fragment Lasu Zakrzowskiego, Las Strachociński, Las Rakowiecki po stronie wschodniej.
Podstawowy element zieleni miejskiej Wrocławia
stanowią parki. Jest ich na terenie miasta 45. Najwartościowsze pod względem przyrodniczym i ekologicznym to: park Szczytnicki – najstarszy i największy park Wrocławia, park Wschodni, Południowy,
Grabiszyński, Zachodni, Promenada Staromiejska,
park Stanisława Tołpy, Brochowski, Kleciński, Leś-
nicki, Złotnicki, Stabłowicki, Pawłowicki, Kasprowicza.
Tereny zielone Wrocławia układają się w wyraźny system pierścieniowo-klinowy, obejmujący tereny lasów i parków oraz pasma zieleni wzdłuż dolin
rzecznych, tworzących promienie systemu. System
ten spełnia ważne funkcje ekologiczne, umożliwia
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przewietrzanie i reguluje mikroklimat miasta oraz
zapewnia drożność korytarzy ekologicznych przebiegających przez miasto.

ABSTRACT

Protected areas and sites in Wrocław include: Landscape Park of Bystrzyca Valley, 5 Natura 2000 areas
with one of them fully within the city limits, 3 eco-
logical sites, Szczytnicki Natural and Landscape
Complex and 108 monuments of nature.
There are few forests at the area of Wrocław. The
biggest area is covered by national forests – 1300 ha
managed by 4 forestries. Municipal forests occupy
857 ha and private forests 37 ha. The biggest forest
complexes are: Mokrzański Forest, Ratyński Forest
and Leśnicki Forest, Lesicki Forest and Rędziński
Forest, Osobowicki Forest, Pilczycki Forest in the
northwest part of the city and part of Zakrzowski
Forest, Strachociński Forest and Rakowiecki Forest
in the east.
Parks are the hallmarks of Wrocław’s urban greenery. There are 45 parks in the city. The ones with
the greatest natural and environmental values
include: Szczytnicki Park – the oldest and biggest park in Wrocław, Wschodni Park, Południowy
Park, Grabiszyński Park, Zachodni Park, Promenada Staromiejska, Stanisław Tołpa’s Park, Brochowski
Park, Kleciński Park, Leśnicki Park, Złotnicki Park,
Stabłowicki Park, Pawłowicki Park and Kasprowicza
Park.
Wrocław’s green areas are clearly forming a ringand-wedge system covering forests and parks and
green sections along river valleys creating the system’s radii. The system plays also vital environmental functions, ensuring ventilation and regulating the
city’s microclimate and securing the serviceability of
ecological corridors running through the city.
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7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Wrocław, obok takich dużych miast jak Gdańsk,
Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Warszawa, został przebadany w połowie zeszłego dziesięciolecia
przez firmę PricewaterhouseCoopers (dalej PwC),
aby dopomóc tym miastom w prawidłowej diagnozie sytuacji ich rozwoju. Badania te nie mają charakteru rankingu. Porównują jedynie słabe i mocne
strony w celu przedstawienia potencjału rozwojowego poszczególnych miast. Jest to także wskazówka i motywacja dla władz poszczególnych miast.
„Pojawia się natomiast inne wyzwanie – dokonania prawidłowej oceny słabych i mocnych stron
miast oraz wyboru optymalnej strategii, służącej
jak najszybszemu nadrobieniu zaniedbań z przeszłości. Zagadnienia zostały zgrupowane wokół
3 grup: spuścizny historycznej, naturalnych atutów
i słabości miasta oraz jakości zarządzania miastem
w ostatnich kilkunastu latach” [8].
W analizie potencjału rozwojowego polskich
miast posłużono się pojęciem siedmiu kapitałów,
z których każdy jest ważny dla rozwoju metropolii:
Kapitał Ludzki i Społeczny (KLS), Kapitał Kultury
i Wizerunku (KKW), Kapitał Jakości Życia (KJZ),
Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny (KTI), Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny (KDI), Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej (KAI) oraz Kapitał
Źródeł Finansowania (KZF). Miasto o wysokim potencjale rozwojowym to miasto posiadające dobrze
rozwinięte wszystkie siedem kapitałów. Jeśli któregoś z kapitałów brakuje, stanowi to słabość metropolii i wskazuje pożądany kierunek strategicznych
działań.
Z badań wynika, że „skarb nad Odrą potrzebuje
kontynuacji sukcesu” [8]. Tak skrótowo PwC opisała sytuację miasta Wrocławia, jaką przedstawili autorzy raportu na temat siedmiu dużych miast polskich.
„Wrocław jest miastem, które odnotowało w ostatnich latach największy sukces w Polsce pod względem promocji swojego wizerunku i tworzenia atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego. Wyzwaniem jest,
by ten sukces wzmocnić i kontynuować” [8].
Według raportu najmocniejsze strony miasta to:
sprawne zarządzanie i zdrowe finanse, sukces w tworzeniu dobrego wizerunku miasta, duży potencjał
kulturalny i społeczny, wysoka atrakcyjność inwestycyjna. Natomiast po stronie problemów do rozwiązania pozostały: możliwe problemy z podażą
wykwalifikowanych pracowników, niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura, słaba komunikacja (lepsza
z Europą niż z resztą Polski) oraz problemy z jakością
służby zdrowia i z bezpieczeństwem.
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Z badań wynika także następująca konstatacja: „sytuacja Wrocławia w zakresie stanu środowiska naturalnego jest najlepsza spośród siedmiu wielkich miast
Polski. Decyduje o tym zwłaszcza niskie zanieczyszczenie powietrza oraz umiarkowane zagęszczenie ruchu samochodów (938 samochodów na km2, wobec
1017 średnio w siedmiu miastach). Bardzo dobry jest
wynik Wrocławia, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków
(98% ścieków jest oczyszczonych)” [8].
Tab. 7.1. Wrocław – łączna ocena rozwoju 7 kapitałów
na tle średniej kraju

Źródło: PricewaterhouseCoopers Indeks średnia dla 7 miast = 100

Dodatkowo, „jeśli chodzi o ogólny wizerunek, sytuacja Wrocławia wygląda dobrze. Tempo, w jakim
Wrocław zbudował swoją rozpoznawalność i popularność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, musi
robić wrażenie” [8]. Zasadniczy wpływ miały starania o organizację dużych imprez, takich jak Expo
2010 czy Euro 2012, a także duże przedsięwzięcia
medialne, jak festiwale muzyczne, teatralne, filmowe i inne (m.in. Era Nowe Horyzonty, Brave Festival,
Dialog-Wrocław, Międzynarodowe Biennale Sztuki
Mediów WRO). Pozycja Wrocławia w kategorii kultury wysokiej jest również bardzo dobra. We Wrocławiu zanotowano także najwyższą ocenę funkcjonowania władz miejskich. Wyraża ją liczba głosów
uzyskanych przez urzędującego prezydenta w pierwszej turze wyborów (aż 85% głosów), a także przyznana ostatnio nagroda („Newsweek”). „Sytuacja
Wrocławia pod względem subiektywnych warunków
inwestowania jest bardzo dobra. Powierzchnia miasta objęta planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 29% i należy do najwyższych w kraju” [8].
Wskaźnik ten znacznie wzrósł w ostatnich latach
i wynosi obecnie 42,7%.
Ogólny obraz miasta, jaki rysuje się z przedstawionych analiz, jest pozytywny. Jak zatem przekłada się
na obraz środowiska (w tym mieszkaniowego), jak
wygląda rozwój uznawany za co najmniej satysfakcjonujący, przynajmniej w porównaniu z innymi dużymi miastami Polski?

7.1. Obszar metropolitalny

Zaprezentowany powyżej potencjał miasta skutkuje
działaniami zmierzającymi do poszerzenia oddzia-
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ływania na większy obszar. Obszar metropolitalny,
aczkolwiek funkcjonuje w świadomości już parę lat,
nie jest precyzyjnie zdefiniowany pojęciowo ani terytorialnie. Według Iwony Potocznej pojęcie aglomeracja „oznacza miasto centralne czy stołeczne, które dominuje nad pewnym obszarem lub opiekuje się
nim” [7]. Zatem wzajemne relacje z sąsiednimi gminami będą miały zasadniczy wpływ na funkcjonowanie całego układu. Brak zdefiniowania granic obszaru metropolitalnego widać na opracowanej przez
WBU mapce, na której naniesiono różne granice, ujmowane przez różne instytucje przy określaniu obszaru metropolitalnego.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Strategii integracji gospodarczo-przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej przyjmuje się, że obszar metropolitalny
Wrocławia tworzą powiaty: oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski ziemski oraz
miasto na prawach powiatu Wrocław. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju określa
się, że Wrocławski Obszar Metropolitalny obejmuje: miasto na prawach powiatu – Wrocław oraz powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki,
trzebnicki, wołowski, wrocławski ziemski. Zawarte
w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
do 2020 roku cele są zbieżne z innymi dokumentami
oraz planami i sprowadzają się do tworzenia przyjaznego środowiska prawno-instytucjonalnego dla
rozwoju budownictwa mieszkaniowego i systemów
jego finansowania, zahamowania procesu dekapitalizacji zasobów, poprawy i restrukturyzacji stanu
technicznego i standardu wyposażenia istniejących
zasobów, w tym komunalnych, zakładowych i służbowych. Ważne jest także tworzenie mechanizmów
ułatwiających osobom młodym wejście na rynek
mieszkaniowy.
Profesor Jan Waszkiewicz, współautor „Strategii
Wrocław 2020+”, zadawał sobie pytanie, czy Wrocław może być nową Brukselą. „Wrocław zajmuje
30. miejsce wśród najludniejszych miast UE, natomiast Bruksela (131 tys. mieszkańców) nie mieści się
w pierwszej setce. Obie aglomeracje mają podobną
wielkość. Jak znaleźć optymalny kompromis między
wielkością miasta i jego znaczeniem? Innymi słowy:
Jak to zrobić, żeby Wrocław był nową Brukselą?” [9].
To i inne pytania z zakresu relacji między wielkością
miasta określaną parametrycznie (zajmowana powierzchnia, liczba ludności itp.) a znaczeniem, jakie odgrywa na arenie europejskiej, znalazły swoje
odbicie w określonych planach działań związanych
z kreowaniem Aglomeracji Wrocławskiej czy raczej
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Początki prac nad Wrocławskim Obszarem Metropolital-
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Rys. 7.1. Granice Aglomeracji Wrocławskiej

Źródło: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Rys. 7.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Struktura pasmowa Wrocławia

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
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nym (wcześniej Aglomeracją Wrocławską) datowane są na rok 1999, w którym sporządzono strategię
integracji, wstępnie opartą na czynnikach społecznych, ekonomicznych i przestrzennych; później na
zasadach „delimitacji problemowej”, aby ostatecznie określić udział gmin zainteresowanych w tworzeniu współpracy i koniecznej identyfikacji celów.
Zarówno BRW, jak i WBU, a także zainteresowane
gminy wymieniły dane i przystąpiły do opracowania
syntezy kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 43 gmin wchodzących w skład
obszaru metropolitalnego [6]. Zmiany świadomości i konieczność realizacji wzajemnych, niesprzecznych celów, widać w wypowiedziach uczestników
1. Forum Metropolitalnego. „Wiele lat temu w strategii rozwoju »Wrocław 2000« (nie mylić ze strategią »Wrocław 2000 Plus«) znalazł się taki oto zapis:
»winniśmy przeciwdziałać migracji najbardziej zamożnych obywateli miasta poza jego rogatki«. Takiego zapisu nie ma w późniejszej strategii »Wrocław
2000 Plus«, bo władze miasta zrozumiały, że jest ono
skazane na gminy ościenne, tak jak one są skazane na Wrocław” [2]. Wypowiedź Antoniego Kopcia
(burmistrza Kątów Wrocławskich) nie rozwiązuje
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wszystkich problemów, nie łagodzi efektów niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast (urban
sprawl) występujących na stykach miasta Wrocławia
i gmin sąsiednich.
Ciągle trudno jest uzgodnić wspólne przedsięwzięcia, szczególnie te związane z obsługą komunikacyjną (zbyt dużo jest zespołów mieszkaniowych ulokowanych poza granicami miasta,
rys. 7.3, i obsługiwanych przez słabo rozwinięte drogi prowadzące do Wrocławia), czy choćby
w tak prostej kwestii jak ścieżki rowerowe. Brak
uzgodnień jest przyczyną rozdźwięku w tworzeniu szeroko rozumianego ładu przestrzennego.
Nie jest także wykorzystany potencjał linii kolejowych, a zatem pomysł DKD (Dolnośląskie Koleje Dojazdowe), opracowany w Urzędzie Marszałkowskim, który może być kolejną szansą na
integrację wewnątrz aglomeracji i zarazem promować obszar jako atrakcyjny turystycznie, łącząc
wszystkie atrakcje wokół miasta.
Brak specjalizacji poszczególnych gmin nie pomaga w sprawnym zarządzaniu, a jest raczej osłabieniem
i niepotrzebną konkurencją pomiędzy gminami
współpracującymi z Wrocławiem. Przykład dobrej

Rys. 7.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Rozwój terenów zabudowy jednorodzinnej w aglomeracji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Problem suburbanizacji w Aglomeracji Wrocławskiej 2010, M. Zathey
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współpracy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w której Wrocław współuczestniczy (sprowadzanie i redystrybucja wody oraz ścieków z przyległych gmin), pozwala mieć nadzieję na zdecydowaną
poprawę współdziałania przy rozwiązywaniu innych
problemów [5]. W planowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Wrocławia, zapisanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia, zdefiniowano układ pasmowy jako schematyczny kierunek rozwoju struktury miasta. Ten planowany układ odwołuje się do
istniejącego zagospodarowania. Pasma są położone
równolegle do przebiegu rzeki Odry, naprzemiennie pasma mieszkaniowe (wyróżnić można 6 pasm)
i pasma aktywności gospodarczej (wyróżnić można
4 pasma).
Analizując obraz rozmieszczenia istniejącej struktury miasta, stwierdzić można, że zachowuje ona
(przynajmniej na razie) koncentryczno-radialny
układ historyczny, budowany wokół centrum miasta.
Datowane od wstępnych planów rozbudowy miasta w 1924 r. (jak podaje prof. Wanda Kononowicz)
nadawanie „miastu wydłużonego kształtu, dostosowanego do przebiegu rzeki i głównego szlaku kolejowo-drogowego” [3] jest kontynuowane. Zaproponowana w Studium budowa pasmowa narzuca z kolei
inne niż historyczne penetrowanie tkanki miejskiej
terenami zielonymi w systemie klinowo-pierścieniowym.

7.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miasto w swoim działaniu koncentruje się na czterech głównych celach związanych z:
–– podniesieniem poziomu ładu przestrzennego,
funkcjonowania miasta i powiązań z regionem,
–– tworzeniem atrakcyjnych miejsc sprzyjających
rozwojowi gospodarczemu i podnoszeniu jakości życia,
–– ochroną i wzbogaceniem środowiska przyrodniczego i kulturowego,
–– wykreowaniem całościowych kompleksów
urbanistycznych o wysokiej jakości [Studium,
2010].
Dwa ostatnie cele będą uzależnione od przygotowania i uzbrojenia terenów pod rozbudowę, a także możliwości kompleksowej realizacji poszczególnych zadań. W wypadku znacznego rozproszenia
zadań inwestycyjnych większa rola przypada miastu jako gwarantowi ładu przestrzennego, a także
zapewnienia wyposażenia terenów w elementy obsługujące.

Tab. 7.2. Udział uchwalonych mpzp w powierzchni miasta
Udział
Liczba Powierzchnia
w powierzchni
planów
[ha]
miasta [%]
254
12 507,82
42,7
27
1386,56
4,7

Plany
uchwalone od 1995 r.
uchwalone w 2009 r.
uchwalone 
– obowiązujące
w opracowaniu
w opracowaniu 2009 r.

242

12 009,62

41,0

85
27

5421,17
1461,53

18,5
5,0

Źródło: Opracowanie wykonane przez BRW

Tab. 7.3. Tereny objęte uchwalonymi mpzp po 1 stycznia
1995 r.
Kadencja RMW

II-III

IV

Pow. miasta objęta
planami uchwaV do
lonymi od 1995 r.
końca
(bez pow. nałożeń
2009
planów)

Pow. miasta objęta
5,8
23,4 15,3
planami (%)
Pow. miasta objęta
1693,0 6863,4 4489,2
planami (ha)
Liczba planów
52
114
94
uchwalonych

42,7
12507,8
254

Źródło: Opracowanie wykonane przez BRW

Według PwC Wrocław należy do miast o relatywnie wysokim wskaźniku objęcia planami przestrzeni miasta [8]. Tabele przedstawiają plany uchwalone
(narastająco od roku 1995) oraz plany znajdujące się
w opracowaniu z powierzchnią gruntu, jaką obejmują, a także – jaki jest procentowy udział mpzp w stosunku do powierzchni miasta.
Tab. 7.4. Liczba uchwalonych mpzp w latach 2003-2009
Lata Liczba planów
2009
2008
2007
2006
2005

2004
2003

27
35
30
32
22
29
32

Powierzchnia Udział w powierzchni
miasta [%]
[ha]
4,7
1387
2125
7,3
971
3,3
1908
6,5
1,5
446
6,3
1849
9,2
2680

Źródło: Opracowanie wykonane przez BRW

Z przedstawionego rozmieszczenia i przyrostu ilości planów w latach 2002-2009 nie można odczytać wyraźnej tendencji sugerującej istnienie bardziej
istotnych terenów wymagających przygotowania
planistycznego. Może to oznaczać brak koncepcji
rozwojowych miasta. Z drugiej strony, równomierne pokrycie terenu miasta nie jest cechą negatywną.
Ujęcie w planach terenów poirygacyjnych wskazuje
na determinację w „uruchomieniu inwestycji” w północnym paśmie zabudowy. Wielkość terenu ujętego
w planie wyraźnie odbiega od średnich powierzchni terenów ujętych w dotychczas opracowywanych
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Rys. 7.4. Mpzp – przyrost ilości planów w latach 2006-2010

Źródło: Opracowanie BRW

Rys. 7.5. Studium 2006-2010 – przyrost powierzchni mieszkaniowych zespołów urbanistycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
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Rys. 7.6. Realizacja bud. mieszkalnych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę w latach 2002-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
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planach, co z pewnością powinno wpłynąć na lepszą
strukturę wewnętrzną planu.

7.3. Rozwój Wrocławia – Tereny mieszkaniowe

Wykreowane w jednostkach urbanistycznych środowisko mieszkaniowe, tworzące ład przestrzenny,
stanowi podstawę oceny jakości życia mieszkańców.
Miasto wyróżnia dla założonego w Studium „wrocławskiego stylu zamieszkiwania” (styl ten będzie
stanowić podstawę budowy tożsamości) następujące cechy:
–– różnorodność zharmonizowanych ze sobą
form zamieszkiwania,
–– wysoki poziom zorganizowania i wyposażenia
przestrzeni miejskiej,
–– staranną kompozycję osiedli i kompleksów zabudowy mieszkaniowej,
–– wkomponowanie zabudowy w specyficzne dla
Wrocławia formy krajobrazu,
–– niewielkie rozmiary osiedli oraz nawiązanie do
wrocławskiej myśli planistycznej [13].
Postulaty te dotyczą terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zabudowa mieszkaniowa,
tak samo jak występujące na jej terenie charakterystyczne obiekty usługowe, powinna przyczyniać się
do wzmacniania identyfikacji mieszkańców z miastem. Jednak obecny stan świadomości mieszkańców, ich zasobność, a także zasobność podmiotów
realizujących zadania inwestycyjne (deweloperzy,
TBS-y) nie sprzyjają budowie wizji współczesnych
zespołów mieszkaniowych, porównywalnych do
znanych jednostek historycznych. Powodem jest zapewne także brak odpowiednich terenów.
Tab. 7.5a. Realizacja budynków mieszkalnych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę w latach 2002-2009,
wielkości charakterystyczne – zabudowa jednorodzinna
(MN)
MN
suma
średnia
suma
średnia
suma
średnia
suma
średnia
suma
średnia

Kubatura Pow. użyt. Pow. zabud.
[m3]
[m2]
[m2]
2002-2006
672 972
154 641
126 380
1004
231
189
2007
547 853
109 518
76 990
2148
429
302
2008
247 057
60 133
43 426
1160
282
204
2009
310 954
75 934
57 268
1467
358
270
RAZEM
1 778 836 400 226
304 064
1318
296
225

Liczba
mieszkań
894
1
746
3
372
2
498
2
2510
2
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Tab. 7.5b. Realizacja budynków mieszkalnych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę w latach 2002-2009,
wielkości charakterystyczne – zabudowa wielorodzinna
(MW)
MW
suma
średnia
suma
średnia
suma
średnia
suma
średnia
suma
średnia

Kubatura Pow. użyt. Pow. zaLiczba Liczba
[m3]
[m2]
bud. [m2] mieszkań budyn.
2002-2006
4 832 636 888 828
330 507
15 452
324
27 615
5079
1889
88
2
2007
2 438 970 408 864
131 536
7075
118
37 523
6290
2024
109
2
2008
2 436 822 371 392
120 899
6309
136
32 930
5019
1634
85
2
2009
1 222 479 246 470
86 750
4149
140
25 468
5135
1807
86
3
RAZEM
10 930 907 1 915 554 669 692
32 985
718
30196
5292
1850
91
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW

Wielkość zespołu mieszkaniowego budowanego
w ostatnich latach (p.u. 5292 m2) w znacznym stopniu odbiega od wielkości umożliwiającej wytworzenie samoistnego charakteru, wpływającego na strukturalną samodzielność, a tym samym tożsamość.
W wypadku realizacji zespołów małych nie można także kształtować całościowego obrazu zespołów
wyposażonych w usługi na poziomie podstawowym
i ponadpodstawowym. Nie przekreśla to roli, jaką
małe zespoły mieszkaniowe mogą odegrać w kształtowaniu tożsamości.
Średnia wielkość zespołów mieszkaniowych
świadczy także o braku możliwości realizacji współczesnych wizji zabudowy mieszkaniowej, opierającej
się nie tylko na kształtowaniu architektury obiektów,
ale przede wszystkim na założeniu przestrzennym,
takim jakim było w latach 20. ubiegłego wieku np.
Sępolno. Miasta wielkości Wrocławia powinny szukać możliwości wspierania inwestorów w realizacji
takich przedsięwzięć. Niestety, Wrocław nie został
rozpoznany przez większych inwestorów jako miejsce odpowiednie do realizacji dużego zadania, jakim
np. jest Borneo-Sporenburg i Ilburg w Amsterdamie,
New Greenwich Village w Londynie czy Wilanów
w Warszawie. Skupienie inwestycji dotyczących zabudowy wielorodzinnej w ostatnich latach wokół terenów Śródmieścia świadczy o stałym przywiązaniu
do tradycji zamieszkiwania w mieście jako przeważającej (szczególnie wobec niskiej sprawności układu
komunikacyjnego) nad stylem podmiejskim. Inwestycyjne przygotowanie miasta, wyrażone jako planistyczne przygotowanie terenów, lokowane jest zgod-
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Rys. 7.7. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – zespoły kompozycyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów
Wydziału Architektury i Budownictwa UMW oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rys. 7.8. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – plany mieszkaniowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów
Wydziału Architektury i Budownictwa UMW oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rys. 7.9. Istniejące i opracowywane mieszkaniowe plany zagospodarowania przestrzennego – planowane w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2010 mieszkaniowe zespoły urbanistyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów
Wydziału Architektury i Budownictwa UMW oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
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nie z polityką miasta (rozwój pasmowy) w strefach
podmiejskich.
Na rys. 7.7 pokazano przyrost zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w kontekście
istniejących zespołów mieszkaniowych. Zaobserwować można zjawisko powiększania się jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych na obrzeżach miasta
oraz uzupełnianie i dogęszczanie zwartej zabudowy
śródmiejskiej budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi. Tworzą się również zupełnie nowe ośrodki mieszkaniowe jednorodzinne o dość dużym zagęszczeniu, jak np. okolice Widawy czy Marszowic.
Zestawienie obowiązujących i opracowywanych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z przyrostem zabudowy mieszkaniowej z ostatnich czterech lat (rys. 7.8) pozwala uwidocznić
obszary intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenach nieposiadających planów miejscowych. Najwyraźniej rysuje się obszar Rędzina
oraz Widawy, gdzie zdecydowanie najbardziej zaburzona jest proporcja liczby nowo powstałych budynków mieszkaniowych do obszarów objętych planami
miejscowymi. Interesujące jest zjawisko pojawiania
się tych obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie stref
objętych planami.
Próbując określić słuszność kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowej, planowanego przez Urząd
Miejski, zestawione zostały obszary intensywnego przyrostu zabudowy bez planu zagospodarowania przestrzennego (wyodrębnione przez analizę
rys. 7.9) z obszarami mieszkaniowymi planowanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2010. Tereny te w przeważającej większości pokrywają się, co świadczy
o zbieżności planowanych kierunków rozwoju miasta z tendencjami i preferencjami mieszkańców budujących nowe budynki mieszkaniowe. Łatwo można również stwierdzić, gdzie miasto spodziewa się
nasilenia ruchu inwestycyjnego generującego potrzebę posiadania mpzp.

7.4. Programy rewaloryzacji

Lokalny Program Rewitalizacji jest jednym z działań
podejmowanych przez miasto, mających na celu poprawę środowiska mieszkaniowego oraz świadomego dążenia do podniesienia warunków życia i jakości przestrzeni. Zakresem rewitalizacji objęte zostały
wszystkie obszary wymagające interwencji i zdegradowane niezależnie od formy własności. Program
obejmuje bowiem zarówno przedsięwzięcia realizowane przez miasto, jak i innych właścicieli.
Celem strategicznym rewitalizacji, oprócz uzyskania ładu przestrzennego i estetyki miasta, zmniejsze-

Rys. 7.11. Wrocław Regeneracja – rozmieszczenie potencjałów

Oznaczenia:
1. Dworzec Świebodzki
2. Kępa Mieszczańska
3. Port Miejski
4. Trzebnicka

5. Plac Społeczny
6. Na Grobli
7. Krakowska
8. Centrum Południowe

Źródło: Opracowanie własne

nia obszaru dysproporcji poszczególnych terenów
czy poprawy wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców, jest ogólne podniesienie atrakcyjności. Nie
bez znaczenia jest wzrost liczby przedsięwzięć inwestycyjnych (wpływających także na ożywienie społeczno-gospodarcze) na styku prywatno-publicznym, co powinno skutkować w dalszej perspektywie
wzrostem zainteresowania i dbałością o jakość środowiska miejskiego. Ze względu na przedmiot zainteresowania wyznaczono 10 kategorii obejmujących
zabudowę kamienicową, małomiasteczkowe obszary zabudowy, wielofunkcyjne obszary centrum miasta, obszary dawnych wsi, parki i cmentarze, przedwojenne osiedla zabudowy mieszkaniowej, obszary
osiedli blokowych, zespoły rekreacyjne i sportowe,
a także kompleksy gmachów użyteczności publicznej i obiekty inżynierskie. W ramach wydzielania
samodzielnych struktur przestrzennych w metropolitalnym obszarze Wrocławia wyodrębniono trzy
zespoły, obejmujące Leśnicę, Brochów i Psie Pole,
będące autonomicznymi jednostkami urbanistycznymi. W wielofunkcyjnych obszarach centrum miasta do tej pory udało się:
–– wdrożyć rewitalizację starego ciągu handlowego ul. Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego wraz z pl. św. Macieja we Wrocławiu,
–– stworzyć wytyczne na potrzeby opracowania
koncepcji zagospodarowania obszaru w rejonie Dworca Świebodzkiego oraz Nadodrza we
Wrocławiu.
W ramach rewitalizacji rewaloryzacją objęto
wszystkie aspekty działań, poczynając od przekształceń budynków i ich modernizacji (termomodernizacji), zmiany funkcji (adaptacje do innych celów),
a także czasami budowę nowych obiektów, budowę zaplecza komunikacyjnego (chodniki, parkingi),
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przebudowę, modernizację lub budowę infrastruktury technicznej (gazowej, wodnej i kanalizacyjnej),
najbardziej wpływającej na podniesienie jakości środowiska mieszkaniowego.
Na rys. 7.11 zaznaczono rejony, które mogą w najbliższym czasie wpłynąć na zmianę wizerunku Wrocławia, jego klimatu i charakteru. Niektóre rejony
posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak pl. Społeczny czy Centrum Południowe, niektóre, jak część Kępy Mieszczańskiej i ul.
Krakowskiej, tylko fragmentarycznie.

7.5. Układ komunikacyjny Wrocławia

Transport jest podstawowym czynnikiem strukturotwórczym, dlatego zapewnienie właściwego skoordynowania polityki transportowej i innych polityk
wpływających na formę urbanistyczną jest sprawą
zasadniczą.
Programowanie rozwoju systemu transportu wymaga postępowania z wielką rozważnością, tak aby
nie powodować lub nie utrwalać nieprawidłowej
struktury przestrzennej miasta i strefy podmiejskiej.
W rozwoju sieci ulic i transportu publicznego oraz
zespołu metropolitalnego jako całości powinna obowiązywać zasada integralności i komplementarności. Spełnienie tego postulatu konstytuuje logikę formy i funkcji przestrzeni miasta, w tym jego układu
transportowego.
Wyniki badań PwC sugerują, że Wrocław powinien
nadal inwestować w zapewnienie mieszkańcom
i gościom odpowiedniego bezpieczeństwa. Liczba
kolizji i wypadków drogowych we Wrocławiu jest
wysoka na tle badanych miast (33 na 1000 mieszkańców w okresie styczeń 2005 – czerwiec 2006,
wobec 24 średnio w siedmiu dużych miastach –
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław), co jest zapewne związane z trudnym
układem komunikacyjnym miasta (m.in. prowadzącymi przez centrum miasta ruchliwymi drogami tranzytowymi).
Przebudowa układu komunikacyjnego, częściowo
związana z przypadającymi na 2012 r. mistrzostwami Europy w piłce nożnej, wpłynie zdecydowanie na
zmniejszenie ruchu tranzytowego w centrum miasta.
Wpłynie także na zmniejszenie ruchu wewnątrz jednostek urbanistycznych, ze względu na poprawę rozmieszczenia miejsc pracy, a także dostępu do usług.
Szczególnie po zakończeniu procesów rewaloryzacji
większych jednostek mieszkaniowych.
Niższe stosunkowo zagęszczenie ruchu samochodów (938 samochodów na km2, wobec 1017 średnio w siedmiu miastach [Raport, 2007], decyduje

o mniejszym zanieczyszczeniu powietrza wywołanym ruchem samochodowym.
Wydzielanie samodzielnych strukturalnie, z wykreowanymi miejskimi aktywnościami, jednostek
administracyjnych będzie w najbliższej przyszłości
redukować zbędne połączenia, a tym samym zmniejszy natężenie ruchu. Zestawienie przyrostu zabudowy mieszkaniowej z istniejącą komunikacją oraz sugerowaną przez Biuro Rozwoju Wrocławia strukturą
zabudowy (rys. 7.12) ukazuje wymownie, że Wrocław ma raczej strukturę radialną niż pasmową.
Planowana zmiana układu komunikacyjnego miasta (rys. 7.13) w głównej mierze dostosowana jest do
potrzeb ograniczenia ilości ruchu tranzytowego na
terenie Wrocławia. Obwodnica, będąca odpowiedzią
na ten problem, jest dodatkowo zapleczem terenów
potencjalnej wystawy Expo, stadionu na Euro 2012
oraz portu lotniczego. Istniejąca sieć dróg rowerowych w zestawieniu z przyrostem zabudowy mieszkaniowej (rys. 7.14) pokazuje, że brakuje wyraźnych
połączeń mieszkaniowych terenów podmiejskich
ze ścisłym centrum. Istniejąca struktura zarówno
nie pozwala na łączenie suburbiów z centrum, jak
i przede wszystkim nie generuje ruchu rowerowego o charakterze rekreacyjnym na podmiejskich terenach, o silnym przyroście zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Również potencjał Odry, jako
sprzyjający rozwojowi ruchu rowerowego, wydaje się
nie do końca wykorzystany.
Plany rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie
miasta (rys. 7.15) uzupełniają istniejącą sieć głównie o trasy biegnące na terenach krajobrazowo atrakcyjnych, tj. wzdłuż Odry, Widawy, oraz wzmacniają
połączenia z terenami podmiejskimi. Wzbogacenie
oferty o dwa międzynarodowe szlaki rowerowe stanowi szansę zarówno na rozwój turystyki, jak i upowszechnienie transportu rowerowego, będącego alternatywnym środkiem transportu miejskiego.

7.6. Ochrona środowiska

Sytuacja Wrocławia w zakresie ochrony środowiska
naturalnego jest najlepsza spośród siedmiu wielkich
miast Polski. Decyduje o tym zwłaszcza niskie zanieczyszczenie powietrza oraz umiarkowane zagęszczenie ruchu samochodów. Bardzo dobry jest wynik
Wrocławia, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków (98%
ścieków jest oczyszczonych). Poprawy wymaga natomiast gospodarka odpadami – na składowiskach deponuje się we Wrocławiu ponad 99% śmieci, podczas
gdy zgodnie z normą unijną od 2010 r. maksymalnie
można będzie składować 75%. Przy średnim poziomie wskaźnika jakości życia (KJZ wg PwC) w zakre-
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Rys. 7.12. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – komunikacja – struktura pasmowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW

Rys. 7.13. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – komunikacja Studium 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rys. 7.14. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – ścieżki rowerowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
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Rys. 7.15. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – ścieżki rowerowe Studium 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rys. 7.16. Przyrost zabudowy mieszkaniowej – tereny zielone Studium 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

sie stanu środowiska naturalnego dla 7 dużych miast
równym 100 we Wrocławiu wskaźnik ten wynosi
108 (PwC).
Strategia (określona w aktualizacji Programu
ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata
2004-2015) jest potrzebna dla uzyskania konsensusu
w sprawach zasadniczych, ale może przede wszystkim w sprawach szczegółowych. Celem strategicznym jest taka modernizacja Wrocławia, aby miasto
było właściwym miejscem do zamieszkania, a jednocześnie podmiotem w procesach konkurencji globalnej. Strategia określa programy, które służą realizacji
misji. W kontekście ochrony środowiska priorytetowe są następujące programy strategiczne:
Program „Odkorkowanie Wrocławia”, którego
głównym celem jest stworzenie bezpiecznego, a zara-

zem ekologicznie oszczędnego przewozu osób i towarów w obrębie Wrocławia i jego aglomeracji poprzez
budowę nowych dróg, modernizację istniejących,
modernizację systemu linii tramwajowych, węzłów
kolejowych, reorganizację ruchu w centrum miasta
oraz budowę parkingów, szczególnie na obrzeżach
miasta Wrocławia, gdzie brak miejsc parkingowych
wpływa na znaczne uszczuplenie terenów zielonych,
a tym samym jakość środowiska mieszkaniowego.
Program „Miasto na rzece” kreuje tożsamość
przestrzenną miasta Wrocławia jako miasta związanego z rzeką Odrą i jej dopływami. To zarówno podejmowanie działań z zakresu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak
i rozbudowy bulwarów odrzańskich w celu szerokiej
ekspozycji odrzańskich i nadodrzańskich bulwarów
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miejskich, a także zabytków techniki cywilizacji. To
także działanie miasta Wrocławia w akcji na rzecz
czystej, zadbanej i gospodarczo użytkowanej Odry.
Ważnymi miejscami Wrocławia (dostrzeganymi także przez odwiedzających miasto) są rewitalizowane
wyspy odrzańskie:
–– Ostrów Tumski (dawniej osobna wyspa) – najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia,
–– Kępa Mieszczańska – w zachodniej (dolnej)
części miejskiego odcinka Odry,
–– Wyspa Piasek − znajdująca się w obrębie historycznego Starego Miasta,
–– Wyspa Słodowa – niewielka wysepka Odrzańska w obrębie wrocławskiego Starego Miasta,
–– Wielka Wyspa – obejmująca ważne dla Wrocławia osiedla: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze, Zalesie (pod względem przyrodniczym i krajobrazowym uważana
za najcenniejszą część miasta).
Działania w zakresie rewitalizacji realizowane na
terenie wysp przynoszą rezultaty. Zagospodarowanie
wzdłuż Odry obejmuje m.in. następujące działania:
rekonstrukcję barokowych ogrodów na Ostrowie
Tumskim (architektura), zagospodarowanie wysp
odrzańskich (architektura), budowę mariny na zakończeniu Kępy Mieszczańskiej, zabudowę mieszkaniową wzdłuż Oławki, pl. Społeczny z bulwarami
nadodrzańskimi czy wreszcie opracowanie modernizacji bulwaru Xawerego Dunikowskiego (opracowanie pokonkursowe).
Program „Jakość życia” koncentruje się na stymulacji proekologicznych działań inwestycyjnych, podnoszeniu ekologicznej świadomości mieszkańców
(np. selektywna zbiórka odpadów), a także ma na
celu rozszerzanie oferty przestrzennej dla rekreacji,
w szczególności terenów zielonych, wypoczynku
przydomowego, imprez rekreacyjnych, tras wycieczkowych. Ważnymi zagadnieniami są też dostawy
czystej wody do picia, poprawa czystości miasta, zarówno na terenach mieszkaniowych, jak i ogólnodostępnych. Ważnym zagadnieniem jest stworzenie
systemu monitorowania wskaźników jakości funkcjonowania mieszkańców wpływającego na ocenę
jakości środowiska mieszkaniowego.
Przedstawione (rys. 7.16) rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej oraz planowanych terenów zieleni, rekreacyjno-sportowych i zbiorników wodnych
wskazuje bardziej na tendencję utrzymania istniejącego stanu kształtowania terenów zielonych aniżeli na podążanie za postępującą urbanizacją. Wyznaczone w Studium tereny zielone odnoszą się, co
prawda, do usług ogólnomiejskich, jednak ich wpływ
na poszczególne rejony mieszkaniowe byłby zapew-
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ne znaczny. Szczególnie zabudowa wielorodzinna
w przeważającej części zlokalizowana jest w rejonach śródmiejskich, co pozwala na wniosek o preferencjach bardziej związanych z dobrą lokalizacją
pod względem komunikacyjnym aniżeli wyposażenia w inne elementy infrastruktury miasta. Mniejsze
zespoły mieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna są
bardziej powiązane z istniejącymi i planowanymi terenami zielonymi, szczególnie w zachodniej części
miasta.

STRESZCZENIE

W rozdziale „Gospodarka przestrzenna” omówiono
fenomen dynamicznego rozwoju miasta (opisywany
w raporcie PricewatershouseCoopers 7 dużych miast
polskich), analizując aspekty związane z tworzeniem
szeroko pojętego środowiska mieszkaniowego. Ważnym czynnikiem rozwoju jest współpraca z otaczającymi gminami nad tworzeniem zasięgu terytorialnego Metropolitalnego Obszaru Wrocławia i nad
wspólnym rozwiązywaniem problemów.
Analizowane duże pokrycie planami obszaru Wrocławia (wg raportu PwC) zostało skonfrontowane
z decyzjami zapisanymi w Studium (2006 i 2010), realizacją wykonania zamierzeń przez Biuro Rozwoju
Wrocławia, a także rozmieszczeniem zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w latach 2002-2010 (na
podstawie materiałów uzyskanych z Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia). Na bazie tych materiałów dokonano analiz wskazujących
na występowanie rejonów zabudowy opracowywanych poza planami. W części związanej z rewitalizacją przedstawiono zamierzenia miasta podejmowane
w celu modernizacji istniejącej substancji, zarówno
o korzeniu historycznym, jak i bardziej współczes-
nych zespołów urbanistycznych, zarówno mieszkaniowych, jak i terenów poprzemysłowych. Podano przykłady rewitalizacji miasta, którego ważnym
strukturalnie elementem jest korytarz rzeki Odry.
W części dotyczącej komunikacji Wrocławia przedstawiono stan realizacji układu komunikacyjnego
w zakresie dróg, a także ścieżek rowerowych jako alternatywnego źródła transportu i rekreacji.
Analizowano także dopasowanie układu transportu do zasadniczych kierunków ekspansji Wrocławia,
zapisanych w Studium. Działania miasta w zakresie
ochrony środowiska są jednym z bardziej istotnych.
Zakres działań ujęto w trzech zasadniczych programach obejmujących szerokie spektrum aktywności −
zarówno miasta, lokalnych społeczności, jak i mieszkańców. Analizowano także rozmieszczenie terenów
zielonych w stosunku do istniejących i planowanych
zespołów mieszkaniowych.
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ABSTRACT

The chapter Spatial Planning discusses the phenomenon of the city’s dynamic development (described in
PricewatersCoopers’ report on 7 large Polish cities),
by analysing different aspects related to the creation
of widely understood residential housing. Cooperation with the neighbouring communes to establish
the territorial range of the Metropolitan Wrocław
Area and to solve issues jointly in an important factor.
The extensive coverage of Wrocław’s territory with
the plans subject to the analysis (acc. to PwC report)
has been confronted with the decisions provided
in the Study (2006 and 2010), with the implementation of plans by the Wrocław Development Office
as well as with the localisation of single-family and
multi-family housing in 2002-2010 (acc. to the materials made available by the Department of Architecture and Construction of the Wrocław Municipal Hall). Analyses were made on the basis of such
materials indicating that the areas of housing deve-
lopment were established that are not covered by the
plans. The city’s plans were presented in the section
connected with revitalisation to modernise the existing building development, both the historical deve-
lopment and also modern urban housing and indu-
strial complexes. The examples of the city’s revitalisation were provided, the important part of which is
the Odra river corridor. The progress of the transport system’s implementation with respect to roads
and cycle paths as the alternative method of transportation and recreation was presented in the section concerning Wrocław’s transportation.
The accommodation of the transport system to
the key directions of Wrocław’s expansion inscribed
in the Study were also analysed. The city’s environmental actions are one of the more important. The
actions were grouped into 3 key programmes em-
bracing a broad array of activities – both by the city,
local community and inhabitants. The arrangement
of green areas was also analysed versus the existing
and planned residential areas.

UWAGA

W opracowaniach graficznych wykorzystano zasoby Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Studium Uwarunkowań
i Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego
Wrocławia z roku 2010.
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CZĘŚĆ B:
STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ
1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
1.1. Źródła emisji zanieczyszczeń

1.1.1. Emisje zanieczyszczeń
Na stan powietrza we Wrocławiu główny wpływ
ma emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłowego
i energetycznego oraz emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z transportu na terenie miasta, co jest
typowe dla aglomeracji miejskiej. Mniejszy wpływ
wywierają niskie energetyczne źródła emisji, które
jednakże lokalnie znacznie oddziałują na jakość powietrza miasta, szczególnie w rejonach dużego zagęszczenia zabudowy mieszkalnej.
Energetyka i niskie źródła emisji oraz przemysł
w znaczącej części są źródłem emisji zanieczyszczeń
ze spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych: pyłu,
dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2). Pył pochodzi z niepalnych części stałych zawartych w paliwie, a dwutlenek siarki z utlenienia siarki zawartej
w paliwach węglowych i olejach opałowych. W emitowanym pyle zawarte są metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), takie
jak benzo(α)piren i sadza. Tlenki azotu i tlenki węgla
powstają w wyniku utleniania azotu i węgla zawartego w paliwie w procesie spalania, przy czym pewna
część tlenków azotu pochodzi z azotu atmosferycznego w powietrzu podawanym do spalania.
Pojazdy poruszające się po ulicach miasta są źródłem emisji spalin, zawierających zanieczyszczenia
ze spalania benzyny, oleju napędowego i ciekłego
gazu w silnikach, takie jak ze spalania paliw w źródłach energetycznych oraz pewne ilości substancji
organicznych pochodzących z niepełnego spalania
paliw i parowania z układów paliwowych (np. benzen).
Przemysł jest dodatkowo źródłem emisji zanieczyszczeń specyficznych dla danej branży, wśród
których jako najważniejsze należy wymienić pył
i lotne związki organiczne (LZO) – głównie węglowodory i alkohole. Pył powstaje podczas procesów
technologicznych, takich jak obróbka mechaniczna,
czy transport materiałów sypkich. LZO są emitowane głównie w wyniku parowania związków organicznych stosowanych w produkcji. Znaczny wpływ na
stan powietrza we Wrocławiu może mieć, w okresach suchych także, wtórna emisja pyłu z dróg i in-

nych powierzchni zanieczyszczonych pyłem, a także z hałd składowanych materiałów czy pól. Emisję
wtórną powoduje wiatr i pęd powietrza wywołany
ruchem pojazdów po ulicach miasta.
Wskaźnikami jakości powietrza na terenie Wrocławia są pył zawieszony PM10 i metale w nim zawarte, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla, benzen (LZO) i benzo(α)piren. Stężenia
tych substancji charakteryzują stan powietrza w strefach miejskich.
Na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, które obejmują zakłady na terenie Wrocławia odprowadzające opłaty
za korzystanie ze środowiska, podano emisje zanieczyszczeń do powietrza w 2009 r.:
–– zanieczyszczenia gazowe – 1 275 736 Mg/rok, 
w tym:
■■ zanieczyszczenia gazowe bez CO2
– 7878 Mg/rok,
■■ SO2 – 4118 Mg/rok,
■■ NOx – 2456 Mg/rok,
■■ CO – 377 Mg/rok,
■■ CO2 – 1 267 858 Mg/rok,
■■ LZO – 916 Mg/rok,
–– zanieczyszczenia pyłowe – 347 Mg/rok, w tym:
■■ pyły ze spalania paliw – 252 Mg/rok,
■■ metale i związki metali – 9,4 Mg/rok,
■■ benzo(α)piren – 0,04 Mg/rok.
Prawie całą emisję zanieczyszczeń gazowych stanowi emisja dwutlenku węgla (ponad 99%). Wśród
zanieczyszczeń gazowych bez uwzględniania dwutlenku węgla pierwsze miejsce zajmuje dwutlenek
siarki (52%), a następnie tlenki azotu (31%). Emisja
tlenku węgla stanowi już tylko 5% tej emisji. Emisja pyłu jest około 12-krotnie niższa od emisji dwutlenku siarki. Większość pyłu (73%) stanowi pył ze
spalania paliw. Znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie województwa dolnośląskiego
jest Wrocław, którego średni udział w emisji łącznej województwa wynosi około 8%. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z Wrocławia stanowi 6% emisji
z terenu województwa dolnośląskiego i jest czwartą
co do wielkości wśród miejscowości województwa.
W wypadku dwutlenku siarki Wrocław jest trzecim
miastem w województwie, po Głogowie i Bogatyni,
z emisją stanowiącą 8% emisji z województwa. Emisja tlenków azotu z Wrocławia wynosi 14% emisji
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Wrocławia
i
woj.
dolnośląskiego
w
2008
r.
wg
danych GUS
dolnośląskiego w 2008 r. wg danych GUS
Pole (70% udziału w produkcji ciepła), Fabryczna (30% udziału w produkcji ciepła), Śródmieście
(średnio 82,5% udziału w produkcji ciepła), Krzyki
(średnio 65% udziału w produkcji ciepła) oraz Stare Miasto (średnio 79% udziału w produkcji ciepła).
Udział niskich źródeł emisji w emisji całkowitej
z terenu Wrocławia nie jest łatwy do oszacowania.
Program ochrony środowiska szacuje go na kilka
procent, na terenach z siecią ciepłowniczą, do kilkudziesięciu procent, na obszarach bez systemu ciePomimo znacznego ładunku zanieczyszczeń emipłowniczego. Wpływ niskich źródeł emisji obrazują
towanego do atmosfery przez ZEW Kogeneracja S.A.,
stężenia pyłu i dwutlenku azotu w sezonie grzewzakład ten nie wywiera istotnego wpływu na stan poczym, które są najwyższe na stacjach pomiarowych
wietrza atmosferycznego we Wrocławiu. Powodem
zlokalizowanych w rejonie dużego zagęszczenia statego jest wprowadzanie zanieczyszczeń przez wysorej zabudowy mieszkaniowej.
kie kominy (180 m i 200 m). Dzięki dodatkowemu
Podobnie jak dla niskich źródeł emisji, znaczunosowi termicznemu struga spalin jest wynoszony wpływ na jakość powietrza w miastach ma emina na znaczną wysokość, przez co zanieczyszczenia
sja zanieczyszczeń komunikacyjnych. Działa tu meprzenoszone są na duże odległości, nie powodując
chanizm podobny jak w wypadku źródeł ogrzewania
znaczących skutków w bezpośrednim otoczeniu.
indywidualnego – niski punkt emisji (kilkanaście
Mechanizm ten występuje także na mniejszą skalę
centymetrów nad ziemią), znaczna kumulacja pow innych dużych źródłach przemysłowych.
szczególnych źródeł emisji (pojazdów) i utrudnione
W przeciwieństwie do źródeł przemysłowo-enerprzewietrzanie w obszarach gęstej zabudowy („kagetycznych cechą charakterystyczną niskich źróniony” uliczne). Przyczyną nadmiernego natężenia
deł emisji, takich jak lokalne i indywidualne źródła
ruchu pojazdów w mieście jest układ drogowy, któciepła oraz małe zakłady i warsztaty, jest mała wyry ze względu na brak obwodnic, przepraw mostosokość emitorów, którymi odprowadzane są do atwych i odpowiednich połączeń między obszarami
mosfery spaliny i inne zanieczyszczenia. Powoduje
peryferyjnymi powoduje nadmierną kumulację iloto, że zanieczyszczenia rozpraszane są na małej wyści pojazdów w centrum miasta. Ruch tranzytowy we
sokości, a emitowana struga osiąga przy niesprzyWrocławiu odbywa się w większości przez centrum,
jających warunkach meteorologicznych poziom
a trasy jego przebiegu pokrywają się z przebiegiem
terenu. Dodatkowym czynnikiem jest duże zagęszgłównych tras transportu wewnętrznego miasta.
czenie niskich, indywidualnych źródeł grzewczych
Zjawiska te powodują nadmierne emisje spalin saw obszarach zabudowy mieszkaniowej. Powodumochodowych, co w rezultacie objawia się podwyżje to kumulację emisji i utrudnione przewietrzanie
szonymi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu.
obszaru. Aspekty te są przyczyną znacznego, negaDodatkowo, ze względu na zbyt małą przepustotywnego wpływu niskich źródeł emisji na jakość powość układu dla tak dużej liczby pojazdów, w wielu
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narzędziem jest monitoring stężeń zanieczyszczeń. Ocenę jakości powietrza we Wrocławiu na po
Tab. 1.1. Emisje zanieczyszczeń z zakładów na terenie Wrocławia w 2009 r. wg danych UMWD
Nazwa zakładu
ZEW Kogeneracja S.A.
ZCh „Złotniki” S.A.
ZC Term-Hydral Sp. z o.o.
PZ „Cussons Polska” S.A.
Akwawit-Brasco S.A.
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
EC Zakrzów Sp. z o.o.
Fagormastercook S.A.
DZUP Dozamel Sp. z o.o.
Mamut Sp. z o.o.
WROCŁAW łącznie

Łącznie
1 184 777
12 272
13 591
93
7557
7725
6702
7076
6334
4545
1 275 736

wyników
pomiarów przedstawiono
w dalszej części opracowania.
Zanieczyszczenia
gazowe w Mg/rok
Pyły w Mg/rok

SO2
NO2
CO
CO2
łącznie
ze spalania paliw
3881,1
2292,1
111,2
1 178 492
138,1
138,1
73,9
23,1
57,7
12 117
46,3
46,0
30,3
18,0
18,8
13 524
12,8
12,6
Tab. 1.2.
wg danych UMWD
60,1Emisje zanieczyszczeń
15,5
15,1
2 na terenie
23,1 Wrocławia
16,8w latach 2005-2009
–
13,9
1,0
7542
0,1
0,1
w Mg/rok
38,3
13,0
53,5
7525 Emisja zanieczyszczeń
71,6
6,8
Zanieczyszczenie
–
12,3
0,9
6689
0,0
0,1
2009
0,3
11,3
27,42005
70212006
5,9 2007
0,12008
0,7
11,0
0,9
6321
0,2
0,2
Pyły ogółem
347
5,1
5,0
9,9 921
4525 658
6,6 666
6,4 369
4118
2456
377
1 267 858
347
252

Pyły ze spalania paliw

673

619

Tab. 1.2. Emisje zanieczyszczeń wg danych UMWD na terenie Wrocławia w latach 2005-2009
Zanieczyszczenie
Pyły ogółem
Pyły ze spalania paliw
Zanieczyszczenia gazowe ogółem
SO2
NO2
CO
CO2

Zanieczyszczenia gazowe ogółem
677 974 244 w Mg/rok
1 548 658
Emisja zanieczyszczeń

2005
SO2 921
673
NO974
2 244
677
9342
CO 3259
476
CO956
677
2 989

2006
658
619
1 548 658
9112
3008
291
1 535 599

2007
9342 666
632
13259
493 265
7777
4762685
272
6771 956
481989
424

632

252

252

1 493 265

27 327 550

1 275 736

2008
2009
9112 369 7777
4218
347
252
252
3008
2702
27 327 550 2685 1 275 736
4218
4118
291 2702 272
387
2455
387
377
1 535
318 696
27599
318 6961 481 424 1 26727858

4118
2455
377
1 267 858
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rejonach miasta tworzą się korki, zwiększające emiRys. 1.2. Emisje zanieczyszczeń na terenie Wrocławia w lasję zanieczyszczeń do powietrza z Rys.
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Wrocławiu na podstawie wyników pomiarów przedstawiono w dalszej części opracowania.
1.1.3. Działania zmniejszające emisje
W latach 2006-2009 we Wrocławiu przeprowadzono wiele działań, które skutkowały ograniczeniem
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Znaczny spadek emisji zanieczyszczeń z zakładów objętych ewidencją Urzędu Marszałkowskiego był spowodowany
głównie zmniejszeniem emisji z zakładu ZEW Kogeneracja S.A., który ma największy udział w mieście w ładunkach zanieczyszczeń. Osiągnięto to dzięki modernizacji urządzeń, zwiększeniu efektywności
produkcji i częściowemu zastąpieniu spalanego węgla biomasą, zawierającą minimalne ilości siarki. Na
zmniejszenie emisji miało również wpływ zaprzestanie produkcji w Cukrowni Wrocław S.A., drugim
w 2005 r. zakładzie we Wrocławiu pod względem
emisji dwutlenku azotu.
Zmniejszenie emisji pyłu nastąpiło także dzięki inwestycjom w innych zakładach na terenie Wrocławia.
Gmina Wrocław w latach 2006-2009 realizowała działania mające na celu eliminację niskich lokalnych i indywidualnych źródeł energetycznych opalanych węglem oraz działania termomodernizacyjne.
Kontynuowano rozpoczęty w 2004 r. Pilotażowy program rewitalizacji miasta Wrocławia prowadzony przy współudziale dystrybutora ciepła firmy
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. i wytwórcy
ciepła firmy Kogeneracja S.A., polegającym na kompleksowej renowacji i wymianie instalacji grzewczych w kamienicach komunalnych i należących
do wspólnot mieszkaniowych oraz przyłączeniu ich
do sieci ciepłowniczej. Do 2009 r. wyremontowano
i podłączono do sieci ciepłowniczej budynki przy
ul. Szczytnickiej 35, 44, 46, 47, 48, 49 i 51, Prusa 5,
5a i 47, Świętokrzyskiej 57, Księcia Witolda 45 i 47,
Sępa-Szarzyńskiego 57 i Benedyktyńskiej 12. Obecnie rewitalizacji poddawane są kolejne budynki przy
ul. Kniaziewicza 36, 38 i 40. Planowana jest rewitalizacja kolejnych kamienic ujętych w Lokalnym programie rewitalizacji Wrocławia na lata 2005-2006
i na lata 2007-2013, m.in.: przy ul. Prusa 38, 40 i 42
oraz Krzywoustego 307. Zrealizowana została również termomodernizacja budynków Lotniczych Zakładów Naukowych i hali należącej do firmy Dozamel Sp. z o.o.
Zarząd Inwestycji Miejskich przeprowadził także prace termomodernizacyjne dla budynku przy
ul. Hubskiej 30/32 przeznaczonego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarząd Zasobu Komunalnego rozpoczął wiosną 2007 r. Program „100 kamienic” polegający na sukcesywnym wykonywaniu

remontów kamienic tworzących mieszkaniowy zasób gminy, a będących pod zarządem ZZK. Zrealizowano kapitalny remont 83 kamienic: w 2007 r. –
7, w 2008 r. – 34, w 2009 r. – 42. W trakcie realizacji
w 2009 r. były 33 kamienice, a na 2010 r. przygotowano dokumentację projektową na 90 kamienic.
Inne programy realizowane przez Gminę Wrocław to:
–– Program udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, a niestanowiących wyłącznej własności miasta,
–– Program budowy i modernizacji budynków
komunalnych realizowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM), w tym także uzupełnianie luk w zabudowie pierzejowej, zabudowa pustych działek, odtworzenie zniszczonych
kwartałów.
ZEW Kogeneracja S.A. prowadziła przyłączenia
do sieci ciepłowniczej nowo powstałych oraz istniejących budynków w ramach programów rewitalizacja miasta Wrocławia, „Ciepło na telefon”, Uciepłownienie budynków z Programu „100 kamienic” oraz
„Zamiana kotłowni na węzeł”.
Działania te skutkują ograniczeniem niskiej emisji
zanieczyszczeń poprzez eliminację bądź zapobieganie ich emisji z lokalnych źródeł ciepła. Projekty prowadzone są z podmiotami takimi jak: Gmina Wrocław, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, czy
wspólnoty mieszkaniowe.
W ramach Programu rewitalizacji miasta Wrocławia w latach 2006-2009 przyłączono do sieci odbiorców o mocy cieplnej 2,71 MW: w 2006 r. – 1,13 MW,
w 2007 r. – 0,35 MW, w 2008 r. – 0,1 MW i w 2009 r.
–1,13 MW. W 2010 r. kontynuowana jest rewitalizacja kolejnych budynków na łączną moc 0,18 MW.
Projekt pilotażowy II programu „Ciepło na telefon”
prowadzony w 2007 r. pozwolił na przyłączenie łącznej
mocy cieplnej 1,21 MW w budynkach przy ul. Henryka Pobożnego, Niemcewicza i Jedności Narodowej.
W ramach Uciepłownienia budynków z Programu
„100 kamienic” w 2008 r. Kogeneracja S.A. zrealizowała 2 węzły cieplne w 4 budynkach o łącznej mocy
0,46 MW, a w 2009 r. 10 węzłów cieplnych w 15 budynkach o łącznej mocy 2,12 MW. Na 2010 r. planowane jest uciepłownienie 48 budynków o łącznej
mocy 1,40 MW. W 2009 r. Kogeneracja S.A. wdrożyła nowy program „Zamiana kotłowni na węzeł”,
w ramach którego przyłączono 9 węzłów cieplnych
o mocy 3,93 MW.
Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015 zakłada dalszą realizację Lo-

zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji i obejmuje około 60-70% emisji całkowitej.
Jak wynika z porównania aglomeracji, Wrocław jest miastem o emisji zanieczyszczeń poniżej średniej dla
wszystkich miast. Emisja pyłu jest jedną
z niższychATMOSFERYCZNE
w kraju. Miasto charakteryzuje się poziomem emisji
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kalnego programu rewitalizacji na lata 2007-2013,
który ma powodować zmniejszanie zużycia energii
cieplnej poprzez działania termomodernizacyjne, takie jak izolacja cieplna budynków i stosowanie materiałów energooszczędnych. Planowane jest także
wyprowadzenie ruchu tranzytowego i komunikacyjnego z centrum miasta poprzez budowę obwodnicy
śródmiejskiej, budowę i przebudowę jej łączników
oraz budowę powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami autostradowej obwodnicy Wrocławia.
1.1.4. Wrocław na tle innych miast Polski
Powyżej przedstawiono porównanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu Wrocławia z emisjami z innych miast i aglomeracji na terenie kraju. Ze względu na znaczny udział w kształtowaniu
stanu powietrza we Wrocławiu niskich energetycznych źródeł emisji i ruchu pojazdów, które związane
są z mieszkańcami miasta, jako kryterium w doborze miast przyjęto ogólną liczbę mieszkańców. Pod
uwagę wzięto 11 miast aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 300 tys. Wrocław z liczbą 632 162
mieszkańców (na dzień 31.12.08) jest czwartym pod
względem liczby ludności miastem w Polsce. Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego opracowane dla 2008 r. na podstawie informacji
przekazanych przez urzędy marszałkowskie.
Porównano emisje zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu w 2008 r. z zakładów szczególnie uciążliwych. Są
to zakłady ustalone przez organy środowiska jako
uciążliwe, pochodzące głównie z sektora energetyczno-przemysłowego, który decyduje o skali i strukturze emisji. Wielkość emisji, objęta sprawozdawczością GUS, nie charakteryzuje zatem wszystkich
emisji zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji i obejmuje około 60-70% emisji całkowitej.
Jak wynika z porównania aglomeracji, Wrocław
jest miastem o emisji zanieczyszczeń poniżej średniej dla wszystkich miast. Emisja pyłu jest jedną
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z niższych w kraju. Miasto charakteryzuje się poziomem emisji zanieczyszczeń jak dla mniejszych aglomeracji.

1.2. Uwarunkowania prawne emisji zanieczyszczeń

Źródła przemysłowe i sektora usługowego
Prawne aspekty emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego określa ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 – tekst jednolity z późn. zm.). Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych
i sektora usługowego jest regulowana przez organy
ochrony środowiska za pomocą pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza oraz zgłoszeń eksploatacji instalacji.
Pozwolenia zintegrowane są wydawane dla instalacji, które ze względu na rodzaj procesów technologicznych i skalę prowadzonej działalności mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości. Regulują one wpływ instalacji na wszystkie
komponenty środowiska. Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydawane są dla
pozostałych instalacji w wypadku gdy są wymagane.
Dla instalacji niewymagających pozwolenia, może
być wymagane zgłoszenie jej eksploatacji organowi
ochrony środowiska. Rodzaje tych instalacji określa
rozporządzeniami minister środowiska.
Pozwolenia określają warunki, sposób wprowadzania i wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji na
poziomie niepowodującym przekroczeń standardów
emisyjnych i standardów jakości powietrza. Standardy emisyjne limitują wartość emisji w zależności od
rodzaju procesu technologicznego. Przez instalację
rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne lub
ich zespół oraz budowle niebędące urządzeniami
technicznymi ani ich zespołami, które mogą powodować emisję zanieczyszczeń. Standardy emisyjne
i standardy środowiska określa minister środowiska.
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Wpływ instalacji na powietrze atmosferyczne regulowany jest także na etapie budowy instalacji przepisami rozporządzenia o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227). Prezydent Wrocławia lub regionalny dyrektor
ochrony środowiska, poprzez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, mają wpływ na oddziaływanie instalacji na powietrze atmosferyczne.
Na terenie miasta Wrocławia znajdują się 22 instalacje, które uzyskały pozwolenie zintegrowane, zlokalizowane na terenie 17 zakładów z branży: energetyka – 1 instalacja, przemysł chemiczny
– 8 instalacji, produkcja sprzętu AGD – 3 instalacje,
galwanotechnika – 2 instalacje, przemysł farmaceutyczny – 2 instalacje, przemysł metalowy – 4 instalacje, przetwórstwo tworzyw sztucznych – 1 instalacja, składowiska odpadów – 1 instalacja. Wśród
największych zakładów posiadających pozwolenie zintegrowane można wymienić Hutmen S.A.,
Polar S.A. i FagorMastercook S.A. W latach 20062009 Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta wydały
20 nowych pozwoleń zintegrowanych i 66 nowych
pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla obiektów i instalacji zlokalizowanych
we Wrocławiu.
Źródła komunikacyjne
Emisje zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych
nie podlegają normowaniu bezpośredniemu. Ograniczanie emisji z tych źródeł następuje w sposób pośredni poprzez regulacje prawne, w sprawie jakości
paliw silnikowych sprzedawanych na terenie kraju,
wymagania techniczne – jakie mają spełniać pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych. Odbywa się to również poprzez planowanie
przestrzenne pod kątem polityki transportowej oraz
działania administracyjne ograniczające ruch w mieście.
Emisja z niskich źródeł grzewczych
Do tej grupy zaliczają się źródła emisji należące do
osób fizycznych i źródła o niskiej mocy należące do
jednostek organizacyjnych. Emisję z tych źródeł pośrednio reguluje, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska, rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006 r.
Nr 75, poz. 527 z późn. zm.). Rozporządzenie ogranicza rodzaje spalanych odpadów w paleniskach domowych do odpadów drewna (bez odpadów z płyt
wiórowych oraz zanieczyszczonych impregnatami
i powłokami ochronnymi) oraz opakowań z drewna, papieru i tektury.

1.3. Kryteria oceny jakości powietrza

Kryterium oceny jakości powietrza jest poziom substancji uznanych za zanieczyszczenie, czyli substancji niewystępujących naturalnie w powietrzu bądź
występujących w ilościach znacznie większych niż
w czystym powietrzu. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu,
tlenek węgla i dwutlenek węgla. W zależności od rodzaju i poziomu w powietrzu zanieczyszczenia mogą
powodować pogorszenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt, mogą również działać toksycznie, mutagennie czy rakotwórczo, zwłaszcza przy długotrwałym
narażeniu na kontakt. Zanieczyszczenia powietrza
mogą uszkadzać rośliny, zmniejszać ich odporność
i ograniczać wzrost. Zanieczyszczenia powietrza są
szczególnie groźne ze względu na medium, w jakim
się rozprzestrzeniają, przez co mogą obejmować rozległe obszary i powodować narażenie dużej liczby
organizmów żywych. Mogą również migrować do
gleby i wód powierzchniowych, powodując ich zanieczyszczenie. Z tego względu, kierując się potrzebą
ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin, na podstawie
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustalono stężenia dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu. Określają je dwa rozporządzenia Ministra Środowiska:
–– rozporządzenie z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Określa ono poziomy dopuszczalne w powietrzu
dla benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla; poziomy docelowe dla
arsenu, benzo(α)pirenu, kadmu, niklu i ozonu;
poziomy celów długoterminowych dla ozonu
oraz poziomy alarmowe dla dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, ozonu i pyłu zawieszonego
PM10,
–– rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16,
poz. 87), służące jako uzupełnienie dla poziomów dopuszczalnych w przypadku ustalania
dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń dla źródeł emisji.
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Tab. 1.3. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu dla miasta
Lp.

Nazwa substancji

1

Benzen

2

Dwutlenek azotu

3

Dwutlenek siarki

4

Ołów

5

Pył zawieszony PM10

6

Tlenek węgla

Okres uśredniania wyników
pomiarów
rok kalendarzowy
jedna godzina
rok kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny
rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
osiem godzin

Poziom dopuszczalny
w powietrzu [µg/m3]
5
200
40
350
125
0,5
50
40
10 000

Tab. 1.4. Poziomy docelowe zanieczyszczeń w powietrzu dla miasta
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa substancji
Arsen
Benzo(α)piren
Kadm
Nikiel
Ozon

Okres uśredniania wyników
pomiarów
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
osiem godzin

Poziom docelowy substancji w powietrzu
6 ng/m3
1 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
120 µg/m3

Dopuszczalna częstość przekraczania
poziomu dopuszczalnego w roku
–
18 razy
–
24 razy
3 razy
–
35 razy
–
–
Dopuszczalna częstość przekraczania
poziomu docelowego w roku
–
–
–
–
25 dni

Tab. 1.5. Poziomy celów długoterminowych zanieczyszczeń w powietrzu dla miasta
Lp.
1

Nazwa substancji
Ozon

Okres uśredniania
wyników pomiarów
osiem godzin

Poziom celu
długoterminowego
120 µg/m3

Tab. 1.6. Poziomy alarmowe zanieczyszczeń w powietrzu
Lp.
1
2
3
4

Nazwa substancji
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Ozon
Pył zawieszony PM10

Okres uśredniania wyników
jedna godzina
jedna godzina
jedna godzina
24 godziny

Przepisy działu II ustawy Prawo ochrony środowiska oraz poziomy dopuszczalne, docelowe i alarmowe zanieczyszczeń stanowią podstawę systemu monitoringu jakości powietrza i jego oceny. Uzupełniają
go następujące regulacje prawne:
–– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18
czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr
120, poz. 828), określające sposób, zakres i formę udostępniania wyników pomiarów i ocen
jakości powietrza,
–– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6
marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.
z 2008 r. Nr 52, poz. 310), które dzieli Polskę na
strefy obejmujące powiaty i aglomeracje miejskie oraz strefy wojewódzkie pod kątem zawartości ozonu. Miasto Wrocław jest określone
jako strefa Aglomeracji Wrocławskiej i zlokalizowane jest w strefie dolnośląskiej,
–– ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.),

Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego substancji w powietrzu
2020 r.

Alarmowy poziom substancji w powietrzu [µg/m3]
400
500
240
200

–– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 2008 r. Nr 216,
poz. 1377), określające zakres i sposób przekazywania informacji Głównemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska i Ministrowi Środowiska,
–– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17
grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.
z 2009 r., Nr 5 poz. 31), które określa zasady dokonywania oceny jakości powietrza oraz prowadzenia pomiarów.
Na podstawie wymienionych przepisów oraz wieloletnich programów państwowego monitoringu
środowiska, a także wojewódzkich programów monitoringu środowiska, na terenie kraju prowadzony
jest Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). System monitoringu obejmuje ocenę stanu środowiska,
analizę i prognozę zmian oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o środowisku. W ramach PMŚ na terenie województwa dolnośląskiego i Wrocławia, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu prowadzi monitoring jakości powietrza. Prowadzone są
pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, doko-
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nywane są oceny jakości powietrza dla strefy Aglomeracji Wrocławskiej i strefy dolnośląskiej oraz prognozy wspierane modelowaniem matematycznym.
Dane pochodzące z systemu monitoringu jakości
powietrza są wykorzystywane w postępowaniach
administracyjnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza i pozwoleń zintegrowanych. Wykorzystywane są również przy tworzeniu programów
ochrony powietrza, programów ochrony środowiska, strategii rozwoju, czy planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwalają także ocenić efekty
prowadzonych działań służących poprawie jakości
powietrza. Dla miasta Wrocławia obowiązują poziomy określone ze względu na ochronę ludzi, przedstawione w tabelach 1.3-6.
Planowane jest również wprowadzenie w kraju poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego
PM2,5, który w znacznym stopniu odpowiada za negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy ustanawia wartość docelową i wartość dopuszczalną dla pyłu zawieszonego
PM2,5. Wartości te są ustalone ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz terminy ich osiągnięcia w państwach członkowskich.
Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w strefach, prowadzonych co roku w ramach monitoringu jakości powietrza, dokonywana
jest ocena jakości powietrza nadająca strefie jedną
z klas:
–– A – poziom stężeń nieprzekraczający poziomu
dopuszczalnego lub poziomu docelowego,
–– D1 – poziom stężeń nieprzekraczający poziomu celów długoterminowych,
–– B – poziom stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego, lecz nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines,
–– C – poziom stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego, poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji lub poziomu docelowego,
–– D2 – poziom stężeń powyżej poziomu celów
długoterminowych.
W przypadku zakwalifikowania strefy do klasy
C lub D2 konieczne jest przeprowadzenie działań
zmniejszających zanieczyszczenie powietrza w strefie. Określa je Program ochrony powietrza dla danej
strefy, sporządzony przez marszałka województwa.

1.4. System monitoringu jakości powietrza we
Wrocławiu

Monitoring jakości powietrza we Wrocławiu realizowany był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Prowadzony był na
podstawie Programu monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2007-2009 i jest
kontynuowany na podstawie Programu państwowego monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2010-2012.
W latach 2006-2009 na terenie Wrocławia prowadzone były pomiary stężeń:
–– pyłu zawieszonego PM10, od 2008 r. pyłu zawieszonego PM2.5 (zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej 2008/50/WE), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), sumy tlenków
azotu (NOx), tlenku węgla (CO), ozonu (O3),
benzenu (C6H6), metali – ołowiu (Pb), arsenu
(As), niklu (Ni) i kadmu (Cd), węglowodorów
(toluenu, etylobenzenu, ksylenów), benzo(α)
pirenu i od 2008 r. innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Pomiary były prowadzone przez WIOŚ i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE). Dane pomiarowe gromadzone są
w wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza JPOAT, która znajduje się w WIOŚ Wrocław.
Obecnie na system monitoringu jakości powietrza
we Wrocławiu składają się:
–– 3 stałe stacje automatyczne: przy ul. Bartniczej
(WIOŚ), przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego (WIOŚ) i przy al. Wiśniowej (WIOŚ),
–– 3 stałe stacje manualne: przy ul. Wierzbowej
(WIOŚ), przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego (WSSE) i przy ul. Orzechowej (WSSE).
W latach 2006-2007, tak jak w latach poprzednich,
prowadzono również pomiary metodą pasywną w 17
punktach pomiarowych. W punktach tych mierzono stężenia SO2 i NO2. Na terenie Wrocławia znajduje się także stała stacja automatyczna przy pl. Grunwaldzkim należąca do Politechniki Wrocławskiej,
nieuwzględniana obecnie w PMŚ.
W latach 2010-2012 będą kontynuowane prowadzone obecnie pomiary. Zależnie od możliwości finansowych planuje się uruchomienie nowej stałej
automatycznej stacji pomiarowej przy ul. Na Grobli
oraz wznowienie pomiarów metodą pasywną.

1.5. Jakość powietrza we Wrocławiu

1.5.1. Ocena wyników monitoringu powietrza
Jakość powietrza atmosferycznego we Wrocławiu
w latach 2006-2009 oceniono na podstawie wy-
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Tab. 1.7. Wartość docelowa i wartość dopuszczalna dla pyłu PM2,5 w powietrzu wg dyrektywy UE

Wartość docelowa i wartość dopuszczalna pyłu PM2,5 w powietrzu
Okres uśredniania
Stężenie w powietrzu [µg/m3]
Termin osiągnięcia
rok kalendarzowy
25
01.01.2010
25
01.01.2015
rok kalendarzowy
20
01.01.2020

Wartość
Wartość docelowa
Wartość dopuszczalna

Tab. 1.8. Charakterystyka stacji pomiarowych na terenie Wrocławia

2008

Lokalizacja stacji
ul. Bartnicza
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
al. Wiśniowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada
ul. Wierzbowa
wyb.Korzeniowskiego
J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
al. Wiśniowa

Typ
automatyczna
automatyczna
10,4
automatyczna
manualnie
manualna
15,6
manualna
manualna
8,4

7,8
10,6
6,6

Właściciel
Mierzone parametry
WIOŚ
NO2, NOx, O3, meteo
SO2, NO2, NOx, CO, O3, C6H6, meteo
5,4 WIOŚ 37,5PM2.5,
29,4
125,0
48,0
SO2, NO2, NOx, CO
WIOŚ
PM10, Pb, As, Ni, Cd
As, Ni, Cd, benzo(α)piren,
WWA
6,5 WIOŚ 44,5PM10, Pb, 41,1
110,0
66,0
WSSE
PM10, Pb, Ni, Cd
WSSE
PM10, Pb, Ni, Cd
4,9
32,4
24,3
66,0
41,0

Tab.wyb.
1.9. Stężenia
dwutlenku siarki we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
J. Konrada
7,6

53,7
60,3
Stężenia
pomiarowe36,3
SO2 [μg/m3] 92,0
24-godzinne poziom
1-godzinne poziom
Średnioroczne
Rok
Stacja pomiarowa
dopuszcz. 125 μg/m3
dopuszcz. 350
μg/m3
48,8
al. Wiśniowa
10,0
11,3 Sezon 7,3
35,5
30,2
88,0
Poza sezonem
Percentyl
PercenRok
Maksymalne
Maksymalne
grzewczy
grzew.
99,21)
tyl 99,72)
ul. Wierzbowa
2,8
4,9
0,7
55,1
47,6
–
–
1) –2006
dopuszczalna
częstość
przekraczania poziomu
dopuszczalnego
co odpowiada
wyb. J. Conrada
Korzeniowskiego
10,9
16,1
5,7 w roku wynosi
145,6 3 razy,
76,3
227,0 wartości
124,1 99,2
12,9
18,4
7,4
109,5
60,0
160,0
84,2
percentyla al.
zeWiśniowa
stężeń 24-godzinnych
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
6,7
8,4
5,5
44,1
29,6
155,0
63,0
2007
al. Wiśniowa
7,8
10,4
5,4 w roku wynosi
37,5 24 razy,
29,4 co odpowiada
125,0
48,0 99,7
2) – dopuszczalna
częstość przekraczania poziomu
dopuszczalnego
wartości
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
10,6
15,6
6,5
44,5
41,1
110,0
66,0
2008
6,6
8,4
4,9
32,4
24,3
66,0
41,0
percentyla al.
zeWiśniowa
stężeń 1-godzinnych
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
7,6
12,1
3,5
53,7
36,3
92,0
60,3
2009
al. Wiśniowa
10,0
11,3
7,3
35,5
30,2
88,0
48,8

12,1

3,5

2009

Korzeniowskiego

1) – dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku wynosi 3 razy, co odpowiada wartości 99,2 percentyla ze stężeń 24-godzinnych

Rys. 1.4. Wykres zmienności rocznej stężeń SO2 na stacjach aut. we Wrocławiu w 2008 r. i zmienności
2) – dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku wynosi 24 razy, co odpowiada wartości 99,7 percentyla ze stężeń 1-godzinnych

dobowej stężeń 1-godzinnych SO2 na stacji przy wyb. J. Conrada Korzeniowskiego w okresie
Rys. 1.4. Wykres zmienności rocznej stężeń SO2 na stacjach aut. we Wrocławiu w 2008 r. i zmienności dobowej stężeń
60
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5
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17:00

10

40

15:00

15

50

13:00

20

11:00

Wrocław, Wyb. J. Conrada - Korzeniowskiego
Wrocław, al. Wiśniowa

09:00

25
Stężenie 1-godzinne SO 2 [g/m3]

Stężenie średniom iesięczne SO 2 [ g/m 3]

grzewczym
1-godzinnych SO2 na stacji przy wyb. J. Conrada Korzeniowskiego w okresie grzewczym

Sezon grzewczy w dniach 18 - 20 stycznia 2009 r.

Miesiące 2008 r.

ników pomiarów monitoringu jakości powietrza,
Dwutlenek siarki (SO2)
Rys.
1.5. Rozkład
stężeń oceny
średniorocznych
dwutlenku
siarki
na terenie
pomiarów
stosując
jako kryterium
poziomy dopuszStężenie
dwutlenku
siarki Wrocławia
było mierzonewg
we Wrocłaczalne i poziomy
docelowe
ze względu
na ochronę
wiu na trzech stacjach automatycznych, a w latach
automatycznych
i metodą
pasywną
w 2007
r.
zdrowia ludzi (Dz.U. 2008 Nr 47 poz. 281). Oceny
2006-2007 także w 17 punktach metodą pasywną.
dokonano dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
We wszystkich czterech latach oceny stężenia dopyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu, benzepuszczalne dwutlenku siarki na terenie Wrocławia
nu, ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo(α)pirenu.
nie były przekraczane. W jednym wypadku w 2006 r.
W wypadku pyłu PM2,5 zastosowano wartość dozostało przekroczone stężenie 24-godzinne, ale
puszczalną zgodnie z dyrektywą UE 2008/50/WE
z częstością mniejszą od dopuszczalnych trzech razy
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
w roku. Najwyższa wartość stężenia 24‑godzinnedla Europy.
go, oprócz tego przypadku osiągnęła poziom około
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88% wartości dopuszczalnej w 2006 r., a najwyższa
wartość stężenia 1-godzinnego około 65% wartości
dopuszczalnej (2006 r.). W następnych latach odnotowano spadek stężeń 24-godzinnych i 1‑godzinowych, które kształtowały się na poziomie poniżej
45% wartości normatywnych. Stężenia średnioroczne kształtowały się na niskim poziomie, szczególnie
poza okresem grzewczym. W ich przypadku można
zaobserwować kilkakrotnie wyższe stężenia średnie
w okresie grzewczym niż poza sezonem grzewczym.
Spowodowane jest to znacznie wyższą emisją dwutlenku siarki ze spalania paliw na potrzeby grzewcze w okresie grzewczym (rys. 1.4). Szczególnie jest
to widoczne w przebiegu dobowym stężeń w okresie
grzewczym, kiedy następuje kilkukrotny wzrost stężeń od godzin porannych do popołudniowych, a potem powolny nocny spadek (rys. 1.4). W sezonie,
poza okresem grzewczym, stężenia dwutlenku siarki
kształtują się na podobnym poziomie w ciągu dnia.
Najwyższe wartości stężeń występowały w styczniu.
Pomiary metodą pasywną wykazały prawie dwukrotny spadek stężeń średniorocznych dwutlenku
siarki w 2007 r. w porównaniu z rokiem 2006. Zaobserwowano w sezonie grzewczym wyższe wartości
stężeń w punktach pomiarowych zlokalizowanych
bliżej centrum miasta, w rejonach o dużym udziale niskich grzewczych źródeł emisji. Poza sezonem
grzewczym stężenia były średnio 3-5-krotnie niższe niż w sezonie grzewczym i wykazywały mniejsze
zróżnicowanie przestrzenne.
Rys. 1.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie Wrocławia wg pomiarów automatycznych
i metodą pasywną w 2007 r.

Dwutlenek azotu (NO2)
Stężenie dwutlenku azotu było mierzone we Wrocławiu na trzech stacjach automatycznych, a w latach 2006-2007 także w 17 punktach metodą pasywną. Stężenia dwutlenku azotu na terenie Wrocławia

utrzymywały się na wysokim poziomie, odznaczającym się dużą stabilnością na poszczególnych stacjach pomiarowych w trakcie czterech lat oceny;
maksymalna zmiana wartości w przypadku stężeń
średniorocznych wyniosła 18%. Na stacji przy al.
Wiśniowej zanotowano w kolejnych latach przekroczenia poziomu dopuszczalnego średniorocznego –
najwyższa wartość wyniosła 173% normy w 2006 r.
Na stacji wystąpiło również przekroczenie stężenia 1-godzinnego w 2006 r. i 2008 r., ale z częstością mniejszą od dopuszczalnych 18 razy w roku.
W roku 2007 stężenie 1-godzinne osiągnęło wartość
94% normy.
Na pozostałych stacjach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń wartości normatywnych. Stężenia średnioroczne osiągały maksymalnie 79%
normy przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego i 43% przy ul. Bartniczej. Stężenia maksymalne
na tych stacjach wyniosły maksymalnie odpowiednio 83% i 61% normy. Stacja przy al. Wiśniowej,
gdzie odnotowano przekroczenia, zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich, a więc w miejscu o znacznym natężeniu ruchu pojazdów i w związku z tym o znacznej emisji
zanieczyszczeń komunikacyjnych ze spalania paliw w silnikach pojazdów. Stężenia średnioroczne
na tej stacji były ponaddwukrotnie większe niż na
stacji przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego,
położonej dalej od głównych skrzyżowań i tras komunikacyjnych i do 4,5 razy większe niż na stacji
przy ul. Bartniczej, zlokalizowanej w obszarze podmiejskim, gdzie brak znacznego wpływu transportu. Obrazuje to wpływ emisji ze źródeł mobilnych
na wartości stężeń w powietrzu. Uwidacznia się on
najbardziej w punkcie położonym najbliżej tras komunikacyjnych i stopniowo maleje w miarę wzrostu odległości od źródeł emisji pochodzących od
transportu i wraz ze spadkiem zagęszczenia zabudowy, który utrudnia przewietrzanie. Jak znaczny jest wpływ emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na stężenia dwutlenku azotu we Wrocławiu
widać także na małej, maksymalnie 28-procentowej, różnicy wartości średnich w sezonie grzewczym i poza sezonem grzewczym w stacjach zlokalizowanych w obszarze miejskim. Niweluje to
wpływ emisji ze źródeł energetycznych w sezonie
grzewczym. W przypadku stacji przy al. Wiśniowej w latach 2007 i 2008 stwierdzono nawet wyższe wartości średnie poza sezonem grzewczym niż
w sezonie grzewczym. Na stacji przy ul. Bartniczej
można zaobserwować większe (do 47%) sezonowe
zmiany stężeń spowodowane emisjami dwutlenku
azotu ze źródeł grzewczych (rys. 1.5). Wpływ źró-
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1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Tab. 1.10. Stężenia dwutlenku azotu we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
Rok

Stężenia pomiarowe NO2 [μg/m3]
Średnioroczne poziom dopuszcz. 40 μg/m3 1-godzinne poziom dopuszcz. 200 μg/m3
Sezon
Poza sezonem
Rok
Maksymalne
Percentyl 99,81)
grzewczy
grzewczym
15,6
20,9
11,1Wrocław, ul. Bartnicza 119,0
93,7
- Korzeniowskiego
31,6
36,7
26,3Wrocław, Wyb. J. Conrada
166,0
127,6
Wrocław, al. Wiśniowa
69,1
70,3 90
67,9
209,0
172,0
16,6
18,7 80
14,3
121,0
67,0
25,9
27,7 70
24,1
110,0
91,0
60,9
58,5 60
63,3
187,0
146,3
15,9
19,2 50
13,8
81,0
63,3
26,8
29,1 40
24,4
123,0
92,5
63,5
59,1 30
68,3
233,0
157,0
17,0
21,2 20
13,2
85,0
66,0
28,1
30,7 10
25,4
127,0
104,0

Stacja pomiarowa

3

Stężenie średniomiesięczne NO2 [g/m ]

ul. Bartnicza
2006 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
al. Wiśniowa
ul. Bartnicza
2007 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
al. Wiśniowa
ul. Bartnicza
2008 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
al. Wiśniowa
ul. Bartnicza
2009
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
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1) – dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku wynosi 18 razy, co odpowiada
wartości 99,8 percentyla ze stężeń 1-godzinMiesiące 2008 r.
nych

■

– przekroczenie wartości dopuszczalnej

Rys. 1.7. Wykres zmienności tygodn. stężeń 1-godz. NO2 na stacji przy ul. Wiśniowej w czerwcu 2008
Rys. 1.6. Wykres zmienności rocznej stężeń Rys. 1.7. Wykres zmienności tygodn. stężeń
1-godz. NO2 na stacji przy
r.
dwutlenku azotu na stacjach automatycznych
al. Wiśniowej w czerwcu 2008 r.
we Wrocławiu w 2008 r.
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Wrocław, ul. Bartnicza
Wrocław, Wyb. J. Conrada - Korzeniowskiego
Wrocław, al. Wiśniowa

poniedziałek 09.06.2008 r. - niedziela 15.06.2008 r.

Miesiące 2008 r.

Wykres zmienności
stężeń 1-godz. NO
stacji przy
ul. Wiśniowej
w czerwcu
dełtygodn.
komunikacyjnych
na2 na
poziom
dwutlenku
azotu
Rys.2008
1.8. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azo-

poniedziałek 09.06.2008 r. - niedziela 15.06.2008 r.
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w powietrzu Wrocławia jest szczególnie widoczny
tu na terenie Wrocławia wg pomiarów automatycznych
w przebiegu dobowym stężeń poza okresem grzewi metodą pasywną w 2007 r.
czym na stacji przy al. Wiśniowej, kiedy następuje
kilkukrotny wzrost stężeń w godzinach porannych
i popołudniowo-wieczornych, co odpowiada szczytom komunikacyjnym w tym okresie, ze spadkiem
Rys. 1.8.
Rozkład (rys.
stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie Wrocławia wg pomiarów
w godzinach przedpołudniowych
i nocnych
1.6). W sezonie grzewczym jest
to mniej widoczautomatycznych
i metodą pasywną w 2007 r.
ne, ze względu na emisję dwutlenku azotu ze źródeł
grzewczych. Najwyższe wartości jego stężeń występowały najczęściej w godzinach wieczornych.
Pomiary metodą pasywną wykazały ten sam poziom stężeń średniorocznych dwutlenku azotu
w 2007 r. w porównaniu z rokiem 2006. Wyższe wartości stężeń (nawet prawie dwukrotnie wyższe) zanotowano w punktach zlokalizowanych bliżej cenw rejoniedwutlenku
zwartej azotu
zabudowy
mieszkaniowej.
Pył zawieszony PM10
Rozkład stężeń trum,
średniorocznych
na terenie
Wrocławia wg pomiarów
W 2007w r.2007
stężenia
poza sezonem grzewczym były
Stężenie pyłu zawieszonego PM10 było mierzone we
znych i metodą pasywną
r.
niższe od stężeń w sezonie grzewczym średnio jedyWrocławiu na czterech stacjach manualnych. Powienie o około 22%, w przeciwieństwie do stężeń dwutrze we Wrocławiu pod względem stężenia pyłu PM10
tlenku siarki, które były kilkukrotnie niższe, co uwiwe wszystkich latach oceny charakteryzowało się niedacznia znaczny wpływ emisji dwutlenku azotu ze
zadowalającą jakością ze względu na coroczne przeźródeł komunikacyjnych.
kroczenia stężeń dopuszczalnych. W przypadku stężeń
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

88

CZĘŚĆ B: STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ

Tab. 1.11. Stężenia pyłu PM10 we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
Rok

Stacja pomiarowa

2006

2007

2008
2009

wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
ul. Wierzbowa

Stężenia pomiarowe pyłu PM10 [μg/m3]
Średnioroczne poziom dopuszcz. 40 μg/m3 24-godzinne poziom dopuszcz. 50 μg/m3
Sezon
Poza sezonem
Rok
Maksymalne
Percentyl 90,11)
grzewczy
grzewczym
26,5
31,7
15,9
130,0
51,0
24,2
28,1
18,3
89,0
52,8
47,0
58,8
34,6
346,1
79,5
44,2
54,1
34,0
343,1
68,2
18,6
21,2
14,7
63,0
34,0
17,8
19,8
15,0
59,0
32,9
34,3 Powstańców 38,3
30,5również do 57% wyższe
121,8 stężenia średnioroczne
60,9 w sezonie grzewczym
Śląskich. Stwierdzono
35,2
39,6
30,7
120,2
59,6
poza nim, co pokazuje
emisji CO ze źródeł26,9
energetycznych w sezonie
15,2 niż w okresie19,3
11,0 wyraźny wpływ76,0
17,1 grzewczym. Tak
23,2jak w przypadku
13,4dwutlenku azotu, można
61,0 zaobserwować znaczny
31,6 wpływ emisji CO z
34,9 mobilnych źródeł
41,6 transportu na 29,0
111,1 Jest to szczególnie59,3
stężenia CO we Wrocławiu.
widoczne na stacji przy al.
35,4
39,9
30,7
160,0
54,6
przebiegu dobowym
41,2 Wiśniowej w48,1
31,7stężeń poza okresem
147,0grzewczym. Następuje
73,6wtedy wzrost stężeń w

godzinach porannych i popołudniowo-wieczornych, co odpowiada szczytom komunikacyjnym w tym

1) – dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku wynosi 35 razy, co odpowiada wartości 90,1 percentyla ze stężeń 24-gookresie, ze spadkiem w godzinach przedpołudniowych i nocnych (rys. 1.8.). W sezonie grzewczym jest to
dzinnych

■

mniej widoczne, ze względu na emisję CO ze źródeł grzewczych. Tak jak w wypadku NO2 najwyższe

– przekroczenie wartości dopuszczalnej

wartości stężeń CO występowały najczęściej w godzinach wieczornych.

1.10. Wykres
zmienności
tygodniowej
stężeń tygodniowej
1-godz. CO na stacji
przy1-godz.
ul. Wiśniowej
Rys. 1.9. Wykres zmienności rocznej stężeńRys.
pyłu
Rys. 1.10.
Wykres
zmienności
stężeń
CO w czerwcu
PM10 na stałych stacjach pomiarowych w 2008 2008
r. r.
na stacji przy al. Wiśniowej w czerwcu 2008 r.
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Ozon (O3)

Tab. 1.12. Stężenia pyłu PM2,5 we Wrocławiu w latach 2008 i 2009 na stałej stacji pomiarowej

Stężenia
pyłu
[μg/m
]
Stężenie ozonu było
mierzonepomiarowe
we Wrocławiu
na PM2,5
dwu stacjach
automatycznych.
Dopuszczalny docelowy
3

Rok

Stacja pomiarowa

2008 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
2009 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego

■

1) – w dniu 1.01.2015 wg dyrektywy UE 2008/50/WE		
– przekroczenie wartości dopuszczalnej

Tab. 1.13. Stężenia tlenku węgla we Wrocławiu
Stacja pomiarowa

Bartniczej
normy).
W pozostałych
latach
stężenia maksymalne osiągały wartość do 144% normy, ale
2)(124%
– pomiar
wskaźnikowy
metodą
automatyczną

przekroczenia te wystąpiły z częstością mniejszą niż 25 razy w roku. Wyniki pomiarów pokazują około 20procentowy spadek stężeń 8-godzinnych ozonu w ciągu czterech lat. Zmniejszanie się poziomu ozonu w

okresie czterech
oceny obrazuje
także kilkunastoprocentowy spadek stężeń średniorocznych.
wpowietrzu
latach w2006-2009
na lat
stacjach
automatycznych

Stężenia pomiarowe CO [μg/m3]

8-godzinne
Tab. 1.14. Stężenia ozonu we Wrocławiu zmierzone w latach 2006-2009
na stacjach automatycznych
Średnioroczne
Stacja pomiarowa

ROK

Rok

Średnioroczne wartość dopuszcz.1) 25 μg/m3
poziom stężenia 8-godzinnego kroczącego ozonu na terenie Wrocławia był przekraczany na obu stacjach
Rok
Sezon grzewczy
Poza sez. grzewczym
2)
pomiarowych
z częstością
21,52) we wszystkich czterech latach
24,12)oceny. Przekroczenia poziomu
18,2dopuszczalnego
2)
24,42)przy ul. Bartniczej (145%
większą32,6
niż dopuszczalna, która wynosi 41,0
25 dni, wystąpiły w 2006 r. na stacji
2)
2)
36,22)
16,3
normy)25,5
i przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego
(141% normy) oraz
w 2007 r. na stacji przy ul.

Rok
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
2007
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
2008
al. Wiśniowa
2009 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
2006

415,2
896,3
374,9
112
814,3
394,8
805,1
426,7

Sezon
grzewczy
579,0
1130,7
474,0
926,7
513,4
932,5
569,0

Poza sezonem
grzew.
247,5
658,0
273,6
653,4
282,4
680,4
294,3

1)
3 μg/m3
poziom
dopuszcz.
000
Stężenia
pomiarowe O310
[μg/m
]

Średnioroczne

Maksymalne

8-godzinne

poziom celów dług. 1) 120 μg/m3

3583,8
6066,4
3343,0
3646,3
2031,3
3124,6
4481,6

1) – maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych, co godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby

1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

średniorocznych stwierdzono nieznaczne przekroczenia poziomu dopuszczalnego w 2006 r. na stacji przy
ul. Wierzbowej (118% normy) i przy al. Wiśniowej
(111% normy) i w 2009 r. przy ul. Wierzbowej (103%
normy). Stężenia 24-godzinne w 2006 r. były znacznie przekroczone na wszystkich stacjach, osiągając od
178% normy w przypadku stacji przy ul. Orzechowej
do 692% normy w przypadku stacji przy ul. Wierzbowej. W 2007 r. i 2008 r. przekroczenia zanotowano na
wszystkich stacjach: przy ul. Wierzbowej maks. 244%
normy w 2007 r. i przy al. Wiśniowej maks. 320% normy w 2008 r.; przekroczenia na pozostałych stacjach
wystąpiły z częstością mniejszą od dopuszczalnych 35
razy w roku. W 2009 r. na stacji przy ul. Wierzbowej
stwierdzono 294% normy (wyniki z pozostałych stacji zostały usunięte w procesie weryfikacji wyników
przez WIOŚ Wrocław). Najwyższe wartości stężeń
zanotowano na stacji przy ul. Wierzbowej położonej
w centrum miasta i na stacji przy al. Wiśniowej położonej przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śl. Pierwsza lokalizacja związana jest ze zwartą zabudową i niskimi źródłami emisji ze źródeł grzewczych, a druga
z miejscem o znacznym natężeniu ruchu pojazdów.
Stężenia średnioroczne na tych stacjach były około
dwukrotnie większe niż na stacjach przy wybrzeżu
J. Conrada Korzeniowskiego i ul. Orzechowej. Świadczy to o dużym wpływie emisji ze źródeł mobilnych
na wartości stężeń pyłu PM10 w powietrzu w pobliżu tras komunikacyjnych. Uwidacznia się w tym także
wpływ dużego udziału i zagęszczenia niskich źródeł
emisji w centrum miasta oraz znaczny wpływ wtórnej
emisji pyłu, powodowanej poruszającymi się pojazdami. Wpływ emisji pyłu ze źródeł grzewczych uwidacznia się w różnicy stężeń średnich (do 50%) w okresie
grzewczym i poza nim (rys. 1.7).
Pył zawieszony PM2,5
Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 było mierzone we
Wrocławiu na jednej stałej stacji pomiarowej w roku
2008 i 2009. Stężenie średnioroczne pyłu PM2,5
w 2008 r. nie przekroczyło wartości dopuszczalnej,
wynosząc 86% normy. W 2009 r. stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 przekroczyło wartość dopuszczalną osiągając 131% normy, pomiar wskaźnikowy
prowadzony równolegle również wykazał niewielkie przekroczenie (102% normy). Wartości stężeń
w sezonie grzewczym były wyższe niż poza sezonem
grzewczym o 25-55%, co może świadczyć o wpływie
emisji pyłu ze źródeł grzewczych na wartości stężeń.
Tlenek węgla (CO)
Stężenie tlenku węgla było mierzone we Wrocławiu
na dwu stacjach automatycznych. Stężenia tlenku
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węgla na terenie Wrocławia utrzymywały się na niskim, stabilnym poziomie w ciągu czterech lat oceny na obu stacjach pomiarowych. Stężenia 8-godzinne osiągnęły maksymalnie w 2006 r. na stacji przy
al. Wiśniowej 61% wartości normatywnej.
Najwyższą wartość stężeń średniorocznych odnotowano w 2006 r. na stacji przy al. Wiśniowej, a stężenia na tej stacji były około dwukrotnie większe niż
na stacji przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego, co należy wiązać ze znacznie większym wpływem
„komunikacyjnej” emisji CO w rejonie al. Wiśniowej
i ul. Powstańców Śląskich. Stwierdzono również do
57% wyższe stężenia średnioroczne w sezonie grzewczym niż w okresie poza nim, co pokazuje wyraźny
wpływ emisji CO ze źródeł energetycznych w sezonie grzewczym. Tak jak w przypadku dwutlenku
azotu, można zaobserwować znaczny wpływ emisji
CO z mobilnych źródeł transportu na stężenia CO
we Wrocławiu. Jest to szczególnie widoczne na stacji przy al. Wiśniowej w przebiegu dobowym stężeń
poza okresem grzewczym. Następuje wtedy wzrost
stężeń w godzinach porannych i popołudniowo-wieczornych, co odpowiada szczytom komunikacyjnym
w tym okresie, ze spadkiem w godzinach przedpołudniowych i nocnych (rys. 1.8). W sezonie grzewczym jest to mniej widoczne, ze względu na emisję
CO ze źródeł grzewczych. Tak jak w przypadku NO2
najwyższe wartości stężeń CO występowały najczęściej w godzinach wieczornych.
Ozon (O3)
Stężenie ozonu było mierzone we Wrocławiu na dwu
stacjach automatycznych. Dopuszczalny docelowy
poziom stężenia 8-godzinnego kroczącego ozonu na
terenie Wrocławia był przekraczany na obu stacjach
pomiarowych we wszystkich czterech latach oceny.
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego z częstością
większą niż dopuszczalna, która wynosi 25 dni, wystąpiły w 2006 r. na stacji przy ul. Bartniczej (145%
normy) i przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego
(141% normy) oraz w 2007 r. na stacji przy ul. Bartniczej (124% normy). W pozostałych latach stężenia
maksymalne osiągały wartość do 144% normy, ale
przekroczenia te wystąpiły z częstością mniejszą niż
25 razy w roku. Wyniki pomiarów pokazują około
20-procentowy spadek stężeń 8‑godzinnych ozonu
w ciągu czterech lat. Zmniejszanie się poziomu ozonu w powietrzu w okresie czterech lat oceny obrazuje
także kilkunastoprocentowy spadek stężeń średniorocznych.
Wyższe wartości stężeń średniorocznych występowały na stacji przy ul. Bartniczej, stężenia na tej stacji były o 10-14% wyższe niż na stacji przy wybrzeżu
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CZĘŚĆ B: STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ

Tab. 1.14. Stężenia ozonu we Wrocławiu zmierzone w latach 2006-2009 na stacjach automatycznych
Stężenia pomiarowe O3 [μg/m3]

Rok

8-godzinne
poziom celów dług. 1) 120 μg/m3
Percentyl
Maksymalne
92,92)
174,4
131,9
169,0
123,7
148,3
122,7
164,5
117,4
170,0
118,8
172,4
112,3
139,5
111,5
141,8
104,5

Średnioroczne

Stacja pomiarowa

Sezon
grzewczy
39,3
29,6
34,8
29,5
37,0
31,2
31,5
25,5

Rok
ul. Bartnicza
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Bartnicza
2007
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Bartnicza
2008
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Bartnicza
2009
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego

55,4
47,7
49,4
44,4
50,7
45,1
46,4
39,9

2006

Poza sezonem
grzew.
69,4
64,4
63,0
57,8
63,1
58,6
60,6
53,0

1) – maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby

■

2) – dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego
w roku zwynosi
25 dni, co
odpowiada
wartościoraz
92,9 percentyla
stężeń 8-godzinnych
ruchu i emisji
parowania
paliw
z pojazdów
o dużymzezgęszczeniu
niskich energetycznyc
– przekroczenie wartości dopuszczalnej
emisji. Stężenia w sezonie grzewczym były o 92-350% wyższe niż poza sezonem grzewczym.

Rys. 1.12. Wykres zmienności rocznej stężeń benzeRys. 1.11. Wykres zmienności tygodniowej stężeń 1-godzinnych
Rys. 1.12. Wykres zmienności rocznej stężeń benzenu na stałych stacjach pomiarowych we W
nu na stałych stacjach pomiarowych we Wrocławiu
ozonu we Wrocławiu w czerwcu 2008 r. na tle zmian tlenków
w 2009 r.
w 2009 r.
azotu na stacji przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego
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Różnice w stężeniach
pomiędzy
stacją we
zlokalizowaną
w centrum
miasta
i stacją na
w obszarze
Tab. 1.15.ozonu
Stężenia
benzenu
Wrocławiu
w latach
2006-2009
stałych
Ołów
(Pb)

stacjach pomiarowych

podmiejskim mogą wskazywać na rolę czasu potrzebnego do przebiegu reakcji fotochemicznej powstawania
Stężenia pomiarowe benzenu [μg/m3]

Stacja
pomiarowa
Średnioroczne
wartość dopuszcz. 5 μg/m
powietrza
zanieczyszczonego prekursorami O3 z centrum
miasta
ozonu. Reakcja Rok
ta zachodzi po rozproszeniu

3

Rok mierzone we Wrocławiu
Sezon grzewczy
sez.stacjach
grzewczym
Stężenie ołowiu było
na czterech Poza
stałych
pomiarowych. Pomiar
na obszary podmiejskie.
korelacja dobowych i sezonowych zmian stężeń ozonu 1,6
i tlenków azotu,
ul.Jednakże
Wierzbowa
2,2
0,8
2006
jest
wykonywany
przezreakcji
oznaczenie
zawartości
J. Conrada Korzeniowskiego
1,3
2,2 ołowiu w pyle zawieszonym
0,5 PM10.
przy jednoczesnym
wzroście stężeń NOx, może
wskazywać
na znaczenie
NO
czyli spadek stężeń O3 wyb.
ul. Wierzbowa
2,0stężenia ozonu
2,4
1,2
ozonu
w
konwersji
NO
do
NO
.
Zjawisko
to
może
tłumaczyć
wyższe
z O3, czyli zużywanie
2007
2
Nie odnotowano 1,2
przekroczeń poziomu dopuszczalnego
ołowiu na
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
1,4
0,7żadnej ze stacji pomiarow
gdzie jednocześnie stężenia tlenków azotu są niższe niż w centrum
w obszarach podmiejskich,
miasta.
ul. Wierzbowa
1,9
2,8
Wrocławiu. Stężenia średnioroczne kształtowały się na dość niskim 1,1
poziomie (rys. 1.11.), stanowi
2008
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
1,0
1,5
0,5
2-7% normy. Najwyższa
wartość stężenia4,5
wystąpiła w 2006 r. na 1,2
stacji przy ul. Wierzbowej.
ul. Wierzbowa
2,8
Benzen (C6H6)2009
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
1,9
3,3
0,8
czterech lat oceny nastąpił spadek stężeń ołowiu średnio o około 22%.

Najwyższe
ołowiu
występowały
pomiarowych.
Stężenia
Stężenie benzenu było mierzone we Wrocławiu na dwu stałych
stacjach stężenia

na stacjach przy ul. Wierzbowej i Wiśniowej i były o o

Conrada
Korzeniowskiego.
również
wych,
by spaść następnie do minimum w późnych
nieprzekraczając
średnioroczneJ.benzenu
we Wrocławiu
kształtowały się Stwierdzono
na niskim2,5
poziomie,
wartości
razy większe
niż na pozostałych
stacjach, co wiąże się z lokalizacją tych stacji w rejonie miasta
średnio
prawie
dwukrotnie
wyższe
stężenia
ozonu
godzinach
dopuszczalnych (rys. 1.10.). Najwyższa wartość stężenia wystąpiła w 2009 r. na stacji przy ul. Wierzbowej nocnych. Zmienność dobowa stężeń ozonatężeniu ruchu pojazdów. Stężenia w sezonie grzewczym były o 5-171% wyższe niż poza
grzewczym,
w porównaniu
z okresem
nu50%.
największą intensywność osiąga w okresie letnim.
osiągając 56%poza
normy.sezonem
W ciągu czterech
lat oceny zaobserwowano
wzrost stężeń
benzenu o około
grzewczym, najmniejsze
różnice
występowały
stacji przy ul. Orzechowej
zimowym.
Wtedy
występuje
nawetnaponadstukrotny
wzrost stę-(średnio o 37%
Sezonowe
różnice
stężeń
ozonu
wynikają
charakżeń w ciągu dnia, a w miesiącach sezonu grzewczego
w sezonie
grzewczym).
Tab. 1.15. Stężenia
benzenu we
Wrocławiu
w latach
2006-2009
na stężenia
stałychzstacjach
pomiarowych
teru reakcji fotochemicznych wStężenia
atmosferze.
W
okrenotowane są zmiany kilkukrotne.
pomiarowe benzenu [μg/m ]
Stacja
pomiarowa
Średnioroczne
wartość
dopuszcz.
5
μg/m
sie letnim, ze względu na większe nasłonecznieRóżnice w stężeniach ozonu pomiędzy stacją zloTab. 1.16. Poza
Stężenia ołowiu we Wrocławiu zmierzone w latach 2006-2009 na stałych
Rok
Sezon grzewczy
nie niż w sezonie grzewczym
i większą
ilość energiisez. grzewczym
kalizowaną w centrum miasta i stacją w obszarze
ul. Wierzbowa
1,6
2,2
0,8
pomiarowych
2006 docierającej do niskich warstw atmosfery, znacznie
podmiejskim mogą wskazywać na rolę czasu po0,5
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
1,3
2,2
pomiarowe ołowiu [μg/m3]
wzrasta
powstawania
ozo- 1,2 trzebnego do przebiegu reakcjiStężenia
fotochemicznej
poul. Wierzbowa intensywność procesu
2,0
2,4
2007
Stacja pomiarowa
wartość dopuszcz. 0,5 μg/m3
wyb. J.w
Conrada
Korzeniowskiego
1,2
1,4
nu
obecności
w powietrzu
prekursorów
takich 0,7
wstawania ozonu. Reakcja taŚrednioroczne
zachodzi po
rozproszeRok
Sezon grzewczy
ul. Wierzbowa
1,9
2,8
1,1 niu powietrza zanieczyszczonego
prekursorami
O3 Poza sez. grzewczy
2008 jak węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Zjawi0,5
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
1,0
1,5
wyb. J. Conrada
Korzeniowskiego
0,019
0,025
0,011
sko to jest również widoczne w dobowym przebiez centrum miasta na obszary podmiejskie. Jednakul. Wierzbowa
2,8
4,5
1,2
ul. Orzechowa
0,017
0,016
2009 gu stężeń O , kiedy stężenia ozonu rosną od godzin
że korelacja dobowych 0,016
i sezonowych zmian
stężeń
0,8
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
1,9
3,3 2006
3
ul. Wierzbowa
0,037
0,050
0,022
porannych do maksimum w godzinach popołudnioozonu i tlenków azotu, czyli spadek stężeń O3 przy
ROK

3

ROK

3

al. Wiśniowa
Na stacji przy ul. Wierzbowej stężenia benzenu były o 16-95% większe niż na stacji przy wybrzeżu J.
2007 wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
Conrada Korzeniowskiego, na co wpływ może mieć lokalizacja stacji w rejonie miasta o dużym natężeniu
ul. Orzechowa
114
114

ul. Wierzbowa

0,026

0,035

0,017

0,017

0,020

0,014

0,014

0,015

0,011

0,027

0,036

0,017
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jednoczesnym wzroście stężeń NOx, może wskazywać na znaczenie reakcji NO z O3, czyli zużywanie
ozonu w konwersji NO do NO2. Zjawisko to może
tłumaczyć wyższe stężenia ozonu w obszarach podmiejskich, gdzie jednocześnie stężenia tlenków azotu
są niższe niż w centrum miasta.

Ołów (Pb)
Stężenie ołowiu było mierzone we Wrocławiu na
czterech stałych stacjach pomiarowych. Pomiar stężenia jest wykonywany przez oznaczenie zawartości
ołowiu w pyle zawieszonym PM10.
Nie odnotowano przekroczeń poziomu dopuszczalnego ołowiu na żadnej ze stacji pomiarowych we
Wrocławiu. Stężenia średnioroczne kształtowały się
na dość niskim poziomie (rys. 1.11), stanowiąc około 2-7% normy. Najwyższa wartość stężenia wystąpiła w 2006 r. na stacji przy ul. Wierzbowej. W ciągu czterech lat oceny nastąpił spadek stężeń ołowiu
średnio o około 22%.
Najwyższe stężenia ołowiu występowały na stacjach przy ul. Wierzbowej i Wiśniowej i były o około 1,5-2,5 razy większe niż na pozostałych stacjach,
co wiąże się z lokalizacją tych stacji w rejonie miasta
o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Stężenia w sezonie grzewczym były o 5-171% wyższe niż poza sezonem grzewczym, najmniejsze różnice występowały
na stacji przy ul. Orzechowej (średnio o 37% większe
stężenia w sezonie grzewczym).

Benzen (C6H6)
Stężenie benzenu było mierzone we Wrocławiu na
dwu stałych stacjach pomiarowych. Stężenia średnioroczne benzenu we Wrocławiu kształtowały się
na niskim poziomie, nieprzekraczając wartości dopuszczalnych (rys. 1.10). Najwyższa wartość stężenia wystąpiła w 2009 r. na stacji przy ul. Wierzbowej osiągając 56% normy. W ciągu czterech lat
oceny zaobserwowano wzrost stężeń benzenu
o około 50%.
Na stacji przy ul. Wierzbowej stężenia benzenu
były o 16-95% większe niż na stacji przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego, na co wpływ może
mieć lokalizacja stacji w rejonie miasta o dużym
natężeniu ruchu i emisji z parowania paliw z pojazdów oraz o dużym zgęszczeniu niskich energetycznych źródeł emisji. Stężenia w sezonie grzewczym
ul. Wierzbowa Arsen (As), nikiel (Ni),
0,7kadm (Cd), benzo(α)piren
1,2
były o 92-350% wyższe niż poza sezonem grzewStężenia
metali:
arsenu,
niklu
i
kadmu
były mierzoal. Wiśniowa
0,6
0,8
czym.
ne
we
Wrocławiu
na
czterech
stałych
stacjach
pomia2009 ul. Wierzbowa
0,7
0,9

0,4
0,3
0,4

Tab. 1.16. Stężenia ołowiu we Wrocławiu zmierzone w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych

3
Najwyższe stężenia arsenuStężenia
i kadmupomiarowe
występowały
na stacji
ołowiu
[μg/mprzy
] ul. Wierzbowej i były dla arsenu ś
Średnioroczne wartość dopuszcz. 0,5 μg/m3
około 37% większe, a dla kadmu średnio o około 71% większe, niż na pozostałych stacjach. Na
Rok
Sezon grzewczy
Poza sez. grzewczym
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego stężenia niklu 0,019
0,025
0,011
występowały na stacji przy
wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego
i były średnio
ul. Orzechowa
0,016
0,017
0,016
2006
większe niż na0,037
pozostałych stacjach. Stężenia
były wyższe niż w pozostałym
ul. Wierzbowa
0,050w sezonie grzewczym0,022
iśniowa
0,017
0,022
0,012
al. Wiśniowa
0,026
0,035
0,017
średnio o 86%. W wypadku
niklu brak takiej prawidłow
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego dla arsenu średnio
0,017 o 85%, a dla kadmu 0,020
0,014
J. Conrada Korzeniowskiego
0,013
0,018
0,009
ul. Orzechowa
0,014
0,015
stacji przy ul. Wierzbowej
stężenia niklu w
okresie grzewczym i poza0,011
nim utrzymywały się na takim
2007
ul. Wierzbowa 0,010
0,036
0,017
rzechowa
0,014 0,027
0,008
al. Wiśniowa
0,017
0,022
0,012
poziomie.
Wierzbowa
0,032
0,043 0,013
0,023
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
0,018
0,009
Stężenia średnioroczne
benzo(α)pirenu 0,014
we wszystkich latach oceny
ul. Orzechowa
0,010
0,008 przekraczały poziom do
2008
iśniowa
0,026
0,032
0,019
ul. Wierzbowa
0,032
0,043
0,023
wynosząc od 0,026
300% normy w roku 2007
do 500% normy w roku
2009. Wartości stężeń w
al. Wiśniowa
0,032
0,019
Wierzbowa
0,031
0,042
0,016
2009 ul. Wierzbowa
0,031
0,042
0,016
grzewczym były średnio dziewięciokrotnie wyższe niż w pozostałym okresie, co świadczy o decy

Rok

Stacja pomiarowa

wpływie emisji WWA ze spalania paliw w źródłach grzewczych na stężenia benzo(α)pirenu.

kres zmienności
stężeń
ołowiu narocznej
stałych
stacjach
pomiarowych
weWykres
Wrocławiu
w rocznej stężeń As, Ni i Cd
Rys. rocznej
1.13. Wykres
zmienności
stężeń
ołowiu
na
Rys. 1.14.
zmienności

stałych stacjach pomiarowych we Wrocławiu
w 2008
r. zmienności
w 2008 r.rocznej
na stacji
przyAs,
ul. Ni
Wierzbowej
Rys. 1.14.
Wykres
stężeń
i Cd w 2008 r. na stacji przy ul. Wierzbowe

0,050
3

0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

M ie siące 2008 r.

Kadm
Nikiel
Arsen

4,5
4,0
kadmu i ołowiu [g/m3]

0,060

Stężenie średniomiesięczne arsenu,

5,0

Wrocław, ul. Orzechowa
Wrocław, ul. Wierzbowa

0,070

[g/m ]

Stężenie średniomiesięczne ołowiu

0,080

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

M iesiące 2008 r.

kiel (Ni), kadm (Cd), benzo(α)piren

Tab. 1.20. Stężenia benzo(α)pirenu we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych

li: arsenu, niklu i kadmu były mierzone we Wrocławiu na czterech stałych stacjach
pomiarowych

Stężenie benzo(α)pirenu było mierzone na jednej stacji. Pomiar stężenia metaliStężenia
i
pomiarowe benzo(α)pirenu [ng/m3]
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Tab. 1.17. Stężenia arsenu we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
Rok

Stacja pomiarowa

ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
ul. Wierzbowa
2007
al. Wiśniowa
ul. Wierzbowa
2008
al. Wiśniowa
2009 ul. Wierzbowa
2006

Rok
4,4
3,2
2,5
1,4
2,3
2,4
3,0

Stężenia pomiarowe arsenu [ng/m3]
Średnioroczne poziom docelowy 6 ng/m3
Sezon grzewczy
Poza sez. grzewczym
5,6
3,1
4,4
1,9
2,9
2,0
1,8
1,0
3,3
1,6
3,0
1,8
3,7
2,1

Tab. 1.18. Stężenia niklu we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
Rok
2006

2007

2008
2009

Stacja pomiarowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
ul. Wierzbowa

Rok
7,8
4,4
3,0
4,9
8,6
7,1
2,3
1,8
3,7
4,0
1,8
2,0
1,5

Stężenia pomiarowe niklu [ng/m3]
Średnioroczne poziom docelowy 20 ng/m3
Sezon grzewczy
Poza sez. grzewczym
11,1
3,2
5,3
3,2
2,9
3,0
3,5
6,4
5,6
12,5
4,5
10,5
2,3
2,2
2,2
1,4
3,8
3,7
3,6
4,3
2,1
1,5
2,3
1,6
1,5
1,5

Tab. 1.19. Stężenia kadmu we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
Rok
2006

2007

2008
2009

Stacja pomiarowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
wyb. J. Conrada Korzeniowskiego
ul. Orzechowa
ul. Wierzbowa
al. Wiśniowa
ul. Wierzbowa

Rok
0,6
0,6
0,9
0,6
0,4
0,4
0,6
0,6
0,3
0,3
0,7
0,6
0,7

Stężenia pomiarowe kadmu [ng/m3]
Średnioroczne poziom docelowy 5 ng/m3
Sezon grzewczy
Poza sez. grzewczym
0,7
0,5
0,7
0,6
1,2
0,5
0,7
0,4
0,5
0,2
0,5
0,2
0,8
0,5
0,7
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
1,2
0,4
0,8
0,3
0,9
0,4

Tab. 1.20. Stężenia benzo(α)pirenu we Wrocławiu w latach 2006-2009 na stałych stacjach pomiarowych
Rok
2006
2007
2008
2009

■

Stacja pomiarowa
ul. Wierzbowa
ul. Wierzbowa
ul. Wierzbowa
ul. Wierzbowa

Rok
4,3
3,0
3,1
5,0

Stężenia pomiarowe benzo(α)pirenu [ng/m3]
Średnioroczne poziom docelowy 1 ng/m3
Sezon grzewczy
Poza sez. grzewczym
7,5
0,6
4,7
0,7
5,4
0,8
7,5
0,7

– przekroczenie wartości dopuszczalnej

Tab. 1.21. Klasy stanu jakości powietrza we Wrocławiu w latach 2006-2009 na podstawie oceny WIOŚ
Rok oceny
2006
2007
2008
2009

SO2
A
A
A
A

NO2
A
A
A
A

Strefa Aglomeracji Wrocławskiej, ocena pod kątem ochrony zdrowia
PM10
Pb
C6H6
CO
O3
As
Cd
Ni
Benzo(α)piren Klasa ogólna
C
A
A
A
C
–
–
–
–
C
C
A
A
A
C
A
A
A
C
C
C
A
A
A
C/D2
A
A
A
C
C
C
A
A
A
A/D2
A
A
A
C
C
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1.5.2. Klasyfikacja strefy Aglomeracji Wrocławskiej
Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanie16,0
czyszczeń prowadzonych na terenie Wrocławia i wo14,0
jewództwa dolnośląskiego, Wojewódzki Inspektor
12,0
Ochrony Środowiska dokonał oceny jakości powie10,0
trza w strefach województwa, w tym również na te8,0
renie strefy Aglomeracji Wrocławskiej. Zgodnie
6,0
z ustawą Prawo ochrony środowiska przez aglome4,0
rację rozumie się miasto lub kilka miast o wspólnych
2,0
granicach administracyjnych, zatem strefa Aglome0,0
racji Wrocławskiej dotyczy miasta Wrocław. Wyniki
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Miesiące 2009 r.
oceny przedstawiają raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu „Ocena
rowych. Stężenie benzo(α)pirenu było mierzone na
poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klajednej stacji. Pomiar stężenia metali i benzo(α)piresyfikacji stref województwa dolnośląskiego” za lata
nu jest wykonywany przez oznaczenie ich zawarto2006, 2007, 2008 i 2009.
asyfikacja strefy
Wrocławskiej
ściAglomeracji
w pyle zawieszonym
PM10. Stężenia średnioroczWe wszystkich czterech latach strefa Aglomeracji
ne arsenu i niklu we Wrocławiu kształtowały się na
Wrocławskiej była zaliczona do klasy C ze względu
średnim, a stężenia kadmu, na niskim poziomie, nie
na przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu PM10,
wartości
poziomów docelowych
a w latach
2006-2008
ze względu na przekroczenia
tawie wynikówprzekraczając
pomiarów stężeń
zanieczyszczeń
prowadzonych(rys.
na terenie
Wrocławia
i
1.12) w żadnym z przypadków. Najwyższe wartości
poziomu dopuszczalnego ozonu. Od 2007 r., od kieztwa dolnośląskiego,
InspektorwOchrony
dokonał
powietrza
stężeńWojewódzki
arsenu wystąpiły
2006 r.Środowiska
na stacji przy
ul. oceny
dyjakości
prowadzony
jest monitoring stężeń benzo(α)pireWierzbowej,
osiągając
73%
normy,
niklu
w
2007
r.
nu,
Wrocław
jest
h województwa, w tym również na terenie strefy Aglomeracji Wrocławskiej. Zgodnie z ustawązaliczony do klasy C ze względu na
na stacji przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskieprzekroczenia dla tej substancji.
hrony środowiska
przez aglomerację
rozumie
się miasto
lub kilka
granicachklasyfikacji stref województwa dolgo osiągając
43% normy,
a kadmu
w 2006
r. namiast
sta- o wspólnych
Na podstawie
cji przy ul. Wierzbowej osiągając 18% normy. Dla
nośląskiego za rok 2009, Wojewódzki Inspektor
acyjnych, zatem strefa Aglomeracji Wrocławskiej dotyczy miasta Wrocław. Wyniki oceny
wszystkich metali w ciągu czterech lat oceny zaobOchrony Środowiska stwierdził potrzebę opracoserwowano spadek
stężeń:
o około
32% w przypadwiają raporty Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska
we Wrocławiuwania
„Ocenaprogramu
poziomówochrony powietrza ze względu na
ku arsenu, o około 48% w przypadku niklu i o 29%
ochronę zdrowia ludzi w Aglomeracji Wrocławskiej
w powietrzu oraz
wyniki klasyfikacji
w przypadku
kadmu.stref województwa dolnośląskiego” za lata
dla2006,
pyłu2007,
PM102008
i benzo(α)pirenu.
Najwyższe stężenia arsenu i kadmu występowały na stacji przy ul. Wierzbowej i były dla arsenu
1.5.3. Trendy zmian jakości powietrza we Wrocłastkich czterech średnio
latach strefa
Aglomeracji
Wrocławskiej
zaliczona
do klasy
o około
37% większe,
a dla była
kadmu
średnio
wiuC ze względu na
o około 71% większe, niż na pozostałych stacjach.
Porównanie wyników monitoringu w latach 2006enia stężeń dopuszczalnych pyłu PM10, a w latach 2006-2008 ze względu na przekroczenia
Najwyższe stężenia niklu występowały na stacji przy
-2009 i w latach poprzednich
byłymonitoring
średnio stężeń
Stężenie
średnioroczne dwutlenku siarki w latach
dopuszczalnegowybrzeżu
ozonu. OdJ. Conrada
2007 r., odKorzeniowskiego
kiedy prowadzonyi jest
benzo(α)pirenu
o 148% większe niż na pozostałych stacjach. Stężenia
2002-2006 wykazywało wyraźny wzrost, natomiast
jest zaliczony do
C zegrzewczym
względu na były
przekroczenia
dla tej
substancji.
w klasy
sezonie
wyższe niż
w pozostałym
w następnych latach zmiany stężeń nie pozwalają na
okresie
dla
arsenu
średnio
o
85%,
a
dla
kadmu
średtendencji zmian. W porównaniu z rokiem
awie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2009, Wojewódzkiokreślenie
Inspektor Ochrony
nio o 86%. W wypadku niklu brak takiej prawidło2005 stężenie dwutlenku siarki w 2009 r. zmniejszyło
ka stwierdził potrzebę
opracowania
programu
ochrony powietrza
względu się
na ochronę
wości. Na
stacji przy
ul. Wierzbowej
stężeniazeniklu
o 7% nazdrowia
stacji przy al. Wiśniowej, a na stacji przy
w
okresie
grzewczym
i
poza
nim
utrzymywały
się
na
wybrzeżu
J.
Conrada
Korzeniowskiego wzrosło o 4%.
glomeracji Wrocławskiej dla pyłu PM10 i benzo(α)pirenu.
takim samym poziomie.
W przypadku dwutlenku azotu w ostatnich trzech
Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu we
latach nastąpił 2-8-procentowy wzrost stężeń średwszystkich latach oceny przekraczały poziom doniorocznych. W porównaniu z rokiem 2005 stęże. Klasy stanu jakości
powietrza we Wrocławiu w latach 2006-2009 na podstawie
oceny WIOŚ
celowy, wynosząc od 300% normy w roku 2007 do
nia na stacjach przy ul. Bartniczej i przy wybrzeżu
500%Strefa
normy
w roku
2009. Wartości
stężeń
w seAglomeracji
Wrocławskiej,
ocena pod kątem
ochrony
zdrowia J. Conrada Korzeniowskiego w roku 2009 wzrosły
zonie grzewczym były średnio dziewięciokrotnie
o 11% i 1%, natomiast stężenie na stacji przy al. WiKlasa
wyższe
niż
w
pozostałym
okresie,
co
świadczy
śniowej nieznacznie spadło o 6%.
y
C6H6 CO
O3
As
Cd
Ni Benzo(α)piren
SO2 NO2 PM10 Pb
ogólna
o decydującym wpływie emisji WWA ze spalania
Stężenie
pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu
paliw
w
źródłach
grzewczych
na
stężenia
benzo(α)
na
wszystkich
A
A
C
A
A
A
C
–
–
–
–
C stacjach, oprócz stacji przy ul. Wierzpirenu.
bowej, wykazuje wyraźną tendencję spadkową, średbenzo()pirenu [g/m3]

Stężenie średniomiesięczne

Rys. 1.15. Wykres zmienności rocznej stężeń benzo(α)pirenu w 2009 r. na stacji przy ul. Wierzbowej

A

A

C

A

A

A

C

A

A

A

C

C

A

A

C

A

A

A

C/D2

A

A

A

C

C

A

A

C

A

A

A

A/D2

A

A

A

C

C

94

CZĘŚĆ B: STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ

nio o około 40%. Największy spadek stężenia odnotowano na stacji przy ul. Orzechowej, gdzie w latach
2005-2008 stężenie średnioroczne spadło o 60%. Na
stacji przy ul. Wierzbowej po spadkach w latach 2007
i 2008 w 2009 r. odnotowano ponowny wzrost stężenia, które osiągnęło 102% wartości z 2005 r.
Stężenie tlenku węgla we Wrocławiu od roku 2005
utrzymywało się na podobnym poziomie. Na stacji
przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego w latach 2005-2009 nastąpił 14-procentowy wzrost stężeń średniorocznych, a na stacji przy al. Wiśniowej
do roku 2008 spadek stężeń o 13%.
W przypadku ozonu stwierdzono nieznaczny spadek stężeń średniorocznych od roku 2005 do 2009,
który wyniósł średnio na stacjach 9%.
W przypadku stężeń średniorocznych benzenu w latach 2002-2008 odnotowano spadek stężeń
(o około 50%), a następnie w 2009 r. nastąpił znaczny
ich wzrost: 1,5-krotny na stacji przy ul. Wierzbowej,
osiągając 140% stężenia z 2005 r. i prawie dwukrotny
na stacji przy wybrzeżu J. Conrada Korzeniowskiego, kiedy wartość stężenia zrównała się ze stężeniem
w 2004 r.
Stężenia średnioroczne ołowiu kształtowały się
w latach 2005-2009 na podobnym poziomie. Na
stacji przy ul. Orzechowej stwierdzono natomiast
znaczny, prawie czterokrotny, spadek stężeń. Na stacji przy ul. Wierzbowej stężenie średnioroczne ołowiu w 2009 r. wyniosło 97% stężenia z 2005 r.
Stężenia średnioroczne arsenu, po wzroście
w 2006 r. w latach 2007 i 2008 odnotowały średnio
37-procentowy spadek. Stężenie na stacji przy ul.
Wierzbowej w 2009 r. wzrosło o 30%, osiągając 107%
stężenia z 2005 r.
W przypadku niklu w 2006 i 2007 r. miał miejsce
wzrost stężeń średniorocznych na wszystkich stacjach, średnio o 68% (maksymalnie o 133%), a w latach 2008 i 2009 spadek stężeń średnio o 30% (maksymalnie o 57%). Stężenie na stacji przy ul. Wierzbowej
w 2009 r. wyniosło 83% stężenia z 2005 r.
Stężenie średnioroczne kadmu w latach 20052009 na stacjach przy ul. Wierzbowej i al. Wiśniowej utrzymywało się na podobnym poziomie,
osiągając w 2009 r. średnio 89% wartości stężenia
z 2005 r.
W przypadku benzo(α)pirenu w latach 2004-2008
brak było znaczących zmian wartości stężeń średniorocznych, natomiast w 2009 r. stężenie wzrosło do
około 140% wartości z 2005 r.
Prognoza zmian w latach następnych
Obserwując zmiany stężeń głównych zanieczyszczeń
powietrza: pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu

i tlenku węgla w latach 2005-2009, trudno prognozować konkretny trend zmienności ich stężeń w latach
następnych. Jak to pokazują wykresy przedstawione
powyżej, możliwe są zarówno lata ze wzrostem stężeń, jak i okresy ich spadków.
Należy sądzić, że stężenia dwutlenku siarki zależą głównie od jego emisji z energetycznych źródeł
emisji. Przy braku możliwości znaczących szybkich
zmian w systemie grzewczym miasta i jakości paliw
zawierających siarkę, spalanych w niskich źródłach
grzewczych, uzależnia to zmiany stężeń od zmian
warunków klimatycznych. Im niższa średnia temperatura powietrza w danym okresie, tym mniejsza
emisja dwutlenku siarki ze spalonego paliwa, a co
za tym idzie, należy się spodziewać jego niższych
stężeń.
W 2010 r. rozporządzenie ministra środowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
wprowadziło dla dwutlenku siarki nową wartość
odniesienia dla okresu roku – 20mg/m3 w miejsce
dotychczasowych 30mg/m3. Wartości odniesienia
są uwzględniane przy ustalaniu dopuszczalnych
emisji zanieczyszczeń dla źródeł emisji podczas
procedury uzyskiwania pozwolenia na emisję,
bądź pozwolenia zintegrowanego. Zmiana ta, poprzez ewentualną konieczność ograniczenia emisji
dwutlenku siarki ze źródeł wymagających pozwolenia do poziomu niepowodującego przekroczeń
nowej wartości odniesienia, może spowodować
pewien spadek stężeń dwutlenku siarki we Wrocławiu.
Podobnie może być dla tlenku węgla, którego stężenia w sezonie grzewczym są najwyższe. Wzrost zapotrzebowania na energię cieplną w okresach zimniejszych będzie powodował wzrost jego stężeń.
Znaczący wpływ na stężenia tlenku węgla ma również ruch pojazdów w mieście, co przy prognozowanym wzroście jego natężenia będzie skutkować
zwiększeniem stężeń, szczególnie poza okresem
grzewczym. Realizacja polityki transportowej miasta
i odnawianie się struktury pojazdów, tak jak w wypadku dwutlenku azotu, powinna skompensować
wzrost stężeń tlenku węgla w powietrzu.
W przypadku dwutlenku azotu, którego stężenie we
Wrocławiu zależy głównie od emisji tlenków azotu ze
źródeł komunikacyjnych, należałoby się spodziewać
wzrostu stężeń w powietrzu wraz z prognozowanym
stopniowym wzrostem natężenia ruchu pojazdów
w mieście. Jednakże następuje stopniowa wymiana
pojazdów na nowsze, które spełniają coraz to surowsze normy emisyjne EURO dla silników samochodowych. Drugi z tych trendów będzie równoważył
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Rys. 1.20. Zmiany stężeń średniorocznych benzenu i ołowiu we Wrocławiu w latach 2002-2009
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zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym Wrocławia i innych miast i aglomeracji na terenie kraju. Podobnie jak w przypadku porównania wielkości
emisji pod uwagę wzięto 11 miast aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 300 tys. Wykorzystano
dane Głównego Urzędu Statystycznego opracowane
dla 2008 r., na podstawie informacji przekazanych
przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz wyniki pomiarów stężeń we Wrocławiu,
przedstawione poniżej.
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minimalnej
w innych
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zmiany stężeń w latach 2006-2009 pokazują tendencję powolnego spadku i taki trend można prognozować w latach następnych. Jednakże w roku 2009 r.
w przypadku arsenu i benzo(α)pirenu na stacji przy
ul. Wierzbowej wystąpił znaczny wzrost stężeń, co
wiąże się ze wzrostem stężeń pyłu PM10. W przypadku tych dwóch substancji stężenie może zatem
zależeć od stężenia pyłu PM10 w kolejnych latach.
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CZĘŚĆ B: STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ

Porównano średnie, w danej aglomeracji, stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla,
pyłu zawieszonego PM10, benzenu i ołowiu, których
pomiary prowadzono w ramach monitoringu jakości
powietrza w 2008 r. Jak wynika z porównania jedenastu aglomeracji Wrocław jest miastem o lepszej jakości powietrza niż w innych miastach, z wyjątkiem
stężeń dwutlenku azotu, które plasują miasto na
wysokim miejscu w kraju. Natomiast stężenia pyłu
i benzenu są jednymi z najniższych w Polsce. Niskie,
na tle innych aglomeracji, stężenie pyłu może sugerować korelację z niską emisją pyłu z przemysłowoenergetycznych źródeł emisji.
Jakość powietrza we Wrocławiu pod względem stężeń dwutlenku siarki w porównaniu z innymi miastami w Polsce kształtowała się w 2008 r. na średnim poziomie. Wartości 99,7 percentyla ze stężeń
1-godzinnych wyniosły około 66%, a stężenia średniorocznego około 60% najwyższych wartości dla
Aglomeracji Górnośląskiej. Stanowiły one odpowiednio 99% i 130% wartości średniej i były około
dwukrotnie i około trzykrotnie wyższe od wartości
najniższych. Miejsce Wrocławia w kraju w klasyfikacji aglomeracji miejskich pod względem stężeń dwutlenku siarki odpowiada w przybliżeniu miejscu pod
względem ilości mieszkańców.
Pod względem wielkości stężeń dwutlenku azotu Wrocław znajduje się w czołówce polskich aglomeracji. Wartość średniego 99,8 percentyla ze stężeń
1‑godzinnych wyniosła około 85% najwyższej wartości dla Aglomeracji Krakowskiej i plasowała Wrocław na trzecim miejscu w kraju. Stężenia średnioroczne były niższe od najwyższej wartości (Kraków)
o około 7%, co dało miastu drugie miejsce. Wartości
stężeń percentyla i stężeń średniorocznych we Wrocławiu stanowiły odpowiednio 118% i 143% wartości
średniej i były około dwukrotnie i około trzykrotnie
wyższe od wartości najniższych. W przypadku stężeń
pyłu zawieszonego PM10 Wrocław zajmuje wśród
aglomeracji w Polsce miejsce poniżej wartości średniej. Wartości 90,1 percentyla ze stężeń 24-godzinnych wyniosły około 35%, a stężenia średniorocznego około 40% najwyższych wartości dla Aglomeracji
Krakowskiej. Stanowiły one odpowiednio 80% i 83%
wartości średniej i były o około 30% wyższe od wartości najniższych. Wysokie stężenia pyłu we wszystkich miastach świadczą o dużym zanieczyszczeniu
powietrza aglomeracji miejskich pyłem.
Stężenia średnioroczne tlenku węgla i ołowiu we
Wrocławiu w porównaniu z innymi miastami kształtowały się na średnim poziomie. Wartość stężenia tlenku węgla była niższa od najwyższej wartości
o około 27%, a wartość stężenia ołowiu o około 76%,

plasując miasto na czwartym miejscu w kraju. Stężenie tlenku węgla było około dwukrotnie, a stężenie
ołowiu czterokrotnie wyższe od wartości najniższej.
Stężenie benzenu we Wrocławiu kształtowało się poniżej wartości średniej dla polskich miast, co w porównaniu z aglomeracjami Krakowa czy Bydgoszczy
świadczy o dużo lepszej jakości powietrza w stolicy
Dolnego Śląska. Wartość stężenia średniorocznego
stanowiła około 28% wartości maksymalnej, która
wystąpiła w Aglomeracji Krakowskiej. Średnie stężenie średnioroczne we Wrocławiu wyniosło około
68% wartości średniej i 107% wartości minimalnej
w innych miastach.

1.7. Potencjalne zagrożenia

Jednym z potencjalnych zagrożeń dla stanu powietrza atmosferycznego w miastach może być wzrost
emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych.
Analiza zmian emisji przemysłowych we Wrocławiu
w latach 2005-2009 pokazuje wyraźny trend spadkowy. Zmniejszenie emisji z zakładów nastąpiło z konieczności dostosowania do przepisów prawa ochrony środowiska, które ograniczają nadmierny wzrost
emisji poprzez określenie standardów emisyjnych,
norm jakości powietrza, najlepsze dostępne techniki
oraz oceny oddziaływania na środowisko na etapie
projektowania nowych inwestycji. Działania ograniczające emisję w zakładach spowodowane były również względami ekonomicznymi dzięki oszczędnościom w opłatach za wprowadzanie zanieczyszczeń,
wdrażaniu systemów jakości i zarządzania środowiskowego oraz poprawieniu efektywności produkcji,
a także dzięki ograniczeniu w związku z tym zużycia paliw, surowców i energii. Można zatem mówić
o braku zagrożeń ze strony źródeł przemysłowych
w przyszłych latach.
Nie powinien również stanowić poważnego zagrożenia we Wrocławiu rozwój motoryzacji. Równolegle do prognozowanego wzrostu natężeń ruchu pojazdów trwa stopniowa wymiana pojazdów
na nowsze, które spełniają coraz to surowsze normy emisyjne dla silników samochodowych. Powinno to równoważyć wpływ wzrostu ilości pojazdów
poruszających się po ulicach Wrocławia na stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu. Stan jakości powietrza
w mieście poprawi znacząco oddanie do użytku nowych odcinków obwodnicy śródmiejskiej i budowa
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, które odciążą miasto od ruchu tranzytowego. Pewne zagrożenie stanowić tu może wprowadzenie ewentualnych
opłat na obwodnicy autostradowej, co będzie zniechęcać uczestników ruchu lokalnego do korzystania z niej.
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Czasowego i lokalnego pogorszenia jakości powietrza w mieście należy się spodziewać w związku z organizacją we Wrocławiu Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012. W dniach rozgrywania
meczów nastąpi znaczny wzrost natężenia ruchu
i jego zagęszczenie, szczególnie w rejonie stadionu
miejskiego na Maślicach, co będzie skutkować podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeń w mieście.
Innym czynnikiem, opóźniającym prowadzenie
działań termomodernizacyjnych, jest ograniczenie źródeł ich finansowania, co wynika z likwidacji
gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. Ze względu na ekonomiczne skutki kryzysu
gospodarczego zmniejszyła się również motywacja
mieszkańców miasta do realizacji przyłączeń do sieci ciepłowniczej.
Nieprzewidywalny wpływ na jakość powietrza we
Wrocławiu mogą mieć również warunki meteorologiczne. W przypadku wystąpienia zim z wyjątkowo niskimi temperaturami powietrza w dłuższych
okresach wystąpi wzrost stężeń zanieczyszczeń
w powietrzu. Spowodowane to będzie większą ilością paliw zużytych na cele grzewcze i w związku
z tym znacznym wzrostem emisji spalin. Ze względu na duży udział indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opalanych węglem w produkcji ciepła we
Wrocławiu, w rejonach ich koncentracji może wystąpić znaczne pogorszenie jakości powietrza. Natomiast przedłużanie się okresów suchych poza sezonem grzewczym może powodować wzmożoną
wtórną emisję pyłu.
Sposoby poprawy jakości powietrza i zapobiegania
ewentualnym zagrożeniom zawiera program ochrony powietrza, którego sporządzenie jest niezbędne w przypadku przekroczeń poziomów dopuszczalnych w powietrzu w danej strefie. Ze względu
na przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń opracowywany jest aktualnie przez marszałka województwa dolnośląskiego program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, który
obejmuje również Aglomerację Wrocławską.

STRESZCZENIE

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza we Wrocławiu jest przemysł, w tym energetyka
zawodowa. Zanieczyszczeniami o największej emisji są pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla emitowane głównie ze spalania paliw oraz lotne
związki organiczne emitowane ze źródeł przemysłowych. Ruch komunikacyjny wprowadza do powietrza głównie zanieczyszczenia gazowe, w tym najwięcej tlenków azotu i tlenków węgla. Jest on także
przyczyną wtórnej emisji pyłu z dróg. Niskie ener-
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getyczne źródła emisji są źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw.
W latach 2006-2009 we Wrocławiu przeprowadzono wiele działań termomodernizacyjnych, które skutkowały ograniczeniem emisji zanieczyszczeń
z niskich źródeł emisji. W porównaniu z 2005 r.
w następnych latach nastąpiło znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych
na terenie Wrocławia. W porównaniu z innymi aglomeracjami miejskimi w kraju Wrocław jest miastem
o emisji zanieczyszczeń poniżej średniej.
We Wrocławiu w latach 2006-2009 prowadzony
był monitoring powietrza, który polegał na pomiarach stężeń wskaźnikowych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Na podstawie wyników pomiarów
jakość powietrza we Wrocławiu można określić jako
niezadowalającą ze względu na występujące corocznie przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10 i benzo(α)pirenu. Kwalifikuje
to strefę Aglomeracji Wrocławskiej do sporządzenia programu ochrony powietrza. Pomiary pokazują szczególny wpływ niskich źródeł emisji w sezonie
grzewczym oraz znaczny wpływ emisji z komunikacyjnych źródeł mobilnych. W porównaniu z innymi aglomeracjami miejskimi w kraju Wrocław jest
miastem o lepszej jakości powietrza, kształtującej się
na średnim poziomie (z wyjątkiem stężeń dwutlenku azotu, które plasują miasto na wysokim miejscu
w kraju).
Obserwując zmiany stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza w latach 2005-2009 trudno prognozować konkretny trend zmienności stężeń w latach
następnych. Możliwe są zarówno lata ze wzrostem
stężeń, jak i spadkiem. Stężenia dwutlenku siarki,
tlenku węgla i częściowo pyłu będą determinowane
głównie warunkami klimatycznymi. Pewną poprawę
w tym zakresie może przynieść kontynuacja programów termomodernizacyjnych. W przypadku dwutlenku azotu i częściowo tlenku węgla, równoległy
do prognozowanego wzrostu ilości pojazdów trend
wymiany pojazdów na nowsze, spełniające coraz to
surowsze normy emisyjne, powinien równoważyć
wpływ transportu na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu we Wrocławiu. Znaczną poprawę powinno
przynieść oddanie do użytku nowych odcinków budowanych i planowanych dróg.
Pewnym zagrożeniem dla jakości powietrza we
Wrocławiu może być organizacja dużych imprez
masowych, związanych ze wzrostem ilości pojazdów w tym okresie oraz ewentualne wprowadzenie
odpłatności za przejazd Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Czynnikami ekonomicznymi, które
opóźniają prowadzenie działań termomodernizacyj-
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nych są likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska oraz skutki kryzysu gospodarczego, jakie odczuli mieszkańcy miasta.

ABSTRACT

Industry, including the commercial power sector, is
the primary source of air pollution in Wrocław. The
largest pollutant emissions are seen for dust, sulphur
dioxide, nitrogen oxides and carbon oxides emitted
mainly from the combustion of fuels as well as volatile organic products emitted from industrial sour-
ces. Transportation introduces mainly gas pollutants
into the air, with the greatest portion of nitrogen
oxides and carbon oxides. Transportation is also the
cause of secondary dust emission from roads. The
source of pollutant emissions from fuel combustion
are low emission energy sources.
A number of thermal modernisation actions were
pursued in 2006-2009 in Wrocław contributing to
reduction in pollutant emissions from low emission sources. A marked decline in pollutant emission
from industrial sources has been seen in the following years against 2005 figures in the Wrocław area.
Wrocław, compared to other urban agglomerations
in Poland, is the city having pollution emissions below the average. Air monitoring was held between
2006 and 2009 in the city with indicative concentrations of gas and dust pollutions measured. The qua-
lity of air in the city on the basis of measurements
results can be considered unsatisfactory, as the permitted levels of PM10 suspended dust and benzo(a)
pyrene are exceeded annually. This qualifies the
Wrocław Agglomeration zone to establish an air protection programme. Measurements reveal a special
impact of low emission sources in the heating season
and the significant impact of emissions from mobile
means of transport. Compared to other urban agglomerations nationwide, Wrocław is the city with
better air quality being around the average level (except for nitrogen dioxide concentrations that rank
the city on the high position countrywise).
By observing variations in the main air pollution
concentrations between 2005 and 2009 it is hard to
project any specific tendency in the variation of concentrations in the coming years. The years are possible where concentrations will be on the rise but also
on the decline. SO2, CO and partially dust concentrations will be mostly dependent upon climate conditions. A certain improvement in this regard can
be achieved by carrying on thermal modernisation
programmes. For NO2 and to some extent for CO,
a trend of replacing cars with new cars meeting increasingly stringent emission norms parallel to the

projected growth in the number of vehicles should
balance out the impact of transport on air pollution
concentrations in Wrocław. A significant improvement should be achieved by putting into use the new
sections of the roads that are being constructed or
planned. A certain threat to the quality of air may
be large public events with more cars arriving to the
city in that period. Another threat is a fee that may
be introduced for using the Wrocław Motorway Bypass. The economic factor delaying thermal modernisation is the fact that the commune and Poviat environmental protection funds have been closed and
also the aftermaths of the economic downturn that
has affected all the residents.
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2. HAŁAS
2.1. Charakterystyka oraz identyfikacja źródeł
hałasu

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane,
nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe
dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Z fizycznego
punktu widzenia, dźwięki są to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego (gazu, cieczy lub ośrodka stałego). Drgania te mogą być rozpatrywane jako oscylacyjny ruch cząstek ośrodka względem położenia
równowagi, wywołujący zmianę ciśnienia ośrodka
w stosunku do wartości ciśnienia statycznego (atmosferycznego).
Ta zmiana ciśnienia (czyli zaburzenie równowagi
ośrodka) przenosi się w postaci następujących po sobie lokalnych zagęszczeń i rozrzedzeń cząstek ośrodka w przestrzeń otaczającą źródło drgań, tworząc
falę akustyczną. Różnica między chwilową wartością
ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali akustycznej
a wartością ciśnienia statycznego (atmosferycznego)
jest zwana ciśnieniem akustycznym „p”, wyrażanym
w Pa. Ze względu na szeroki zakres zmian ciśnienia akustycznego – od 2·10-5 do 2·102 Pa powszechnie stosuje się skalę logarytmiczną i w konsekwencji
używa się pojęcia „poziom ciśnienia akustycznego L”,
wyrażany w dB.
Hałas jest najpowszechniejszym zanieczyszczeniem
środowiska i towarzyszy człowiekowi w każdym miejscu i od najwcześniejszych lat jego życia. Rośnie też
zainteresowanie wpływem hałasu na zdrowie. Skutki
oddziaływania hałasu są przedmiotem wielokierunkowych badań mających nie tylko określić stopień
jego szkodliwego wpływu na człowieka, ale przede
wszystkim wyznaczyć wartości dopuszczalnego narażenia dla zapewnienia ochrony zdrowia.
Parametrami opisującymi hałas są m.in. natężenie,
widmo częstotliwościowe oraz czas pracy źródła. Ze
względu na rosnącą uciążliwość hałasu kraje członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły ujednolicone przepisy prawne nadające walce z tym zjawiskiem
znacznie większy priorytet, czyniąc go jednym z najważniejszych problemów dotykających mieszkańców terenów silnie zurbanizowanych. Wymagania
postawione przez UE obligują zarządców dużych
miast do wykonywania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem.
Do głównych źródeł hałasu, kształtujących klimat
akustyczny w mieście, należą transport (samochodowy, tramwajowy, lotniczy, kolejowy) oraz przemysł.
Struktura sieci drogowej Wrocławia ma kształt
promienisty i jest silnie zorientowana na centrum
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miasta. Ponadto przez Wrocław przebiegają drogi
krajowe nr 5, 8, 94, na krótkim odcinku granicy miasta autostrada A4, a w Bielanach Wrocławskich przy
granicy miasta znajduje się węzeł autostrady i dróg
nr 5 oraz 35. Przez teren miasta przebiega również 14
dróg wojewódzkich.
Długość ulic zlokalizowanych we Wrocławiu wynosi łącznie 1382,0 km (w tym ok. 4% to drogi krajowe), na których średnie natężenie ruchu wynosi
1025 poj/h (źródło: GUS 2008 r.).
Ruch drogowy stanowi dominujące źródło hałasu, a ciągły wzrost ilości pojazdów zarówno osobowych, jak i ciężarowych sprawia, że problem staje się
bardziej dotkliwy dla mieszkańców miasta. Największą uciążliwość stanowią drogi krajowe przejmujące
większość ruchu tranzytowego.
Rozległa sieć tramwajowa Wrocławia jest jedną z większych w kraju. Jej całkowita długość wynosi około 199 km, na których zlokalizowano 366 przystanków. Punktami położonymi najdalej od centrum,
a wchodzącymi w skład linii tramwajowej, są Leśnica (na północnym zachodzie) oraz Klecina (na południu). Komunikacja tramwajowa nie obsługuje jednak wielu gęsto zamieszkanych osiedli, takich jak
Kozanów, Psie Pole, Gaj czy Zakrzów, zatem linie autobusowe stanowią tu równie powszechny środek
transportu. Natężenie ruchu tramwajów na najbardziej ruchliwych liniach dochodzi nawet do 67 przejazdów w porze dnia i do 10 nocą.
Na terenie miasta znajduje się 10 dworców, połączonych liniami kolejowymi o długości 192 km. Z Wrocławia wychodzą linie w kierunkach: Leszno – Poznań, Opole – Lubliniec, Legnica – Zgorzelec, Głogów
– Zielona Góra, Kłodzko – Kudowa-Zdrój, Wałbrzych
– Jelenia Góra, Oleśnica – Ostrów Wielkopolski.
Średnie natężenie ruchu pociągów osobowych,
zmierzone w ramach monitoringu przeprowadzonego na potrzeby opracowania mapy akustycznej
Wrocławia, wynosiło od 5 do 14 pociągów w dzień.
W porze wieczornej liczba pociągów zmniejsza się
do maksymalnie 4, a nocą odnotowano przejazdy
maksymalnie 2 pociągów.
Obserwowane natężenie ruchu pociągów towarowych w dzień osiągnęło wartość 11 przejazdów.
W porze wieczornej natężenie to obniżyło się do
5 przejazdów, natomiast w porze nocy wzrosło do
maksymalnie 7 przejazdów.
Wrocław posiada międzynarodowe lotnisko Port
Lotniczy Wrocław Strachowice im. Mikołaja Kopernika, leżące w południowo-zachodniej części miasta, w odległości około 10 km od centrum, w obrębie Strachowic. Łączna powierzchnia lotniska to
857,0 ha, z czego większa część znajduje się na terenie
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miasta Wrocław, a mniejsza południowo-wschodnia
część leży na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
Lotnisko wrocławskie jest ważnym węzłem komunikacyjnym ruchu lotniczego na terenie kraju i największym tego typu obiektem w południowo-zachodnim rejonie Polski.
Większość powierzchni znajdujących się w strefie
bezpośrednio przylegającej do lotniska użytkowana jest rolniczo: grunty orne, sady, łąki i pastwiska.
Sporadycznie występują lasy i zalesienia, miejscami
– powierzchnie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i powierzchnie zabudowy zagrodowej. Istniejąca zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zagrodowa (rolnicza) praktycznie skupiona jest na obszarach
wsi i miasteczek gminy Kąty Wrocławskie oraz osiedli wrocławskich.
Ponadto na terenie miasta zlokalizowane jest wiele
obiektów przemysłowych będących źródłem hałasu
emitowanego do środowiska. Klimat akustyczny wokół każdego zakładu przemysłowego zależy od wielu
czynników, przede wszystkim od rodzaju, liczby oraz
sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu na terenie zakładu, skuteczności zabezpieczeń akustycznych poszczególnych źródeł oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu zagrożonego oddziaływaniem
hałasu.
Najbardziej uprzemysłowione obszary znajdują się
na zachodzie centralnej części miasta (Grabiszyn),
a także w części północnej (rejon ulicy Żmigrodzkiej) i północno-wschodniej.

2.2. Monitoring środowiska akustycznego

Ochrona przed hałasem, w rozumieniu ustawy
Prawo ochrony środowiska, polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na
tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu
co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Realizacja tego zapisu wymaga znajomości klimatu akustycznego środowiska. Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek dokonywania takiej oceny
dla terenów:
–– aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż
100 tys.,
–– terenów poza aglomeracjami, położonych
w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg,
linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,
–– innych terenów wskazanych w powiatowym
programie ochrony środowiska.

Obowiązek wykonywania map akustycznych ciąży
na starostach oraz na zarządcach dróg i obiektów negatywnie oddziałujących akustycznie.
Podstawowym celem prowadzenia monitoringu hałasu komunikacyjnego jest zbieranie informacji dotyczących terenów zamieszkania i wypoczynku
człowieka, charakteryzujących się wysokimi poziomami dźwięku, analizowanie i formułowanie wniosków oraz przekazywanie sporządzonych ocen klimatu akustycznego władzom samorządowym oraz
administratorom terenów w celu podejmowania
działań zmierzających do likwidacji zagrożeń i poprawy warunków życia ludności na tych terenach.
Doprowadzenie stanu klimatu akustycznego do
stanu przestrzegającego wyznaczonych norm jest
w chwili obecnej, ze względów ekonomicznych,
przedsięwzięciem praktycznie niemożliwym do zrealizowania, nawet dla najbogatszych społeczeństw.
Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się program ochrony środowiska przed hałasem, którego
celem jest dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego.
Pogarszanie się z roku na rok stanu klimatu akustycznego spowodowane jest rozpowszechnieniem
komunikacji samochodowej oraz faktem, że transport ten odbywa się w sąsiedztwie obiektów wymagających ochrony przed hałasem. Problem ten nasila się szczególnie przy trasach szybkiego ruchu oraz
w dużych i średnich aglomeracjach miejskich. Hałas pochodzący od transportu drogowego jest bardzo zróżnicowany, gdyż nie jest on związany tylko
z jakością i stanem technicznym samochodów, ale
przede wszystkim ze stanem dróg. Uciążliwość hałasu komunikacyjnego w dużych skupiskach miejskich
wynika zarówno z przestarzałych i niedostosowanych do współczesnych wymogów układów komunikacyjnych miast, jak i ze złego stanu technicznego
środków komunikacji miejskiej oraz złego stanu nawierzchni i torowisk tramwajowych.
W styczniu 2008 r. powstała Mapa akustyczna Wrocławia. Na podstawie pomiarów i obliczeń przeprowadzonych do jej sporządzenia opracowano w październiku 2008 r. Program ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Wrocławia, przyjęty uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia nr XXXII/1090/09. Program,
który stanowi strategiczny dokument wyznaczający
zasady działań prowadzących do minimalizacji ponadnormatywnych oddziaływań związanych z emisją
hałasu na terenie miasta Wrocławia, opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r., Nr 71, poz. 1561.
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Na etapie sporządzania Mapy akustycznej Wrocławia wykonano pomiary hałasu drogowego, przemysłowego oraz lotniczego, na podstawie których
zaproponowano warunki monitoringu hałasu na terenie miasta. W mapie akustycznej wykorzystano
również wyniki pomiarów przeprowadzonych na
potrzeby analiz porealizacyjnych, pomiarów hałasu
przy drogach krajowych i innych opracowań zawierających użyteczne dane. Dane wejściowe stanowiło:
838 wyników pomiarów dla hałasu drogowego, 16
dla hałasu kolejowego oraz 55 dla hałasu pochodzącego od zakładów przemysłowych.
W Programie ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Wrocławia zaproponowana została ideowa
koncepcja pomiarów, polegająca na prowadzeniu monitoringu hałasu i natężenia ruchu w 8-12 punktach
pomiarowych zlokalizowanych przy głównych trasach
wylotowych z miasta (ul. Karkonoska, ul. Bolesława
Krzywoustego/Sobieskiego, ul. Średzka oraz ul. Buforowa) oraz przy głównych węzłach komunikacyjnych
(Rondo Reagana, pl. Jana Pawła II oraz skrzyżowanie
ulic Hallera i Powstańców Śląskich).
Wyniki pomiarów hałasu w punktach monitoringu
ciągłego posłużą do kalibracji kolejnej mapy akustycznej przewidzianej do wykonania w roku 2012 (5 lat
od zakończenia prac nad aktualną mapą akustyczną)
oraz do kalibracji modelu sieci transportowej, które to
przyniosą odpowiedzi na zasadnicze pytania o skuteczność i efektywność działań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem i pozwolą
na dokładną charakterystykę trendów zmian dotyczących uciążliwości hałasowej Wrocławia.
Dla hałasu przemysłowego, zgodnie z art. 115a ust.
1 ustawy POŚ, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska na podstawie pomiarów
własnych, pomiarów dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub pomiarów
podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że
poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Wyniki pomiarów hałasu przemysłowego, przeprowadzone w ostatnich latach przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu na
terenie całego województwa dolnośląskiego, wskazują, że przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
rejestruje się średnio w około 50% kontrolowanych
zakładów (źródło: GUS). Skala tych przekroczeń jest
znacznie zróżnicowana. Porównanie danych określających mierzone obecnie wielkości odstępstw od dopuszczalnych poziomów hałasu, z danymi zebranymi na początku lat 90., wskazuje na względną, wolno
postępującą poprawę w tym zakresie.
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Według danych WIOŚ z 2009 r., w wyniku złożonych przez mieszkańców Wrocławia wniosków
w sprawie uciążliwego hałasu, rozpatrzono 19 interwencji. Na podstawie przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu kontrolnych pomiarów poziomów dźwięku
w środowisku prowadzone były trzy postępowania,
w wyniku których wydano decyzje administracyjne
ustalające dopuszczalne poziomy hałasu.
Na terenie Wrocławia brak jest zakładów umieszczonych na „Liście najbardziej hałaśliwych zakładów
(działalności) w Polsce, wg badań WIOŚ” w latach
2007-2008 r. (źródło: GIOŚ).
W następnym rozdziale informatora przedstawiono wnioski z badań i symulacji przeprowadzonych
na potrzeby wykonania wyżej wspomnianej Mapy
Akustycznej Wrocławia, która jest aktualnie jednym
z ważniejszych i obszerniejszych źródeł informacji
na temat stanu klimatu akustycznego w mieście.

2.3. Mapa Akustyczna Wrocławia

Sporządzona w roku 2008 Mapa Akustyczna Wrocławia [5] jest pierwszym tego typu opracowaniem.
Stan środowiska akustycznego w obrębie miasta,
przed przystąpieniem do realizacji mapy w 2007 r.,
scharakteryzowany był jedynie szczątkowo poprzez
pomiary monitoringowe przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w latach wcześniejszych.
Miarodajnymi wskaźnikami oceny hałasu, w przypadku sporządzania map akustycznych, są długookresowe średnie poziomy dźwięku LDWN oraz LN. Ich
wartości zależą bezpośrednio od rodzaju zagospodarowania terenu, źródła hałasu oraz pory doby. Jako dane
wejściowe do opracowania mapy akustycznej wykorzystano 838 wyników pomiarów dla hałasu drogowego, 16 dla kolejowego oraz zbadano 55 zakładów przemysłowych. Obliczenia i analizy prowadzone na etapie
sporządzania Mapy Akustycznej Wrocławia pozwoliły na wskazanie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Wyniki przeprowadzonych
obliczeń dla poszczególnych źródeł hałasu zostały pokazane w formie graficznej jako załączniki do mapy
i zamieszczone na stronach internetowych miasta.
W ramach realizacji mapy akustycznej przeprowadzono kompleksowe pomiary hałasu drogowego
(włącznie z tramwajowym), kolejowego oraz lotniczego. Uzyskane wyniki posłużyły do sporządzenia
kompletnego modelu obliczeniowego obrazującego
stan klimatu akustycznego na terenie miasta Wrocławia. Na etapie sporządzania Mapy Akustycznej wyznaczono również obszary ciche, dla których dotrzymane są standardy akustyczne środowiska.
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Rys. 2.1. Mapa akustyczna Wrocławia – wskaźnik LDWN

Rys. 2.2. Mapa akustyczna Wrocławia – obszary ciche

2.3.1. Hałas drogowy
Ocena klimatu i uciążliwości hałasowej miasta, wykonana na podstawie mapy akustycznej, pozwoliła
zidentyfikować obszary zagrożone ponadnormatywnym hałasem, które sklasyfikowano wg skali uciążliwości jako obszary, na których stan środowiska
określa się jako „niedobry”, czyli obszary na których
występują przekroczenia do 10 dB, obszary na których stan środowiska określa się jako „zły”, czyli obszary na których występują przekroczenia większe
niż 10 dB oraz obszary na których panują warunki

„bardzo złe”, na których zidentyfikowano przekroczenia większe niż 20 dB.
Ustalono, że obszar zagrożony długookresowym hałasem drogowym (LDWN) w granicach Wrocławia, na
którym zidentyfikowano przekroczenia do 10 dB, stanowi 35,3 km2. Liczba ludności zamieszkałej w tych
warunkach akustycznych to 127 212 osób w około
42 400 lokalach mieszkalnych. Powierzchnia obszarów w granicach Wrocławia zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LDWN), na których zidentyfikowano przekroczenia powyżej 10 dB, to około
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jako „złe” (od 10 do 20 dB wartości przekroczenia)
wynosi 33 688 osób zamieszkałych w 11 229 lokalach mieszkalnych. Powierzchnia obszarów w granicach Wrocławia zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LN), na których stan środowiska
określa się jako „bardzo zły” (przekroczenia powyżej
20 dB) stanowi 0,013 km2. Liczba ludności zamieszkałej w warunkach akustycznych określanych jako
„bardzo złe” wynosi 326 osób zamieszkałych w 108
lokalach mieszkalnych. Na obszarze o „złych” i „bardzo złych” warunkach akustycznych w porze nocy
mieszka 34 tys. osób.

Rys. 2.3. Liczba ludności narażona na hałas drogowy,
przekroczenie wskaźnika LDWN
90000
78803

80000

Liczba ludności

70000
60000
48409

50000
40000
30000

17501

20000
10000

1778

8

0
0-5 dB

5-10 dB

10-15 dB

15-20 dB

105

>20 dB

2.3.2. Hałas kolejowy
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2.4. Przeobrażenia układu komunikacyjnego
miasta mające wpływ na klimat akustyczny

Mapa akustyczna Wrocławia wykonana w 2008 r.
była pierwszym opracowaniem diagnozującym stan
klimatu akustycznego na terenie miasta Wrocławia,
zatem możliwości oceny trendu zmian w poprzedzającym okresie są bardzo ograniczone. Przeprowadzenie kompleksowych analiz i tendencji zmian klimatu
akustycznego na terenie miasta będzie możliwe po
wykonaniu kolejnej mapy akustycznej w roku 2012.
Obecnie na terenie miasta prowadzi się wiele inwestycji drogowych, po ukończeniu których stan
klimatu akustycznego ulegnie znaczącej poprawie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prace związane z budową obwodnic. Ich głównym zadaniem jest
wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta, poprawa bezpieczeństwa i płynności
ruchu. Równocześnie realizowane są trzy projekty
obwodnic:
–– Autostradowa Obwodnica Wrocławia (AOW),
–– Śródmiejska Obwodnica Wrocławia (ŚOW) –
realizowany etap I oraz planowany etap II,
–– Wschodnia Obwodnica Wrocławia (WOW).
Rys. 2.5. Poglądowy przebieg obwodnic miasta Wrocławia.

2.4.1. Autostradowa Obwodnica Wrocławia (AOW)
Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia,
poprowadzonej północno-zachodnim obrzeżem
miasta, ma się zakończyć w roku 2011. Łączna jej
długość wynosić będzie 35,4 km. Autostradowa Obwodnica Wrocławia będzie przejmowała część ruchu
o dalekim zasięgu, znacznie zmniejszając jego udział
na pozostałych drogach. Zmniejszy się zagrożenie
wypadkowe na całej sieci drogowej okolic Wrocławia. Poprawi się bezpieczeństwo na najbardziej zagrożonych obecnie odcinkach dróg: nr 8 (odc. Długołęka – Wrocław i odc. Wrocław – Kobierzyce) i nr
5 (odc. Trzebnica – Wrocław). Przewidziane zostało

kompleksowe zabezpieczenie terenów chronionych
przed hałasem na obszarze oddziaływania inwestycji
poprzez zastosowanie ekranów akustycznych.
2.4.2. Śródmiejska Obwodnica Wrocławia (ŚOW)
Dokończenie budowy II etapu obwodnicy śródmiejskiej miasta Wrocławia, przebiegającej przez centralne
dzielnice miasta w odległości od 3 do 5,5 km od Rynku,
planowane jest na rok 2013. Trasa otwierana jest etapami, około 50% planowanego przebiegu oddano już
do ruchu. Obwodnica jest drogą dwujezdniową o klasie głównej ruchu przyspieszonego (GP), z normalnymi skrzyżowaniami jednopoziomowymi. Obwodnica
śródmiejska służyć ma głównie rozprowadzeniu ruchu wewnętrznego między peryferyjnymi dzielnicami.
Na dwóch odcinkach pasem rozdzielającym obwodnicy poprowadzono wydzielone torowiska tramwajowe.
Po oddaniu do użytkowania Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia spodziewane jest znaczne zmniejszenie
natężenia ruchu pojazdów w ścisłym centrum miasta.
2.4.3. Wschodnia Obwodnica Wrocławia (WOW)
Trasa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia przebiegać
będzie wzdłuż wschodniej granicy miasta od miejscowości Długołęka i zakończy się węzłem z autostradą
A4. Obwodnica ta ma za zadanie przeniesienie ruchu
tranzytowego z mostu Grunwaldzkiego na nowe mosty, które przewidziane zostały w jej ciągu.
2.4.4. Pozostałe zmiany w strukturze drogowej
Wrocławia
Sieć drogowa znajdująca się na terenie miasta podlega ciągłym przeobrażeniom i remontom. Poniżej wymienione zostały pozostałe inwestycje drogowe rozpoczęte w latach 2006-2010, mające znaczny wpływ
na kształt klimatu akustycznego Wrocławia.
Zmiany przeprowadzone:
–– przebudowa pl. Grunwaldzkiego w ciągu drogi
krajowej nr 8,
–– przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu wraz z wymianą torowiska tramwajowego,
–– przebudowa ul. Wyścigowej,
–– przebudowa ul. Grabiszyńskiej w ciągu drogi
krajowej nr 5, od ul. Pereca do pl. Srebrnego,
–– przebudowa pl. Kromera oraz mostów Warszawskich.
Zmiany prowadzone:
–– przebudowa pl. Bema wraz z dochodzącymi ul.
Sienkiewicza i Drobnera,
–– przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 – etap II na wysokości stadionu piłkarskiego Euro 2012,
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–– budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej
z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I;
–– przebudowa ul. Świeradowskiej,
–– przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395,
–– budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu
stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu.
–– przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od
ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej.
Zmiany planowane:
–– przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi
krajowej nr 94,
–– przebudowa ul. Pułaskiego w ciągu drogi krajowej nr 8.
Na potrzeby opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia wykonano wiele analiz skuteczności ograniczenia
nadmiernego oddziaływania dzięki realizacji przewidzianych w nim zadań.

2.5. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia

Podstawowym dokumentem dotyczącym oceny i zarządzania hałasem w środowisku jest dyrektywa 2002/49/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. UE.L.02.189.12).
Wcześniej w roku 2000 opublikowano także dyrektywę
dotyczącą hałasu emitowanego przez urządzenia pracujące w środowisku zewnętrznym.
Wprowadzenie tych dyrektyw było spowodowane niezadowalającymi rezultatami dotychczasowych
działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w porównaniu z działaniami odnoszącymi się
do innych komponentów środowiska i nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Zwrócono przy tym uwagę na niedostateczne zaangażowanie zarówno rządów, jak i społeczeństw w efektywną walkę z hałasem
środowiskowym. Ostatecznie, pomimo zaangażowania znacznych środków finansowych, stan klimatu akustycznego ulegał systematycznemu pogorszeniu. Zgodnie z programem implementacji dyrektywy
2002/49/WE problematyka ochrony środowiska traktowana jest w Unii Europejskiej jako jeden z priorytetów. Przed naszym krajem staje więc wcale niełatwe, podstawowe zadanie sprostania wymaganiom
UE w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii, w skład
której zalicza się m.in. problematykę ochrony i właściwego kształtowania klimatu akustycznego. Obecnie
Unia Europejska znajduje się w okresie przyspieszenia
praktycznych działań w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem, przyjmując i realizując tzw. nową politykę hałasową (Future Noise Policy).

107

25 czerwca 2002 r. ustanowiona została dyrektywa
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady
w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku.
Regulacje wynikające z tej dyrektywy zostały przetransponowane do polskiego ustawodawstwa (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami, zwana dalej POŚ), a jednym z istotniejszych uregulowań zarówno dyrektywy, jak w jej
następstwie krajowych aktów prawnych, jest wprowadzenie obowiązku realizacji map akustycznych,
a następnie na ich podstawie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.
Obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada obowiązek tworzenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla aglomeracji liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Wrocławski program
[7] poprzedzony został realizacją mapy akustycznej.
Zakresem Programu ochrony środowiska przed hałasem objęto obszar miasta Wrocławia, na którym
występują zagrożenia akustyczne w środowisku, zidentyfikowane na etapie sporządzania mapy akustycznej. Dotyczą one głownie terenów chronionych,
w tym zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
gdzie na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu
narażona jest największa liczba ludzi. Tereny te zlokalizowane są głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych drogowych, w tym także linii tramwajowych,
przebiegających w sąsiedztwie obszarów zamieszkania i charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
program został uchwalony przez Radę Miasta Wrocławia. Program ochrony środowiska przed hałasem
aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat, a także
w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu przedstawionego w programie.
W rozumieniu Prawa ochrony środowiska (art.
112 POŚ) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Cel ten ma być osiągany poprzez utrzymanie
poziomu hałasu poniżej lub na poziomie wartości
dopuszczalnej, a tam, gdzie normy nie są dotrzymane, należy dążyć do zmniejszenia hałasu co najmniej
do dopuszczalnego. W wyniku przeprowadzonych
badań oraz wykonanej inwentaryzacji potrzeb, określono cel strategiczny oraz zadania krótko- i średniookresowe. Wszystkie wyszczególnione zadania realizują cel strategiczny.
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2.5.1. Cele Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Wrocławia
Celem strategicznym ustalonym w programie jest
zmniejszenie liczby mieszkańców Wrocławia zagrożonych ponadnormatywnym hałasem o około 50%
do roku 2025. Cel strategiczny w okresie, dla którego
opracowany został program, realizowany będzie poprzez wykonanie zadań średniookresowych do roku
2015 oraz krótkookresowych do roku 2011.
Zadania średniookresowe przyjęte do realizacji
w przedziale czasowym do roku 2015 to:
–– realizacja budowy Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia, poprowadzonej północno-zachodnim obrzeżem miasta. 15 kwietnia 2003 r. wydana została decyzja wojewody dolnośląskiego
Nr I-P-1/03 o ustaleniu lokalizacji autostrady
A8 dla odcinka obwodnicy Wrocławia w województwie dolnośląskim,
–– dokończenie budowy II etapu obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia,
Zaplanowane zadania krótkookresowe, z terminem
realizacji do roku 2011, to:
–– opracowanie koncepcji i rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem
komunikacyjnym,
–– rozwinięcie koncepcji Systemu Mapy Akustycznej,
–– ograniczenie hałasu w szkołach i przedszkolach,
–– systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni dróg, remonty ulic podstawowej sieci komunikacyjnej,
–– eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta,
–– promowanie dbałości o klimat akustyczny.
Zasadnicze zadania stawiane w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia
przedstawiono w tabeli 2.1.
2.5.2. Koncepcja działań zabezpieczających środowisko przed hałasem
Koncepcja, powstała na etapie opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Wrocławia [7], zakłada racjonalne prowadzenie poli-

tyki rozwoju przestrzennego Wrocławia, ukierunkowane na zmniejszenie skali narażenia mieszkańców
miasta na nadmierny hałas, zwłaszcza na mający największy zasięg przestrzenny hałas emitowany przez
środki transportu. Realizując ten cel należy jednocześnie nie dopuścić do pogarszania się klimatu akustycznego na terenach, gdzie warunki akustyczne są
zadowalające.
Ustalono, że w obecnej sytuacji istotne staje się
podjęcie działań mających na celu optymalizację
strumienia ruchu. Jednym ze sposobów polepszenia
komunikacji jest wdrożenie i zastosowanie systemu
umożliwiającego wykorzystanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w celu
zwiększenia bezpieczeństwa transportu, zwiększenia
jego efektywności i wygody oraz, przede wszystkim,
zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na
środowisko naturalne.
Działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego miasta powinny także koncentrować się
na ograniczeniu emisji akustycznej podstawowych
źródeł hałasu, tj. komunikacji samochodowo-tramwajowej.
W szczególnie newralgicznych punktach możliwe
jest wprowadzenie, a następnie egzekwowanie, ograniczeń prędkości ruchu pojazdów (podczas wykonywania badań stwierdza się w pewnych rejonach
miasta, zwłaszcza w późnych godzinach wieczornych, częste przypadki jazdy z prędkościami znacznie przekraczającymi dopuszczalne). Istotna jest
również poprawa jakości i ewentualna wymiana nawierzchni jezdni w ramach prowadzonych prac remontowych, w szczególności, eliminacja nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku nawierzchni
asfaltowych poleca się stosowanie specjalnych odmian asfaltu o zwiększonej porowatości. Osiągalne
tą drogą zmniejszenie emisji akustycznej może wynosić kilka decybeli. Zmniejszenie uciążliwości akustycznej komunikacji tramwajowej, której wykorzystanie jest uzasadnione względami ekologicznymi
i ekonomicznymi, można osiągnąć poprzez właściwy dobór typu eksploatowanych tramwajów. Emisja
hałasu zewnętrznego charakterystyczna dla danego

Tab. 2.1. Główne zadania proponowane w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia
Zadanie
Realizacja budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
Ukończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia
Rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym
Rozwinięcie koncepcji Systemu Mapy Akustycznej
Analiza możliwości ograniczenia wpływu hałasu komunikacyjnego w szkołach i przedszkolach
Monitoring hałasu
Systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni dróg, remonty ulic podstawowej sieci komunikacyjnej
Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta
Promocja dbałości o klimat akustyczny

Czas realizacji
2011
2012
2010-2012
2012
2011
2010-2012
2009-2013
2008-2012
2008-2012

2. HAŁAS

typu taboru zależna jest od gabarytów i masy wagonów tramwajowych, liczby wózków kołowych w wagonie i ich konstrukcji (typu hamulców, istnienia lub
braku układów smarowania obrzeży kół), zalecanej lub stosowanej liczby wagonów w składzie, rozwiązań układu elektrycznego, w szczególności typu
przetwornicy i rodzaju układu chłodzenia. Podobnie
jak w przypadku hałasu emitowanego przez samochody, uciążliwość akustyczną komunikacji tramwajowej można ograniczyć również poprzez zmniejszenie prędkości ruchu, co powinno się wprowadzić na
najbardziej newralgicznych odcinkach. Szczególne
znaczenie ma też konstrukcja torowiska (wydzielone lub wbudowane w jezdnię, z różnymi sposobami
mocowania szyn i rodzajem materiałów użytych do
podłoża) i jego stan techniczny.
Udokumentowana badaniami znaczna rozpiętość mocy akustycznych linii tramwajowych stwarza możliwość aktywnego ograniczania emisji hałasu podczas modernizacji i remontów istniejących
torowisk oraz taboru. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zwiększania zasobów eksploatowanego
taboru oraz rozbudowy i modernizacji sieci tramwajowej winny uwzględniać aspekt akustyczny.
Po wyczerpaniu dostępnych metod ograniczenia
emisji hałasu u źródła, pozostają do dyspozycji działania zmniejszające propagację hałasu do środowiska. Efekt ten można osiągnąć poprzez zastosowanie
ekranów akustycznych, tj. naturalnych lub sztucznych przeszkód, zakłócających propagację fali akustycznej na drodze pomiędzy źródłem a punktem
obserwacji. Skuteczność ekranu zależy od wzajemnego usytuowania źródła hałasu i punktu obserwacji,
wysokości i długości ekranu, jego kształtu, grubości, własności powierzchni oraz własności podłoża,
charakteru źródła i widma częstotliwości emitowanego przez nie hałasu. Budowa ekranu wymaga jednak przeznaczenia odpowiedniej powierzchni terenu pod jego konstrukcję, co nie zawsze jest możliwe
w konkretnych warunkach otoczenia. Z tego względu, szczególnie terenochłonne ekrany w postaci wałów ziemnych, powinny być w miarę możliwości
uwzględniane już na etapie planowania przestrzennego, przede wszystkim podczas projektowania przebiegu głównych tras komunikacyjnych, linii tramwajowych lub kolejowych.
Istotnym ograniczeniem realizacyjnym są ogromne koszty tego typu zabezpieczeń akustycznych.
W pewnych sytuacjach jest to jednak jedyny dostępny sposób radykalnej poprawy klimatu akustycznego
środowiska. Dodatkowym problemem jest akceptacja obecności ekranu przez mieszkańców chronionych obiektów. Najchętniej przyjmowane są ekrany
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zielone lub wały ziemne obsadzane zielenią. Pozostałe formy ekranów są na ogół znacznie gorzej oceniane, ewentualną poprawę sytuacji można osiągnąć
poprzez zaprojektowanie części powierzchni ekranującej w postaci elementów przezroczystych.
Ekrany zielone charakteryzują się niewielką skutecznością, jednakże zdecydowanie zmniejszają dokuczliwość hałasu komunikacyjnego poprzez zachodzącą, już przy kilkumetrowej szerokości pasa zieleni,
niemal całkowitą eliminację wysokoczęstotliwościowych składowych hałasu (piski, zgrzyty) oraz maskowanie hałasu przez szelest liści, co również zmniejsza
dokuczliwość. Z tych względów, jak również z uwagi na korzystny psychologicznie efekt przesłonięcia
źródła, nie powinny one być eliminowane jako rozwiązanie o niewielkiej skuteczności. Rolę ekranów
mogą z powodzeniem pełnić budynki nie wymagające komfortu akustycznego, takie jak garaże, pawilony
handlowe itp., usytuowane pomiędzy źródłem hałasu a zabudową chronioną. Ze względu na niewielką
ilość takich obiektów w stosunku do liczby budynków podlegających ochronie akustycznej, metoda ta
znajduje ograniczone zastosowanie.
W odniesieniu do części obiektów zachodzi potrzeba rozplanowania pomieszczeń w ich wnętrzach
w taki sposób, aby od strony trasy komunikacyjnej
zlokalizowane były kuchnie, łazienki, korytarze itp.
Istotne znaczenie ma także – przy określonej odległości obiektu chronionego od trasy komunikacyjnej
– charakter linii zabudowy w odniesieniu do źródła
hałasu.
Kolejną metodą zmierzającą do ograniczenia
uciążliwości powodowanych oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego jest zwiększanie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach, w szczególności stolarki okiennej. Działania
takie winny być podejmowane – po wyczerpaniu dostępnych możliwości poprawy klimatu akustycznego
w otoczeniu chronionej zabudowy – zwłaszcza w odniesieniu do obiektów wymagających szczególnego
komfortu akustycznego, takich jak szpitale lub żłobki. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza dla obszaru ścisłego centrum miasta, charakteryzującego się
największą koncentracją zabudowy, uniemożliwiającą stosowanie innych metod. Zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych na ogół
jednak nie satysfakcjonuje w pełni mieszkańców budynków eksponowanych na nadmierny hałas, ponieważ wpływa jedynie na klimat akustyczny pomieszczeń przy zamkniętych oknach.
Kolejną metodą zmierzającą do ograniczenia uciążliwości hałasowej mieszkańców miasta jest perspektywiczne planowanie przestrzenne uwzględniające
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aspekty ochrony przed hałasem, a zatem, głównie odpowiednie lokalizowanie obiektów mogących stanowić źródła hałasu, najlepiej w pewnej odległości od
obszarów zamieszkanych, w rejonach przemysłowych.

STRESZCZENIE

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego środowiska. Cel ten
ma być osiągany poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej lub na poziomie wartości dopuszczalnej,
a tam gdzie normy nie są dotrzymane, należy dążyć
do zmniejszenia hałasu, co najmniej do dopuszczalnego. Sporządzona w roku 2008 Mapa akustyczna
Wrocławia jest pierwszym opracowaniem pozwalającym ocenić całościowy kształt klimatu akustycznego.
Obliczenia i analizy przeprowadzone w trakcie prac
nad mapą akustyczną pozwoliły na wskazanie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem
hałasu. Wyniki przekroczeń od poszczególnych źródeł hałasu zostały przedstawione w formie graficznej
i udostępnione na stronie internetowej Wrocławia.
Przeprowadzenie kompleksowych analiz i tendencji zmian klimatu akustycznego na terenie miasta
będzie możliwe po wykonaniu kolejnej mapy akustycznej w roku 2012. Następnym etapem na drodze
poprawy warunków akustycznych na terenie Wrocławia było utworzenie Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Wrocławia, którego zakresem objęto obszar występowania zagrożeń akustycznych w środowisku, zidentyfikowanych na etapie
sporządzania mapy akustycznej. Dotyczą one głównie terenów chronionych, w tym zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, gdzie na ponadnormatywne
oddziaływanie hałasu narażona jest największa liczba ludzi. Tereny te zlokalizowane są głównie wzdłuż
szlaków komunikacyjnych. Program wyznacza kluczowe inwestycje, tj. budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz budowę Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia, po realizacji których spadek liczby
ludności narażonej na ponadnormatywny hałas z zakresu 15 dB do 20 dB wyniesie około 40%.

ABSTRACT

The concept of noise protection is about ensuring the
best possible acoustic condition of the environment.
This is to be achieved by maintaining the noise level
below or at the verge of the permitted value, and efforts should be made to reduce noise at least to the
acceptable level and where standards are not observed, efforts to reduce noise at least to the permitted value. The Acoustic Map for the city of Wrocław
made in 2008 is the first document allowing to assess the overall acoustic climate. The calculations

and analyses made while working over the acoustic
map have allowed to pinpoint the areas exposed to
the excessive noise level. The results of exceedance
from specific noise sources were presented graphically and published at the Wrocław city’s website.
Extensive analyses and acoustic climate change tendencies for the city can be carried out after develo-
ping another acoustic map in 2013. Another phase
on the way to improve acoustic conditions at the area
of Wrocław was establishing “The Wrocław Environmental Noise Protection Programme” covering the
area where acoustic risks existed for the environment, identified at the stage of developing the acoustic map. The risks apply mostly to protected areas,
including multi-family housing developments where
most people is exposed to excessive noise. The areas
are situated chiefly along transport routes. The programme identifies the key investments, i.e. the construction of the Wrocław Motorway Bypass and construction of the Intercity Wrocław Bypass. 40% less
population will be exposed to excessive noise between 15dB and 20dB after implementing the investments.
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3. POLE I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
3.1. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
na środowisko

Człowiek, przebywając w środowisku, poddany jest
oddziaływaniu wielu czynników, w tym biologicznych i fizycznych. Przykładem czynnika fizycznego, z którym można spotkać się zawsze i wszędzie,
jest pole elektromagnetyczne – w przypadku wielkiej
częstotliwości nazywane promieniowaniem elektromagnetycznym. Należy podkreślić, że oba te terminy
obejmują bardzo szeroką grupę zjawisk, których charakterystyka i intensywność jest zasadniczo różna.
Badania wpływu pól elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach na organizmy żywe, w tym
na organizm człowieka, prowadzone są od wielu lat
w różnych ośrodkach naukowych na świecie, także
w Polsce. Posiadane informacje z badań doświadczalnych medycznych i epidemiologicznych pozwalają na
coraz pełniejszą ocenę tego zagadnienia, choć bardzo
wiele szczegółów wymaga jeszcze wyjaśnienia. Nie
ulega wątpliwości, że pole elektromagnetyczne może
powodować różne zmiany w organizmach żywych, jeśli tylko jego intensywność jest dostatecznie duża.
Skutki działania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych zależą nie tylko od intensywności,
lecz także od częstotliwości działającego pola. Za dobrze rozpoznany efekt działania pól wielkiej częstotliwości (powyżej 100 kHz) uznać można tzw. efekt
termiczny, polegający na wzroście temperatury organizmu (np. człowieka) poddanego działaniu promieniowania elektromagnetycznego o odpowiednio dużej gęstości mocy. Takie promieniowanie jest
jednak niespotykane w miejscach przebywania ludzi. W przypadku ekspozycji w polach niskiej częstotliwości (poniżej 100 kHz) efekt ten nie występuje, ale literatura naukowa wskazuje na możliwe inne
oddziaływania tego rodzaju pól, w szczególności pól
o częstotliwości 50 Hz, wytwarzanych zarówno przez
linie napowietrzne, jak i wiele domowych urządzeń
elektrycznych powszechnego użytku (rys. 3.1 i 3.2).
Wielokrotnie wykonywane badania doświadczalne
w polach elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach, przy natężeniach poszczególnych składowych spotykanych w miejscach dostępnych dla
ludzi, także w pobliżu źródeł pól prawidłowo zbudowanych i eksploatowanych, nie ujawniły żadnych
trwałych zmian w organizmach żywych, nie mówiąc
już o jakimkolwiek pogorszeniu stanu zdrowia ludzi, nawet w przypadku długotrwałego przebywania
w polu. Dlatego właśnie większość specjalistów z tego
zakresu uważa, że pola elektromagnetyczne o natęże-
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Rys. 3.1. Wartości natężenia pola elektrycznego spotykane w otoczeniu różnych źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz

Rys. 3.2. Wartości natężenia pola magnetycznego spotykane w otoczeniu różnych źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz

Źródło: Szuba M. (red.), 2008 [7]

Źródło: Szuba M. (red.), 2008 [7]

niach poszczególnych składowych pola, jakie występują w miejscach dostępnych dla ludzi, nie stanowią
dla nich żadnego zagrożenia. Nadal jednak przedmiotem analiz są skutki długotrwałego przebywania
ludzi w polach wytwarzanych przez napowietrzne linie elektroenergetyczne, gdyż wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że pola te mogą
nie być obojętne dla zdrowia.

roboczych od ziemi. Warto podkreślić, że linie tego
rodzaju pracują w układzie trójfazowym i w związku
z tym, rozkłady obu składowych pola (E i H) są nierównomierne, przy czym wartości te szybko zanikają
ze wzrostem odległości od osi linii.
Ze względu na fakt, że w obszarze pomiędzy słupami najmniejsza odległość od ziemi przewodów linii
występuje w okolicach środka przęsła, to tam właśnie
rejestruje się największe wartości obu składowych
pola. Z punktu widzenia możliwości zagospodarowania terenów leżących pod linią i w bezpośrednim
jej sąsiedztwie, interesująca jest szerokości obszaru pod linią, w której natężenie pola elektrycznego
przekracza 1 kV/m, tj. wartość dopuszczalną dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, sprecyzowaną w rozporządzeniu [6]. W przypadku napowietrznych linii 110 kV, w tym także linii
przebiegających przez Wrocław, szerokość tego obszaru w żadnym miejscu nie przekracza 29 m (po
14,5 m od osi linii), a pod wieloma odcinkami linii
jest znacznie mniejsza. Pomimo tych stosunkowo
niewielkich odległości, a także uwzględniając inne
ograniczenia występujące w realizacji obiektów kubaturowych zlokalizowanych w pobliżu linii, linie te
stanowią dość istotne ograniczenie w wykorzystaniu
terenów dla celów budownictwa.
Nieco innym źródłem pól elektromagnetycznych
są stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia
(110, 220 i 400 kV), wykonane najczęściej jako napowietrzne. Na zewnątrz stacji, poza jej ogrodzeniem, wartości poszczególnych składowych pola
elektromagnetycznego są na ogół bardzo niewielkie,
z wyjątkiem obszarów położonych pod wyprowadzeniami liniowymi, co prezentują porównania przedstawione na rys. 3.1. i 3.2.
Coraz częściej, jako źródło pól elektromagnetycznych o znaczących poziomach, wymienia się stacje

3.2. Źródła pól elektromagnetycznych

Ze względu na powszechność występowania w środowisku oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych
o poziomach postrzeganych przez niektórych badaczy, jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, do najważniejszych źródeł pól elektromagnetycznych, zaliczyć należy:
–– napowietrzne linie elektroenergetyczne,
–– obiekty radiokomunikacyjne, w tym przede
wszystkim stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.
Napowietrzne linie elektroenergetyczne
Chociaż krajowy system przesyłowo-rozdzielczy eksploatuje linie napowietrzne o znormalizowanych napięciach wynoszących 110, 220 i 400 kV, to przez teren Wrocławia przebiegają wyłącznie linie o napięciu
110 kV (z wyjątkiem krótkiego odcinka linii 220 kV
prowadzącego do stacji 220/110 kV Klecina). Linie
te są źródłem pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H), które są od siebie wzajemnie niezależne i powinny być wyznaczane odrębnie, zarówno w procesie
obliczeń, jak i pomiarów. Natężenie pola elektrycznego (E) w otoczeniu linii napowietrznej zależy przede
wszystkim od napięcia roboczego linii oraz odległości od ziemi przewodów roboczych, natomiast natężenie pola magnetycznego (H) – od prądu płynącego
przez linię i wspomnianej już odległości przewodów

113

3. POLE I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

transformatorowo-rozdzielcze średniego napięcia
(np. 20/0,4 kV), szczególnie te zlokalizowane w budynkach mieszkalnych. Poziomy obu składowych
pól, których źródłem są przede wszystkim rozdzielnie niskiego napięcia, rejestrowane na zewnątrz
obiektów są jednak znacznie mniejsze niż dopuszczalne.
Obiekty radiokomunikacyjne i radiolokacyjne
W radiokomunikacji wykorzystywane są urządzenia
wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od około 0,1 MHz do około 100 GHz.
Spośród obiektów radiokomunikacyjnych istotnych
z punktu widzenia oddziaływania na środowisko
wymienić należy:
–– radiowo-telewizyjne centra nadawcze, ze względu
na znaczne zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o poziomach ponadnormatywnych,
–– stacje bazowe telefonii komórkowej, ze względu na powszechność występowania.
Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach ponadnormatywnych w otoczeniu
nadawczych urządzeń radiowo-telewizyjnych zależne
są od wielu czynników, m.in. od częstotliwości pracy, charakterystyki promieniowania układów antenowych i ich zysku energetycznego, a także od wysokości
zawieszenia systemów antenowych oraz mocy dostarczonej do układów antenowych.
W przypadku radiowo-telewizyjnych centrów
nadawczych pola elektromagnetyczne o wartościach
wyższych od dopuszczalnych występują w odległościach do kilkuset metrów od miejsca zainstalowania
anten. Jednak pola te występują wyłącznie na znacznych wysokościach nad poziomem terenu, gdyż anteny
nadawcze umieszczane są zazwyczaj na wysokościach
przekraczających 100-200 m nad poziomem terenu.
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej rozpowszechnionym źródłem pól elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego (300 MHz – 300 GHz) są układy
antenowo-nadawcze stacji bazowych telefonii komórkowej. Wykorzystują one trzy pasma częstotliwości
(tab. 3.1), pracując przy niedużych mocach dostarczanych do poszczególnych anten. Ze względu jednak na
znaczne ich zyski energetyczne, zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP) przez każdą z anten,

szczególnie w przypadku anten radioliniowych, jest
relatywnie duża. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej niezależnie od tego czy
anteny nadawcze umiejscowione są na wieży, kominie, czy też nad dachem budynku, zasięgi występowania promieniowania elektromagnetycznego o poziomach ponadnormatywnych nie przekraczają na ogół
kilkudziesięciu metrów od miejsca mocowania anten, przy czym występują one na wysokościach zbliżonych do poziomu zawieszenia układów antenowych.
Pewnym problemem są stacje bazowe, w których na
wspólnej konstrukcji wsporczej (np. wieży) znajdują
się anteny nadawcze kilku operatorów. Rozkład promieniowania wokół tego rodzaju obiektów jest zazwyczaj bardzo złożony, trudny do zidentyfikowania metodami obliczeniowymi, jednak zasięgi występowania
promieniowania o gęstości mocy powyżej 0,1 W/m2
nie przekraczają na ogół 100 m.
Nieco inną grupę źródeł pól elektromagnetycznych stanowią urządzenia radiolokacyjne, stosowane
głównie w wojsku i lotnictwie. Wykorzystując częstotliwości z zakresu od kilkuset MHz do kilkudziesięciu GHz, są źródłem impulsowych pól elektromagnetycznych o dość znacznych mocach promieniowania
w bardzo krótkim czasie trwania impulsu. Pola elektromagnetyczne o poziomach ponadnormatywnych,
w otoczeniu tych urządzeń występują najczęściej na
terenach niedostępnych dla ludności, stąd zazwyczaj
obiekty te nie stanowią żadnego zagrożenia dla środowiska.

3.3. Źródła pól i promieniowania elektromagnetycznego na terenie Wrocławia

Na kształtowanie pola elekromagnetycznego na terenie Wrocławia wpływają wszystkie źródła pól o częstotliwości 50 Hz oraz źródła promieniowania elektromagnetycznego pracujące przy częstotliwościach
z zakresu 0,1 MHz-300 GHz.
Źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości
50 Hz
Do pierwszej grupy należy zaliczyć linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 110 kV i wyższym. Są to
przede wszystkim:

Tab. 3.1. Typowe parametry stacji bazowych telefonii komórkowej GSM i UMTS [9]
System
GSM 900
GSM 1800
(DCS)
UMTS

Moc wyjściowa
Wysokość środka elektrycznego
Zysk energetyczny anteny
Maksymalna moc promieniowana
nadajnika
systemu antenowego
[dBi]
[ERP]
[W]
[m npt.]
10-60
7,5-18
25-50
100-800
10-60

8-21

25-50

30-800

1-80 na nośną

12-18

35-50

100-800 na nośną
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–– odcinek linii 220 kV relacji Świebodzice – Klecina, który w przyszłości, po wybudowaniu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Wrocław
(w okolicach miejscowości Małuszów), zostanie zlikwidowany, a linia zostanie zastąpiona
połączeniem napowietrznym lub kablowym
pracującym na napięciu 110 kV,
–– stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Klecina
(ul. Zabrodzka 13), która w ciągu kilku lat zostanie przebudowana, poprzez wyeliminowanie transformacji na poziomie napięcia 220 kV,
–– stacje elektroenergetyczne 110 kV/ŚN (ŚN –
średnie napięcie), czyli tzw. Główne Punkty Zasilające (GPZ) będące w eksploatacji EnergiaPro
Koncern Energetyczny S.A., których lokalizację
na terenie miasta prezentuje tabela 3.2,
–– linie napowietrzne o napięciu 110 kV, będące w eksploatacji EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A, których relację oraz długość poszczególnych odcinków prezentuje tabela 3.3.
We wcześniejszych fragmentach opracowania
stwierdzono, że oddziaływanie na środowisko pól
elektromagnetycznych wytwarzanych przez stacje
elektroenergetyczne uznać należy za pomijalnie małe,
z wyjątkiem krótkich odcinków wprowadzeń liniowych. Zatem jedynym źródłem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz powodującym określone
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, są napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV.
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
z zakresu częstotliwości 0,1 MHz-300 GHz
Na terenie Wrocławia znajduje się wiele obiektów,
urządzeń i instalacji, które są źródłem pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości. Zaliczyć do
niech należy:
–– stacje bazowe telefonii komórkowej, przy czym coraz częściej w jednej lokalizacji znajduje się kilka stacji wyposażonych w kilka układów antenowo-nadawczych o różnej mocy promieniowanej (EIRP),
eksploatowanych przez różnych operatorów,
–– stacje radiolokacyjne pracujące na potrzeby
lotniska (m.in. stacja naprowadzania zlokalizowana w rejonie ul. Avicenny i stacje umiejscowione na terenie lotniska Strachowice),
–– urządzenia nadawcze wykorzystywane przez radiofonię (przede wszystkim w zakresie UKF) i telewizję (zakres VHF i UHF), usytuowane m.in.
na dachu budynku poczty przy ul. Krasińskiego
oraz na budynku telewizji przy ul. Karkonoskiej,
–– stacje bazowe stałe i ruchome kilkudziesięciu
systemów radiowej radiokomunikacji lądowej
(RRL), wykorzystywane przez różne służby (poli-

cja, wojsko, straż miejska, pogotowie ratunkowe,
straż pożarna itd.), a także przez instytucje i firmy
prowadzące działalność gospodarczą na terenie
miasta (radio taxi, sieć łączności energetyki i gazownictwa, lokalne sieci internetowe itd.).
Dane na temat liczby, lokalizacji, a także podstawowych parametrów technicznych wszystkich tego
rodzaju obiektów gromadzi Urząd Komunikacji
Elektronicznej (UKE) z siedzibą w Warszawie i Delegaturą we Wrocławiu. Według danych uzyskanych
z UKE, na koniec 2009 r. na terenie Wrocławia czynnych było 11 nadawczych stacji radiowych, 4 nadawcze stacje telewizyjne i około 1270 stacji bazowych1
telefonii komórkowej.

3.4. Pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku

Celem przeprowadzania pomiarów pól elektromagnetycznych jest kontrola poziomu wartości charakteryzujących pole (tj. w zależności od częstotliwości: natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
lub gęstości mocy promieniowania), jakie występują w miejscach dostępnych dla ludzi, czyli w obszarach, w których obowiązują wartości dopuszczalne,
sprecyzowane w przepisach [6]. Pomiary tego rodzaju wykonywane są przede wszystkim w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych, stacji nadawczych
radiowych i telewizyjnych, a przede wszystkim w sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowych.
Pierwsze badania pól elektromagnetycznych, jako
element monitoringu zagrożeń środowiskowych,
przeprowadzono w ramach pilotażowego programu
krajowego w 1993 r., powtarzając je później w latach
2001-2003. Wyniki tych pomiarów wykazały, że w badanych miejscach nie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych, ujawniły natomiast kilkakrotny
wzrost poziomu „tła elektromagnetycznego”, co wydaje się zrozumiałe, uwzględniając gwałtowny wzrost
liczby obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, przede wszystkim z zakresu mikrofalowego (stacje bazowe telefonii komórkowej).
Od 2004 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach zadań statutowych, prowadzi w otoczeniu wspomnianych źródeł pól pomiary
o charakterze kontrolnym. Wykonuje je zarówno na
etapie inwestycyjnym (pomiary sprawdzające przed
oddaniem obiektu do użytkowania), jak również
w ramach planowych kontroli obiektów eksploatowanych. Nie należą też do rzadkości pomiary wyko1

Liczby stacji bazowych telefonii komórkowej nie należy
mylić z liczbą obiektów, gdyż na jednym obiekcie (np. wieży, kominie itp.) najczęściej funkcjonuje kilka stacji bazowych, często różnych operatorów
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Tab. 3.2. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych 110/ŚN (GPZ) na terenie Wrocławia
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Obiekt
R-18 Pułaskiego
R-19 Wrocław Zachód
R-101 Walecznych
R-105 Swojec Kont.
R-106 Żelazna
R-1 11 Wilcza
R-112 Pilczyce
R-1 14 Leśnica
R-128 Krzywoustego
R-134 Skarbowców
R-13 6 Żmigrodzka
R-142 Wieczysta
R-145 Pafawag
R-148 Psie Pole
R-1 Klecina
R-144 Długa
R-146 Hutmen
EC-33

Adres
Wrocław, ul. Pułaskiego 46
Wrocław, ul. Klecińska 3
Wrocław, ul. Walecznych 14/26
Wrocław, ul. Byczyńska 23
Wrocław, ul. Żelazna 28
Wrocław, ul. Wilcza 10
Wrocław, ul. Lotnicza 152
Wrocław, ul. Jesiennicka 4
Wrocław, ul. Krzywoustego 22-26
Wrocław, ul. Skarbowców 6
Wrocław, ul. Żmigrodzka 85
Wrocław, ul. Wieczysta 2
Wrocław, ul. Fabryczna 12
Wrocław, ul. Zakrzowska 12
Wrocław, ul. Zabrodzka 13
Wrocław, ul. Długa 53
Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
Wrocław, ul. Łowiecka 24

Łączna moc transformatorów
110/ŚN (MVA)
80
80
80
25
75
63
65
50
56
32
80
80
65
80
–
80
–
–

Tab. 3.3. Zestawienie linii o napięciu 110 kV przebiegających przez teren Wrocławia
Lp.

Oznaczenie

1

Linia 110 kV S-104/S-107

2

Linia 110 kV S-112

3

Linia 110 kV S-112/S-122

4

Linia 110 kV S-121

5

Linia 110 kV S-121/S-122

6
7

Linia 110kVS-122
Linia 110 kV S-123

8

Linia 110 kV S-121/S-123

9
10
11
12

Linia 110 kV S-116/S-117
Linia 110 kV S-118a
Linia 110 kV S-145a
Linia 110 kV S-118a/S-145a

13

Linia 110 kV S-119/S-120

14

Linia 110 kV S-118/S-119

15

Linia 110 kV S-118/S-120

16
17
18
19

Linia 110 kV S-119a/S-120a
Linia 110 kV S-121a
Linia 110 kV S-125b
Linia 110 kV S-121a/S-125b

20

Linia 110 kV S-124/S-126

21

Linia 110 kV S-124/S-126

22
23

Linia 110 kV S-124
Linia 110 kV S-125

24

Linia 110 kV S-124/S-125

25

Linia 110 kV S-125/S-126

26

Linia 110 kV S-125a/S-126a

27

Linia 110 kV S-144/S-145

28
29

Linia 110 kV S-145
Linia 110kV S-155

30

Linia 110 kV S-144/S-155

31

Linia 110 kV S-147/S-148

32

Linia 110 kV S-142/S-149

Relacja / granica miasta
Klecina [R-1] – Przybków (do słupa nr 7) Klecina [R-1] – Kąty
Wrocławskie [R-199] (do słupa nr 7)
Swojec [R-105] – Czechnica [R-2] (do słupa 43)
Swojec [R-105] – Czechnica [R-2] (od słupa 43 do słupa 29) Psie
Pole [R-148] – Czechnica [R-2] (od słupa 43 do słupa 29)
Swojec [R-105] – Pasikurowice [R-2] (do słupa 45)
Swojec [R-105] – Pasikurowice [R-2] (od słupa 45 do słupa 64)
Psie Pole [R-148] – Czechnica [R-2] (od słupa 45 do słupa 64)
Psie Pole [R-148] – Czechnica [R-2] (do słupa 64)
Psie Pole [R-148] – Pasikurowice [R-3] (do słupa 65)
Swojec [R-105] – Pasikurowice [R-3] (od słupa 65 do słupa 73)
Psie Pole [R-148] – Pasikurowice [R-3] (od słupa 65 do słupa 73)
Wilcza [R-111] – Pułaskiego [R-18]
odgałęzienie do Skarbowców [R-134] (do słupa nr 1)
odgałęzienie do Skarbowców [R-134] (do słupa nr 1)
odgałęzienie do Skarbowców [R-134]
Klecina [R-1] – Czechnica [R-2] (od słupa 47 do słupa 37) Wieczysta [R-142] – Czechnica [R-2] (od słupa 47 do słupa 37)
Klecina [R-1] – Czechnica [R-2] (do słupa 47) Klecina [R-1] –
Wieczysta [R-142] (do słupa 47)
Wieczysta [R-142] – Klecina [R-1] (do słupa 47) Wieczysta [R142] – Czechnica [R-2] (do słupa 47)
odgałęzienie do Wilcza [R-111]
odgałęzienie do Walecznych [R-101] (do słupa 1)
odgałęzienie do Walecznych [R-101] (do słupa 1)
odgałęzienie do Walecznych [R-101]
Długa [R-144] – Żmigrodzka [R-136] (do słupa 60) Długa [R-144]
– Pasikurowice [R-3] (do słupa 60)
Długa [R-144] – Żmigrodzka [R-136] (od słupa 50 do słupa 48)
Długa [R-144] – Pasikurowice [R-3] (od słupa 50 do słupa 48)
Żmigrodzka [R-136] – Długa [R-144] (od słupa 47a do słupa 48)
Żmigrodzka [R-136] – Pasikurowice [R-3] (do 47a słupa 47)
Żmigrodzka [R-136] – Długa [R-144] (do słupa 47a) Żmigrodzka
[R-136] – Pasikurowice [R-3] (do słupa 47a)
Żmigrodzka [R-136] – Pasikurowice [R-3] (od słupa 47 do słupa
18) Długa [R-144] – Pasikurowice [R-3] (od słupa 47 do słupa 18)
odgałęzienie do Krzywoustego [R-128]
Klecina [R-1] – Długa [R-144] (do słupa 30) Klecina [R-1] – Pafawag [R-145] (do słupa 30)
Pafawag [R-145] – Klecina [R-1] (do słupa 30)
Pafawag [R-145] – Długa [R-144] (do słupa 33)
Długa [R-144] – Klecina [R-1] (do słupa 33) Długa [R-144] – Pafawag [R-145] (do słupa 33)
Klecina [R-1] – Wrocław Zachód [R-19]
Długa [R-144] – Wrocław Zachód [R-1] (do słupa 6) Długa [R144] – Pilczyce [R-112] (do słupa 6)

Liczba Długość trasy
torów
[m]
2

2 082

1

745

2

4 504

1

745

2

5319

1
1

696
686

2

2 265

2
1
1
2

2 395
48
156
1 173

2

2 305

2

5 302

2

3 186

2
1
1
2

4 775
71
78
4 783

2

3 988

2

442

1
1

155
124

2

1 329

2

7315

2

1 036

2

4713

1
1

861
913

2

4 241

2

5 776

2

1 143
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Tab. 3.3. cd.
Lp.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Oznaczenie

Relacja / granica miasta

Długa [R-144] – Wrocław Zachód [R-1] (od słupa 6 do słupa 8)
Linia 110 kV S-142/S-149/S-150 Długa [R-144] – Pilczyce [R-112] (od słupa 6 do słupa 8) Długa
[R-144] – Leśnica [R-114] (od słupa 6 do słupa 8)
Linia 110 kVS-142
Wrocław Zachód [R-19] – Długa [R-144] (do słupa 8)
Linia 110 kV S-148a
odgałęzienie do Hutmen [R-146]
Linia 110 kV S-144a
odgałęzienie do Hutmen [R-146]
Linia 110 kV S-150
Długa [R-144] – Leśnica [R-114] (do słupa 6)
Długa [R-144] – Pilczyce [R-112] (od słupa 8 do słupa 24) Długa
Linia 110 kV S-149/S-150
[R-144] – Leśnica [R-114] (od słupa 8 do słupa 24)
Linia 110 kV S-149
Długa [R-144] – Pilczyce [R-112] (od słupa 24 do słupa 24a)
Linia 110 kV S-150
Leśnica [R-114] – Pilczyce [R-112] (od słupa 26 do słupa 24a)
Pilczyce [R-112] – Długa [R-144] (do słupa 24a) Pilczyce [R-112]
Linia 110 kV S-149/S-151
– Leśnica [R-114] (do słupa 24a)
Leśnica [R-114] – Długa [R-144] (do słupa 26) Leśnica [R-114] –
Linia 110 kV S-150/S-151
Pilczyce [R-112] (do słupa 26)
Linia 110 kV S-161/S-162
Długa [R-144] – EC Wrocław [EC-33]
Linia 110 kV S-163/S-164
Długa [R-144] – EC Wrocław [EC-33]
Linia 110 kV S-165/S-166
Długa [R-144] – EC Wrocław [EC-33]
Klecina [R-1] – Czechnica [R-2] (od słupa 8 do słupa 11) Klecina
Linia 110 kV S-171/S-172
[R-1] – Zacharzyce [R-104] (od słupa 8 do słupa 11)
Linia 110 kV S-170
Wrocław Zachód [R-19] – Leśnica [R-114]
Linia 110 kV S-173
Klecina [R-1] – Bielany Wrocławskie [R-122] (do słupa 8)

nywane w odpowiedzi na skargi mieszkańców, które
dotyczą przede wszystkim stacji bazowych telefonii
komórkowej. Do końca 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu skontrolował
środowisko (miejsca dostępne dla ludzi) w otoczeniu
kilkudziesięciu stacji bazowych. W żadnym przypadku nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych. Podobne rezultaty dały wyniki pomiarów kontrolnych, które przeprowadzone zostały w sąsiedztwie
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Klecina oraz
w otoczeniu linii napowietrznej 220 kV relacji Świebodzice – Klecina. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi także pomiary pól elektromagnetycznych w ramach państwowego
monitoringu środowiska. W 2005 r. do badań pól
elektromagnetycznych wytypowano Wrocław, gdzie
stosowne pomiary przeprowadzono w 68 punktach
zlokalizowanych w każdej z dzielnic miasta [10].
Punkty pomiarowe wyznaczono na terenach o dużej
gęstości zaludnienia, znajdujących się w sąsiedztwie
oddziaływania źródeł pól elektromagnetycznych (stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne). Wyniki tych pomiarów wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych sprecyzowanych
w przepisach [6]. Badania poziomów pól elektromagnetycznych w ramach państwowego monitoringu
środowiska prowadzono także w latach 2006-2007.
Obejmowały one ocenę poziomów pól elektromagnetycznych na terenie dużych miast województwa
dolnośląskiego (Legnica, Wałbrzych, Głogów, Jelenia
Góra, Lubin, Świdnica). Jak stwierdzono, również i w
tych badaniach, które łącznie z pomiarami przeprowadzonymi na terenie Wrocławia pozwoliły na oce-

Liczba Długość trasy
torów
[m]
3

831

1
1
1
1

3 081
812
754
1 148

2

3 867

1
1

247
519

2

1 533

2

5 379

2
2
2

922
776
820

2

703

1
1

8 847
1 472

nę ekspozycji na pole elektromagnetyczne ponad 40%
mieszkańców województwa, nie zanotowano przekroczeń obowiązujących poziomów dopuszczalnych.
Opierając się na założeniach zawartych w rozporządzeniu [11], zaplanowano program badań potencjalnego zagrożenia polem elektromagnetycznym
obejmujący okres od 2009 do 2011 r. Dla tak przyjętego trzyletniego cyklu pomiarowego wyznaczono
135 punktów pomiarowych, rozmieszczonych na terenie województwa dolnośląskiego, w których badania przeprowadzone będą jednorazowo w ciągu założonego okresu. Zgodnie z harmonogramem badań
przewiduje się, że na terenie Wrocławia pomiary poziomów pól elektromagnetycznych wykonane zostaną w 15 punktach pomiarowych.

STRESZCZENIE

Do najbardziej rozpowszechnionych sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku należą:
–– anteny rozsiewcze stacji bazowych telefonii komórkowej, pracujące w pasmach częstotliwości: 900, 1800 i 2100 MHz,
–– anteny stacji bazowych różnych systemów ruchomej radiokomunikacji lądowej (RRL) pracujące w kilkunastu pasmach częstotliwości,
które eksploatowane są przez służby publiczne
oraz instytucje (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, straż miejska, radio taxi itd.),
–– linie napowietrzne i stacje elektroenergetyczne
o napięciu 110 kV i wyższym.
Liczne pomiary kontrolne przeprowadzone w ramach kontroli i monitoringu środowiska wskazują,
że na terenie Wrocławia, w miejscach dostępnych dla
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ludzi a usytuowanych w sąsiedztwie wspomnianych
wyżej źródeł pól elektromagnetycznych, nie stwierdza się przekroczeń wartości dopuszczalnych sprecyzowanych w przepisach [6].
Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach nie obserwuje się tak dynamicznego wzrostu liczby obiektów
pracujących w sieci telefonii komórkowej jak w latach
2000-2006. Wysiłki operatorów telefonii komórkowej
koncentrują się na rozbudowie obiektów istniejących,
w których instalowane są nowe układy antenowo-nadawcze, zapewniające pokrycie pasma UMTS (2100
MHz). W konsekwencji wiele stacji bazowych emituje znacząco większą moc promieniowania (EIRP) niż
to robiły kilka lat temu. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele z tych obiektów zlokalizowanych jest w obszarach
o dużej gęstości zaludnienia, często w centrum miasta,
konieczny jest planowy monitoring poziomu promieniowania w miejscach dostępnych dla ludzi, w sąsiedztwie tego rodzaju obiektów nadawczych.
Nie ulega wątpliwości, że jednym z najistotniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska przed
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych jest prowadzenie właściwej polityki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim wskazywanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.
Za zadanie priorytetowe uznać należy taki wybór lokalizacji obiektów radionadawczych, który nie będzie implikował konieczności ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania.
Znacznie bardziej złożony jest problem oddziaływania na środowisko pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez linie napowietrzne o napięciu 110 kV
i wyższym. Chociaż na terenie miasta nie projektuje
się budowy nowych linii napowietrznych i widoczne są działania zmierzające do skablowania – tj. zastąpienia odcinka linii napowietrznej linią kablową
– najbardziej newralgicznych odcinków linii 110 kV,
to uwzględniając fakt dynamicznego wzrostu budownictwa, coraz częściej ujawniają się problemy związane z ograniczeniami w zabudowie, jakie występują
w otoczeniu istniejących linii 110 kV. Jeśli zważyć, że
przez Wrocław przebiega ponad 100 km tego rodzaju linii, z których część prowadzona jest przez tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, to jest
oczywiste, że ich obecność stanowi poważne ograniczenie w zagospodarowaniu znacznych obszarów, położonych niekiedy w atrakcyjnych częściach miasta.
Zarysowane w opracowaniu problemy znajdują swoje odzwierciedlenie w długoterminowym programie
ochrony środowiska [12], który przewiduje:
–– rozwój systemu badań kontrolnych pól elektromagnetycznych i prowadzenie bazy danych, za-

117

równo źródeł pól, jak i obszarów występowania
pól o poziomach ponadnormatywnych,
–– wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących lokalizacji źródeł pól oraz występowania obszarów ograniczonego użytkowania,
preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji
źródeł pól elektromagnetycznych.
Problematyka eliminowania zagrożeń związanych
z budową obiektów będących źródłem pól elektromagnetycznych występuje również w obowiązujących dokumentach planistycznych, preferujących
w tym zakresie następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:
–– w miarę możliwości i potrzeb, skablowanie odcinków linii napowietrznych 110 kV przebiegających przez tereny intensywnie zabudowane,
–– ograniczanie miejsc lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej, w szczególności na terenach osiedli mieszkaniowych,
–– maksymalne wykorzystanie możliwości rozbudowy istniejących obiektów wytwarzających
pola elektromagnetyczne, w tym przede wszystkim stacji bazowych telefonii komórkowej.

ABSTRACT

The most popular artificial sources of electromagne-
tic fields in the environment include:
–– broadcasting antennas of cellular telephony
base stations working at the frequency bands
of: 900, 1800 and 2100 MHz,
–– base stations antennas of different systems for
land mobile radiocommunications operating at
more than ten frequency bands used by public services and institutions (the Police, fire ser-
vice, emergency service, municipal guard, radio taxi, etc.),
–– overhead lines and power substations with the
voltage rating of 110 kV and higher.
Numerous control measurements carried out for
environmental control and monitoring indicate that
no permitted values defined by the law [6] were exceeded at the area of Wrocław in public areas situated in the adjacency of the above-mentioned sources of electromagnetic fields [6]. It is note-worthy that
no such dynamic increase in the number of facilities working with the mobile telephony network has
been recorded in the recent years as it was true for
2000-2006. The efforts made by the mobile telephony operators focus around expanding the existing facilities where new antenna and transmitting systems
are installed, ensuring coverage with UMTS (2100
MHz) band. As a result, many base stations are emit-
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ting much larger radiated power (EIRP) than several
years ago. Considering that many of the facilities are
sited in densely populated areas, often in the city centre, appropriately planned radiation level monitoring
is necessary in the locations available for the public
near such transmission facilities. It is beyond doubts
that a proper spatial management policy is one of
the most vital issues for protecting the environment
against the effect of electromagnetic fields, especially by defining conflict-free locations for the facilities
emitting electromagnetic radiation. The priority task
is to choose the siting of radio-transmitting facilities
that would not make it necessary to establish the areas of limited use. The impact of electromagnetic fields
produced by 110 kV and higher overhead lines on the
environment is a much more complex issue. There
are no plans to build new overhead lines in the city
and efforts are visible to convert such lines into cable
lines, i.e. to replace the most crucial sections of 110
kV overhead line with cable lines. Nevertheless, considering that housing construction is rising sharply,
problems related to limitations in building developments around the existing 110 kV lines are becoming more obvious. Considering that over 100 km of
such lines are intersecting, with some of them routed
through areas intended for housing developments, it
is obvious that their presence is a major impediment
for developing large stretches of land situated sometimes in the attractive parts of the city. The aspects
outlined in the document are expressed in a longterm environmental programme [12] envisaging:
–– to develop a system of control tests for electromagnetic fields and to keep a database on the
sources of electromagnetic fields and the locations where excessive fields occur,
–– to introduce provisions into local spatial development plans on the identification of field sources
and the occurrence of limited use areas, to choose
as preference such locations for electromagnetic
field sources that do not generate large conflicts.
The issue of eliminating threats connected with the
construction of facilities being the source of electromagnetic fields is also present in valid planning documents where preference is given in such documents
to the following spatial development directions:
–– to convert the sections of 110 kV overhead
lines running through the densely developed
areas into cable lines, if feasible and needed,
–– to limit the locations where mobile telephony
base stations are located, especially in the areas
of housing development,
–– to exploit the opportunities of expanding the
existing facilities producing electromagnetic

fields as much as possible, including notably
mobile telephony base stations.
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4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

We Wrocławiu systematyczne badania nad kształtowaniem się stanów wód podziemnych rozpoczęto już 9 kwietnia 1874 r. (Jacobi, 1877). Wszystkie
wyniki tamtych badań były publikowane w wydawanych Rocznikach Wrocławskich (Breslauer Statistik
1876-1922), a obserwacje prowadzono aż do roku
1922. W latach 70.-80. XX w. szerokie obserwacje
wód podziemnych na terenie Wrocławia prowadziła Akademia Rolnicza z Jerzym Kowalskim na czele, w związku z opracowywaniem warunków wodnogruntowych miasta (Kowalski, 1977, 1984). W roku
2001 problematyką stanów wód podziemnych we
Wrocławiu zajął się również Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Worsa-Kozak, 2004). W latach 2007-2008 na zlecenie dyrekcji
elektrowni wodnych Wrocław I i Wrocław II obserwacje stanów wody w pierwszym poziomie wodonośnym na terenie Starego Miasta i Śródmieścia prowadziła Politechnika Wrocławska (Kotowski i in., 2007,
Worsa-Kozak i inni, 2008).
Obecnie na obszarze Wrocławia brak jest jednolitej sieci pomiarowej wód podziemnych, a obserwacje takie prowadzone są przez różne instytucje i dla
różnych celów. Od połowy lat 50. XX w. stałe obserwacje zmian położenia zwierciadła wody prowadzone są przez IMGW w dwóch punktach pomiarowych: na Złotnikach (353) i Oporowie (352). Dane
o charakterystycznych rocznych stanach do 2000 r.
można znaleźć na stronie internetowej: http://www.
imgw.pl/wl/internet/otkz/bh.htm. Od 1987 r. na granicy Wrocławia w Iwinach (punkt nr II/627/1), a od
1989 r. w parku Skowronim (punkt II/698/1) obRys. 4.1. Sieć monitoringowa wód podziemnych na terenie Wrocławia

Rys. 4.2. Wahania zwierciadła wód podziemnych
0
II/627/1
G³êbokoœæ[m p.p.t.]
Głębokość
p.p.t.]

4.1. Obserwacje stanów wód podziemnych

serwacje stanów wód podziemnych prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, w ramach Państwowej
Służby Hydrogeologicznej. Od grudnia 2006 r. stałe obserwacje prowadzi też Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w hydrowęźle
zlokalizowanym przy ul. Cybulskiego (rys. 4.1).
Analizę zmian położenia zwierciadła wód podziemnych (rys. 4.2) przeprowadzono z pominięciem
punktów obserwowanych przez IMGW z powodu
trudności z uzyskaniem danych pomiarowych.
Punkty 627 i ING pokazują zbliżony przebieg
zmian położenia zwierciadła wody silnie uzależniony od warunków meteorologicznych. Oprócz
zmian sezonowych w latach 2005-2007 obserwuje
się spadek zwierciadła wody spowodowany zmniejszeniem zasilania – mniejszymi średnimi rocznymi
opadami atmosferycznymi w stosunku do wartości
średniej wieloletniej. Od roku 2008 następuje stopniowe odbudowywanie się zasobów wód podziem-
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Punkty 627 i ING pokazują zbliżony przebieg zmian położenia zwierciadła wody silnie uzależniony od
warunków meteorologicznych. Oprócz zmian sezonowych w latach 2005-2007 obserwuje się spadek
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nych, szczególnie intensywne w roku 2009 i pierwszej połowie 2010 r. Inny przebieg zmian położenia
zwierciadła wody pokazuje studnia nr 698. Do końca 2009 r. następuje szybki spadek zwierciadła wody
ze słabo zaznaczoną zmiennością sezonową. W roku
1969 w czasie budowy tej studni nawiercone zwierciadło ustabilizowało się na głębokości 3,4 m p.p.t.
W ciągu 40 lat stwierdzono zatem w tej studni obniżenie zwierciadła wody o prawie 9 m. Spowodowane
jest to działającym odwodnieniem wokół Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej. Odwodnienie jest ważnym czynnikiem wpływającym
na zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych,
szczególnie w centrum Wrocławia. Kolejnym przykładem jest studnia zlokalizowana przy ul. św. Antoniego, gdzie obserwuje się obniżenie zwierciadła
wody o ponad 2 m w stosunku do danych historycznych. Niewątpliwie jedną z przyczyn obniżania
zwierciadła wody jest tutaj powstanie kompleksu kinowego Helios, którego podziemne poziomy garażowe są od lat odwadniane.

4.2. Obserwacje jakości wód podziemnych

W granicach Wrocławia i w najbliższym sąsiedztwie
jakościowy monitoring wód podziemnych jest obecnie realizowany na trzech stanowiskach. Na ujęciu
w Leśnicy (wody trzeciorzędowe) badania wykonuje
WIOŚ w ramach PMŚ, natomiast w parku Skowronim (wody czwartorzędowe) i w Iwinach (wody trzeciorzędowe) badania wykonuje PIG.
Dodatkowo obserwacje jakości wód podziemnych prowadzone są przez WIOŚ na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniem. Takie
punkty zlokalizowane są m.in. na terenach wodonośnych miasta Wrocławia (składowisko EC Czechnica, hałda Huty Siechnice) oraz na składowiskach
odpadów Dolnośląskiego Zakładu Gazowniczego
we Wrocławiu (Raport o stanie... 2007, Stan środowiska… 2008). Do monitorowania wpływu na środowisko wodno-glebowe zobligowane są także stacje paliw. Większość nowych i zmodernizowanych
stacji posiada otwory piezometryczne. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska otrzymuje raporty z badań wód podziemnych prowadzonych na tych
stacjach.
W tabeli 4.1 zaprezentowano podstawowy skład
chemiczny wód podziemnych w punktach prowadzenia monitoringu jakościowego. Wody podziemne w punktach badawczych charakteryzują się klasą jakości od III do V. Dobrym stanem jakościowym
(klasy I-III – Dz.U. Nr 143 poz. 896) charakteryzuje się woda z punktu 698. Natomiast w pozostałych
punktach wody podziemne wykazują słaby stan ja-

kościowy (klasa IV i V). Na słaby stan jakościowy
wody w punkcie 627 wpływa zawartość azotanów
oraz potasu (pozostałe wskaźniki znajdują się w klasach I-III), w punkcie 20 – siarczany, a w punkcie
ING – chlorki i potas.
W stosunku do danych z roku 2004 (Środowisko
Wrocławia... 2006) możliwe jest przeprowadzenie
porównania jedynie dla punktu nr 20 (punkt pomiarowy nr 643 na Oporowie został zlikwidowany).
Wówczas również stężenia siarczanów i wapnia znajdowały się w IV klasie jakości.
Dodatkowo stan jakościowy płytkich wód podziemnych na terenie Wrocławia przeanalizowano na
podstawie ponad 40 analiz składu podstawowego.
Badania wykonano w czerwcu 2010 r. W tabeli 4.2
przedstawiono minimalne, maksymalne oraz przeciętne wartości analizowanych składników. Obserwuje się mozaikową zmienność składu chemicznego
(rys. 4.3), na co wpływają lokalne zanieczyszczenia antropogeniczne, czego wskaźnikiem są wysokie stężenia azotanów dochodzące nawet do ponad
280 mg/l, jak również kontakty z niższymi poziomami wodonośnymi, charakteryzującymi się podwyższoną mineralizacją.

4.3. Jakość wód powierzchniowych i jej uwarunkowania

Na jakość wód powierzchniowych ma wpływ wiele
czynników. Do najważniejszych z nich należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne oraz presje antropogeniczne. Jakość wody cieków zależna jest oczywiście od rodzaju
i stężenia zanieczyszczeń w niej zawartych. Zanieczyszczenia wód powodowane są w głównej mierze
działalnością człowieka. Pochodzą one ze ścieków
przemysłowych, bytowych, gospodarczych, opadowych, a także z powierzchniowych i gruntowych
spływów z terenów rolniczych i wysypisk śmieci.
Jakość wody cieków zależna jest od stężenia zanieczyszczeń w niej zawartych. Stężenie to jest z kolei
zależne od ładunku zanieczyszczeń zawartych w odprowadzanym ścieku oraz od stopnia rozcieńczenia
ścieku w przepływie rzeki. W dalszej kolejności jakość wody jest zależna od tempa samooczyszczania
na drodze przepływu, w czym biorą udział procesy
fizyczne, chemiczne oraz biochemiczne. Poszczególne składniki zanieczyszczeń są w tych procesach
usuwane w danych warunkach z różną szybkością.
Zawsze są jednak zależne od czasu, o którym na danym odcinku rzeki decyduje przede wszystkim prędkość przepływu wody w korycie cieku. Oczywiście,
jeżeli nie występują na nim stężenia zanieczyszczeń
przekraczające możliwość samooczyszczania.
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Tab. 4.1. Podstawowy skład chemiczny wód w punktach obserwacyjnych na terenie Wrocławia
Składnik
pH
PEW [μS/m]
HCO3 [mg/l]
Cl [mg/l]
SO4 [mg/l]
NO3 [mg/l]
NO2 [mg/l]
Ca [mg/l]

PIG-627
7,23
7,36
1296
1557
323,3
402,6
38,4
39,4
167
148
230
235
0,05
0,11
136,73
160,03

Punkt pomiarowy
PIG-698
WIOŚ-20
7,2
7,23
7,0
6,95
687
697
1430
1246
297,68
294,02
352
317,3
23,3
23,4
195
208,45
88
89,5
400
83
0,2
0,08
<0,05
20,7
<0,01
0,01
0,041
5,5
106,98
107,66
208
108,21

ING-S1
7,09
1520
366,12
276,9
95,8
23,2
–
112,43

6,76
1495
311,20
253,58
103,5
37,05
<0,2
112,33

Mg [mg/l]

45,68

55,07

17,43

17,7

49,7

22,49

17,53

16,34

Na [mg/l]
K [mg/l]
NH4 [mg/l]
Fe [mg/l]
Mn [mg/l]
Data
Piętro wodonośne
Klasa jakości**
Składnik decydujący
o klasyfikacji

38,67
48,22
<0,05
<0,01
0,003
2008

45,69
72,14
<0,05
<0,01
0,058
2009

20,75
3,01
0,36
3,48
0,18
2008

21,44
2,93
0,35
3,36
0,179
2009

112,5
19,3
V/2006

III

III

V

191,14
19,54
IV/2009
Q
IV

335,50
23,01
V/2010

V

142
3,36
0,506
0,362
0,282
VII/2008
Tr
IV

NO3, K

Fe

Fe

Ca, SO4

NO2

Cl, K

Na, K

V

Tr

NO3, K

Q

Norma dla wód
pitnych*
6,5-9,5
2500
250
250
50
0,5
125 (30 przy
SO4>250)
200
0,5
0,2
0,05

V

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz.
417)
** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143,
poz. 896)

Tab. 4.2. Podstawowe charakterystyki rozkładu wybranych składników płytkich wód podziemnych na terenie Wrocławia
Składnik
pH
PEW [μS/m]
HCO3 [mg/l]
SO4 [mg/l]
Cl [mg/l]
NO3 [mg/l]
Ca [mg/l]
Mg [mg/l]
Na [mg/l]
K [mg/l]

minimum
6,50
372,00
48,82
1523
12,64
1,76
22,17
0,86
16,07
2,14

Charakterystyka
maksimum
7,58
2430,00
720,04
488,86
477,59
284,58
277,41
53,04
744,10
217,49

średnia
7,05
1201,79
356,88
169,56
105,58
65,01
137,05
17,93
175,68
32,93

średnia geometryczna
7,05
1099,50
321,49
139,57
78,54
39,65
119,60
15,07
139,99
22,78

Rys 4.3. Rozkład przewodności elektrolitycznej właściwej płytkich wód podziemnych na obszarze Wrocławia

Źródło: Opracowanie własne
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Podstawowy wpływ na występowanie zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych ma ich pobór
i wykorzystanie oraz odprowadzanie ścieków pochodzenia przemysłowego, opadowego czy bytowo-gospodarczego.
Na obszarze Wrocławia istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń, gdzie ścieki odprowadzane są bezpośrednio do Odry i jej dopływów. Większość zakładów
przemysłowych odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej, skąd następnie trafiają one do oczyszczalni. Ścieki odprowadzane bezpośrednio do rzek
są również oczyszczane w zakładowych oczyszczalniach ścieków.

4.4. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie Wrocławia

Poniżej podane zostały najważniejsze źródła zanieczyszczeń Odry i jej dopływów, jakie występowały na terenie Wrocławia w okresie sprawozdawczym
(WIOŚ, 2007).
Dla Odry:
–– Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (Janówek)
o przepustowości 90 000 m3/d odprowadzająca około 84 670 m3/d ścieków po oczyszczaniu
mechaniczno-biologicznym, z podwyższonym
usuwaniem związków biogennych,
–– Pola Irygacyjne Osobowice, z których ścieki
w ilości około 53 350 m3/d dprowadzane są do
Odry trzema rowami: Rowem Osobowickim,
Rowem I-P, Rowem Mokrzyca,
–– Polifarb Cieszyn Wrocław S.A., Oddział
we Wrocławiu, odprowadzający około 850
m3/d ścieków po oczyszczaniu w oczyszczalni mechaniczno-chemiczno-biologicznej. Do
oczyszczalni tej doprowadzane są również ścieki z Viscoplastu,
–– Cussons Polska S.A. we Wrocławiu odprowadzające około 362 m3/d ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz wody
opadowe;
dla Oławy:
–– dawna baza autobusowa MPK we Wrocławiu,
odprowadzająca oczyszczone ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe w ilości 142 m3/d
przez rów i Zieloną,
–– potoki: Zielona, do którego odprowadzane są
ścieki z części Siechnic (przez Koci Rów) oraz
Brochówka prowadząca wody zanieczyszczone
ściekami z Wojszyc i częściowo z Brochowa;
dla Ślęzy:
–– oczyszczalnia ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolbud” – ścieki bytowo-gospodarcze z osiedla Balzaka we Wrocławiu w ilości

170 m3/d po oczyszczaniu odprowadzane są rowem melioracyjnym do Kasiny,
–– Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”
we Wrocławiu – funkcjonuje pełnosprawna
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 53 m3/d. Ilość odprowadzanych
ścieków około 31 m3/d;
dla Bystrzycy:
–– Zakł. Chem. „Złotniki” we Wrocławiu odprowadzające po oczyszczaniu mechaniczno-chemicznym 165 m3/d ścieków,
–– Wrocławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych – odprowadzające bez pozwolenia 38 m3/d
ścieków sanitarnych i deszczowych po podczyszczaniu na osadnikach gnilnych,
–– oczyszczalnia ścieków miejskich dla dzielnicy
Ratyń – odprowadzająca około 325 m3/dobę;
dla Widawy:
–– oczyszczalnia Cukrowni „Wrocław”, odprowadzająca przez rów około 916 m3/d ścieków (podana wartość dotyczy okresu kampanijnego),
–– Polar S.A. oddział Psie Pole – oczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe wraz
z wodami opadowymi w ilości około 1673 m3/d
(1541 m3/d bytowo-gospodarczych i 132 m3/d
przemysłowych) odprowadzane są do Widawy,
–– Polar S.A. oddział Zakrzów – odprowadza do
rzeki Dobrej ścieki z procesów technologicznych oczyszczone w oczyszczalni mechaniczno-chemicznej i wody opadowe (135 m3/d)
oraz ścieki socjalno-bytowe z zakładu i osiedla
Zakrzów po oczyszczaniu mechaniczno-biologicznym w ilości 1446 m3/d.

4.5. System monitoringu wód powierzchniowych

Zasady gospodarowania wodami powierzchniowymi oraz sposób zarządzania zasobami wodnymi na
terenie kraju reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (Dz.U. Z 2005 r. Nr 239, poz 2019
z późn. zm.). Art. 155a ustawy Prawo wodne określa obowiązek badań i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring wód jest narzędziem mającym
umożliwić ocenę skuteczności realizacji celów założonych w programach gospodarowania wodami.
Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska i są prowadzone
z odpowiednią częstotliwością. Zakres badań w monitoringu wód podziemnych pokazuje tabela 4.3.
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Tab. 4.3. Zakres badań w monitoringu podstawowym rzek
Częstotliwość badań

Co miesiąc
Co kwartał
Raz w roku

Rodzaj wskaźnika
Temperatura, odczyn, przewodność, tlen rozpuszczony, BTZ5, ChZTCr, chlorki, siarczany, substancje
rozpuszczone, zawiesina ogólna, zasadowość, Ca, Mg, Na, K, azot amonowy, azot azotynowy, azot
azotanowy, azot Kieldahla, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany, analiza mikrobiologiczna, chlorofil „a”,
saprobowość, mangan, fenole, detergenty (w wybranych punktach pomiarowych)
Crog, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, detergenty anionowe
γHCH, DDE, DDD, DDT, DMDT, PCBs, WWA, ekstrakt eterowy

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Tab. 4.4. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w monitoringu wód powierzchniowych dla Wrocławia
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rzeka
Odra
Odra
Oława
Ślęza
Kasina
Ługowina
Bystrzyca
Bystrzyca
Trzciana
Widawa
Widawa
Dobra
Brochówka

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego
Powyżej Wrocławia
Poniżej ujścia Ślęzy
Ujście do Odry
Ujście do Odry
Ujście do Ślęzy
Ujście do Odry
Powyżej ujścia Strzegomki
Ujście do Odry
Ujście do Odry
Ujście do Odry
Most Krzywoustego
Ujście do Widawy
Ujście do Oławy

km biegu rzeki
278,0
262,0
2,0
2,4
0,5
0,5
17,4
1,2
0,3
0,5
15,0
1,0
0,5

Rodzaj monitoringu
Diagnostyczny
Operacyjny
Diagnostyczny
Diagnostyczny
Operacyjny
Operacyjny
Operacyjny
Diagnostyczny
Operacyjny
Diagnostyczny
Operacyjny
Operacyjny
Operacyjny

Źródło: WIOŚ, 2009 [18]

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) określa zarządzanie zasobami wodnymi w krajach Wspólnoty Europejskiej, wymusza prowadzenie monitoringu jakości wód, umożliwia także osiągnięcie
harmonizacji i ujednolicenia działań na rzecz
ochrony wód. Podstawowym celem tego dokumentu jest osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód,
czyli dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego. Wyniki monitoringu mają być podstawą do opracowania planów, programów działań
i umożliwić kontrolę i ocenę skuteczności wdrażania tych planów oraz przedstawienie kierunków
modyfikacji.
Sieć monitoringowa wód powierzchniowych została zaprojektowana zgodnie z warunkami Programu państwowego monitoringu środowiska na lata
2007-2009 uwzględniającego założenia Ramowej
Dyrektywy Wodnej (Kwiatkowska-Szygulska B. red.,
2009)
W ramach monitoringu wód powierzchniowych
badania jakości wykonuje się w trzech sieciach
punktów kontrolnych: diagnostycznej, operacyjnej
oraz badawczej.
Przy wyznaczaniu lokalizacji punktów uwzględniono dokonaną w międzyczasie weryfikację jednolitych części wód i nowe wykazy użytkowania wód.
Monitoring diagnostyczny obejmuje poszerzony
zakres parametrów, ale ilość punktów sieciowych
jest tu nieduża (23 punkty w województwie dolnośląskim w 2008 r.). Spośród wykorzystanych tu

punktów kontrolnych, do sieci diagnostycznej należą
punkty o numerach 3, 4, 8 oraz 10. Pozostałe punkty
kontrolne należą do sieci monitoringu operacyjnego. Dla Odry w odcinku wrocławskim punkt monitoringu diagnostycznego zlokalizowany jest powyżej
zakładów PCC „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym. Wykaz stanowisk monitoringowych na terenie Wrocławia podano w tabeli 4.4, a ich lokalizację pokazano
na rysunku 4.4.
Rys. 4.4. Lokalizacja punktów monitoringu rzek w granicach Wrocławia oraz wyniki oceny jakości tych wód. Numeracja punktów poboru próbek zgodna z numeracją
w tab. 4.4.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cichocki, red., 2006 – zmienione i uaktualnione wg publikacji WIOŚ, 2009
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4.6. Ocena jakości wód powierzchniowych

W chwili przygotowywania niniejszego opracowania dostępne były opracowane wyniki monitoringu
wód powierzchniowych do roku 2008 (WIOŚ 2009;
Kwiatkowska-Szygulska B. red., 2009). Był to pierwszy rok w wieloletniej serii badań, kiedy metodycznie
zostały one dostosowane do zasad zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej – na podstawie ocen odniesionych do jednolitych części wód powierzchniowych. Zasady te określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 20.08.2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008.162.1008).
Ocena przebiegała w trzech etapach:
–– Etap I. Ocena stanu ekologicznego, która obejmowała następujące czynności:
–– weryfikacja wyników pomiarów,
–– klasyfikacja elementów biologicznych jako
podstawy do oceny stanu ekologicznego,
–– klasyfikacja elementów fizykochemicznych
jako wspomagających ocenę elementów
biologicznych,
–– właściwa ocena stanu/potencjału ekologicznego.
–– Etap II. Ocena stanu chemicznego (obecność
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i innych substancji zanieczyszczających).
–– Etap III. Ocena stanu wód przez porównanie
stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
Pełna ocena stanu wód możliwa jest jedynie
w punktach, gdzie prowadzony był pełen zakres monitoringu diagnostycznego. Monitoring ten na terenie Wrocławia prowadzony był w czterech punktach
pomiarowo-kontrolnych oraz na Odrze powyżej
Wrocławia (tab. 4.5). Dla wód pochodzących z tych
punktów wykonane zostały badania elementów biologicznych (fitoplanktonu, fitobentosu i makrofitów), fizykochemicznych i substancji szkodliwych
dla środowiska wodnego.
Podstawą oceny były badania elementów biologicznych. Tylko w jednym punkcie – na rzece Bystrzycy, przy ujściu do Odry – odnotowano wyniki
w IV klasie, co bezpośrednio prowadzi do zaklasyfikowania wód tej rzeki do słabego stanu ekologicznego. Jest to rzeka odbierająca spore ilości ścieków
(oczyszczonych). W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych odnotowano umiarkowany stan
ekologiczny. Dla tych punktów o klasyfikacji zadecydowały elementy biologiczne i fizykochemiczne oceny. W przypadku rzeki Oławy przy parametrach fizykochemicznych na poziomie klasy II o gorszej ocenie
zadecydowały elementy biologiczne.

Ocenę stanu chemicznego wód przeprowadzono
na podstawie wyników badań 32 z wymaganych 47
chemicznych wskaźników jakości wody. Aby stan
chemiczny wód można było określić jako dobry,
wartości wskaźników nie powinny przekraczać wartości granicznych.
Ogólny stan wód został oceniony na podstawie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego
oraz stanu chemicznego. Dla wszystkich badanych
punktów na terenie Wrocławia ocena stanu chemicznego wypadła poniżej stanu dobrego. Wyniki tej oceny zadecydowały o ostatecznej złej ocenie wód na terenie miasta. Należy jednak pamiętać, że ocena na
tych zasadach (określonych przez Ramową Dyrektywę Wodną) przeprowadzona była po raz pierwszy. Brak jest więc poziomu odniesienia i powiązania
z procesami jakie zachodziły w stanie rzek w ostatnich latach. W związku z tym w wybranych punktach (na rzece Odrze powyżej PCC „Rokita” S.A., na
rzece Ślęzy i Bystrzycy), w których badania są prowadzone od wielu lat (od 1993 do 2008 r.), przeanalizowano trendy zmian podstawowych wskaźników
zanieczyszczenia: BZT5, przewodności, azotu ogólnego i fosforu ogólnego (rys. 4.5.). Analiza trendów
zmian wyżej wymienionych wskaźników zanieczyszczenia wykazuje trwałe, stopniowe obniżanie się ich
wartości na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wyjątek stanowi rzeka Ślęza, gdzie od wielu lat utrzymują się dosyć wysokie wartości fosforu ogólnego,
który jest w ostatnim czasie hamowany. Przyczyną
podwyższonych stężeń fosforu mogą być spływy powierzchniowe oraz dopływ nieoczyszczonych ścieków komunalnych. Wahania przewodności rejestrowane w ostatnich latach w punkcie pomiarowym na
Bystrzycy były natomiast spowodowane dopływem
zasolonych wód kopalnianych z Wałbrzycha.
Prowadzenie monitoringu operacyjnego ma na
celu śledzenie bieżących zmian w zakresie elementów biologicznych i parametrów fizykochemicznych,
które charakteryzują czynniki powodujące zagrożenie. Na terenie Wrocławia monitoring operacyjny
był prowadzony w ośmiu punktach pomiarowo-kontrolnych oraz w punktach monitoringu diagnostycznego. Punkty te zostały wymienione w tabeli 4.4.
W 2008 r. badania elementów biologicznych były
na etapie wdrażania i weryfikacji, w związku z tym
ocena stanu ekologicznego została przeprowadzona na podstawie klasyfikacji parametrów fizykochemicznych.
Spośród wszystkich wymienionych stacji monitoringu na terenie Wrocławia klasę II dla elementów
fizykochemicznych stwierdzono w dwóch punktach pomiarowych: na rzece Oławie przy ujściu do
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Tab. 4.5. Ocena stanu jakości rzek na terenie Wrocławia w 2008 r. (na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego wg WIOŚ, 2009)
Lokalizacja punktu
pomiarowo-kontrolnego

Nazwa rzeki

km biegu
rzeki

Klasyfikacja elementów

B

FCH

SS

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

OCENA STANU
WÓD

278,0

III

III

D

umiarkowany

poniżej dobrego

ZŁY STAN

Odra

powyżej 
PCC „Rokita” S.A.

Oława

ujście do Odry

2,0

III

II

D

umiarkowany

dobry

ZŁY STAN

Ślęza

ujście do Odry

2,4

III

III

PD

umiarkowany

poniżej dobrego

ZŁY STAN

Bystrzyca

ujście do Odry

1,2

IV

III

D

słaby

poniżej dobrego

ZŁY STAN

Widawa

ujście do Odry

0,5

III

III

D

umiarkowany

dobry

ZŁY STAN

B – elementy biologiczne, FCH – elementy fizykochemiczne, SS – wskaźniki z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych na podstawie 5-klasowej skali, gdzie I – oznacza stan bardzo dobry.
Klasyfikacja wskaźników z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: D – stan dobry i wyższy niż dobry, PD – stan poniżej
dobrego.
Źródło: WIOŚ, 2009

Tab. 4.6. Jakość wody cieków monitorowanych na terenie Wrocławia w roku 2008 (na podstawie wyników monitoringu
operacyjnego) (WIOŚ, 2009). Numeracja zgodna z podaną na rys. 4.4)
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rzeka
Odra
Odra
Oława
Ślęza
Kasina
Ługowina
Bystrzyca
Bystrzyca
Trzciana
Widawa
Widawa
Dobra
Brochówka

Lokalizacja punktu
Powyżej Wrocławia
Poniżej ujścia Ślęzy
Ujście do Odry
Ujście do Odry
Ujście do Ślęzy
Ujście do Odry
Powyżej ujścia Strzegomki
Ujście do Odry
Ujście do Odry
Ujście do Odry
Most Bolesława Krzywoustego
Ujście do Widawy
Ujście do Oławy

Odry oraz na rzece Widawie przy moście Bolesława
Krzywoustego. W pozostałych punktach monitorowanych na terenie Wrocławia elementy fizykochemiczne pozwoliły zaklasyfikować wody do III klasy
czystości. Wyniki oceny ogólnej jakości wód płynących na terenie miasta Wrocławia przedstawiono
w tabeli 4.6 oraz pokazano na rysunku 4.4.
Uzyskane wyniki z najnowszych opracowań monitoringowych wskazują, że jakość wody w ciekach na
terenie Wrocławia uległa wyraźnej poprawie w ciągu
ostatnich kilkunastu lat. W opracowaniach (WIOŚ,
2007; Cichocki Z. red., 2006) większość z tych cieków
ujawniała jakość wody odpowiadającą klasie IV (jakość niezadowalająca) a nawet V, natomiast aktualnie
jakość ta poprawiła się do klasy III (jakość zadowalająca), a w niektórych przypadkach nawet do klasy II
(jakość dobra – WIOŚ, 2009). Jest to w dużej mierze
skutek wielkich wysiłków czynionych w kierunku poprawy infrastruktury proekologicznej. Zwłaszcza chodzi tu o inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji
rozdzielczej, oczyszczalni ścieków oraz wdrażania lepszych technologii w tych oczyszczalniach.

km biegu rzeki
278,0
262,0
2,0
2,4
0,5
0,5
17,4
1,2
0,3
0,5
15,0
1,0
0,5

Klasa czystości
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III

W ostatnich latach nie tylko we Wrocławiu, lecz
także w całym województwie dolnośląskim, stopniowo poprawia się ogólna sytuacja odnośnie poboru wody oraz ilości odprowadzanych ścieków
wymagających oczyszczania. W okresie ostatnich
10 lat pobór wody jest ustabilizowany na poziomie około 450 hm3/rok. Zauważalna jest tendencja stopniowego zmniejszania się poboru wody
na cele produkcyjne, natomiast wzrasta pobór na
nawodnienia w leśnictwie i rolnictwie. Powolnemu zmniejszaniu ulega także ogólna ilość ścieków
oczyszczanych odprowadzanych do wód lub ziemi.
Jednocześnie w ich strukturze stopniowo zwiększa się udział ścieków oczyszczanych z wykorzystaniem technologii podwyższonego usuwania biogenów. Bardzo pozytywną tendencją jest kilkukrotnie
szybszy przyrost długości sieci kanalizacyjnych niż
sieci wodociągowych. W okresie od 2000 do 2008 r.
odnotowano przyrost długości sieci wodociągowej
o 18%, natomiast sieci kanalizacyjnej już o ponad
55% (WIOŚ, 2009).
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Rys. 4.5. Trendy zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenia jakości rzek Odry, Ślęzy i Bystrzycy w latach 1993-2008
(niebieska linia – klasa I, zielona linia – klasa druga)

Źródło: WIOŚ, 2009 [18]
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4.7. Sytuacja powodziowa we Wrocławiu w maju
i czerwcu 2010 r.
W latach 2006-2009 stanowiących zakres czasowy
objęty niniejszym Informatorem na terenie Wrocławia nie wystąpiło zagrożenie powodzią. Zagrożenie
to wystąpiło w okresie maj-czerwiec bieżącego roku,
z tego też względu w obecnym Informatorze ujęto również: opis stanu zabezpieczeń miasta w tymże okresie, przyczyny wystąpienia powodzi, przebieg
działań związanych z przygotowaniem miasta na fale
powodziowe, rodzaje zastosowanych zabezpieczeń
przeciwpowodziowych oraz zaangażowane środki
i siły do walki z powodzią.
Rozdział zawiera informacje przygotowane przez
Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia.

4.7.1. Zabezpieczenie Wrocławia przez powodzią –
stan na dzień 16 maja 2010 r.
Wrocław jest chroniony systemem przeciwpowodziowym tworzonym przez kilkadziesiąt ostatnich
lat, ogólnie nazwanym Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW). Za Wrocławski Węzeł Wodny uważa się odcinek Odry od km 241,5 (rejon Blizanowic)
do km 266,9 (ujście Widawy) wraz ze wszystkimi
urządzeniami hydrotechnicznymi służącymi żegludze oraz ochronie przed powodzią. System ten powstawał na przestrzeni wieków (najstarszym elementem jest jego część centralna, tzw. Śródmiejski Węzeł
Wodny), jednakże WWW w kształcie, jaki istnieje
do dziś, wybudowany został, przede wszystkim, po
wielkiej powodzi w 1903 r. Ówcześni inżynierowie
postawili sobie za zadanie stworzenie systemu, który
pozwoli na bezpieczne przepłynięcie przez Wrocław
wody w takiej ilości, jaka wystąpiła w czasie powodzi
z 1903 r. Inwestycje trwały ponad 25 lat. Wybudowano lub zmodernizowano około 93 km wałów przeciwpowodziowych. Wybudowano nowe śluzy i jazy
służące zarówno do ochrony przed powodzią, jak
i dla celów żeglugowych. Powstał kanał Odra – Widawa wraz z przelewem stałym mogącym przerzucić
w dolinę Widawy 150 m3/s wody. Najważniejszą jednak budowlą był kanał przeciwpowodziowy biegnący od Bartoszowic do Karłowic, mogący bezpiecznie
przepuścić 800 m3/s wody. Dodać należy, że w okresie tym realizowano wiele inwestycji powyżej Wrocławia, m.in. zbiorniki retencyjne i poldery, których
zadaniem jest zmniejszenie wartości dopływu wód
do miasta. Powstały w ten sposób system doskonale zdawał egzamin w latach 30. i w okresie powojennym, aż do katastrofalnej powodzi z lipca 1997 r.
W ciągu trzynastu lat, jakie nas dzielą od tego zdarzenia, zmodernizowana została większość wałów
Odry i   Bystrzycy w obrębie miasta. Odbudowano
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i unowocześniono wiele śluz, jazów, przepompowni,
a w tym zupełnie zniszczony w czasie powodzi jaz
Szczytniki, który uzyskał jeszcze dodatkowo możliwość sterowania wielkością przepływu przy użyciu gumowej przepony. Pomimo to wiele obiektów
hydrotechnicznych we Wrocławiu wymaga modernizacji. Dalsze prace wzmacniające system ochrony
przeciwpowodziowej Wrocławia ujęte zostały w Projekcie ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry.
Mając powyższe na uwadze Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia wskazał w swoich planach operacyjnych najsłabsze punkty Wrocławskiego Węzła Wodnego, które z chwilą
pierwszych niepokojących wieści o powstającym zagrożeniu powodziowym (16-17 maja) stały się głównymi przedmiotami troski władz miasta.
4.7.2. Przyczyny powstania zagrożenia powodziowego
Przyczyną wystąpienia powodzi na Odrze w maju
2010 r. była wyjątkowo niekorzystna sytuacja meteorologiczna, jaka zaistniała w Europie Środkowej.
Silne opady deszczu, które wystąpiły w południowej
Polsce w okresie od 15 do 18 maja, związane były
z rozległym układem niżowym, który powstał nad
południową Europą w basenie Morza Śródziemnego,
a potem, pogłębiając się nad Alpami, wolno przemieścił się nad Nizinę Węgierską, następnie nad Ukrainę. Polska znalazła się w zachodniej części tego niżu,
w której w wyższych warstwach atmosfery napływało ciepłe powietrze z rejonu basenu Morza Czarnego,
a w dolnych chłodniejsze powietrze polarnomorskie
z kierunków północnych. Jednocześnie wyż położony nad północną i  północno-wschodnią Europą zablokował przesuwanie układu niżowego na północ,
co sprawiło, że przez wiele dni zalegał on nad Ukrainą pozostawiając Polskę południową w strefie silnego deszczu. Opady, jakie wystąpiły w tym okresie
w zlewni górnej Odry (szczególnie po stronie czeskiej), można porównać tylko do sytuacji podczas
powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 r. Przykładowo – na
stacji pomiarowej Łysa Hora w ciągu czterech dni, tj.
od 16 do 19 maja, spadło 326 mm deszczu, gdy średni miesięczny opad maja wynosi 173 mm. Dodatkowo sytuację pogarszał fakt, że w okresie poprzedzającym tak ekstremalne zjawiska, deszczu również nie
brakowało. Od 1 do 15 maja na obszarze zlewni górnej Odry opad przekraczał średnią miesięczną wartość opadu majowego na tym terenie. Spowodowało
to, że ziemia była już uwilgocona i pozbawiona retencji własnej. Jedynym korzystnym aspektem tego
ekstremalnego zjawiska był fakt, że opady nie przesuwały się na zachód i nie dotarły do Kotliny Kłodz-
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kiej. Gdyby w dorzeczu Nysy Kłodzkiej wystąpiła
podobna sytuacja, to zagrożenie powodziowe jakie
spotkałoby Wrocław byłoby gorsze niż w 1997 r.
4.7.3. Przebieg powodzi
Pierwsze niepokojące informacje o wysokich opadach i wzrostach stanów wód w rejonie dorzecza górnej Odry zaczęły docierać do Centrum Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia już 17
maja i przewidywały utworzenie się fali powodziowej
na Odrze przekraczającej o metr stan alarmowy. Niestety, dalsze nasilające się opady sprawiły, że dochodzące informacje były coraz bardziej niepokojące, aż
do prognozy jaką przekazał IMGW w środę 19 maja,
która przewidywała wysokość fali we Wrocławiu
wielkości 675 cm na wodowskazie w Trestnie. Była to
prognoza tylko o pół metra niższa od fali powodziowej w lipcu 1997 r. Służby miejskie w związku z tym
zostały postawione w stan najwyższej gotowości
i podjęły działania zgodne z najbardziej ekstremalnymi scenariuszami Planu operacyjnego ochrony przed
powodzią miasta Wrocławia. Plany te, przygotowywane wcześniej przez pracowników Sekcji ds. WWW
i Ochrony Przeciwpowodziowej Urzędu Miejskiego,
zawierały wszystkie działania w sytuacji powodziowej
o określonym stopniu zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie słabych punktów systemu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławskiego
Węzła Wodnego. Za takie uznano:
–– wał Osobowicki, poniżej mostu kolejowego,
–– wał rozdzielczy między Kanałem Miejskim
a Starą Odrą (ul. Pasterska),
–– wały otaczające osiedla Opatowice i Nowy
Dom,
–– wały Odry w rejonie osiedli Strachocin i Wojnów,
–– część prawego wału kanału Odra–Widawa,
Fot. 4.1. Zafoliowany wał Osobowice

–– wał tzw. Grobla Łanieska, od przelewu na kanale Odra – Widawa do śluzy Bartoszowice,
–– wały zimowe (zewnętrzne) Widawy,
–– osiedle Kozanów (niezrealizowana inwestycja budowy nowego wału – z powodu sprzeciwu działkowców oraz prywatnych właścicieli
gruntu).
Wymienione wyżej miejsca zostały objęte szczególną troską służb miejskich w kierunku przygotowania do przejścia fali kulminacyjnej. Uznano, że
spośród wymienionych, największe niebezpieczeństwo wynikające z bardzo złego stanu technicznego
stwarzają wały powodziowe na osiedlu Osobowice
o długości 3320 m, kanale Odra–Widawa o długości
420 m (tzw. Grobla Łanieska ) oraz brak obwałowania osiedla Kozanów. Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego podjął decyzję o zafoliowaniu w całości obu zagrożonych wałów (fot. 4.1). Prace te wykonane zostały w rekordowo szybkim czasie (3 dni)
dzięki skierowaniu bardzo dużej ilości sił i środków
będących w dyspozycji prezydenta Wrocławia, a także pospolitemu ruszeniu mieszkańców zagrożonych
dzielnic, przy dużym zaangażowaniu miejscowych
Rad Osiedli.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
z prezydentem Wrocławia na czele został postawiony w bardzo trudnej sytuacji w sprawie ochrony
osiedla Kozanów. Wiadomo było, mając w pamięci doświadczenia z 1997 r., że jedynym skutecznym
zabezpieczeniem osiedla jest nowy wał, którego projekt został wykonany już w 2002 r. Niestety, z powodu protestów części mieszkańców Kozanowa, a także działkowców, realizacja inwestycji była skutecznie
blokowana aż do 2010 r. W tej sytuacji podjęto decyzję o budowie tymczasowego obwałowania, które dawało szansę ochrony przed falą kulminacyjną.
Wykorzystano wszystkie będące w dyspozycji środFot. 4.2. Wał na Kozanowie wykonany z zapór paletowo-
-kozłowych
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ki: mobilne zapory paletowo-kozłowe oraz bardzo
duże ilości worków z piaskiem (do napełnienia ich
rozplantowano jeden z sześciu wykonanych w 2004 r.
magazynów – górek z piaskiem o kubaturze 2970 m3
przy ul. Ekonomicznej). Prace związane z budową
tymczasowego wału przeciwpowodziowego trwały
2 doby (fot. 4.2).
Fala kulminacyjna dotarła do Wrocławia w niedzielę 22 maja w godzinach południowych. Wszystkie działania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego wyprzedzające kulminację okazały
się w pełni trafione i skuteczne. Sytuacja na najbardziej zagrożonych odcinkach wałów była tak trudna (przesiąki, uwodnienie korpusu wału), że gdyby
nie wcześniejsze działania służb miejskich, obiekty te
uległyby zniszczeniu, co pociągnęłoby za sobą zalanie dużej części Wrocławia. Nie w pełni jednak udało
się ochronić osiedle Kozanów. Woda, jaka wystąpiła w godzinach południowych, była znacznie wyższa od spodziewanej, a jej pojawienie się wystąpiło
w sposób nagły i dynamiczny. Przyczyną tego zjawiska było podpiętrzenie wody na moście tymczasowym w rejonie budowy obwodnicy autostradowej
(Rędzin) i skierowanie fali w kierunku Kozanowa. Jeden z fragmentów obwałowania tymczasowego okazał się zbyt słaby na taką sytuację i jego przerwanie
spowodowało zalanie części osiedla. Pomimo skierowania dużych sił i środków (wojsko, ciężki sprzęt)
w miejsce awarii wału, nie udało się uniknąć zalania niewielkiej części osiedla Kozanów. Po przejściu
kulminacji sytuacja powoli się normalizowała, lecz
Rys. 4.6. Poziom wody w Odrze
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Fot. 4.3. Wał tymczasowy na Kozanowie

podobnie jak było to w 1997 r., wystąpiły ponownie
wysokie opady w górach, co stworzyło drugą falę powodziową.
Druga fala zawsze niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenie, gdyż nawet mniejsza od fali pierwszej
napotyka na uwilgocone w dużym stopniu korpusy wałów i dlatego stwarza jeszcze większe niebezpieczeństwo niż fala pierwsza. W wypadku Wrocławia prognoza drugiej fali była bardzo niekorzystna,
gdyż wysokość jej wynosiła 625 cm, czyli tylko o 30
cm mniej od kulminacji z 22 maja. W związku z tym
podjęto decyzję o dalszym monitoringu i umacnianiu najsłabszych punktów obrony. Postanowiono
wzmocnić wał tymczasowy na Kozanowie, tak aby
nie nastąpiło ponowne zalanie osiedla. Mając więcej
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czasu niż w przypadku pierwszej fali, możliwe było
nadanie tej budowli parametrów, które zapewniłyby
pełne bezpieczeństwo przepływu wód (fot. 4.3).
Kulminacja drugiej fali okazała się znacznie niższa
od prognozowanej i woda nie dotarła do Kozanowa.
Jednak zapora tymczasowa stanowi pewne zabezpieczenie do czasu wybudowania stałego wału, który
zostanie wykonany jak najszybciej, przy uwzględnieniu nowej ustawy wywłaszczeniowej.
Reasumując przebieg powodzi, należy stwierdzić,
że prowadzona przez służby miejskie akcja miała
na celu przygotowanie miasta do nadejścia obu fal,
a następnie przyjęcie przepływu kulminacyjnego
w sposób minimalizujący ewentualne straty. Prace
były prowadzone w systemie całodobowym przede
wszystkim przez pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego, służby mundurowe (Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendę
Miejską Policji, Straż Miejską i wojsko), a także Zarząd Zieleni Miejskiej i Wydział Środowiska i Rolnictwa. Polegały one na prowadzeniu i koordynacji
akcji z centrum przy ul. Zapolskiej, a także bezpośrednio w terenie. Dużą rolę, szczególnie w czasie
przejścia pierwszej fali, odegrali też przedstawiciele Rad Osiedli, którzy uprzednio przeszkoleni przez
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
UM Wrocław pomagali służbom miejskim działającym na ich obszarze.
Ogólny przebieg powodzi we Wrocławiu w maju
i czerwcu 2010 r. obrazuje rys. 4.6 (zaznaczony jest na
nim realny przebieg pierwszej i drugiej fali powodziowej wraz z prognozami, dla których długość czerwonej strzałki oznacza okres od momentu przekazania
do zakładanej kulminacji) oraz tabele przedstawiające
ilość sił i środków wykorzystanych w czasie pierwszej
i drugiej fali powodziowej (tab. 4.7, 4.8, 4.9).

STRESZCZENIE

Obecnie na obszarze Wrocławia brak jest jednolitej sieci pomiarowej wód podziemnych, a obserwacje
prowadzone są przez różne instytucje i dla różnych celów. Położenie zwierciadła wody gruntowej na terenie Wrocławia w dużej mierze uzależnione jest od
warunków meteorologicznych. Oprócz zmian sezonowych w latach 2005-2007 obserwuje się spadek
zwierciadła wody spowodowany mniejszymi średnimi rocznymi opadami atmosferycznymi w stosunku
do wartości średniej wieloletniej. Od roku 2008 następuje stopniowe odbudowywanie się zasobów wód
podziemnych, szczególnie intensywne w roku 2009
i w pierwszej połowie 2010 r. Obniżanie zwierciadła
wody gruntowej, szczególnie w centrum Wrocławia,
spowodowane jest również realizowanym od wielu

lat odwodnieniem wokół wielkopowierzchniowych
budynków.
Na terenie Wrocławia i w jego najbliższym sąsiedztwie jakościowy monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez WIOŚ i PIG. Również stacje paliw zobowiązane są do monitorowania środowiska
wodno-gruntowego i przesyłania raportów z badań
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wody podziemne na terenie Wrocławia charakteryzują się klasą jakości od III do V. Dobrym stanem
jakościowym (klasy I-III) charakteryzuje się jedynie woda z punktu położonego w rejonie ul. Ślężnej.
W pozostałych punktach wody podziemne wykazują słaby stan jakościowy (klasa IV i V). Na podstawie
analizy stanu jakościowego płytkich wód podziemnych zaobserwowano mozaikową zmienność składu
chemicznego, na co wpływają lokalne zanieczyszczenia antropogeniczne.
Obserwacje prowadzone w ramach monitoringu jakości wód powierzchniowych wskazują na wyraźną poprawę jakości wody w ciekach na terenie
Wrocławia. Jest to spowodowane upadkiem przemysłu odpowiedzialnego za zanieczyszczenia wód
oraz obniżenia ilości ścieków odprowadzanych z nadal istniejących źródeł zanieczyszczeń oraz wielkich
wysiłków inwestycyjnych czynionych w kierunku
modernizacji istniejących i budowy nowych oczyszczalni ścieków. Wyniki obserwacji pokazują, że jakość wody w ciekach na terenie Wrocławia uległa
wyraźnej poprawie w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Obecnie wody powierzchniowe rzek na terenie Wrocławia kwalifikowane są do III klasy jakości (jakość
zadowalająca), a w niektórych przypadkach nawet
do klasy II (jakość dobra).
Wezbranie jakie wystąpiło we Wrocławiu w maju
2010 r. było drugą co do wielkości stanów wody falą
powodziową ze wszystkich dotychczas notowanych
na Odrze (wyższa była tylko powódź z lipca 1997 r.).
Straty, jakie wystąpiły obecnie, ze względu na stosunkowo niewielki zasięg powodzi, były niewspółmiernie niższe od tych sprzed 13 lat. Patrząc jednak
obiektywnie na całe zjawisko, mając na uwadze skalę
zagrożenia, trzeba stwierdzić, że straty były niewielkie. Przepływ określony w wielkości 2320 m3/s był
właściwie pierwszym, jaki pozwolił na sprawdzenie
funkcjonowania WWW wybudowanego po powodzi
w 1903 r. na przepływ wielkości 2300 m3/s. Powódź,
która wystąpiła w 1997 r., o ponad 1300 m3/s przewyższała zaprojektowaną przepustowość, w związku z tym nie była miarodajna do oceny skuteczności systemu.
Przepływ z tego roku, o wartości maksymalnej
przepustowości WWW, pozwolił na dokładne spraw-
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Tab. 4.7. Udział sił w zabezpieczeniu działań w czasie pierwszej fali kulminacyjnej
Data

Rodzaj sił
PZZK
(zespół, specjaliści, pracownicy)
PSP
KM Policji
Straż Miejska
Wojsko
WOPR

24.05

28.05

29.05
01.06

38

35

32

121

116
70
40

76
32
77

52
28
36

146
28
23

357
146
125

14

10

10

10

276

233

161

239

20.05

21.05.

22.05

41

54

52

53

25.05

36

44

36

146
20
134

149
35
145
250
28

143
66
185
250
56

317
370
211
250
53

661

749

1244

317
292
83
250
46
40
ZHR
1064

159
136
145
250
23
17
ZHR
774

26.05

Liczba zaangażowanych osób

Inni
Razem

23.05

27.05

19.05

441

749

Tab. 4.8. Udział sił w zabezpieczeniu działań w czasie drugiej fali kulminacyjnej
Rodzaj sił
PZZK
(zespół, specjaliści, pracownicy)
PSP
KM Policji
Straż Miejska
Wojsko
WOPR
Osadzeni
Razem

02.06

03.06

06.06

07.06

44

58

46

42

35

44

110
46
42
100

110
48
40
100

100
40
36
100

136
48
26
100

150
28
26
50

100
46
32

200
542

200
566

200
522

170
522

289

222

Tab. 4.9. Środki wykorzystane w czasie akcji powodziowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Data
04.06
05.06
Liczba zaangażowanych osób

Rodzaj środka
Worki
Piach
Geowłóknina
Folia
Pochodnie
Sznurek
Zapory przeciwpowodziowe paletowe
Zapory przeciwpowodziowe gumowe
Maszyny do napełniania worków
Agregaty – Straż/WBZK
Samochody
Ciągniki – ładowarki/dźwigi
Radiowozy – Policji/Straży Miejskiej
Wozy bojowe PSP
Osuszacze

dzenie funkcjonowania węzła, a przede wszystkim
znalezienie jego słabych stron. Założeniem systemowym ochrony przed powodzią Wrocławia ostatnich lat było zwiększenie bezpieczeństwa miasta
poprzez wybudowanie Zbiornika Retencyjnego Racibórz i zmodernizowania WWW w ramach Programu dla Odry 2006 z planowanym zakończeniem do
końca 2014 r. Panujące w ostatnim okresie na świecie ekstremalne zjawiska meteorologiczne nie mogą
napawać optymizmem i należy się liczyć z tym, że
powodzie, jakie wystąpiły w latach 1997 i 2010 mogą
zdarzać się w najbliższym czasie częściej. W związku
z tym można uznać tegoroczne wezbranie za swego
rodzaju doświadczenie, ostrzeżenie i czynnik mobi-

I FALA
584,630
9 540 Mg
4 000 mb
6 400 mb
8 350
132 km
1 000 m
400 m
3
22/7
360
53/3
191/157
494
63

II FALA
300,000
5 000 Mg
–
3 140 mb
–
120 km
1 000 m
400 m
3
17
114
26/2
136/112
258
–

RAZEM
884,630
14540 Mg
4 000 mb
9 540 mb
8 350
252 km
1 000 m
800 m
474
79/5
63

lizujący do przyspieszenia wszystkich planowanych
działań, a także podjęcia czynności wyprzedzających
harmonogram programu w miejscach najbardziej
zagrożonych, które wskazała tegoroczna powódź.

ABSTRACT

There is no harmonised underground water measurement system in Wrocław at present and observations
are being carried out by various institutions and for
different purposes. The underground water table le-
vel in the city is largely dependent on meteorological
conditions. Apart from seasonal variations in 20052007, fall in water level has been seen due to smaller
annual average precipitations as compared to the
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long-term average. Underground water resour-
ces have been gradually rebuilt since 2008, especially intensively in 2009 and in the first half of 2010.
A lower underground water table, in particular in the
centre of Wrocław, is also due to draining large-area
buildings that has been performed for many years.
Underground water quality monitoring in the city
and in its nearest neighbourhood has been held by
the WIOŚ and PIG. Filling stations are also obliged
to monitor their water and soil environment and
submit test reports to the Voivodeship Environmental Protection Inspectorate. Underground water is
Wrocław falls into the 3rd to 5th category of quality.
Water from the point situated around Ślężna Street is
characterised by good quality only (class I-III). Underground water in other points indicates poor quality (class IV and V). Mosaic-like variations in chemical compositions has been seen based on the quality
analysis of shallow underground water which is affected by local anthropogenic pollutants.
Surface water quality monitoring observations indicate a clear improvement in water quality in the
water courses situated in Wrocław. This is due to
the collapse of industry responsible for water contamination and due to reduction in the amount of
sewage discharged from the sources of pollution
that still exist. This is also stems from substantial
investment efforts made to modernise the existing
wastewater treatment plants and to erect new ones.
The results of observations show that water quality
in the water courses in Wrocław has significantly
improved over the last decade or so. Surface water
in rivers in the city falls into the 3rd quality class
(satisfactory), and in some cases into the 2nd class
(good quality).
The freshet seen in Wrocław in May 2010 was the
second largest flood wave – considering the water
level – from among all those experienced to date at
the Odra (the flood of July 1997 was higher only). Although the losses suffered now were greatly smaller
than those 13 years ago, still it is obvious, also from
the subjective standpoint of those affected, that they
were still severe and this should be borne in mind.
Viewing the whole phenomenon objectively, ho-
wever, and considering the scale of the risk, one
should state that the losses were small. The flow
rate identified at 2320 m3 per second was in fact the
first one that allowed to test the functioning of the
Wrocław Water System (WWW) erected after the
1997 flood for the flow rate of 2300 m3 per second.
The 1997 flood exceeded the designed capacity by
over 1300 m3/s, therefore, it was not commensurate
for assessing the system efficiency.

This year’s flow with the maximum throughput
of the WWW has permitted to check thoroughly the system’s functioning, and, most of all, identify its weaknesses. The assumption of the Wrocław
flood protection system in the recent years was to
enhance the city’s security by erecting the Racibórz
Storage Reservoir and modernising the WWW under the 2006 Odra Programme with scheduled completion until the end of 2014. The extreme weather
conditions prevalent globally recently do not provoke optimism and it should be expected that floods
as those in 1997 and 2010 may occur more often in
the near future. This year’s freshet may be considered
as a specific experience, as a warning and as a driver
for spurring all the scheduled initiatives, and also
for taking actions ahead of those in the Programme
schedule in the locations with the greatest exposure
as identified by this year’s flood.
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Rozwój każdego społeczeństwa jest związany z wykorzystywaniem wody na cele bytowe
i przemysłowe. Zużywając wodę, wytwarzamy ścieki,
które stwarzają zagrożenie sanitarne dla ludzi, a także wywołują zmiany w środowisku naturalnym, gdyż
są one nośnikiem mikroorganizmów, w tym również
patogennych oraz zanieczyszczeń chemicznych, wywołujących zmiany w ekosystemie odbiorników, którymi są głównie wody powierzchniowe i podziemne.
Wrocław jest miastem, którego rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego przyczynił się do powstania unikatowych obszarów przyrodniczych. Istotne, aby zostało to zauważone i docenione, gdyż jest to zjawisko
rzadkie nie tylko w Polsce.

5.1. System wodociągowy

W skład systemu wodociągowego Wrocławia wchodzą tereny wodonośne, dwa podstawowe zakłady uzdatniania wody, bazujące na wodach powierzchniowych i infiltracyjnych, pokrywające
99% zapotrzebowania na wodę Aglomeracji Wrocławskiej: Stacja Uzdatniania Wody „Na Grobli”
i Stacja Uzdatniania Wody „Mokry Dwór” oraz ponad 1800 km sieci przewodów wodociągowych.
Na terenie miasta działa również Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica”, ale ze względu na małą wydajność ma ona znaczenie lokalne. Ponadto na terenie
miasta funkcjonują ujęcia wód powierzchniowych
i podziemnych zasilające w wodę zakłady przemysłowe i obiekty usługowe. Wrocław, dzięki wieloletnim inwestycjom w zakłady uzdatniania wody oraz
modernizację systemu rurociągów, może pochwalić
się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi,
dzięki czemu woda wodociągowa spełnia wszystkie
warunki sanitarne stawiane wodzie do picia.
Znaczenie ujęć infiltracyjnych dla jakości wód wodociągowych Wrocławia
Na terenach wodonośnych eksploatowane są 63 stawy infiltracyjne, które zajmują obecnie ponad 32 ha.
Ilość wody zgromadzonej w stawach wynosi blisko
1 mln m3. Wrocławskie tereny wodonośne i przyległe do nich tereny starorzecza Odry i Oławy stanowią naturalny zbiornik wód podziemnych. Szacunkowa objętość zgromadzonej wody w porach gruntu
wynosi 29 mln m3. Łączna objętość wody zgromadzonej w stawach infiltracyjnych i w gruncie wynosi
około 30 mln m3. Przy poborze wody z terenów wodonośnych w ilości 100 000 m3/d zasoby wód stanowią 200-dobową rezerwę. Bez ujęcia infiltracyjnego
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w obecnej formie Wrocław byłby narażony na wyłączenie wodociągu w okresie stanów powodziowych.
Rys. 5.1. Powstanie poduszki powietrznej w strefie aeracji
w wyniku szybkiego zalania terenów wodonośnych

Zalanie wrocławskich terenów wodonośnych w lipcu 1997 r. odbywało się z ogromną szybkością. Zgromadzone w strefie aeracji powietrze zostało sprężone
i wytworzyło poduszkę, która ograniczała szybkość
wnikania wód powodziowych do strefy aeracji. Obrazuje to rys. 5.1.
Powódź uszkodziła wówczas zarówno sieć wodociągową, jak i kanalizacyjną. Zalane zostały tereny
ujęć wodociągowych, Zakład Uzdatniania Wody
„Mokry Dwór”. Podtopione zostały: Zakład Uzdatniania Wody „Na Grobli”, Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków Janówek oraz mniejsze pompownie
wodociągowe i kanalizacyjne. Straty MPWiK zostały oszacowane na 46,6 mln zł. Wrocław był pozbawiony wody przez ponad dwa tygodnie, a po przywróceniu dostaw nadawała się ona tylko do celów
higienicznych. Dzięki udzielonej pomocy w ciągu pół roku przywrócono pełną zdolność technologiczną obu zakładów uzdatniania i oczyszczalni
ścieków.
Wrocławskie tereny wodonośne to zarazem nowoczesność, historia techniki komunalnej oraz unikatowy biotop, który powstał dzięki ochronie przemysłowej i sanitarnej tego obszaru. Wysoka niezawodność
pracy urządzeń wodociągowych Wrocławia została potwierdzona w czasie trwania wysokich stanów
wody, jakie wystąpiły we Wrocławiu wiosną 2010 r.
Jest to efekt właściwych działań inwestycyjnych samorządu miasta i eksploatatorów urządzeń oraz
obiektów wodociągowych.
Tereny wodonośne Wrocławia – unikatowe siedlisko
Roślinność ma wpływ na jakość wód infiltracyjnych w okresie normalnej eksploatacji terenów wodonośnych oraz w sytuacjach awaryjnych (powódź).
Podczas procesu infiltracji w środowisku gruntowo-

wodnym przy udziale flory i mikrofauny zachodzą
procesy fizyczne, chemiczne oraz biochemiczne prowadzące do poprawienia jakości ujmowanych wód.
Roślinność może pobierać pierwiastki biogenne,
akumulować metale ciężkie, węglowodory oraz inne
zanieczyszczenia. Wpływ na skład gatunkowy roślinności oraz na jej różnorodność mają m.in. warunki glebowe i wilgotnościowe. Na terenach wodonośnych Wrocławia obserwuje się znaczną zmienność
gatunkową roślin, wynikającą z różnorodności siedliskowej.
Na badanym obiekcie ze względu na obecność dużej liczby stawów infiltracyjnych dominują siedliska
wodne. Otoczone są one przez rozległe obszary łąk.
Tereny wzdłuż brzegów Oławy porastają lasy łęgowe. Są to najcenniejsze w naszej strefie klimatycznej zbiorowiska leśne. Lasy łęgowe (klasa Querco
Fagetea, grupa Alno–Padion) pod względem gatunkowym są najbardziej różnorodnym środowiskiem
leśnym na naszym kontynencie, odznaczają się jednym z największych wskaźników produktywności
biologicznej oraz największą liczebnością organizmów żywych. Można je porównać do niektórych lasów strefy tropikalnej. Cechuje je najbardziej złożona struktura przestrzenna i warstwowa.
Łęgi są lasami rosnącymi w sąsiedztwie wód płynących, na siedliskach wilgotnych, których rozwój i życie warunkują okresowe zalewy. W strefie średniego
zasięgu wód występują zarośla wierzbowe, stanowiące pierwsze stadium sukcesji łęgu dojrzałego.Takie
zbiorowiska spotkać można wyłącznie w nieuregulowanych korytach rzecznych, na podłożu piaszczystym i żwirowym. Na obszarze Polski występują trzy
typy nadrzecznych lasów łęgowych: wierzbowo-topolowe, wiązowo-jesionowe (doliny dużych rzek),
jesionowo-olszowe (doliny małych rzek). Łęgi wierzbowo-topolowe prawie całkowicie zniszczono poprzez trzebież lasów i regulację rzek. Na terenie Polski występują one zaledwie na 5% ich pierwotnego
obszaru, dlatego powinny być one objęte szczególną
ochroną.
W skład drzewostanów łęgowych na obszarze wrocławskich terenów wodonośnych wchodzą gatunki takie jak: dąb szypułkowy (Quercus robur), wiąz
pospolity (Ulmus carpinifolia), czeremcha zwyczajna (Padus avium),wierzba pięciopręcikowa (Salix
pentandra). Gatunkami występującymi w runie są:
ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), żywokost bulwiasty (Syphytum tuberosum), czosnaczek pospolity
(Alliaria petiolata), kokorycz pełna (Corydalis solida), kruszczyk siny (Epipactis purpurata).
Brzegi rzek porasta również łęg wierzbowo-topolowy, w którym dominującymi gatunkami są: wierz-
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Fot. 5.1. Stawy infiltracyjne na terenach wodonośnych z lotu ptaka

Autor: M. Mokwa

Rys. 5.2. Schemat systemu kanalizacji aglomeracji Wrocław

Źródło: Obszar Aglomeracji Wrocławia. System odbioru i oczyszczania ścieków. Załącznik do uchwały Nr XLIV/2970/05 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2005 r. [6]

ba biała (Salix alba) oraz topola biała (Populus alba).
Spośród gatunków krzewów najczęściej występują:
śliwa tarnina (Prunus spinosa), głóg dwuszyjkowy
(Cratageus oxyacantha), głóg jednoszyjkowy (Cratageus monogyna), kruszyna pospolita (Frangula alnus) oraz gatunki z rodzaju Rosa. W runie tych zbiorowisk leśnych występują: bluszczyk kurdybanek

(Glechoma hederacea), przytulia pospolita (Galium
aparine) i pokrzywa pospolita (Urtica dioica).
W pobliżu cieków i oczek wodnych występują następujące gatunki drzew: wierzba szara (Salix cinerea), wierzba iwa (Salix caprea), wierzba pięciopręcikowa (Salix
pentandra), olsza czarna (Alnus glutinosa), topola osika
(Populus tremula), kruszyna pospolita (Frangula alnus).
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Na całym obszarze pól wodonośnych w pobliżu wód
stojących i płynących występuje roślinność bagienna (klasa Phragmitetea), wśród której wyróżnić można szuwary oraz zbiorowiska wielkoturzycowe. Szuwary są zbiorowiskami roślinnymi, zawsze przynajmniej
częściowo, zatopionymi. Turzycowiska natomiast
związane są również z środowiskiem wodnym, ale
mogą podlegać, bez negatywnych skutków, okresowej
suszy. Najczęściej spotykany na obszarze wrocławskich
terenów wodonośnych jest zespół trzciny pospolitej
(Phragmitetum australis), rozwijający się w obniżeniach terenowych, porastający koryta rowów melioracyjnych oraz brzegi starorzeczy. Powszechnie występuje również zespół tataraku zwyczajnego (Acoretum
calami). Trzcina pospolita, występująca także w wysokich turzycowiskach, tworzy zbiorowiska szuwarowe.
Należy do gatunków niezwykle ekspansywnych o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej, dzięki czemu
szybko wkracza na obszary łąk. Odgrywa ona znaczną rolę w procesach lądowienia zbiorników wodnych
i cieków. Dużą ekspansywnością charakteryzują się
również inne gatunki zbiorowisk bagiennych. Turzycowiska tworzą, występujące także często w szuwarach, turzyce: sina (Carex glauca), pospolita (C. fusca),
dzióbkowata (C. rostrata). Na obszarach zabagnionych
często występuje kosaciec żółty (Iris pseudoacorus).
Na największej powierzchni terenów wodonośnych
występują łąki. Od wielu lat tereny te nie są użytkowane rolniczo, co prowadzi do zmiany składu gatunkowego roślin (sukcesji). Dominującymi gatunkami
traw spotykanych tu są: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), trzcinnik lancetowaty (Calamagrostis canescens) oraz śmiałek darniowy (Dechampsia
caespitosa). Na obszarze tym rosną także następujące gatunki: wiązówka błotna (Filipendula ulmaria),
turzyca błotna (Caricetum acutiformis), krwawnica
pospolita (Lythrum salicaria), ostrożeń błotny (Cirisum palustre), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), przytulia właściwa (Galium verum), przytulia
północna (Galium boreale), kosmatka polna (Luzula campestris). Na badany obszar zaczynają wkraczać
gatunki takich drzew, jak: wierzba, dąb szypulkowy
(Qercus robur), śliwa tarnina (Prunus spinosa) oraz
krzewy dzikiej róży (Rosa caniana).
W pobliżu miejsc związanych z działalnością człowieka, takich jak drogi, zabudowania, urządzenia
wodne, występują zbiorowiska ruderalne. Są one
tworzone przez pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), cykorię podróżnik
(Cichorium intibus), wiechlinę roczną (Poa annua).
Gatunki te mają szerokie spektrum ekologiczne, są
również ekspansywne.

Na obszarze wrocławskich terenów wodonośnych
występuje wiele gatunków roślin chronionych i rzadkich. Należą do nich m.in. goryczka wąskolistna
(Gentiana pneumonanthe), grążel żółty (Nuphar lutea), groszek błotny (Lathyrus palustris), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), wilczomlecz błotny (Euphobia
palustris), zimowit jesienny (Colchicum autumnale). Gatunkami objętymi ochroną częsciową są kalina koralowa (Viburnum opulus), kruszyna pospolita
(Frangula alnus), marzanka wonna (Galim odoratum).
Roślinność terenów wodonośnych przystosowana
jest do okresowych zalewów. O unikatowości wrocławskich terenów wodonośnych może świadczyć
fakt, że występuje na tym obszarze rzadki w skali
światowej bezkręgowiec Brachylecithum glareoli.

5.2. Kanalizacja

Do końca lat 60. XX w. nie prowadzono znaczących
inwestycji związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego Wrocławia, gdyż istniejący przedwojenny
system kanalizacji był wystarczający dla standardów
ochrony środowiska w tamtym czasie. Sytuacja zmieniła się na początku lat 70., gdy we Wrocławiu zaczęły powstawać w zachodniej części miasta nowe osiedla
mieszkaniowe. W tym okresie opracowano strategię
rozwoju systemu kanalizacji Wrocławia zakładając,
że nowy system odprowadzać będzie ścieki do nowo
projektowanej oczyszczalni zlokalizowanej w północno-zachodniej części Wrocławia przy ul. Janowskiej
w dzielnicy Janówek. Długość sieci kanalizacyjnej
w 2005 r. wynosiła około 1020 km (zgodnie z danymi
Głównego Urzędu Statystycznego), a w 2009 r. już 1188
km. Wskaźnik skanalizowania miasta wynosi 93,7%.
Oczyszczalnię Ścieków Janówek ukończono i oddano do eksploatacji w czerwcu 2001 r. Ma ona przepustowość technologiczną 90 000 m3/d. Oczyszczalnia
Janówek przystosowana jest do usuwania ze ścieków
związków biogennych: azotu i fosforu. Trwają prace nad zwiększeniem przepustowości technologicznej
tego obiektu. Obecnie ścieki z Wrocławia oczyszczane
są również na Polach Irygacyjnych Osobowice. W roku
2009 na polach irygacyjnych oczyszczono 17 716 tys. m3
ścieków, co daje około 1476 tys. m3 ścieków miesięcznie. Ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Janówku wynosiła 32 797 tys. m3, co oznacza, że kierowano do niej średnio miesięcznie 2733 tys. m3 ścieków.
W tabelach 5.1 oraz 5.2 przedstawiono uzyskiwane
sprawności technologiczne. Obie oczyszczalnie ścieków uzyskiwały wysokie efekty oczyszczania ścieków
spełniające warunki stawiane w obowiązujących pozwoleniach wodno-prawnych.
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Fot. 5.2-5.7. Przykłady roślin zielnych występujących na Polach Irygacyjnych Osobowice

Na pierwszym planie mozga trzcinowata Phalaris arundinacea

Na pierwszym planie pałka szerokolistna Typha latifolia

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)

Pyleniec pospolity (Berteroa incana)

Spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza)

Jaskier jadowity (Ranunculus scieratus)

Autor: E Szocińska

Walory przyrodnicze Pól Irygacyjnych Osobowice
Rolnicze wykorzystanie ścieków na Polach Irygacyjnych Osobowice przyczyniło się do powstania obszaru o dużych walorach przyrodniczych. Było to wynikiem następujących czynników:
–– ścieki wprowadzały do środowiska duży ładunek związków biogennych oraz wody; eksten-

sywny sposób eksploatacji łąk, jaki stosowano
od połowy lat 60. XX w., sprzyjał powstawaniu
specyficznych siedlisk przyrodniczych,
–– powstające eutroficzne zbiorniki wodne oraz
pasy trzcinowisk i szuwarów sprzyjały rozwojowi owadów, w tym komarów, co przyczynia-
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Tab. 5.3. Zestawienie siedlisk przyrodniczych występujących na terenie Pól Irygacyjnych Osobowice
Siedliska przyrodnicze
Objęte ochroną

Występujące na terenie objętym
opracowaniem

Występujące w sąsiedztwie terenu opracowania

Grąd środkowo europejski – 9170
Eutroficzne zbiorniki wodne
Lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe – 91E0
z roślinnością pływającą – 3150 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe – 91F0
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
Naturalne ziołorośla okrajkowe
– 3260
i górskie – 6430
Zalewane, muliste brzegi rzek – 3270
Niżowe łąki, ekstensywnie użyt- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 6410
Łąki selernicowe – 6440
kowane – 6510

Nieobjęte ochroną cenne siedliska
gatunków chronionych występujące
na terenie objętym opracowaniem
Trzcinowiska i szuwary
Pastwiska i zdegenerowane
zbiorowiska łąkowe

Tab. 5.4. Ogólne zestawienie gatunków zwierząt chronionych występujących na obszarze Pól Irygacyjnych Osobowice
Świat zwierzęcy

Ptaki

Gatunki lęgowe

Gatunki przelotne

I załącznik
Dyrektywy Ptasiej

Liczba stwierdzonych gatunków

Pozostałe waloryzujące

25

I załącznik 
Dyrektywy Ptasiej

16

Pozostałe waloryzujące

16

Inne gatunki chronione

Pozostałe

Gatunki objęte
ochroną w kraju

16

12

Ochrona ścisła

41

Ochrona częściowa

5

Gatunki objęte
II załącznik dyrektywy
ochroną w UE oraz
92/43/EEC
gatunki wymagające
tworzenia obszarów IV załącznik dyrektywy
92/43/EEC
natura 2000
Inne gatunki chronione

ło się do wzrostu liczebności ptaków i zwierząt
bytujących w siedliskach bagiennych,
–– powstawanie odorów ograniczało liczbę osób
odwiedzających te tereny; rozległe pola, pozbawione niemal zupełnie roślinności wysokiej,
poprzecinane meandrami szuwarów i luster
wody, będące ostoją ptactwa, odizolowane od
miejskiego gwaru, a jednocześnie odległe niespełna 8 km od ścisłego centrum, omijane są
przez mieszkańców.
Cenne i chronione siedliska przyrodnicze występujące na terenie i w sąsiedztwie terenu Pól Irygacyjnych Osobowice przedstawiono w tabeli 5.3.
Na terenie Pól Irygacyjnych Osobowice stwierdzono do tej pory występowanie jednego gatunku rośliny chronionej – centurii pospolitej (Centaurium
erythraea). O walorach pól irygacyjnych w dużej
mierze decyduje prowadzony tu sposób gospodarowania. Okresowe zalewy poszczególnych obszarów
pól wpływają na bujny porost traw, turzyc, trzcin.
Powstają dobre warunki dla licznego występowania
wielu zwierząt bezkręgowych, kręgowych, szczegól-

5
7
3

Przykłady
Bocian biały, Trzmielojad, Błotniak stawowy,
Kropiatka, Zielonka
Dziwonia, Śmieszka, Cyranka, Sieweczka,
Perkozek
Czapla biała, Orlik krzykliwy, Szczudła,
Mewa czarnogłowa
Rożeniec, Biegus rdzawy, Brodziec śniady,
Samotnik, Rybitwa białoskrzydła
Biegus mały, Biegusik
Bekasik, Trzciniak, Rzepołuch
Kozioróg dębosz, Ropucha paskówka, Żaba
trawna, Jeż zachodni, Karlik malutki, Gacek
brunatny, Gronostaj
Karczownik, Mysz zaroślowa, Wydra Lutra
Traszka grzebieniasta, Kumak nizinny, Modraszek nausithous, Czerwończyk nieparek,
Barczatka katax
Nocek rudy, Nocek Natterera, Nocek wąsatek, Borowiec Wielki, Żaba jeziorowa, Żaba
moczarowa, Jaszczurka zwinka
Ropucha szara, Jaszczurka żyworodna, Padalec zwyczajny

nie ptaków, ssaków owadożernych i nietoperzy. Teren pól irygacyjnych obejmuje starorzecza, ostojniki
ścieków, trzcinowiska wraz z otaczającymi je łąkami
kośnymi oraz kompleks leśny obejmujący Las Rędziński, Las Leśnicki oraz Las Osobowicki. Dużą powierzchnię analizowanego terenu pokrywają łąki kośne poprzecinane rowami melioracyjnymi, wzdłuż
których rozwinęły się trzcinowiska oraz zwarte skupienia pokrzyw. W obrębie ostojników stwierdzono
bardzo ubogą florę, ale można tu odnotować zbiorowiska roślinne takie jak: szuwar trzcinowy czy mozgowy.
Wszystkie gatunki krzewów stanowią grupę roślin o dużej wartości biocenotycznej – owoce stanowią bazę pokarmową dla wielu gatunków ptaków. Na terenie pól irygacyjnych stwierdzono
występowanie następujących roślin zielnych: karbieniec pospolity (Lycopus europaeus) – miejsca
zabagnione, brzegi wód, szuwary; trzcina pospolita
(Phragmites australis) – typowa roślina bagienna,
gatunek o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej; pałka szerokolistna (Typha latifolia) – szuwa-
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ry, preferuje gleby bogate w składniki odżywcze;
mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) – gleby żyzne, często zalewane; jaskier jadowity (roślina silnie trująca) (Ranunculus scieratus) – mokre
łąki, miejsca wilgotne, spirodela wielokorzeniowa
(Spirodela polyrhiza) – stojące wody przybrzeżne;
pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans) – wilgotne łąki, zarośla; przytulia pospolita (Galium mollugo) – łąki, zarośla; nawłoć (Solidago canadensis)
– rowy melioracyjne, mokre łąki; pyleniec pospolity (Berteroa incana) – suche zbocza, pobocza dróg;
wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) – przy drogach; bniec biały (Melandrium album) – przydroża,
siedliska ruderalne.
W ich obrębie obserwuje się intensywną ekspansję roślin synantropijnych. Stosunkowo najcenniejszy i najbardziej zwarty kompleks leśny stanowi Las
Rędziński. Są to zadrzewienia na siedlisku grądowym: najczęściej dębowo-jaworowe, dębowo-lipowe, dębowo-jesionowe i jesionowe. Stwierdzono tu
niewielką populację storczyka – kruszczyka szerokolistnego – objętego w Polsce całkowitą ochroną gatunkową. Również na terenie Lasu Osobowickiego
są liczne stanowiska roślin chronionych (konwalii
majowej, bluszczu pospolitego). W obniżeniach łąki
uległy wtórnemu zabagnieniu, stwarzając dogodne
warunki gniazdowania cennych gatunków, w tym
ptaków siewkowatych.
Największą koncentrację zieleni wysokiej zaobserwowano głównie wzdłuż wałów ziemnych oraz
wybranych fragmentów rowów. W składzie gatunkowym drzew wyróżnić należy głównie gatunki rodzime: dąb szypułkowy (Quercus robur), wierzba biała (Salix alba), olsza czarna (Alnus glutinosa)
oraz brzoza brodawkowata (Betula pendula), wśród
obcych czeremcha pospolita (Prunus serotina) oraz
dąb czerwony (Quercus rubra), występujący głównie
w młodym drzewostanie leśnym.
Waloryzacja ornitologiczna akwenów i terenów
podmokłych Śląska zalicza ten teren do najcenniejszych ornitologicznie fragmentów korytarza ekologicznego Odry. Na polach irygacyjnych i w lasach
przyległych gniazduje około 220 gatunków ptaków.
Na obszarze pól osobowickich występują licznie gatunki ptaków lęgowych i przelotnych.
W tabeli 5.4 zestawiono gatunki zwierząt chronionych występujących na obszarze Pól Irygacyjnych
Osobowice.
Pola Irygacyjne Osobowice to przykład krajobrazu reliktowego. Według Konwencji Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego „krajobraz
reliktowy (skamieniały) jest jednym z tych, w których proces ewolucji zakończył się w przeszłości,
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Rys. 5.3. Lokalizacja pasów trzcinowisk i szuwarów na ortofotomapie Pól Irygacyjnych Osobowice

Źródło: Opracowanie graficzne M. Brodzka

nagle lub w ciągu dłuższego czasu. Jego znaczące
cechy szczególne są jednak wciąż widoczne w materialnej formie”. Na terenie Pól Irygacyjnych Osobowice czytelna jest pozostałość meandrującej niegdyś rzeki Odry, z wyodrębniającymi się pasmami
szuwarów na podłożu glebowym z mad i namułów
(rys. 5.3).
Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
oraz obwodnicy śródmiejskiej oraz wyłączenie po
2015 r. pól irygacyjnych z eksploatacji wpłynie na
przeobrażenie części obszaru wrocławskich pól irygacyjnych.
Budowana Autostradowa Obwodnica Wrocławia przebiega przez obszar pól irygacyjnych i stanowi barierę terenową, która pomimo zastosowanych
przepustów, może utrudniać wędrówki zwierząt, a to
może skutkować spadkiem różnorodności biologicznej w otoczeniu trasy. Zagrożenie stanowi także hałas
drogowy, który będzie płoszył zwierzęta. Zabudowa
terenu pól ograniczy możliwość utrzymania dotychczasowej populacji żerujących tam ptaków, istnieje
także niebezpieczeństwo kolizji zwierząt z przejeżdżającymi pojazdami.
Istnieje jednak zgodność poglądów, że najcenniejsze przyrodniczo obszary tego rejonu powinny być
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chronione jako enklawy zieleni dla mieszkańców
Wrocławia z jednoczesnym utrzymaniem ciągłości
korytarzy ekologicznych Odry i Widawy.
Kierunki rozwoju systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Wrocław
Strategiczne kierunki rozwoju systemu kanalizacyjnego we Wrocławiu zostały uwzględnione w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przyjętym przez Radę Ministrów 16 grudnia
2003 r., zaktualizowanym 2 marca 2010 r. Rozwój
systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Wrocław
został zaliczony do działań priorytetowych wynikających z Traktatu o Akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dokument ten obliguje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do wybudowania, rozbudowania
i/lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach do 2015 r.
W skład Aglomeracji Wrocław wchodzi gmina
Wrocław oraz przyległe miejscowości znajdujące się
w strefie podmiejskiej w gminach Kobierzyce, Wisznia Mała, Miękinia i Siechnice. W ramach działań
uporządkowania systemu kanalizacyjnego w ostatnich latach prowadzi się wiele inwestycji na terenie
Wrocławia, mających na celu przyłączenie osiedli nie
posiadających kanalizacji przewodowej do systemu
kanalizacyjnego Wrocławia (rys. 5.4).
Po przejściu przez system kanalizacji ścieki trafiają
do jednej z trzech oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków Janówek, Pola Irygacyjne Osobowice
oraz Oczyszczalnia Ratyń. Ta ostatnia oczyszcza niewielką ilość ścieków z południowo-zachodniej części
miasta i jest przeznaczona do likwidacji.
Oczyszczalnia Ścieków Janówek to mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków z chemicznym

wspomaganiem usuwania związków fosforu oraz
pełną gospodarką osadową.
Ścieki dopływające do oczyszczalni są oczyszczane
mechanicznie na kratach, gdzie usuwane są duże zanieczyszczenia. Następnie w piaskownikach w wyniku procesu sedymentacji oddzielane są takie cząstki
jak żużel, piasek, drobne kamienie czy pestki, zwane
ogólnie piaskiem. Po piaskownikach ścieki trafiają do
komory rozdziału ścieków, gdzie doprowadzona jest
instalacja koagulanta wspomagającego sedymentację
(opadanie) osadu. Następnie ścieki doprowadzane są
do dwóch osadników wstępnych. Na tym etapie usuwa się zawiesiny łatwo opadające o stosunkowo dużych rozmiarach. Tak oczyszczone ścieki dopływają do dwóch bloków biologicznych, gdzie w wyniku
działalności mikroorganizmów zmniejszają się stężenia zanieczyszczeń – związków organicznych (powodujących zapotrzebowanie na tlen) oraz substancji biogennych (azot i fosfor).
Z bloku biologicznego ścieki kierowane są do osadników wtórnych, gdzie następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego (mikroorganizmów) od ścieków.
Oczyszczone ścieki kierowane są do kanału wylotowego, a następnie do rzeki Odry. Uruchomienie części
biologicznej WOŚ pozwoliło na oczyszczanie ścieków
w stopniu gwarantującym zmniejszenie ładunku dopływających zanieczyszczeń rzędu 90-95%.
W wyniku procesu fermentacji osadu oddzielonego od ścieków wytwarzany jest gaz fermentacyjny, z którego produkuje się energię elektryczną, która
wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni. Oprócz energii elektrycznej produkowana jest
energia cieplna jako wynik chłodzenia generatorów
i spalin. Energię cieplną wykorzystuje się w oczyszczalni do podgrzewania fermentowanego osadu.

Rys. 5.4. Rozwój kanalizacji sieciowej Wrocławia (etap II i III jest realizowany lub jest na etapie przygotowania inwestycji)

Źródło: www.mpwik.wroc.pl

5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Obecnie prowadzi się modernizację Oczyszczalni
Ścieków Janówek w celu zwiększenia jej przepustowości technologicznej do 140 000 m3/d. Dzięki temu
możliwe będzie oczyszczanie ścieków z terenu całego
miasta. W ramach inwestycji powstaną takie obiekty
i urządzenia, jak nowa komora rozdziału, dwa osadniki wstępne, trzy reaktory biologiczne, trzy osadniki wtórne, cztery nowe komory fermentacyjne tzw.
WKF-y. Zmodernizowane zostaną istniejące obiekty
oczyszczalni, m.in. komora rozdzielcza, komora krat,
piaskownik, reaktory biologiczne, osadniki wtórne. Rozbudowane i zmodernizowane zostaną również obiekty i urządzenia towarzyszące, jak np. przepompownie, pompy, dmuchawy i stacje zasilania.
W ramach tego zadania planuje się także budowę instalacji do suszenia osadów ściekowych powstających
podczas procesu oczyszczania ścieków. Zastosowanie układu do termicznej obróbki osadów pozwoli na
znaczne zmniejszenie ich objętości. Wysuszony osad
przyjmie postać granulatu, który będzie produktem
całkowicie stabilnym pod względem higieniczno-sanitarnym, a ponadto bezpyłowym, bezzapachowym
i niehigroskopijnym. Takie przetworzenie osadu
ograniczy ilość osadów przeznaczonych do ostatecznego zagospodarowania lub składowania, a co za tym
idzie zapewni minimalizację ich uciążliwości dla otoczenia i zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
Janówek pozwoli na wyłączenie z eksploatacji części
Pól Irygacyjnych Osobowice.
Pola Irygacyjne Osobowice to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta na procesie naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie. Całkowita powierzchnia wynosi 1044,15 ha, z czego 852,49 ha to
pola irygacyjne pokryte roślinnością trawiastą, a pozostała część to drogi, osadniki ziemne, wały, tereny zadrzewione i nieużytki. Oczyszczalnia składa się
z 11 osadników ziemnych i szlamownika. Posiada
około 250 km rowów doprowadzających i odprowadzających.
Oczyszczalnia na polach irygacyjnych ma funkcjonować do roku 2014. Po roku 2014 ścieki docierające
do tej oczyszczalni mają całkowicie zostać przekierowane do oczyszczalni na Janówku, a Pola Osobowickie będą przyjmować już tylko ścieki opadowe
i roztopowe. Całkowita likwidacja oczyszczalni na
Osobowicach nie jest możliwa ze względu na istniejący tam unikatowy ekosystem.
Współczesne zarządzanie złożonymi systemami
technicznymi nie może się obejść bez komputerowego wspomagania ich eksploatacji i zarządzania. Przy
zarządzaniu dużymi systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi standardem są Zintegrowane Systemy
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Informatyczne (ZSI) wykorzystujące oprogramowanie GIS (System Informacji Geograficznej) do tworzenia baz danych geoprzestrzennych, umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych
branżowych o infrastrukturze technicznej oraz stanach jej pracy. Systemy ZSI pozwalają na interaktywne wprowadzanie danych, opracowywanie ich
w czasie rzeczywistym oraz archiwizację. Powstający
obecnie system na potrzeby MPWiK we Wrocławiu
(przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego), umożliwi podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji na etapie eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
szczególnie w stanach kryzysowych, optymalizację
kosztów eksploatacyjnych oraz prowadzenie prac
studialnych na etapie podejmowania dalszych inwestycji, szczególnie w zakresie modernizacji układów
do odprowadzania i zagospodarowywania wód opadowych na obszarze aglomeracji wrocławskiej.

STRESZCZENIE

Wrocławskie wodociągi dostarczają mieszkańcom
miasta wodę pochodzącą z dwóch głównych Zakładów Oczyszczania Wody – „Mokry Dwór” bazującego na wodzie powierzchniowej i „Na Grobli”, do którego trafia woda wstępnie oczyszczona na terenach
wodonośnych. Woda dostarczana jest do odbiorców
w odpowiedniej ilości oraz jakości, również w czasie
trwania powodzi. Wrocławskie ujęcia infiltracyjne są
unikatowym siedliskiem przyrodniczym, na ich terenie występuje wiele gatunków roślin chronionych,
a także rzadki w skali światowej bezkręgowiec Brachylecithum glareoli.
W ostatnich latach podjęto prace nad modernizacją systemu kanalizacyjnego Wrocławia. Obejmują
one modernizację systemu odbioru ścieków oraz ich
oczyszczania. Oczyszczalnia Ścieków Janówek jest
obecnie rozbudowywana, aby w przyszłości przejąć
ścieki z terenu całego miasta, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji części Pól Osobowickich. Tereny Pól Irygacyjnych Osobowice to obszar krajobrazu reliktowego o cennych walorach przyrodniczych.
Zarówno Oczyszczalnia Ścieków Janówek, jak i pola
irygacyjne zapewniają oczyszczenie ścieków w stopniu wynikającym z pozwoleń wodno-prawnych.

ABSTRACT

Wrocław’s water supply utility provides the inhabi-
tants with water from two main Wastewater Treatment Plants – “Mokry Dwór” plant using surface
water and “Na Grobli” plant where water pretreated at water-bearing aquifers is diverted. The users
are supplied with the appropriate amounts of water
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having also appropriate quality also during floods.
Wrocław’s infiltration intakes are a unique natural
habitat with numerous species of protected flora and
an exceptional invertebrate, in global terms, Brachylecithum glareoli.
Works have been started in the recent years to upgrade the city’s sewage system including the sewage
collection and treatment system. The Janówek wastewater treatment plant is currently being expanded to
handle in the future sewage from the entire city so
that some of the Osobowickie Fields can be put out
of service in the future. The Osobowice Irrigation
Fields is the area of relict landscape with precious
natural values. Both the Janówek treatment plant and
the irrigation fields secure wastewater treatment to
the extent as defined in water permits.
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6. GLEBY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu prowadzi na terenie miasta monitoring
gleb, na podstawie którego możliwa jest identyfikacja
terenów z przekroczeniami standardów jakości gleby
i ziemi. Ponadto Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu prowadzi ocenę jakości gleb użytkowanych rolniczo pod kątem zmian różnego typu
cech (w tym również właściwości chemicznych) zachodzących pod wpływem działalności człowieka.
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W latach 2006-20009 WIOŚ Wrocław prowadził badania stopnia zanieczyszczenia gleb wokół wybranych

obiektów przemysłowych na terenie miasta Wrocławia narażonych na zanieczyszczenia punktowe. Obiekty
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ze względu0-30
na stwierdzone
Tab. 6.1. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich i wybranych
węglowodorów
w warstwie
cm (mg/kg)
suchej masy

As

Cr

Zn

Cd

Cu

Ni

Pb

20

150

300

4

150

100

100

zanieczyszczenia Benzyna
lub brak jakichkolwiek
analiz
gleb na wspomnianych obszarach. Wszystkie
suma
Olejstanu
mineralny

Hg próby zostały pobrane z warstwy gleby 0-30 cm głębokości. Benzo(a)piren
analizowane
Każda próbka stanowiła próbkę
(C6-C12)

(C12-C35)

ogólną2powstałą z wymieszania
Punkty poboru próbek wyznaczono,
1 próbek pierwotnych. 50
0,03 uwzględniając
rzeźbę terenu, kierunek wiatru oraz odległość od obiektu przemysłowego. Ocenę stopnia zanieczyszczenia

przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359).
Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza
wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem, że jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w
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Obiekty

Teren wokół „Hutmen”
S.A. we Wrocławiu
Obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu
Obszar wokół PZ Cussons
S.A. we Wrocławiu
Teren wokół zakładów na
osiedlu Kowale we Wrocławiu (3M, PPG Deco
Polska Sp. z o.o)
Teren wokół 
PZL Wrocław sp.z.o.o. 
we Wrocławiu
Teren wokół Cynkowni
Mostostal S.A. przy ul.
Avicenny we Wrocławiu

4,5-6,9

3,5-6,8

6

8

6

6

6

6

6

7,2-7,7

5,8-7,3

6,1-7,6

7,4-8,0

7,2-8,0

6,6-7,0

6,7-7,2

6

8

6,6-7,0

Ilość próbek (ppk)

4

Odczyn w 1 n KCI

20,0114,0

3,556,20

2,027,10
1,003,38
2,503,62

1,174,12

0,581,96
–

10,627,6

–

3,384,78
3,828,94

5,266,58
16,640,2

13,919,8

15,227,0

1,962,77

4,366,51

16,923,8

–

3,344,52

–

2,7412,4

–

1,942,62

0,914,59

0,532,66

–

14,915,7
20,430,6

3,036,88

2,127,36

1,234,27

3,516,61
6,6011,1

Cr

1,763,99

1,904,40
2,484,97

1,102,55
1,442,88

As

Źródło: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb... 2006-2009. Opracowanie własne

10.

9.

8.

7.

6.

5.

1.

Teren wokół „EBCC Poland” S.A. we Wrocławiu
Teren wokół „Wrozamet”
2.
S.A. we Wrocławiu
Teren ogrodów działkowych i użytków rolnych
wzdłuż ul.
3.
Szczecińskiej we Wrocławiu (stacja przeładunku
odpadów i inne obiekty)
Teren wokół Z.Ch. „Złot4.
niki” we Wrocławiu

Lp.

C org. (%)

35,276,8

37,2197

69,8355

252532

1951240

2981140

19,0259

48,6136

33,7164
260668

Zn

0,070,23

<300

<3000,583

0,4370,722

0,6144,68

1,447,03

–

0,2900,461

0,3000,729
0,6421,49

Cd

7,718,6

<10,025,8

17,644,0

37,859,8

29,3312

57,5262

7,2440,0

11,821,1

10,132,4
44,188,9

Cu

7,817,4

6,8015,80

9,4524,0

11,921,1

12,719,9

12,816,5

–

–

–

10,212,4

Ni

Metale ciężkie (mg/kg)

15,131,9

17,444,1

31,155,6

109195

66,3864

89,8229

16,662,6

20,041,7

19,855,2
66,0210

Pb

Tab. 6.2. Zawartości poszczególnych metali ciężkich i innych związków w glebach Wrocławia w latach 2006-2009
Zawartość próchnicy (%)

Glin wymienny
(me/100 g gleby)

Fluor rozpuszczalny (Ca Cl2)
(mg/kg)

0,1000,310

0,1010,294

0,1290289

0,4451,06

0,2020,761

–

0,0370,156

0,0370,121

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0082,14

–

0,068- 0,753- 0,0090,236 1,15 0,019
0,333–
–
0,858

Hg

Oleje mineralne (C12—C35)
(mg/kg)
–

–

–

–

–

–

–

<5

–

–

Siarka siarczanowa
(mg/100 g)
–

–

1,152,73

2,794,99

1,222,87

–

–

1,113,19

–

–

Benzyna (C6-C12)
(mg/kg)
–

–

–

–

–

–

–

<1

–

–

WWA (mg/kg)
–

–

0,9545,74

–

–

–

–

–

–

–

Benzo(a)piren
(mg/kg)
–

0,04870,13

0,1230,762

0,1910,678

0,1981,35

0,1001,19

0,009075,52

0,02140,286

–

–
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6. GLEBY

6.3. Metodyka poboru prób i normatywne podstawy analiz

W latach 2006-2009 WIOŚ Wrocław prowadził badania stopnia zanieczyszczenia gleb wokół wybranych obiektów przemysłowych na terenie miasta
Wrocławia narażonych na zanieczyszczenia punktowe. Obiekty do szczegółowych badań wybrano ze
względu na stwierdzone w dotychczasowych badaniach zanieczyszczenia lub brak jakichkolwiek analiz
stanu gleb na wspomnianych obszarach. Wszystkie
analizowane próby zostały pobrane z warstwy gleby
0-30 cm głębokości. Każda próbka stanowiła próbkę
ogólną powstałą z wymieszania próbek pierwotnych.
Punkty poboru próbek wyznaczono, uwzględniając rzeźbę terenu, kierunek wiatru oraz odległość od
obiektu przemysłowego. Ocenę stopnia zanieczyszczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359).
Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną,
gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem, że jeżeli
przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa
się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń
w glebie lub ziemi nie nastąpiło (§1, ust. 4).
Szczegółową metodykę analiz laboratoryjnych podano w ocenach stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w latach 2007-2009. Wartości dopuszczalne wybranych parametrów podano
w tabeli nr 6.1.
Szczegółowymi badaniami objęto:
–– teren wokół „EBCC Poland” S.A. we Wrocławiu,
–– teren wokół „Wrozamet” S.A. we Wrocławiu,
–– teren ogrodów działkowych i użytków rolnych
wzdłuż ul. Szczecińskiej we Wrocławiu (stacja
przeładunku odpadów i inne obiekty),
–– teren wokół ZCh „Złotniki” we Wrocławiu,
–– teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu,
–– obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu,
–– obszar wokół PZ Cussons S.A. we Wrocławiu,
–– teren wokół zakładów na osiedlu Kowale we
Wrocławiu (3M, PPG Deco Polska Sp. z o.o.),
–– teren wokół PZL Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu,
–– teren wokół Cynkowni Mostostal Wrocław S.A.
przy ul. Avicenny we Wrocławiu.
Wartości poszczególnych parametrów zestawiono
w tabeli 6.2.
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6.4. Obszary, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości gleby i ziemi
Metale ciężkie:
Cynk – teren wokół „Wrozamet” S.A. we Wrocławiu, teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu, obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we
Wrocławiu, obszar wokół PZ Cussons S.A. we Wrocławiu, teren wokół zakładów na osiedlu Kowale we
Wrocławiu (3M, PPG Deco Polska Sp. z o.o.).
Kadm – teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu,
obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego
we Wrocławiu.
Miedź – teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu,
obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego
we Wrocławiu.
Ołów – teren wokół „Wrozamet” S.A. we Wrocławiu, teren wokół „Hutmen” S.A. we Wrocławiu, obszar wokół Wrocławskiego Parku Przemysłowego we
Wrocławiu, obszar wokół PZ Cussons S.A. we Wrocławiu.
Zawartość pozostałych metali tj. arsenu, niklu,
chromu, rtęci mieściła się w dopuszczalnych wartościach.
Inne zanieczyszczenia
Benzo(a)piren – dopuszczalna zawartość została
przekroczona na niemal wszystkich badanych obszarach, wyjątkiem są pojedyncze próbki z terenu
ogrodów działkowych i użytków rolnych wzdłuż ul.
Szczecińskiej (2/6) i większość (6/8) z terenu wokół Z.Ch. „Złotniki”. Na terenie ogródków przy ul.
Szczecińskiej stwierdzono niewielką zawartość benzyny i olejów mineralnych. Siarkę siarczanową oznaczono na czterech obszarach, tj. ogródkach działkowych przy ul. Szczecińskiej, terenie wokół zakładów
na osiedlu Kowale we Wrocławiu (3M, PPG Deco
Polska Sp. z o.o.), obszarze wokół Wrocławskiego
Parku Przemysłowego natomiast największą zawartość zanotowano na obszarze wokół PZ Cussons S.A.

STRESZCZENIE

Na terenie Wrocławia w latach 2005-2009 analizy
gleb przeprowadziły Okręgowa Stacja ChemicznoRolnicza we Wrocławiu i Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wyniki analiz wykonanych przez Okręgową Stację ChemicznoRolniczą we Wrocławiu na terenach użytkowanych
rolniczo świadczą o braku istotnych zmian w ostatnich 5 latach w zawartości fosforu, potasu i magnezu (gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości tych
makroelementów stanowią od 20 do 40% ogółu gleb
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użytkowanych rolniczo). Zmniejszeniu uległa natomiast zawartość w glebach metali ciężkich, takich
jak cynk, żelazo, ołów. Odnotowane zostało również niewielkie, pięcioprocentowe, zwiększenie ilości
gruntów o średniej zawartości boru, kosztem gruntów o niskiej zawartości tego pierwiastka.
WIOŚ Wrocław prowadził badania stopnia zanieczyszczenia gleb wokół 10 obiektów przemysłowych.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych zawartości cynku,
kadmu, ołowiu i miedzi. W żadnym z analizowanych
miejsc nie były przekroczone standardy dla arsenu,
chromu, niklu i rtęci. Zawartość benzo(α)pirenu
w każdym obszarze została przekroczona z wyjątkiem pojedynczych ppk. Na terenie ogródków działkowych przy ul. Szczecińskiej stwierdzono niewielkie zanieczyszczenia olejami mineralnymi i benzyną.
Największą zawartość siarki siarczanowej stwierdzono wokół PZ Cussons S.A.

ABSTRACT

Soil analyses were performed by the Wrocław Regional Chemical and Agricultural Station and the
Voivodeship Environmental Protection Inspectorate
in Wrocław in 2005-2009. The results of the analy-
ses made by the Wrocław Regional Chemical and
Agricultural Station on the arable land show that no
major changes have been seen in the last 5 years in
the content of phosphorus, potassium and magne-
sium (soils with very low and low content of the
above macroelements represent between 20 and 40%
of all arable land). The content of heave metals such
as zinc, iron and lead in soil has decreased, though.
The share of land with the average content of boron
has slightly risen by five percent at the expense of
land with low contents of such element.

The WIOŚ Wrocław was studying soil contamination around 10 industrial sites and the analyses
showed that that the permitted content of zinc, cadmium, lead and copper was exceeded. Standards for
arsenic, chromium, nickel and mercury were not exceeded in any of the considered locations. The content of benzo(a)pyrene for each site was exceeded
except for single points. Slight contamination with
mineral oil and fuel was identified at the garden allotments at Szczecińska Street. The largest content of
sulphide sulphur was found around PZ Cussons S.A.
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7. GOSPODARKA ODPADAMI

7. GOSPODARKA ODPADAMI
7.1. Regulacje prawne w zakresie gospodarki
odpadami na terenie Wrocławia

Nadrzędnymi aktami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami są: ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (T.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251 z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.), nakładające na gminę szczegółowe obowiązki
w zakresie gospodarowania odpadami oraz w zakresie utrzymania czystości i porządku.
W sposób szczegółowy kwestie gospodarowania
odpadami na terenie Wrocławia regulowane są obecnie na podstawie trzech aktów prawnych:
–– Uchwały Nr XLV/1361/10 RMW z dnia 21
stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu gospodarki odpadami dla miasta
Wrocławia na lata 2009-2012,
–– Uchwały Nr XXXII/1089/09 RMW z dnia 19
marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Wrocławia,
–– Zarządzenie Nr 1940/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Powyższe akty prawne stanowią przeniesienie wymagań i realizację obowiązków nałożonych na gminę
w ustawie o odpadach oraz o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami (PGO) dla miasta Wrocławia na lata
2009-2012 uwzględnia zakres dla planu gminnego
i powiatowego ze względu na specyficzną sytuację
Wrocławia – miasta na prawach powiatu grodzkiego. Powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje,
zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych
na jej teren, a w szczególności odpady komunalne,
z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane,
opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady
medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji,
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zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB oraz
azbest. Aktualizacja PGO jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003 r. Nr
66, poz. 620 z późn. zm.), została wykonana w ustawowo wymaganym okresie czterech lat od uchwalenia pierwotnego planu, a także uzyskała pozytywną rekomendację jednostki samorządowej wyższego
szczebla, w tym wypadku Zarządu Województwa
Dolnośląskiego oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach wykonane zostało Sprawozdanie z realizacji PGO dla miasta Wrocławia za okres 2005-2006 r. Działania podjęte w latach 2007-2008 zostały opisane w Aktualizacji PGO
na lata 2009-2012 przyjętej Uchwałą RMW z dnia 21
stycznia 2010 r. Nr XLV/1361/10.
Kolejnym aktem prawnym, precyzującym w sposób szczegółowy zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wymagania w stosunku
do właścicieli nieruchomości jest znowelizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Wrocławia, przyjęty Uchwałą Nr
XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 marca 2009 r. Obowiązujący regulamin określa
szczegółowe wymagania w zakresie:
–– utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach miasta
Wrocławia,
–– rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania w sprawie ich
rozmieszczenia i utrzymania,
–– częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
–– maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów,
–– innych wymagań wynikających z gminnego
planu gospodarki odpadami,
–– obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe,
–– utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
–– wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Kolejnym aktem prawa miejscowego jest Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października
2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
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Tab. 7.1. Zestawienie instalacji do odzysku odpadów komunalnych wymienionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015
Lp. Nazwa i adres prowadzącego instalację

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy,
1

Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec
ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice

Lokalizacja

Powiat: jeleniogórski
Gminy:
Mysłakowice
Podgórzyn
Ścięgny
Kostrzyca

Powiat: zgorzelecki

2

MPGK Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
Zakład nr 2 w Jędrzychowicach

3

MZGK Sp. z o.o.
ul. Staszica 6, 59-500 Bolesławiec
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu,
ul. Spacerowa 24

4

Zarząd Budynków Komunalnych
Powiat: kłodzki
ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój
Kompostownia Odpadów Komunalnych Gmina:
w Lądku-Zdroju
Lądek Zdrój

5

Powiat: lubański
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
Gminy:
ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań
Lubań (miejska)
Lubań (wiejska)

Gminy:
Zgorzelec (wiejska)
Jędrzychowice

Powiat: bolesławiecki
Gminy:
Bolesławiec (wiejska)
Trzebień

Powiat: lubiński
6

MUNDO MPGO Sp. z o.o.
ul. Zielona 1, 59-300 Lubin

7

Zakład Gospodarowania
Sp. z o.o.
Gać 90, 55-200 Oława

8

Powiat: wrocławski
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
Gminy:
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
Siechnice (poprzedZakład Unieszkodliwiania i Recyklingu
nio Święta Katarzyna)
Odpadów Komunalnych w Sulęcinie
Sulęcin

Gminy:
Lubin (miejska)
Lubin (wiejska)
Odpadami

Powiat: oławski
Gmina:
Oława (wiejska)

Charakterystyka instalacji
–– linia sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz
zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności
22 000 Mg/rok (praca na I zmianę) i maks. 66 000 Mg/rok
(praca na III zmiany),
–– instalacja kompostowania i biologicznej stabilizacji średniej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych w postaci zestawu bioreaktorów kontenerowych o wydajności
3000 Mg/rok, maks. do 6000 Mg/rok (po skróceniu czasu
trwania procesu do 7 dni) oraz wiaty dojrzewania kompostu i stabilizatu,
–– trzy specjalistyczne kontenery do magazynowania odpadów niebezpiecznych zbieranych selektywnie oraz wydzielanych ze zmieszanych odpadów komunalnych,
–– kwatera składowania odpadów z możliwością budowy dodatkowych dwóch kwater.
–– linia mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych o maks. wydajności 20 000 Mg/rok (praca
na I zmianę),
–– linia przygotowania wsadu biofrakcji do fermentacji,
–– kwatera składowania odpadów.
–– linia sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz
zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności
18 750 Mg/rok (praca na I zmianę),
–– instalacja kompostowania i biologicznej stabilizacji średniej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych w postaci zestawu bioreaktorów kontenerowych o wydajności
3000 Mg/rok, maks. do 6000 Mg/rok (po skróceniu czasu
trwania procesu do 7 dni) oraz wiaty dojrzewania kompostu i stabilizatu,
–– instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych,
–– dwie kwatery składowania odpadów.
–– linia sortowania odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie o wydajności 2300 Mg/rok,
–– instalacja kompostowania (biologicznej stabilizacji) odpadów o wydajności 7200 Mg/rok,
–– dwie kwatery składowania odpadów.
–– sortownia odpadów zbieranych selektywnie o wydajności
2000 Mg/rok,
–– płyta kompostowania pryzmowego odpadów ulegających
biodegradacji o wydajności 500 Mg/rok,
–– stanowisko demontażu odpadów wielkogabarytowych,
–– kwatera składowania odpadów.
–– sortownia odpadów zbieranych selektywnie i suchych odpadów zmieszanych o wydajności maks. 12 000 Mg/rok,
–– płyta kompostowania pryzmowego odpadów zielonych
zbieranych selektywnie z osadami ściekowymi o wydajności 1000 Mg/rok,
–– kwatera składowania odpadów.
–– instalacja mechanicznego sortowania odpadów zbieranych
selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych
o wydajności 28 060 Mg/rok (praca na I zmianę),
–– wiata technologiczna (możliwość stabilizacji biologicznej
odpadów),
–– kwatera składowania odpadów.
–– linia technologiczna sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie o wydajności
13 400 Mg/rok,
–– płyta kompostowania i stabilizacji odpadów ulegających
biodegradacji o wydajności 7400 Mg/rok,
–– kwatera składowania odpadów.
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Tab. 7.1. cd.
Lp. Nazwa i adres prowadzącego instalację
Chemeko System Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 4-6,
54-519 Wrocław
9
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej

Lokalizacja
Powiat: górowski
Gminy:
Wąsosz
Rudna Wielka

10

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ko- Powiat: lwówecki
munalnych IZERY Sp. z o.o.
ul. Kargula i Pawlaka 16
Gmina:
59-623 Lubomierz
Lubomierz

11

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. marsz. J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica
Składowisko odpadów w Marcinowie

12

WPO ALBA S.A.
ul. Ostrowskiego 7, 53- 238 Wrocław

13

Gminne Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia

Powiat: trzebnicki
Gminy:
Trzebnica
Marcinowo
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław
(miejska)
Powiat: zgorzelecki
Gmina: Bogatynia
(miejsko-wiejska)
Powiat: Legnica
(grodzki)

14

LPGK Sp. z o.o. w Legnicy
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Powiat: polkowicki
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice Gminy: Polkowice
Zakład Gospodarki Odpadami
Trzebcz

Gmina: Legnica
(miejska)

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz transportu nieczystości ciekłych. Wymogi stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne z terenu Wrocławia dotyczą: rodzaju pojazdów
i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności oraz rodzajów zabezpieczeń chroniących
środowisko przed zanieczyszczeniem, poświadczenia sprawności oraz sposobu oznakowania pojazdów.
Określono również wymagania w stosunku do bazy
transportowo-sprzętowej oraz konieczności zawarcia
umowy w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, jeśli nie jest to możliwe na terenie bazy transportowosprzętowej. Ważnym wymogiem jest przedłożenie
promesy zapewniającej odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność

Charakterystyka instalacji
–– linia mechanicznego i ręcznego sortowania zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie
o maks. wydajności 100 000-140 000 Mg/rok (praca na II
zmiany),
–– dwie kwatery składowiska,
–– płyta kompostowania odpadów.
–– sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie o wydajności 12 000 Mg/rok (praca na
II zmiany),
–– płyta kompostowania pryzmowego o wydajności
1200 Mg/rok dla zbieranych selektywnie odpadów zielonych i bioodpadów,
–– kwatera składowania odpadów.
–– sortownia zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych,
–– wydzielone pole biodegradacji odpadów organicznych,
–– kwatera składowania odpadów przetworzonych i sortowanych,
–– kwatera składowania odpadów azbestowych, wydajność
instalacji 9375 m3/Mg.
–– sortownia zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych o wydajności 210 000 Mg/rok (praca na III
zmiany) we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej,
–– instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów
komunalnych i przemysłowych.
–– płyta kompostowania pryzmowego zbieranych selektywnie odpadów zielonych, kuchennych i ogrodowych o wydajności 500 Mg/rok,
–– kwatera składowania odpadów.
–– mobilna linia do wydzielania frakcji drobnej ze zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności ok. 80 000 Mg/
rok (praca na I zmianę),
–– płyta kompostowania odpadów organicznych o wydajności ok. 6000 Mg/rok,
–– kwatery składowania odpadów.
–– sortownia odpadów zbieranych selektywnie typu SR o wydajności 3 000 Mg/rok,
–– przesiewacz odpadów komunalnych o wydajności
40 000 Mg/rok,
–– kwatera składowania odpadów.

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w instalacji wymienionej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, wprowadzonym
uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Poniżej w tabeli przywołano instalacje odzysku odpadów
wymienione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-
-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015.
Poniżej wymieniono za Aktualizacją PGO największe składowiska przyjmujące odpady komunalne z terenu Wrocławia:
–– Składowisko Odpadów w Lubinie zarządzane
przez MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 1,
59-300 Lubin,
–– Składowisko Odpadów w Jaroszowie zarządzane przez VEOLIA Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów,
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–– Składowisko Odpadów w Legnicy zarządzane
przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ścinawska 1, 59-200
Legnica,
–– Składowisko Odpadów w Sulęcinie (gm. Siechnice) zarządzane przez Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie,
–– Składowisko Odpadów w Rudnej Wielkiej zarządzane przez Zakład Utylizacji, Recyklingu,
Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych, Rudna Wielka,
56-210 Wąsosz należący do Chemeko – System
Sp. z o.o. we Wrocławiu,
–– Składowisko Odpadów w miejscowości Gać zarządzane przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Gać 90, 55-200 Oława,
–– Składowisko Odpadów w Zawiszowie zarządzane przez Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.
Regulamin i Wymagania są narzędziami, za pomocą których samorząd, w tym przypadku Gmina
Wrocław, może kształtować gospodarkę odpadami
na swoim terenie, w głównej mierze poprzez oddziaływanie na właścicieli/zarządców nieruchomości oraz na sposób wykonywania działalności przez
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. W stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych narzędziami egzekwowania właściwych
postaw w zakresie gospodarowania odpadami jest
system decyzji administracyjnych wydawanych na
podstawie ustawy o odpadach i innych pokrewnych
ustaw.

7.2. Podział zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie Wrocławia

Zgodnie z danymi zawartymi w Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia na lata
2009-2012, system zarządzania gospodarką odpadami na terenie Wrocławia obejmuje administrację samorządową, jednostki i zakłady budżetowe gminy,
przedsiębiorców wytwarzających odpady oraz prowadzących działalność w zakresie ich zagospodarowania. Poniżej wymieniono poszczególne instytucje
wraz z opisem realizowanych funkcji i zadań.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia funkcjonujący w ramach Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji
Reguluje działania w zakresie gospodarki odpadami
poprzez system decyzji administracyjnych wydawanych w imieniu prezydenta Wrocławia:
–– na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach są to:

■■ zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
■■ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
–– na podstawie ustawy o odpadach są to:
■■ zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów,
■■ zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów,
■■ pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
■■ decyzje zatwierdzające programy gospodarki
odpadami niebezpiecznymi,
■■ decyzje cofające wydane przez siebie decyzje,
w przypadku naruszania przez prowadzącego działalność warunków zezwolenia lub
przepisów ustawy o odpadach,
■■ przyjmowanie informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami oraz decyzje wnoszące sprzeciw wobec przedłożonych informacji,
■■ decyzje nakazujące posiadaczom odpadów
usunięcie ich z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego;
–– na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są to:
■■ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,
■■ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obejmujące
swym zakresem sposób postępowania z odpadami na etapach realizacji, eksploatacji
i likwidacji inwestycji;
–– na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska są to:
■■ pozwolenia zintegrowane, uwzględniające
w swym zakresie gospodarowanie odpadami.
Zakres zadań Wydziału Środowiska i Rolnictwa
UMW obejmuje również:
–– przygotowanie Planu gospodarki odpadami,
–– uczestnictwo w przygotowywaniu Regulaminu
utrzymywania czystości i porządku na terenie
Wrocławia oraz wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne
oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe
i transportujących nieczystości ciekłe,
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–– prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych
z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
–– działalność kontrolną w zakresie:
■■ przestrzegania warunków określonych w wydanych przez prezydenta Wrocławia decyzjach,
■■ przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
wobec posiadaczy odpadów,
■■ weryfikacji informacji zawartych we wnioskach o wydanie ww. decyzji administracyjnych.
Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu
Miejskiego Wrocławia
Departamentowi temu podlega: Biuro Rozwoju Gospodarczego, Wydział Inżynierii Miejskiej, Biuro
Funduszu Spójności, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biuro Narodowego Forum Muzyki. Prowadzi on również nadzór nad poniższymi jednostkami budżetowymi Gminy Wrocław:
–– Zarządem Inwestycji Miejskich,
–– Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta,
–– Zarządem Cmentarzy Komunalnych,
–– Schroniskiem dla Zwierząt.
Wydział Inżynierii Miejskiej (WIM) realizuje m.in.
zadania z zakresu eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania miasta w jego kluczowych obszarach,
wśród których wymieniono gospodarkę odpadami.
Biuro Funduszu Spójności (BFS) realizuje zadania
w zakresie zarządzania projektem inwestycyjnym
Funduszu Spójności UE: Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I – Projekt 018 oraz przygotowania projektu wydatków inwestycyjnych do
budżetu miasta na dany rok budżetowy w ramach realizacji ww. projektu. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) odpowiada m.in. za:
–– pozyskiwanie dla miasta krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
w tym z funduszy Unii Europejskiej, w tym
również na inwestycje związane z gospodarką
odpadami,
–– współpracę z komórkami organizacyjnymi
i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocowych, w tym z funduszy europejskich,
–– zarządzanie finansowe projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi współfinansowanymi z pomocowych środków krajowych i europejskich.
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Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (jednostka budżetowa gminy)
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) powstał
1 stycznia 2008 r. w wyniku reorganizacji i połączenia
Zarządu Dróg i Komunikacji z Zarządem Gospodarki
Odpadami. Przedmiotem działalności ZDiUM w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania czystości jest zgodnie ze statutem m.in.:
–– opracowywanie koncepcji oraz projektów
przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
–– prowadzenie i wdrażanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami
podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami,
–– realizowanie zadań i ustaleń wynikających
z Planu gospodarki odpadami dla miasta Wrocławia oraz współpraca z innymi jednostkami
w zakresie realizacji Krajowego i Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
–– zarządzanie przekazanymi przez gminę nieruchomościami, instalacjami i urządzeniami do
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi
gminy w zakresie monitoringu instalacji i urządzeń służących do gospodarowania odpadami
komunalnymi,
–– prowadzenie bieżących wykazów istniejących
na terenie gminy instalacji i urządzeń służących do gospodarowania odpadami oraz działalność kontrolna i monitoringowa.
Za realizację zadań statutowych nałożonych na
ZDiUM w zakresie gospodarki odpadami odpowiada Dział Utrzymania Czystości i Gospodarki Odpadami, zgodnie z podziałem obowiązków zawartym
w Regulaminie organizacyjnym. Obecnie w ramach
działu funkcjonują cztery zespoły:
–– Zespół Gospodarki Odpadami,
–– Zespół Utrzymania Czystości,
–– Zespół Kontroli Utrzymania Czystości,
–– Zespół Pogotowia Śmieciowego.
Inne zakłady i jednostki budżetowe miasta
Inne jednostki budżetowe, do których zaliczyć można Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), Zarząd Zasobu
Komunalnego (ZZK) oraz zakłady budżetowe np.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) są odpowiedzialne za nadzór i organizację gospodarki odpadami w podległych im obiektach. Do zadań jednostek budżetowych należy:
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–– organizowanie systemu odbierania odpadów
komunalnych od mieszkańców zasobu gminnego (zawieranie umów na odbieranie odpadów
z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność
w tym zakresie) oraz kontrola prawidłowości
funkcjonowania tego systemu (ZZK),
–– zlecanie zewnętrznym przedsiębiorcom wykonania prac porządkowych na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych,
a także prac remontowych i budowlanych,
w wyniku których powstają odpady (np.
ZDiUM, ZZM, ZCK, BFS, ZIM, WIM) oraz
kontrola wykonania tych prac, w tym zagospodarowania odpadów.
Ponadto Straż Miejska zgodnie z obowiązującym
Regulaminem przyjętym Uchwałą Nr XXIII/728/08
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2008 r. zobowiązana jest m.in. do: egzekwowania przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
obowiązujących w miejscach publicznych, ścigania
sprawców wykroczeń, inicjowania i uczestnictwa
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń, a także współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
W ramach swoich uprawnień Straż Miejska może
nakładać kary/mandaty za naruszanie przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, uchwał RMW i kodeksu
wykroczeń.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Rolą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest:
–– przyjmowanie rocznych sprawozdań o ilości wytwarzanych odpadów, odpadów poddanych odzyskowi, unieszkodliwianiu oraz zbieranych, a także informacji o eksploatowanych
instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,
–– prowadzenie bazy danych o odpadach oraz
o instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
–– wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378
ust. 2a ustawy POŚ,
–– wydawanie decyzji zatwierdzających Program
Gospodarki Odpadami zgodnie z art. 17 ust. 1a
i 3a ustawy o odpadach,
–– przyjmowanie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty za składowanie odpadów,

–– przygotowanie projektu Wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Rolą Regionalnej Dyrekcji jest:
–– prowadzenie spraw związanych z wydawaniem
i z wycofywaniem pozwoleń na wytwarzanie
odpadów na terenach zamkniętych,
–– udział w postępowaniu administracyjnym
w celu wydania pozwolenia zintegrowanego
i okresowe analizowanie wydanych pozwoleń
na terenach zamkniętych,
–– na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydawanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach
zamkniętych, obejmujących swym zakresem
sposób postępowania z odpadami na etapach
realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.
Przedsiębiorcy będący wytwórcami odpadów
oraz prowadzący działalność w zakresie zagospodarowania odpadów
Wytwórcy odpadów w zakresie gospodarowania odpadami są zobowiązani do:
–– uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na wytwarzanie odpadów
(pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na
wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, programu gospodarki odpadami)
oraz przedkładania właściwemu organowi informacji o wytwarzanych odpadach lub o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
–– przekazywania odpadów podmiotom prowadzącym odzysk, unieszkodliwianie bądź zbieranie odpadów lub osobom fizycznym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
–– prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie
z obowiązującymi wzorami,
–– składania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego corocznych sprawozdań o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz dalszych
sposobach ich zagospodarowania,
–– magazynowania wytworzonych odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
–– przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz przepisów ustaw dotyczących gospodarowania poszczególnymi rodzajami od-
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padów, a także przepisów wykonawczych do
tych ustaw.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie
zagospodarowania odpadów są zobowiązani do:
–– uzyskania właściwego zezwolenia na odzysk,
unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów lub zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
–– prowadzenia działalności zgodnie z warunkami określonymi w posiadanych zezwoleniach,
–– prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach
oraz o instalacjach do ich zagospodarowywania, a w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości również Prezydentowi Wrocławia
sprawozdań, na podstawie przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
–– przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania lub zbierania
odpadów,
–– przestrzegania obowiązujących przepisów,
w tym przepisów ustawy o odpadach.

7.3. Istniejący system gospodarowania odpadami. Działalność ZDiUM

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę funkcjonującego obecnie na terenie miasta systemu gospodarowania odpadami zgodnie z danymi zamieszczonymi w Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla miasta Wrocławia na lata 2009-2012.
Ogólnie gospodarkę odpadami na terenie miasta
można podzielić na:
–– system gospodarowania odpadami komunalnymi,
–– system gospodarowania odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej.
Oba systemy podlegają zasadom wolnego rynku.
System gospodarowania odpadami komunalnymi
Odbieranie odpadów odbywa się na podstawie umów
cywilnoprawnych, zawieranych pomiędzy właścicielem nieruchomości/wytwórcą odpadów komunalnych a dowolnie wybranym prywatnym podmiotem
odbierającym odpady komunalne na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prezydenta Wrocławia,
spełniającego wymagania określone w Zarządzeniu
Prezydenta Wrocławia Nr 1940/07 z dnia 18 października 2007 r. W kolejnym etapie zebrane odpady
komunalne przekazywane są przez przedsiębiorców
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
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odzysku lub unieszkodliwiania odpadów również na
podstawie umów cywilnoprawnych. Może być to instalacja prowadzona samodzielnie przez gminę lub
związek gmin, bądź też instalacja należąca do prywatnego podmiotu.
Jednostką miejską odpowiedzialną za sprawne organizowanie i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest ZDiUM, w którym
powołano Dział Utrzymania Czystości i Gospodarki Odpadami. Regulamin przewiduje powołanie sześciu zespołów, z których obecnie funkcjonują: Zespół
Gospodarki Odpadami, Zespół Utrzymania Czystości oraz Zespół Kontroli Utrzymania Czystości. Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę i opis zadań zespołów.
Do głównych zadań Zespołu Gospodarki Odpadami należy:
–– organizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, współdziałanie
i współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami i przedsiębiorcami, w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście
oraz organizowania i wykonywania przedsięwzięć dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi,
–– realizacja Planu gospodarki odpadami dla miasta wraz ze sprawozdawczością.
Do głównych zadań Zespołu Utrzymania Czystości należy:
–– prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych,
w obrębie przystanków komunikacji zbiorowej
oraz zieleni w pasie drogowym,
–– prowadzenie całości spraw związanych
z utrzymaniem w okresie letnim i zimowym
czystości na terenach zewnętrznych, przylegających do budynków stanowiących własność gminy.
Do głównych zadań Zespołu Kontroli Utrzymania
Czystości należy:
–– prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
w ramach realizacji obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów odrębnych,
–– prowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie utrzymywania ich we właściwym stanie czystości i porządku oraz wyposażenia
w urządzenia służące do zbierania zanieczyszczeń.
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Zespół Pogotowia Śmieciowego wykonuje interwencyjne oczyszczanie miasta na wniosek miejskich
służb oraz prośby mieszkańców obejmujące usuwanie graffiti z elewacji budynków, ogrodzeń, nielegalnych wysypisk itp. Usuwanie odpadów przez pogotowie odbywa się według kryteriów typowania
kolejności likwidacji nielegalnych wysypisk oraz realizacji prac porządkowych na terenach należących
do gminy Wrocław, na podstawie punktacji przyjętej
w uchwale Rady Miejskiej.
Regulamin ZDiUM przewiduje również funkcjonowanie dwóch dodatkowych zespołów: Zespołu
Monitoringu Strumienia Odpadów oraz Zespołu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
ZDiUM, rozpoczęcie funkcjonowania Zespołu Monitoringu wyznaczono na lipiec bieżącego roku.
Głównym zadaniem zespołu będzie bieżące prowadzenie i nadzór nad Wrocławskim Systemem Monitoringu, Nadzoru i Kontroli Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi i Nieczystościami Ciekłymi.
System uruchomiono w styczniu 2010 r. na mocy porozumienia władz miasta z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych. Od stycznia do momentu rozpoczęcia prac Zespołu Monitoringu nadzór nad systemem
powierzono pracownikom dotychczas funkcjonujących zespołów. Dzięki wdrożeniu tego systemu zoptymalizowane zostały praktycznie wszystkie procesy
związane z monitoringiem strumienia odpadów na
terenie miasta Wrocławia, w tym:
–– kontrola wypełniania przez przedsiębiorców
(firmy wywozowe) warunków zezwoleń,
–– kontrola ilości i jakości podpisywanych umów
z właścicielami nieruchomości,
–– kontrola ilości odebranych, unieszkodliwionych, odzyskanych odpadów na terenie Wrocławia zgodnie z przyjętymi normami dla poszczególnych odpadów stałych i ciekłych.
Wszystkie niezbędne dane wprowadzane są automatycznie on-line do spójnej bazy danych, dzięki
czemu pracownicy ZDiUM (obecnie Zespołu Gospodarki Odpadami) mają pełny wgląd w bieżącą sytuację w zakresie gospodarki odpadami, jak również
możliwość przeglądu danych historycznych w postaci podglądów, sprawozdań, raportów czy też poprzez automatyczny system powiadomień i alertów
na temat wszelkich odchyleń od założonych wymagań i norm, w tym norm ustalonych dla mieszkańców zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku. System, oprócz bogatej funkcjonalności,
która zdecydowanie zmniejsza pracochłonność oraz
koszty operacyjne obsługi powyższych procesów,

daje możliwość dalszego rozwoju zgodnie z przyjętą polityką Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia.
Zgodnie z nazwą, głównym zadaniem Zespołu
Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie utrzymywanie i eksploatowanie Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych (ZBUOK) przy ul. Janowskiej. Początkowo zostanie uruchomiona kompostownia odpadów zielonych wytwarzanych na terenie miasta.
Podobnie jak w przypadku poprzedniego zespołu,
Zespół Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych powinien rozpocząć prace w lipcu
bieżącego roku.
System gospodarowania odpadami pochodzącymi
z działalności gospodarczej
Obecny system opiera się na działaniach podejmowanych przez wytwórców odpadów, którzy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
oraz pokrewnych w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady z działalności gospodarczej na ogół są
selektywnie gromadzone. Sposób i miejsca magazynowania odpadów u wytwórców są określone w decyzjach zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i w pozwoleniach na wytwarzanie
odpadów. Wytwarzający poniżej 0,1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych oraz powyżej 5,0 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne zobowiązani są do
przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach,
w których również opisane są sposoby i miejsca magazynowania odpadów. Przekazanie odpadów kolejnemu posiadaczowi odpadów następuje na podstawie kart przekazania odpadu. Transport odpadów
z miejsc wytwarzania do miejsc odzysku lub unie-
szkodliwiania wykonywany jest z wykorzystaniem
środków transportu należących do:
–– wytwórców odpadów, którzy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na transport odpadów,
–– właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, na podstawie zezwolenia na transport odpadów,
–– specjalistycznych firm transportowych, na
podstawie zezwolenia na transport odpadów.
Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od
rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie
przepisy, w tym dla odpadów niebezpiecznych przepisy
umowy ADR (Dz.U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r. z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
Urząd Miasta Wrocławia prowadzi wykazy przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na
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Tab. 7.2. Ilości odpadów komunalnych zebranych przez poszczególne firmy w 2009 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa firmy odbierającej odpady komunalne
WPO ALBA S.A.
PHK TRANS-FORMERS Sp. z o.o.
SITA Wrocław Sp. z o.o.
PUK van Gansewinkel – Dolny Śląsk Sp. z o.o.
DPO Sp. z o.o.
Veolia
S&A Service Sp. z o.o.
Remondis Sp. z o.o.

Ilość odebranych odpadów komunalnych
[Mg]
170 490,533
45 847,852
18 814,0
8980,8
5188,18
4477,63
1831,67
2339,965

Udział
[%]
66
18
7
3
2
2
1
1

Źródło: Dane ZDiUM

Tab. 7.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wraz z wielkością strumieni poszczególnych składników wytwarzanych w obiektach infrastruktury i gospodarstwach domowych dla lat 2010, 2013 i 2020 wg Aktualizacji PGO
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Morfologia odpadów
komunalnych
odpady kuchenne biodegradowalne
odpady zielone
papier i tektura
odpady wielomateriałowe
tworzywa sztuczne
szkło
metale
tekstylia
drewno
odpady niebezpieczne
odpady mineralne
odpady wielkogabarytowe
łączna ilość odpadów wytworzonych
łączna ilość odpadów biodegradowalnych

Średni
skład
24,7
2,0
22,0
8,6
15,1
8,5
4,9
1,6
1,6
1,0
8,1
1,9
100,0
50,3*

Ilości odpadów wytwarzanych [Mg]
w poszczególnych latach
2010
2013
2020
69 982
71 180
73 159
5557
5653
5810
62 183
63 248
65 006
24 333
24 749
25 437
42 678
43 409
44 616
24 118
24 531
25 213
13 893
14 131
14 524
4667
4747
4879
4613
4692
4823
2779
2826
2905
23 066
23 461
24 113
5369
5461
5613
283 238
288 088
296 098
142 335
144 773
148 798

* suma dla pozycji 1, 2, 3 i 9

zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, udzielone przez Prezydenta Wrocławia oraz
rejestr podmiotów prowadzących działalność w powyższym zakresie, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania stosownych zezwoleń.

7.4. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów
z podziałem na odpady z sektora komunalnego i gospodarczego w poprzednich latach oraz
przewidywane kierunki zmian w tym zakresie

W ogólny sposób rodzaje odpadów wytwarzanych
na terenie Wrocławia można podzielić na dwie główne grupy: odpady z sektora komunalnego oraz odpady z sektora gospodarczego.
Odpady z sektora komunalnego obejmują odpady komunalne oraz komunalne osady ściekowe.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach,
odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Powstające na
terenie Wrocławia odpady komunalne odbierane są
od: właścicieli i zarządców nieruchomości (posesje

prywatne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
zasób komunalny), z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz odpady o składzie zbliżonym do komunalnych wytwarzane przez prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z katalogiem
odpadów klasyfikowane są w grupie 20. Komunalne
osady ściekowe powstają jako uboczny efekt działania oczyszczalni ścieków. Katalog odpadów klasyfikuje komunalne osady ściekowe w grupie 19. Wejście
w życie w 2005 r. przepisów zmieniających ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowało przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, do dostosowania swojej
działalności do „Wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Wrocławia” zawartych w Ogłoszeniu nr 1 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 kwietnia
2006 r. i uzyskania stosownego zezwolenia. Obecnie
wymagania stawiane przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w powyższym zakresie, określone
są w Zarządzeniu nr 1940/07 Prezydenta Wrocławia
z dnia 18 października 2007 r. Wprowadzenie szcze-
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gółowych przepisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych doprowadziło do wyeliminowania firm nie spełniających wymagań i jednocześnie
do zmniejszenia liczby firm świadczących te usługi.
Obecnie zgodnie z danymi ZDiUM stosowne zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
posiadają firmy:
–– Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ALBA S.A., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
–– Przedsiębiorstwo
Higieny
Komunalnej
TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o., ul.
Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040
Kobierzyce,
–– SITA Wrocław Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 19,
54-530 Wrocław,
–– Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.
z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław,
–– S&A Service Sp. z o.o., ul. Głubczyńska 8,
52-026 Wrocław,
–– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van
Gansewinkel – Dolny Śląsk Sp. z o.o., ul. Portowa 7, 55-200 Oława,
–– LPGK – Legnickie Przedsiębiorswo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60,
59-220 Legnica,
–– ANTI Sp. z o.o., ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka,
–– REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981
Warszawa,
–– VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. O/Krapkowice, ul. Piastowska 38, 47-03 Krapkowice,
–– KONTRANS Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4,
50-514 Wrocław,
–– CHEMEKO – System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław,
–– KORONA s.c., ul. Działkowa 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski,
–– STENA Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul.
Północna 15-19, 54-105 Wrocław.
Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w rynku odbieranych odpadów komunalnych w 2009 r. miały: WPO ALBA S.A. (66%), PHK
TRANS-FORMERS Sp. z o.o. (18%), oraz SITA Wrocław Sp. z o.o. (7%). Udziały firm DPO Sp. z o.o., Veolia, S&A Service Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o.
wynoszą łącznie do 6% rynku. Inne firmy w 2009 r.
nie odbierały odpadów komunalnych z terenu Wrocławia. Poniżej struktura rynku odpadów komunalnych w formie graficznej.
Ilości zebranych w latach 2005-2009 odpadów komunalnych na terenie Wrocławia podano zgodnie
z danymi otrzymanymi z ZDiUM. Podstawą dla tych

danych są informacje przekazywane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie, zgodnie z nimi zebrano:
–– w 2005 r. – 373 122 Mg,
–– w 2006 r. – 309 768 Mg,
–– w 2007 r. – 271 467 Mg,
–– w 2008 r. – 247 300 Mg,
–– w 2009 r. – 257 970 Mg.
Jak wskazują powyższe dane, ilości odbieranych
odpadów komunalnych systematycznie malały w latach 2006-2008, dopiero w 2009 r. zanotowano niewielki wzrost.
Prognozę ilości odpadów komunalnych na kolejne lata przeprowadzono w Aktualizacji PGO dwutorowo: na podstawie dostępnych wówczas danych
zawartych w projekcie aktualizacji WPGO na lata
2008-2011 oraz na podstawie Studium wykonalności
dla przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla
miasta Wrocławia”, wykonanego przez firmę Scott
Wilson Kirkpatrick/EKOSYSTEM. Ze względu na
konieczność zapewnienia spójności danych z pozostałymi dokumentami dotyczącymi gospodarki odpadami we Wrocławiu, przyjęto jako wiążące wyliczenia przygotowane przez konsultanta na potrzeby
studium wykonalności i takie też zaprezentowano
w niniejszym opracowaniu.
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie ziemnych składowisk odpadów oraz określone zapisami krajowymi, należy przyjąć, że udział
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania powinien wynosić wagowo: w 2010 r. – 75%, w 2013 r. – 50%, w 2020 r.
– 35%, Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji wytworzona
w 1995 r., dla Wrocławia 98 270 Mg. W kolejnej tabeli przedstawiono wyliczenia ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie Wrocławia,
które powinny zostać zagospodarowane w sposób
inny niż składowanie.
Dane z tabeli zaprezentowano również na rysunku 7.3.
Jak wynika z powyższych zestawień, konieczne
jest podjęcie działań związanych z uzyskaniem rzetelnych danych o ilościach i sposobie zagospodarowania powstających odpadów biodegradowalnych,
a na ich podstawie podjęcie niezbędnych działań inwestycyjnych i prawnych, adekwatnych do istniejących potrzeb.
Powstające na terenie Wrocławia komunalne osady
ściekowe są wytwarzane we Wrocławskiej Oczysz-

- w 2007
r. – 271 467
Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w rynku odbieranych odpadów
komunalnych
w Mg,
2008Wrocław
r. – 247Sp.
300 Mg,
2009 r. miały: WPO ALBA S.A. (66%), PHK TRANS-FORMERS Sp. z o.o. (18%),- orazwSITA
- wSp.
2009
r. –wynoszą
257 970 Mg.
z o.o. (7%). Udziały firm DPO Sp. z o.o., Veolia, S&A Service Sp. z o.o. oraz Remondis
z o.o.
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łącznie do 6% rynku. Inne firmy w 2009 r. nie odbierały odpadów komunalnych
z terenu Wrocławia. Poniżej
struktura rynku odpadów komunalnych w formie graficznej.

Rys.rynku
7.1. odpadów
Podziałkomunalnych
rynku odpadów
2009 r.
Rys. 7.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych na tereRys. 7.1. Podział
w 2009 r. komunalnych wRys.
7.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Wrocławia w latach 2005-2009
nie Wrocławia w latach 2005-2009

7%

3%

2%

400000

2% 1%
1%

373122

350000
18%

Prognozowany, rzeczywisty udział
6.

ilości

odpadów przetwarzanych w stosunku do ilości
wytworzonych odpadów biodegradowalnych w
danym roku

Źródło: Aktualizacja PGO

masa odpadów [Mg]

przetworzeniu [Mg]

48%
66%

WPO ALBA S.A.

PHK TRANS-FORMERS Sp. z o.o.

SITA Wrocław Sp. z o.o.

PUK van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o.

DPO Sp. z o.o.

Veolia

S&A Service Sp. z o.o.

Remondis Sp. z o.o.

309768

300000

271467

250000
200000

66%

247300

257970

77%

150000
100000
50000
0

Dane z tabeli zaprezentowano również na poniższym rysunku.

2005

2006

2007

2008

2009

Jak wskazują powyższe dane ilości odbieranych odpadów komunalnych systematycznie malały w latac

Ilości zebranych w latach 2005-2009 odpadów komunalnych na terenie Wrocławia podano zgodnie z danymi

2006-2008, dopiero w 2009 r. zanotowano niewielki wzrost.

7.3. Prognozowane
ilościsą oraz
sposób
zagospodarowania
frakcji biodegradowalnej
wysegregowanej
Rys. 7.3.
Prognozowane
ilości
oraz sposób
frakcji biodegradowalnej
otrzymanymiRys.
z ZDiUM.
Podstawą
dla tych
danych
informacje
przekazywane
przez firmyzagospodarowania
posiadające

z odpadów koPrognozę
ilości odpadów komunalnych na kolejne lata przeprowadzono w Aktualizacji PGO dwutorowo: n
munalnych
w
latach
2010,
2013
i
2020
na
terenie
Wrocławia.
wysegregowanej
z
odpadów
komunalnych
w
latach
2010,
2013
i
2020
na
terenie
Wrocławia.
stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie, zgodnie z nimi zebrano:
w 2005 r. – 373 122 Mg,

350 000
300 000
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Tab. 7.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wraz z wielkością strumieni poszczególnyc

składników wytwarzanych w obiektach infrastruktury i gospodarstwach domowych dla lat 2010, 201
i 2020 wg Aktualizacji PGO

2010

odpady komunalne wytwarzane [Mg]

283 238

odpady biodegradowalne wytwarzane [Mg]

142 335

odpady biodegradowalne składowane [Mg]
odpady biodegradowalne przetwarzane [Mg]

Lp.

Morfologia odpadów
komunalnych
2013

Ilości odpadów wytwarzanych [Mg]

2020

288 088

296 098

144 773

148 798

73 703

49 135

34 395

68 632

95 638

114 403

230

1.

odpady kuchenne

w poszczególnych latach

Średni skład
24,7

2010

2013

2020

69 982

71 180

73 159

czalni Ścieków (WOŚ) na Janówku oraz Oczysznia do użytkowania wrzesień 2011 r.), co powinno
Jak wynika z powyższych zestawień, konieczne jest podjęcie działań związanych z uzyskaniem rzetelnych
czalni Ratyń (o przepustowości około 325m3/dobę,
przyczynić się do zmniejszenia masy powstających
danych o ilościach i sposobie zagospodarowania powstających odpadów biodegradowalnych, a na ich
przeznaczona do likwidacji w 2015 r.) i są łącznie zaodpadów oraz ułatwić sposób zagospodarowania
podstawie podjęcie niezbędnych działań inwestycyjnych i prawnych, adekwatnych do istniejących potrzeb.
gospodarowywane
przez WOŚ Janówek. W poniżosadów ściekowych.
Powstające
na terenie Wrocławia
komunalne osady
Wrocławskiej
Oczyszczalni
szej tabeli
przedstawiono
ilości powstających
naściekowe
te- są wytwarzane
Prognozaweilości
wytwarzanych
osadów ściekowych
3
przeznaczonasię następująco:
Ścieków (WOŚ)
na Janówku oraz
Oczyszczalni
Ratyń (o przepustowości
325m /dobę,
renie Wrocławia
komunalnych
osadów
ściekowych
na terenieokoło
Wrocławia
przedstawia
do likwidacjiich
w zagospodarowania.
2015 r.) i są łącznie zagospodarowywane przez
tabeli
wraz ze sposobem
–– wWOŚ
2010Janówek.
r. – 36 W
877poniższej
Mg, przy
uwodnieniu 74%,
Obecnie trwają prace związane z rozbudową WOŚ,
–– w 2011 r. – 36 877 Mg, przy uwodnieniu 74%,
która docelowo zwiększy swoją przepustowość nie–– w 2012 r. – 28 294 Mg, przy uwodnieniu 74%/10%
3
232
mal dwukrotnie z obecnych około 70 tys. m /dobę
(uruchomienie suszarni osadów ściekowych),
do około 140 tys. m3/dobę, dzięki czemu będzie mo–– w 2013 r. – 19 710 Mg, przy uwodnieniu 10%,
gła przyjąć ścieki z terenu całego miasta. Moderni–– w 2014 r. – 19 710 Mg, przy uwodnieniu 10%,
zacja i rozbudowa obejmie również część osadową
–– w 2015 r. – 19 710 Mg, przy uwodnieniu 10%.
oczyszczalni, zakres projektu przewiduje budowę inOdpady z sektora gospodarczego obejmują wszyststalacji do termicznego suszenia osadu (data oddakie odpady wytworzone przez prowadzących dzia-
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Tab. 7.4. Prognozowane ilości oraz sposób zagospodarowania frakcji biodegradowalnej wysegregowanej z odpadów komunalnych w latach 2010, 2013 i 2020 na terenie Wrocławia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
łączna ilość odpadów komunalnych przewidzianych
do wytworzenia [Mg]
łączna ilość odpadów biodegradowalnych [Mg]
dopuszczalny udział składowanych odpadów
biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów
wytworzonych w 1995
Prognozowana, łączna ilość odpadów biodegradowalnych możliwych do składowania [Mg]
Prognozowana, łączna ilość odpadów biodegradowalnych, którą należy poddać przetworzeniu [Mg]
Prognozowany, rzeczywisty udział ilości odpadów
przetwarzanych w stosunku do ilości wytworzonych
odpadów biodegradowalnych w danym roku

Ilości odpadów wytwarzanych [Mg]
w poszczególnych latach

2010

2013

2020

283 238

288 088

296 098

142 335

144 773

148 798

75%

50%

35%

73 703

49 135

34 395

68 632

95 638

114 403

48%

66%

77%

Źródło: Aktualizacja PGO

Tab. 7.5. Ilości wytwarzanych osadów ściekowych na terenie Wrocławia wraz ze sposobem ich zagospodarowania
Rok
2005
2006
2007
2008
2009

Sposób zagospodarowania
Ilość
przekazanie
na
własne
składowisko
WOŚ
przekazane do rolniczego wykorzystania lub do rekultywacji
wytworzona
Mg
%
Mg
%
39 896
22 313
55,9
17 583
44,1
37 611
14 194
37,7
23 417
62,3
33 320
6833
20,5
26 487
79,5
39 882
80
0,2
39 802
99,8
33 185
7182
21,6
26 003
78,4

Źródło: Dane MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Tab. 7.6. Zestawienie ilości odpadów wytwarzanych w latach 2005-2009 przez sektor gospodarczy, z podziałem na poszczególne grupy odpadów na podstawie danych WBDO
Grupa
Łącznie
Grupa 01
Grupa 02
Grupa 03
Grupa 04
Grupa 05
Grupa 06
Grupa 07
Grupa 08
Grupa 09
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 12
Grupa 13
Grupa 14
Grupa 15
Grupa 16
Grupa 17
Grupa 18
Grupa 19

2005
703 678,7
Mg
0,9
119 888,4
8 217,5
0,2
1,3
2301,7
1405,7
885,6
32,3
165 026,1
1739,8
15 764,3
2109,0
189,7
93 194,1
2372,3
270 690,7
1817,1
18 042,1

Rok
2006
2007
2008
100
856 843,9
100
1 056 580,9
100
1 078 708,2
100
%
Mg
%
Mg
%
Mg
%
Ilości wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym z podziałem wg grup
0,00
22 218,4
2,59
1,0
0,00
4 006,0
0,37
17,04
115 800,8
13,51
145 072,6
13,73
4 623,2
0,43
1,17
808,0
0,09
1 462,7
0,14
1 016,5
0,09
0,00
8,8
0,00
0,0
0,00
0,3
0,00
0,00
2,0
0,00
1,4
0,00
0,0
0,00
0,33
2898,6
0,34
2329,5
0,22
2893,7
0,27
0,20
1148,0
0,13
88 587,0
8,38
2529,3
0,23
0,13
676,2
0,08
1 109,2
0,10
1327,0
0,12
0,00
37,7
0,00
43,4
0,00
854,3
0,08
23,45
185 480,5
21,65
173 446,0
16,42
99 547,6
9,23
0,25
2208,3
0,26
1793,1
0,17
1997,3
0,19
2,24
22 504,0
2,63
20 458,7
1,94
17 019,6
1,58
0,30
1684,3
0,20
2238,9
0,21
133 256,4
12,35
0,03
24,0
0,00
247,8
0,02
233,4
0,02
13,24
14 818,6
1,73
38 437,6
3,64
27 507,5
2,55
0,34
5470,9
0,64
20 795,3
1,97
5494,8
0,51
38,47
468 002,8
54,62
552 824,4
52,32
631 828,3
58,57
0,26
721,1
0,08
727,3
0,07
838,2
0,08
2,56
12 330,9
1,44
7004,9
0,66
143 734,7
13,32

* Dane za rok 2009 r. są niepełne, podano je zgodnie ze stanem WBDO na dzień 18.06.2010 r.

2009*
550 373,8
100
Mg
%
0,0
45 898,2
358,7
0,0
0,0
1660,4
617,6
797,2
29,3
95 128,3
1206,1
7173,7
2223,1
109,3
22 418,8
2056,3
186 098,5
656,7
183 941,5

0,00
8,34
0,07
0,00
0,00
0,30
0,11
0,14
0,01
17,28
0,22
1,30
0,40
0,02
4,07
0,37
33,81
0,12
33,42

Tab. 7.7. Zbiorcze zestawienie ilości wytworzonych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania w
latach 2005-2009 na terenie Wrocławia na podstawie danych WBDO
2005

Wyszczególnienie
wytworzone

2006

Mg

%

703 678,7

100

2007

7. GOSPODARKA ODPADAMI

2008

2009*

Mg

%

Mg

%

Mg

%

Mg

%

856 843,9

100

1 056 580,9

100

1 078 708,2

100

550 373,8

100
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poza
Tab. 7.7. Zbiorczeodzysk
zestawienie
ilości
wytworzonych
odpadów
oraz
sposobów
ich
zagospodarowania
latach 2005-2009
brak
danych
–
brak danych
–
33 138,7
3,1
26 729,1
2,5
28 961,8 w 5,3
instalacjami
na terenie Wrocławia
na podstawie danych WBDO
195 818,8
27,8
3162006
935,7
37,0
316 101,6
37,3
351 946,0
2005
2007 29,9 401 966,8 2008
Mg
%
Mg
%
Mg
%
Mg
%
unieszkodliwianie
wytworzone
703 678,7
100 2,1856 843,9
1 056
580,9 0,5100 10 036,3
1 078 708,2
14 549,6
13 129,4 100
1,5
5 701,5
0,9
19100
245,5
w instalacjach
brak
brak
odzysk poza instalacjami
–
–
33 138,7 3,1
26 729,1 2,5
*Dane za rok 2009
r. są niepełne, podano
je zgodnie ze stanem WBDO na dzień 18.06.2010 r.
danych
danych
odzysk w instalacjach
195 818,8 27,8
316 935,7 37,0
316 101,6 29,9
401 966,8 37,3
unieszkodliwianie 
14 549,6 2,1
13 129,4 1,5
5 701,5 0,5
10 036,3 0,9
w instalacjach Dane z tabeli zaprezentowano również na poniższym wykresie.
odzysk w instalacjach

Wyszczególnienie

2009*
Mg
%
550 373,8 100
3,5

63,9

28 961,8

5,3

351 946,0 63,9
19 245,5

3,5

* Dane za rok 2009 r. są niepełne, podano je zgodnie ze stanem WBDO na dzień 18.06.2010 r.
Rys. 7.4. Ilości wytworzone oraz sposób ich zagospodarowania w latach 2005-2009 zgodnie z danymi

Rys. 7.4. Ilości WBDO
wytworzone oraz sposób ich zagospodarowania w latach 2005-2009 zgodnie z danymi WBDO
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Jak wynika z powyższych zestawień, systematycznie rośnie ilość powstających odpadów w sektorze

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastrukłalności gospodarczą. Źródłem zamieszczonych dagospodarczym. Zauważalny jest znaczący wzrost ilości wytworzonych odpadów w latach 2006 i 2007 (tab.
nych jest Wojewódzka Baza Danych o Odpadach
tury drogowej, stanowiące ponad 38% ogółu wytwa235
(WBDO) prowadzona przez Urząd Marszałkowrzanych odpadów; kolejne miejsce pod względem
ski Województwa Dolnośląskiego. Dane te różnią
ilości zajmowały odpady z grupy 10 – z procesów
się w kilku przypadkach od danych zawartych w intermicznych (np. żużle, popioły) nieco ponad 23%,
nych opracowaniach z zakresu gospodarki odpadanastępnie odpady z grupy 02 – z rolnictwa, sadowmi dla Wrocławia. Jest to wynik składania korekt
nictwa (...) oraz przetwórstwa żywności około 17%;
przez podmioty gospodarcze oraz weryfikacji daostatnią znaczącą pozycję stanowią odpady opakonych przez Urząd Marszałkowski.
waniowe z grupy 15 – około 13%.
Niekompletność danych za 2009 r. wynika z opóźPorównując dane z roku 2005 i 2008 (ostatni rok
nień w przekazywaniu rocznych sprawozdań przez
zawierający pełne dane), zauważalny jest znaczpodmioty gospodarcze, co powoduje opóźnieny spadek ilości odpadów z grupy 10 i 15 zarównie we wprowadzaniu ich do bazy danych Urzędu
no pod względem ilości, jak i udziału w struktuMarszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
rze odpadów. W 2008 r. znaczący udział w ogólnej
W tabeli nie przedstawiono odpadów z grupy 20,
masie odpadów stanowiły odpady grupy 13 (12%)
stanowiących odpady komunalne, ponadto ilość
– odpadowe oleje i paliwa oraz odpady z grupy 19
odpadów podana w grupie 19 została pomniejszo– z instalacji i urządzeń służących zagospodarowana o ilości wytworzonych komunalnych osadów
niu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatściekowych.
niania wody – około 13%. Niezmiennie we wszystZ danych zawartych w tab. 7.6 wynika, że w okresie
kich omawianych latach największa ilość odpadów
2005-2008 systematycznie rosła masa wytwarzanych
wytwarzanych klasyfikowana była w grupie 17.
odpadów w sektorze gospodarczym. W omawianych
W 2008 r. było to ponad 630 000,0 ton (58% ogóllatach następowały duże zmiany w odniesieniu do
nej ilości), co świadczy o intensywności inwestycji,
ilości i rodzajów dominujących odpadów. W 2005 r.
w tym związanych z budową i przebudową obiekgłównymi odpadami wytwarzanymi na terenie miatów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na
sta były odpady z grupy 17 – z budowy, remontów
terenie miasta.
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Tab. 7.8. Zbiorcze zestawienie ilości wytworzonych odpadów poużytkowych w latach 2005-2009 na terenie Wrocławia
na podstawie danych WBDO
Lp.

Rodzaj odpadu

1. odpady zawierające PCB
2. oleje odpadowe
3. zużyte baterie i akumulatory
odpady medyczne
4.
i weterynaryjne
5. pojazdy wycofane z eksploatacji
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
7. odpady zawierające azbest
8. zużyte opony
odpady z budowy, remontów i demontażu
9.
obiektów budowlanych**
10. odpady opakowaniowe

2005
Mg
7,0
2 109,0
5,13

2006
Mg
10,5
1 684,3
7,499

2007
Mg
21,5
2 238,9
15,529

2008
Mg
8,3
133 256,4
1,8713

2009*
Mg
0,2
2 223,1
1,4417

1817,1

721,1

727,3

838,2

656,7

41,5
454,9
569,8
133,9

1382,76
830,4
286,0
266,0

840,73
8384,6
29,9
7 264,7

932,3
871,9
105,3
221,0

0
595,4
83,8
193,4

270 120,8

467 716,8

552 794,5

631 723,1

186 014,8

93 194,1

14 818,6

38 437,6

27 507,5

22 418,8

* Dane za rok 2009 r. są niepełne, podano je zgodnie ze stanem WBDO na dzień 18.06.2010 r.
** Ilość podana z wyłączeniem odpadów zawierających azbest, podanych jako odrębna pozycja w tabeli.

Tab. 7.9. Zbiorcze zestawienie prognozowanych ilości wybranych odpadów poużytkowych w latach 2009-2012 oraz 2013-
-2016 wg Aktualizacji PGO
Lp.

Rodzaj odpadów

1. odpady niebezpieczne
2. odpady zawierające PCB
3. oleje odpadowe
4. zużyte baterie i akumulatory
odpady medyczne
i weterynaryjne
pojazdy wycofane
6.
z eksploatacji
zużyty sprzęt elektryczny
7.
i elektroniczny
8. odpady zawierające azbest

Prognoza wytwarzania odpadów
na lata 2009-2012
ok. 18 tys. Mg/rok
min. 44 Mg do roku 2010
ok. 1700 Mg/rok
wzrost o 40%,
brak rzetelnych danych wyjściowych

Prognoza wytwarzania odpadów
na lata 2013-2016
ok. 19 tys. Mg/rok
–*
ok. 1700 Mg/rok

3319-3350 Mg/rok

3365-3413 Mg/rok

2990-3980 Mg/rok

4380-5830 Mg/rok

2,14-2,36 tys. Mg/rok

2,48-2,86 tys. Mg/rok

średnio min. 60 Mg/rok

średnio min. 60 Mg/rok
szacunki zależne będą od ilości pojazdów
zarejestrowanych i wycofanych z eksploatacji

5.

9. zużyte opony
odpady z budowy,
10. remontów i demontażu
obiektów budowlanych
11. odpady opakowaniowe

średnio ok. 3580 Mg/rok

na poziomie roku 2012

średnio ok. 500 tys. Mg/rok

szacunki zależne będą od liczby nowych
inwestycji budowlanych

średnio ok. 80 tys. Mg/rok

średnio ok. 80 tys. Mg/rok

* Odpady PCB należy zagospodarować najpóźniej w 2010 r.

Dane z tabeli zaprezentowano również na wykresie 7.4.
Jak wynika z powyższych zestawień, systematycznie rośnie ilość powstających odpadów w sektorze
gospodarczym. Zauważalny jest znaczący wzrost ilości wytworzonych odpadów w latach 2006 i 2007 (tab.
7.7). Można wnioskować, że w pewnym stopniu jest
to efekt wychodzenia przez przedsiębiorców z szarej
strefy i stopniowego legalizowania kwestii związanych
z gospodarowaniem odpadami, ujawniania ilości wytworzonych odpadów i składania wymaganych sprawozdań w Urzędzie Marszałkowskim, a także skuteczniejszego egzekwowania obowiązujących przepisów
w tym zakresie. Przyrost ilości wytworzonych odpadów w roku 2008 jest już znacznie niższy. Ponadto, jak wskazują dane zawarte w tabeli 7.7, systematycznie rośnie również masa odpadów poddawanych
odzyskowi. Ilości odpadów poddawanych odzyskowi

i unieszkodliwieniu na terenie Wrocławia, ujęte w tab.
7.7, uwzględniają odpady wytwarzane na terenie Wrocławia i przywożone spoza miasta. Ponadto część odpadów wytwarzanych we Wrocławiu jest poddawana odzyskowi i unieszkodliwianiu poza Wrocławiem,
dlatego też ilości odpadów wytwarzanych i poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych przedstawione w tabeli nie bilansują się.
W tabeli 7.8 przedstawiono ilości wytworzonych
wybranych odpadów poużytkowych, zgodnie z danymi Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.
W tabeli 7.9 przedstawiono zbiorcze zestawienie
prognozowanych ilości wybranych odpadów z sektora gospodarczego w latach 2009-2012 oraz 20132016, na podstawie danych zamieszczonych w Aktualizacji PGO.
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Rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi z WBDO a prognozowanymi na kolejne lata są
wynikiem luk w sprawozdawczości składanej przez
przedsiębiorców. Wiele małych firm nie wypełnia
ustawowych obowiązków w tym zakresie. Ponadto
dane te nie uwzględniają ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Dotyczy to np. baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów opakowaniowych. Duże rozbieżności dotyczą
również masy pojazdów wycofanych z eksploatacji,
co wiąże się z przekazywaniem wyrejestrowanych
pojazdów do demontowania poza stacjami demontażu w tzw. szarej strefie.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Aktualizacji PGO zmiany ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w perspektywie najbliższych lat i dalszej zależeć będą głównie od
rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła
i usług. Zakładając jako optymistyczny scenariusz
dalszego rozwoju gospodarczego kraju i postępującą
restrukturyzację przemysłu oraz rozwój świadomości ekologicznej przedsiębiorców można przyjąć za
KPGO 2010, iż 1-procentowy wzrost PKB wiązać się
będzie z około 2-procentowym wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. Przewiduje się, że wzrost ilości wytwarzanych odpadów będzie się utrzymywał
przez najbliższych kilkanaście lat. W dalszej perspektywie nastąpić powinien spadek ilości wytwarzanych odpadów, będący wynikiem wdrażania nowych
mało- i bezodpadowych technologii oraz zwiększonym stopniem odzysku odpadów.
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Fot. 7.1. Zestaw pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przy ul. Horbaczewskiego

Autor: ZDiUM

Fot. 7.2. Pojemnik przeznaczony na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe (psie odchody)

7.5. System i efektywność selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie miasta

Obecnie działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Wrocławia obejmują:
–– zbieranie odpadów zmieszanych w pojemnikach,
–– selektywną zbiórkę makulatury, szkła, metali i tworzyw sztucznych w zestawach pojemników rozmieszczonych na terenie całego miasta,
–– odbieranie odpadów selektywnie zebranych,
wtórne sortowanie ręczne lub mechaniczne,
pakietowanie i transport do instalacji recyklingu i odzysku,
–– odbieranie odpadów zmieszanych z pojemników i ich transport do sortowni odpadów przy
ul. Szczecińskiej oraz do instalacji sortowania
poza granicami miasta bądź też bezpośredni
transport na składowiska odpadów,
–– transport odpadów z sortowni (z sortowania)
do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, pozostałości z sortowania przewożone
są na składowiska poza granicami Wrocławia.

Autor: ZDiUM

Zbieranie odpadów objętych selektywną zbiórką
realizowane jest we Wrocławiu dwojako: na podstawie umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady komunalne
oraz poprzez zbiórkę odpadów w miejscach ogólnie
dostępnych, finansowaną przez miasto za pośrednictwem ZDiUM lub przez prywatnych przedsiębiorców (np. firma WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej prowadząca zbiórkę odzieży używanej lub
Reba Organizacja Odzysku S.A. prowadząca zbiórkę baterii).
W ramach selektywnej zbiórki finansowanej
przez miasto, ZDiUM zleca w trybie zamówienia
publicznego realizację zbiórki następujących odpadów:
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–– odpady opakowaniowe: szkło białe i kolorowe,
opakowania z tworzyw; na terenie miasta rozstawionych jest 540 pojemników w zestawach
po 3 (180 lokalizacji) oraz 6 zestawów typu piłki i 67 pojemników typu „Uniwersal” w placówkach oświatowych,
–– baterie – na terenie miasta rozstawionych zostało 66 pojemników na baterie, głównie w placówkach oświatowych,
–– przeterminowane leki – 100 pojemników w wybranych aptekach,
–– odpady wielkogabarytowe w ramach akcji
„Czyste osiedla” – 658 pojemników w 2009 r.,
–– zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe (głównie psie odchody) – 1250 pojemników.
Od 1 sierpnia 2008 r. cały system selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych i zużytych baterii, w ramach zbiórki finansowanej przez miasto, obsługuje Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ALBA S.A. W skład zestawu (180 zestawów) pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wchodzą trzy pojemniki:
–– pojemnik w kolorze żółtym z przeznaczeniem
do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych,
–– pojemnik w kolorze białym z przeznaczeniem
do zbiórki opakowań ze szkła bezbarwnego,
–– pojemnik w kolorze zielonym z przeznaczeniem do zbiórki opakowań ze szkła kolorowego.
Dodatkowo, na każdym pojemniku znajduje się
szczegółowy opis co można, a czego nie należy do
nich wrzucać.
Tab. 7.10. Zestawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na jednostki i firmy obsługujące
Lp.

Prowadzący zbiórkę odpadów

1. ZDiUM
2. PHK TRANS-FORMERS
3. WPO ALBA S.A.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo
4.
Oczyszczania Sp. z o.o.
5. SULO Polska Sp. z o.o.
6. SITA Wrocław Sp. z o.o.
PUK van Gansewinkel 
7.
– Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Łącznie

Liczba pojemników
w 2008 r.
729
661
11 930
49
31
124
70
13 694

Źródło: Aktualizacja PGO

Zbiórkę przeterminowanych leków rozpoczęto
w lipcu 2007 r., wykorzystując 50 specjalistycznych
pojemników rozmieszczonych w wytypowanych
przez Okręgową Izbę Aptekarską aptekach na terenie
Wrocławia. System obsługuje wyłonione w przetargu WPO ALBA S.A. W październiku 2009 r. system
rozszerzono o kolejne 50 pojemników.

Na terenie miasta prowadzona jest również od wielu lat akcja „Czyste osiedla”. W latach ubiegłych akcję
organizował Zarząd Gospodarki Odpadami, od początku 2008 r. organizuje ją Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Celem akcji jest poprawienie stanu czystości i porządku na terenie miasta, a w szczególności
zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk
i zmniejszenie ilości odpadów zalegających na terenach osiedlowych. W ramach tej akcji na terenach
poszczególnych osiedli podstawiane są kontenery na
odpady, które stoją w uzgodnionych wcześniej miejscach przez trzy – cztery dni. Akcja organizowana
jest wspólnie z Radami Osiedli i przy udziale Straży
Miejskiej. Warunkiem podstawienia kontenerów na
poszczególnych osiedlach jest przesłanie do ZDiUM
przez Radę Osiedla pisemnego zgłoszenia wraz z wykazem lokalizacji.
W 2009 r. w ramach akcji „Czyste osiedla”, prowadzonej w okresie styczeń-listopad, podstawiono
658 kontenerów o pojemności 8 m³, do których zebrano i w których wywieziono do unieszkodliwienia 797,25 Mg tzw. gabarytów. Realizacją zleceń na
podstawienie i wywozem zajmowała się firma WPO
ALBA S.A. Akcja ta ma znaczący wpływ na zmniejszenie wielkości i ilości nielegalnych składowisk.
Roczny koszt Akcji „Czyste osiedla” w 2009 r. wyniósł 391 908,90 zł. Akcja w całości została sfinansowana ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
1.10.2008 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest „Opróżnianie pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez
zwierzęta domowe, rozmieszczonych na terenach należących do Gminy Wrocław, w sezonie letnim i zimowym”. Obsługą zostało objętych 1250 pojemników rozstawionych na terenie Wrocławia. W ramach umowy
wykonawca, czyli PHK TRANS-FORMERS Sp. z o.o.,
opróżniał pojemniki, dbał o właściwy stan czystości pojemników oraz nadzorował ich stan techniczny.
Na wniosek mieszkańców 23 pojemniki zostały przestawione. Łącznie zostało zebranych, wywiezionych
i przekazanych do unieszkodliwienia 112,58 Mg odpadów. Łączny koszt obsługi za rok 2009 zamknął się
kwotą 1 892 937,0 zł. Środki na pokrycie prac związanych z umową pochodziły częściowo z budżetu miasta, a częściowo z Gminnego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie efektów ilościowych i kosztów selektywnej zbiórki odpadów we Wrocławiu w latach 2005-2009 na podstawie
danych ZDiUM. Z zestawienia tego wynika, że rosną
zarówno ilości odpadów zebranych w sposób selektywny, jak i koszty zbiórki.
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Tab. 7.11. Zbiorcze zestawienie efektów ilościowych i kosztów selektywnej zbiórki odpadów we Wrocławiu w latach 2005-
-2009 na podstawie danych ZDiUM
Rodzaj
odpadu
papier
szkło
tworzywa

2005
Ilość
[Mg]

2006

Koszty [zł]

0,2
1143,2
281,5

Ilość
[Mg]

2007

Koszty [zł]

Ilość
[Mg]

0

508 000

1366,0
455,1

2008

Koszty [zł]

0

153 052

1768,0
584,1

Koszty [zł]

0

153 052

803,3

Koszty [zł]

0

589 578,9

798,7

1 002 984

baterie

–

–

3,57

bd

6,44

bd

5,1

–

4,1

–

leki

–

–

–

–

1,41

bd

3,5

89 038,9

6,1

163 562,3

gabaryty
(czyste
osiedla)

–
508 000

0

1660,0

3,7

1428,6

8,7

1790,0

Ilość
[Mg]

metale

SUMA

12,9

Ilość
[Mg]

2009

0

877,5

63 908

745,18

111 002

801,7

124 359,4

797,2

391 908,9

2715,1

216 960

3113,8

264 054

3403,6

802 977,2

3265,9

1 558 419,2

Źródło: Dane ZDiUM

Znacząca zmiana kosztów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przez ZDiUM
wynika z faktu, że w 2008 r. zakończyła się trwająca trzy lata umowa z firmą WPO ALBA. Rozliczenie w ramach umowy wykonywane było ryczałtowo.
Dużo wyższe koszty obsługi systemu w 2009 r. wynikają z ceny przetargowej, obowiązującej przez okres
kolejnych trzech lat, w ramach nowej umowy zawartej na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów.

7.6. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w tym składowiska odpadów oraz
nielegalne składowiska odpadów

Zlokalizowane na terenie Wrocławia instalacje do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów podano z podziałem na sektor komunalny i gospodarczy.
Zgodnie z danymi zawartymi w Aktualizacji PGO
do czynnych obiektów i instalacji, w których możliwe
jest zagospodarowanie odpadów komunalnych należą:
–– Sortownia Odpadów Komunalnych WPO
ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5, o maksymalnej wydajności 210 tys. Mg/rok odpadów
zmieszanych oraz 20 tys. Mg/rok odpadów
z selektywnej zbiórki.
–– Linia do produkcji paliw alternatywnych WPO
ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5 o wydajności 12 000 Mg/rok.
–– Składowisko osadów ściekowych Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków o pojemności całkowitej
393 200 m3 przy ul. Janowskiej.

–– Zakład Recyklingu Gruzu P.R. Merta & Merta
Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 o przepustowości około 120 000 Mg/rok w zakresie zbierania
odpadów oraz około 50 000 Mg/rok w zakresie odzysku.
–– Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych
o wydajności 500 Mg/dobę zlokalizowana na
terenie Zakładu Logistyczno-Ekspedycyjnego
we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4-6, należącego do firmy Chemeko – System Sp. z o.o.
(oddana do użytku w 2009 r.).
–– Kompostownia odpadów zielonych (ZBUOK
I FAZA), inwestycja realizowana przez ZDiUM
o wydajności 6 000 Mg/rok (planowana data
uruchomienia sierpień 2010 r.).
Do obiektów w budowie należy:
–– Suszarnia komunalnych osadów ściekowych na
terenie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na
Janówku (planowana data oddania do użytkowania wrzesień 2011 r.).
Zgodnie z Aktualizacją PGO na terenie Wrocławia
istnieją również nieczynne składowiska odpadów
komunalnych, do których należą:
–– Składowisko odpadów komunalnych „Maślice”
przy ul. Koziej. Eksploatacja składowiska rozpoczęła się w 1967 r., a zakończyła się w 2000 r.
Od początku lat 90. stanowiło ono jedyne miejsce składowania odpadów komunalnych miasta
Wrocławia. Na składowisku zgromadzono około
2,4 mln m3 odpadów. Rekultywację składowiska
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Fot. 7.3. Sortownia Odpadów Komunalnych WPO ALBA
S.A. przy ul. Szczecińskiej 5

Autor: WPO ALBA S.A.

Fot. 7.4. Sortownia Odpadów Komunalnych WPO ALBA
S.A. przy ul. Szczecińskiej 5

Autor: WPO ALBA S.A.

Fot. 7.5. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych „Maślice”

Źródło: ZDiUM

zakończono w 2008 r. Inwestycja została zrealizowana przez miasto w ramach projektu „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I”
przy pomocy finansowej z Funduszu Spójności.
W ramach rekultywacji otoczono hałdę pionowym podziemnym ekranem izolującym, wzmocniono zbocza i uszczelniono je materiałem syntetyczno-mineralnym oraz obsypano warstwą
kruszywa i gruntu. Do rekultywacji wykorzystano około 1 mln m3 gruntu i kruszywa. Wybudowano również system odgazowujący składowisko, na który składa się około 4 km rurociągów
oraz 30 studni odgazowujących. Pozwoliło to zapobiec niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego do atmosfery, a także wyeliminować
przykre zapachy uciążliwe dla mieszkańców okolicznych osiedli. W ramach rekultywacji dokonano również nasadzeń zieleni, w tym 100 drzew
i krzewów. Obecnie teren jest monitorowany
i niedostępny dla mieszkańców. Powierzchnia
zrekultywowanego składowiska wynosi 12 ha,
wysokość hałdy 49 m n.p.t. i 155 m n.p.m.
–– Składowisko odpadów komunalnych „Swojczyce” przy ul. Ceglanej o powierzchni 9,30 ha
w odległości około 250 m od koryta rzeki Widawy. Składowisko powstało w 1973 r. na terenie starego wyrobiska gliny. Na przełomie
lat 1991/1992 eksploatacja składowiska została podporządkowana jego stopniowej rekultywacji. W ramach rekultywacji wykonano stabilizację obrzeży wierzchowiny oraz wał ziemny
wokół niej, ukształtowano bryłę składowiska,
wykonano system studni i drenaż odgazowujący
złoże odpadów, a także przykryto złoże ziemią.
Rekultywację składowiska zakończono w 1999 r.
Obecnie obiekt jest nieczynny, przeznaczony do
ewentualnego dalszego zagospodarowania.
–– Składowisko odpadów komunalnych „Żerniki”
przy ul. Przybyły o powierzchni około 3,70 ha.
Składowisko obejmuje stare wyrobisko gliny cegielnianej. Eksploatację składowiska rozpoczęto w 1987 r., a zakończono w 1992 r. Od
1997 r. do 1999 r. prowadzono właściwe prace rekultywacyjne obejmujące ukształtowanie
bryły składowiska, wykonanie górnej warstwy
izolującej oraz utworzenie warstwy wegetacyjnej. Rekultywację składowiska zakończono
w 1999 r. Obiekt jest nieczynny, przeznaczony
do ewentualnego dalszego zagospodarowania.
–– Składowisko odpadów „Wzgórze Gajowe” przy
ul. Bardzkiej o powierzchni około 8 ha. Nie zostało dotychczas zrekultywowane ani zagospodarowane. Przeprowadzone w 2006 r. badania
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potwierdziły obecność gazu składowiskowego (metanu) na terenie obiektu. Teren został
przekazany Młodzieżowemu Centrum Sportu
Wrocław do zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne. Należy przeprowadzić rekultywację obiektu, w szczególności polegającą na
jego odgazowaniu.
Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego
obecnie na terenie miasta funkcjonują również instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego m.in.:
–– EKO KOMPAN Krzysztof Osucha, ul. Nyska
59-61, 55-505 Wrocław – Zakład Przetwarzania Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych,
–– Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Krakowska 180,
–– AUTO MOTO HANDEL AUTO ZŁOM K.
Semczuk, K. Biczyński, ul. Rychtalska 7, 50-304
Wrocław – stacja demontażu pojazdów,
–– PPZM „Centrozłom Wrocław”, ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław – punkt zbierania pojazdów, demontaż prowadzony jest na terenie
PPZM „Centrozłom Wrocław” Oddział Oława,  
ul. Polna 2 w Oławie,
–– PPHiU WUJEK Sp. j., Przedsiębiorstwo Usługowo-Rozbiórkowe LEVIATAN, ul. Kwidzyńska 23/25, Karol i Tomasz Janicki Sp. j. – odzysk
odpadów budowlanych,
–– CEMEX POLSKA Sp. z o.o., ul. Borowska 213,
oraz DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o.,   ul.
Rychtalska 20/A – odzysk odpadów przy produkcji betonu,
–– PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8
(poprzednio Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A.)
w instalacji na terenie firmy prowadzony jest
odzysk rozpuszczalników,
–– Kemipol Sp. z o.o. Oddział Złotniki, ul. Żwirowa 73,
–– VKN Polska Sp. z o.o., obecnie Renewis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. przy  ul. Kleczkowskiej,
–– GEOTRADE Sp. z o.o. przy ul. Jerzmanowskiej 4,
–– Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi
POWIZ Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10/13,
–– Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej REKORD s.c., ul. Nowodworska 19.
Ponadto, na terenie miasta znajdują się nieczynne
składowiska odpadów innych niż komunalne:
–– składowisko odpadów przemysłowych Z.Ch.
„Złotniki” S.A. Składowisko zostało poddane rekultywacji w latach 1992-2000. Wykonano drenaż opaskowy, wody z drenażu kierowane są do oczyszczalni ścieków. Prowadzony
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jest monitoring oddziaływania składowiska na
wody podziemne. Zrekultywowane składowisko nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego;
–– składowiska odpadów w wyrobiskach byłej cegielni „Żerniki” przy ul. Rumiankowej. Wyrobiska stanowiły miejsca legalnego i nielegalnego składowania odpadów komunalnych
i przemysłowych;
–– nieczynne składowiska odpadów przy ul. Kwidzyńskiej i Czajczej. Składowisko odpadów poprodukcyjnych stanowią cztery osadniki, które
wykorzystywane były do gromadzenia odpadów paleniskowych oraz osadów ściekowych
z oczyszczalni zakładowej Viscoplastu. Składowisko objęte było monitoringiem w latach
2004-2005, 2007-2008 oraz 2009-2010;
–– nieczynne składowisko odpadów pogazowych
przy ul. Gazowej. Składowisko zostało poddane rekultywacji w latach 90., nadano mu formę wzgórza, na powierzchni ułożono warstwę
uszczelniającą z gliny oraz warstwę humusu
do rekultywacji biologicznej. Wykonano drenaż oraz odwadniające rowy opaskowe wraz ze
studzienkami kontrolnymi. Składowisko objęte
było monitoringiem w latach 2004-2005, 20072008 oraz 2009-2010.
NIELEGALNE SKŁADOWANIE ODPADÓW
Mimo rosnącej świadomości ekologicznej, jednym
z bardziej uciążliwych i trudnych do definitywnego usunięcia problemów w zakresie gospodarki odpadami jest zjawisko powstawania nielegalnych, tzw.
dzikich wysypisk odpadów. Główną przyczyną takich zachowań jest chęć uniknięcia opłat za usuwanie
i składowanie odpadów. Wysypiska te powstają najczęściej na uboczu, w peryferyjnych rejonach miasta,
w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych. Skala tego
zjawiska jest znaczna i dlatego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta prowadzi szczegółową inwentaryzację i monitoring dzikich wysypisk odpadów. W tym
celu prowadzona jest na bieżąco baza danych, w której
obecnie znajduje się 39 nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Wrocław, Skarbu Państwa lub stanowiących własność
prywatną. ZDiUM szacuje, że łącznie zalega na nich
około 41 tys. m3 różnych odpadów. Podanie dokładnej
ilości odpadów na etapie inwentaryzacji jest niemożliwe. Bezpośrednio przed zleceniem usunięcia każde
wysypisko jest dokładnie obmierzane. Prace porządkowe związane z usuwaniem dużych wysypisk są realizowane przez firmy zewnętrzne, wyłonione przez
ZDiUM w postępowaniach przetargowych. Mniejsze
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Tab. 7.12. Zestawienie danych o zlikwidowanych w latach 2005-2009 nielegalnych składowiskach odpadów na terenie
miasta
Wyszczególnienie
objętość zgromadzonych odpadów [m3]
objętość usuniętych odpadów [m3]
skład odpadów
koszty zagospodarowania [ zł ]

2005
64 593
15 008

2006
2007
2008
57 650
51 682
40 230
15 467
16 652
18 047
Gabaryty, gruz, ziemia, odpady bytowe i zielone.
891 473
1 088 772
1 707 656

842 253

2009
41 190
26 605
2 802 330

Źródło: dane ZDiUM

Tab. 7.13. Wykaz nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską Wrocławia na osoby odpowiedzialne za nielegalne
składowanie odpadów
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
Łącznie

Ilość nałożonych mandatów
1144
2442
1832
3254
3535
12 207

Kwota [ zł ]
91 110
199 280
144 760
225 350
108 850
769 350

wysypiska są likwidowane przy wykorzystaniu własnych służb technicznych.
Zgodnie z danymi ZDiUM do końca grudnia
2009 r. zlikwidowano 34 wysypiska, z których usunięto 26 605 m3 odpadów, co kosztowało gminę nieco ponad 2,8 mln zł. Wszystkie wykonane prace porządkowe były finansowane z dotacji przyznanych
ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mimo działań podejmowanych zarówno przez
ZDiUM, jak i inne służby miejskie, stwierdza się,
niestety, zjawisko ponownego wyrzucania odpadów
w miejscach już uporządkowanych. Takie postępowanie sprawia, że marnotrawione są znaczne środki finansowe, które gmina mogłaby przeznaczyć na
inne ważne dla mieszkańców cele.
W proces likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów zaangażowana jest również Straż Miejska
Wrocławia. Powyżej przedstawiono dane przekazane
przez Straż Miejską Wrocławia o nałożonych mandatach karnych w latach 2005-2009 w tym zakresie.
Zestawienie obejmuje mandaty nałożone na
sprawców wykroczeń naruszających przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, ustawy o odpadach oraz Kodeksu wykroczeń.

7.7. Główne kierunki działań oraz potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami
wynikające z Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla miasta Wrocławia
Na podstawie szczegółowej analizy bieżącego stanu
gospodarki odpadami na terenie miasta w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia na lata 2009-2012 zaproponowano niezbędne
kierunki działań oraz konieczne do realizacji inwe-

Liczba wniosków skierowanych do sądu
11
50
70
47
101
279

stycje, które przyczynią się do poprawy obecnego
stanu. Główny nacisk zostanie położony na:
–– działania edukacyjno-informacyjne,
–– tworzenie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO),
–– monitoring strumienia odpadów.
Wśród działań edukacyjno-informacyjnych zaproponowano organizowanie szkoleń przez Wydział
Środowiska i Rolnictwa UM, ZDiUM, inne jednostki miejskie oraz instytucje i organizacje ekologiczne,
skierowanych do różnych grup społecznych, w tym:
przedstawicieli Rad Osiedli, dzieci i młodzieży, działkowców, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a także
przedsiębiorców wytwarzających oraz zagospodarowujących odpady. Szkolenia obejmować powinny tematykę właściwego, bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami prawa zagospodarowania odpadów.
Ponadto przewiduje się organizowanie konkursów i tworzenie zachęt do rozwoju proekologicznych działań i zachowań, a także rozwój współpracy
z organizacjami odzysku, pozarządowymi, ekologicznymi oraz zrzeszającymi określone grupy przedsiębiorców. Planowane jest również publikowanie
materiałów informacyjnych (ulotek, broszur) o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami oraz
stworzenie w ramach strony internetowej Urzędu
Miasta strony tematycznej poświęconej zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, w gospodarowaniu odpadami. Strona ta w zakresie odpadów
powinna być źródłem danych o:
–– obowiązujących przepisach i obowiązkach zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców,
–– organizowanych szkoleniach,
–– sposobach postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, w tym: zawierającymi azbest oraz
oleje odpadowe, PCB zużyte baterie i akumulatory,
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–– miejscach zbierania odpadów problemowych
(PDGO, punkty zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacjach demontażu pojazdów, miejscach selektywnej zbiórki odpadów),
–– przedsiębiorcach prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniających zbiorniki
bezodpływowe i transportujących nieczystości
ciekłe oraz posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Zgodnie z Aktualizacją PGO wybór lokalizacji stacjonarnych Punktów Dobrowolnego Gromadzenia
Odpadów (PDGO) oraz Mobilnego Punkt Zbierania
Komunalnych Odpadów Niebezpiecznych (MPZON)
poprzedzono przygotowaniem w 2008 r. stosownego
programu funkcjonalno-użytkowego. Na jego podstawie zakłada się, że na terenach miejskich jeden
PDGO powinien zapewniać obsługę ok. 40-50 tys.
mieszkańców w promieniu około 5-8 km. Sugerowane możliwe lokalizacje PDGO to:
–– teren przy budowanej kompostowni odpadów
przy ul. Janowskiej,
–– istniejące obiekty magazynowe przy ul. Michalczyka,
–– teren przy ul. Ceglanej,
–– teren stacji przeładunkowej WPO ALBA S.A.
PDGO oraz MPZON służyć powinny głównie
zbiórce odpadów niebezpiecznych, w szczególności:
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych akumulatorów i baterii, przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz zużytych
olejów, przeterminowanych środków ochrony roślin,
farb, lakierów i rozpuszczalników oraz opakowań po
nich, zaolejonego czyściwa. W PDGO dopuszcza się
również zbieranie odpadów poużytkowych innych
niż niebezpieczne w postaci: opon i opakowań oraz
odpadów zielonych ulegających biodegradacji.
Uruchomienie systemu odbierania odpadów
w PDGO i MPZON powinno zostać poprzedzone
odpowiednią kampanią informacyjno-promocyjną zachęcającą mieszkańców miasta do korzystania
z tychże punktów.
Analiza stanu aktualnego wykazała, że istotnym
mankamentem funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta jest brak rzetelnych i wiarygodnych danych o ilościach i rodzajach
wytworzonych i zebranych odpadów, a także o sposobach ich zagospodarowania. Aktualizacja PGO
proponuje stworzenie kompleksowego systemu monitorowania strumienia powstających odpadów
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w podziale na sektor komunalny oraz sektor gospodarczy. W ramach monitoringu strumienia odpadów komunalnych zaproponowano uszczegółowienie i uszczelnienie systemu nadzoru poprzez:
–– kontrolę przedsiębiorców odbierających odpady,
–– kontrolę właścicieli nieruchomości,
–– kontrolę strumienia odpadów, w szczególności
prowadzenie okresowych badań składu morfologicznego odpadów komunalnych oraz nadzór nad kierunkami ich przepływu.
Dla obsługi systemu niezbędne będzie powołanie właściwego zespołu kontrolującego w strukturze
ZDiUM, np. Zespołu Monitoringu Strumienia Odpadów. W ramach monitoringu strumienia odpadów
z sektora gospodarczego zaproponowano zintensyfikowanie działań kontrolnych wykonywanych przez
pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM,
w ramach swoich kompetencji, wobec wytwórców odpadów, tak aby wyegzekwować obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i składania rocznych sprawozdań do Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach.
Przy określaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie instalacji i obiektów służących zagospodarowaniu
odpadów przyjęto założenie, że miasto stanowić będzie odrębny region gospodarki odpadami komunalnymi i musi zapewnić zagospodarowanie odpadów
powstających na własnym terenie, z wyjątkiem składowania odpadów.

7.8. Docelowy system gospodarowania odpadami na terenie Wrocławia

W stanie docelowym przewiduje się wprowadzenie
wagowego systemu rozliczania ilości odebranych odpadów komunalnych, w przeciwieństwie do funkcjonującego obecnie systemu kubaturowego.
Docelowy sposób organizacji systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi
zarówno od mieszkańców, jak i ze źródeł rozproszonych oraz przedsiębiorców zaprezentowano na schemacie (rys. 7.5).
Punkty zbierania odpadów niebezpiecznych
(PDGO, MPZON) oraz punkty zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą mogły
przyjmować odpady:
–– z gospodarstw domowych bezpłatnie lub odpłatnie niektóre odpady, w zależności od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
–– od drobnych wytwórców tzw. źródła rozproszone za opłatą pokrywającą koszty zagospodarowania odpadów.
Wszystkie podmioty funkcjonujące w systemie są
zobowiązane do uzyskania wymaganych pozwoleń
i decyzji w zakresie wytwarzania odpadów oraz ze-
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Tab. 7.14. Potrzeby inwestycyjne Wrocławia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych do 2013 r. z podziałem na rodzaje instalacji i obiektów
Rodzaj instalacji

Sortownie

Instalacje przekształcania odpadów ulegających biodegradacji

Sumaryczna oczekiwana moc przerobowa instalacji i obiektów
Sortowanie 260 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych.
Kompostownie pryzmowe dla 20 000 Mg/rok odpadów z pielęgnacji terenów zielonych.
Zakłady biologicznego zagospodarowania 96 000 Mg/rok pozostałych odpadów ulegających biodegradacji.
Łączna moc przerobowa obiektów 11 680 Mg/rok odpadów.

Obiekty demontażu odpadów wielkogabarytowych
Stacje przeładunkowe odpadów budowlanych wraz z instalacjami
Łączna moc przerobowa stacji 500 000 Mg/rok odpadów.
przekształcania odpadów budowlanych
Obiekty związane ze zbiórką i gromadzeniem wybranych odpaZakłady przetwarzania zużytego sprzętu o zdolności przerobu
dów, w tym odpadów niebezpiecznych od mieszkańców:
2510 Mg/rok.
– obiekt magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych,
– Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO),
PDGO i MPZON zbierające ok. 1440 Mg/rok odpadów.
– Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON),
Stacje przeładunkowe odpadów komunalnych
Łączna moc przerobowa stacji 80 000 Mg/rok odpadów.
Inne obiekty unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
Łączna moc przerobowa instalacji 62 000 Mg/rok odpadów.
– instalacje do produkcji paliw alternatywnych,
Łączna możliwa do zdeponowania masa odpadów 192 000 Mg/rok.
– składowisko odpadów komunalnych,
Łączna moc przerobowa zakładu 103 500 Mg/rok odpadów
– zakład
termicznego
unieszkodliwiania
odpadów
w 2020
r.
Docelowy sposób organizacji systemu gospodarowania
odpadami
niebezpiecznymi pochodzącymi zarówno
Obiekty do zbierania i unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt,
Brak danych.
w tym chłodnie
na padłe zwierzęta
od mieszkańców,
jak i ze źródeł rozproszonych oraz przedsiębiorców zaprezentowano na poniższym
Łączna moc przerobowa instalacji 19 710 Mg/rok osadów o uwodInstalacje
do unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych
schemacie.
nieniu 10% (ok. 70 000 Mg/rok osadów o uwodnieniu 74%).
Źródło: Aktualizacja PGO

Rys. 7.5. Schemat docelowego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie
Rys. 7.5. Schemat docelowego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie Wrocławia
Wrocławia

MIESZKAŃCY

DROBNI WYTWÓRCY
TZW. ŹRÓDŁA
ROZPROSZONE

PDGO, MPZON
PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO
PLACÓWKI HANDLOWE
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Legenda:
transport przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport odpadów
transport przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport odpadów lub przez wytwórcę
odpadów (niewymagane zezwolenie na transport)
transport przez wytwórcę odpadów (niewymagane zezwolenie na transport)

Aktualizacja
Źródło:Źródło:
Aktualizacja
PGOPGO.

Punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PDGO, MPZON) oraz punkty zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będą mogły przyjmować odpady:
-

z gospodarstw domowych bezpłatnie lub odpłatnie niektóre odpady, w zależności od pozyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
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zwoleń w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania.

STRESZCZENIE

W niniejszym rozdziale omówiono główne zagadnienia związane z gospodarowaniem różnego rodzaju odpadami na terenie Wrocławia. Szczególny nacisk
został położony na kwestie związane z funkcjonowaniem obecnego systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych. Należy podkreślić to, że miasto poprzez
swoje jednostki podejmuje różnego rodzaju działania zmierzające do usprawnienia gospodarki odpadami na swoim terenie, począwszy od działań inwestycyjnych, takich jak budowa Zakładu Biologicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, po działania o charakterze regulacyjno-prawnym – zmiana
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia, a także organizacyjne – wdrożenie Wrocławskiego Systemu Monitoringu, Nadzoru
i Kontroli Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi i Nieczystościami Ciekłymi.
Najbliższe lata 2010-2013 są również kluczowe ze
względu na konieczność osiągnięcia wymaganych poziomów redukcji ilości składowanych odpadów biodegradowalnych, zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/
EC oraz wypełnienia innych zobowiązań wynikających z prawa krajowego. Wiele zależy od skuteczności
wdrożenia planowanych przez ustawodawcę zmian,
szczególnie w ustawie o odpadach i ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zmiany te będą
nie tylko źródłem nowych wyzwań, lecz także nowych
możliwości pozwalających miastu przejąć rzeczywistą kontrolę i nadzór nad strumieniem powstających
odpadów. Niezbędne będą również szeroko zakrojone działania edukacyjno-informacyjne, skierowane
szczególnie do mieszkańców i przedsiębiorców zaangażowanych w gospodarowanie odpadami, podnoszące ich świadomość ekologiczną i skłaniające do dbałości o środowisko naturalne.

ABSTRACT

The chapter discusses the main assumptions re-
lated to managing the different types of wastes at the
area of Wrocław. A special emphasis is laid on the
functioning of the current urban waste management
system. One should underline that the City undertakes various actions through its institutions aiming to streamline waste handling in the city. The actions encompass purely investment activities such
as erecting the Biological Urban Waste Neutralisation Utility, through regulatory and legislative actions – amending the Housekeeping Regulations
for the city of Wrocław to organisational efforts –
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the implementation of the Wrocław Solid and Li-
quid Urban Wastes Monitoring, Supervision and
Control System. The nearest years of 2010-2013 are
also of key importance as it is necessary to achieve
the required reduction levels for storing biodegradable wastes in compliance with Council Directive
1999/31/EC and meet other obligations arising from
the national legislation. Much depends on how efficiently the changes planned by the legislator are implemented, especially those in the waste act and the
community housekeeping act. The changes will pose
new challenges but also will offer new opportunities
allowing the city to factually control and supervise
the source of wastes produced. Widespread education and publicity actions will also be indispensable
addressed in particular to the inhabitants and enterprises engaged in waste management, heightening their environmental awareness and driving environmental care.
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8. WALORYZACJA PRZYRODNICZA
WROCŁAWIA
8.1. Powierzchnie zielone jako wskaźnik jakości
środowiska miejskiego

Zieleń to jeden z podstawowych czynników wpływających na zachowanie równowagi w ekosystemie miejskim. Rola zieleni w kształtowaniu sanitarno-higienicznych warunków w mieście była
wielokrotnie podkreślana (Łukasiewicz 1995, Indeka i Indeka 1998, Kosmala 2005, Zimny 2002, 2005,
Wysocki 2008). Roślinność poprawia mikroklimat
miasta, ochładza i odświeża powietrze. Niektóre rośliny, przykładowo pośród drzew najwięcej sosna,
czeremcha, brzoza wydzielają swoiste substancje antybiotyczne zwane fitoncydami, które hamują rozwój
bakterii, grzybów a nawet owadów.
Zieleń może również ograniczać hałas w mieście.
Podaje się, że drzewa i krzewy w pasach o szerokości 7-8 m zmniejszają hałas o 10-13 dB, dobrze rozwinięte drzewa w pasie o szerokości 40 m tłumią
dźwięki o 17-23 dB, natomiast powierzchnie trawiaste obniżają hałas o 6-8 dB w porównaniu z gruntem
bez roślinności.
Roślinność jest istotnym czynnikiem redukującym
stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych w powietrzu (Wojcierowska 1973, Kawoń
i Żmuda 1977, Chmielewski 1996, Świebody 1967,
Curzydło 1970, Curzydło 2002). Różne gatunki charakteryzuje zdolność do selektywnej koncentracji
metali ciężkich, czy siarki (Kosiba 2007, Krawczyk
i inni 2000, Samecka-Cymerman i inni 2009, Marczonek 1997). Największe znaczenie dla ekosystemu
miejskiego ma roślinność wysoka, a zwłaszcza drzewa (Łukasiewicz 1989, Curzydło, Curzydło 2002,
Zimny 2002). Zieleń przynosi również wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne (Błaszczyk i Kosmala 2008, Łukasiewicz 1995).
Od czasów przedwojennych zbyt mało było we
Wrocławiu parków, zdecydowanie mniej niż w Berlinie, czy Monachium. Po wojnie, w porównaniu z innymi miastami Polski, pod względem powierzchni
parków Wrocław wypadał korzystnie. Obecnie parki zajmują we Wrocławiu 1,9% powierzchni miasta. Większą powierzchnię parków spośród porównywalnych pod względem powierzchni i liczby
mieszkańców miast Polski ma jedynie Łódź 2,1%.
Natomiast wskaźnik powierzchni parków przypadających na jednego mieszkańca jest we Wrocławiu najkorzystniejszy. Zaznaczyć jednak należy, że
powiększenie powierzchni parków we Wrocławiu
w okresie powojennym uzyskano przede wszystkim
dzięki przekształceniu dawnych cmentarzy. W ten

sposób powstał park Grabiszyński, park Andersa,
park Skowroni oraz część terenu parku Zachodniego. W ostatnich latach m.in. założono park Milenijny, zrewaloryzowano Promenady Staromiejskie,
wykonano zalesienia gruntów porolnych na terenie
parku leśnego Janówek o powierzchni 35,93 ha.
Tereny zieleni miejskiej oraz lasów zajmują 11,83%
powierzchni Wrocławia. Jest to wartość niewielka. Dla porównania, w Poznaniu powierzchnia ta
jest niemal dwukrotnie większa (23,36%), podobnie
w Warszawie (21,77%) i Gdańsku (20,41%). Jedynie
dla Krakowa wskaźnik jest gorszy i wynosi 9,27%.
Lesistość Wrocławia jest również mała, wynosi
7,8%, mniejszą ma jedynie Kraków (4,6%). Niewiele
jest zieleni osiedlowej, która zajmuje 1,4% powierzchni miasta. Gorsza sytuacja pod tym względem jest jedynie w Gdańsku (1,3%) i Szczecinie (0,5%).
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) powierzchnia terenów zielonych na jednego mieszkańca aglomeracji powinna wynosić przynajmniej 50 m2 a Wodziczka zalecał, by obszary zieleni ogólnie dostępnej zajmowały w miastach nawet
1/3 terenu.
We Wrocławiu na jednego mieszkańca przypada
zaledwie nieco więcej niż zalecana powierzchnia minimalna – 54,72 m2. W innych, porównywalnych pod
względem liczby mieszkańców i powierzchni miastach Polski, wskaźnik wielkości powierzchni zielonych przypadających na jednego mieszkańca wynosi
od 40,48 m2 w Krakowie do 127,32 m2 w Szczecinie.
Istniejące warunki naturalne oraz implikacje historyczne sprawiają, że rozkład terenów zielonych we
Wrocławiu jest nierównomierny. W różnych dzielnicach w różnym stopniu jest więc odczuwalny brak
zieleni. Najwięcej zieleni ma Śródmieście, najuboższe
są Krzyki. Śródmieście charakteryzuje również największa powierzchnia parków i zieleńców. Najmniej
parków jest w rejonie Psiego Pola, które jednak charakteryzuje duża powierzchnia lasów (największa wartość wskaźnika powierzchni na 1 mieszkańca). Natomiast największy procent powierzchni zajmują lasy
w Fabrycznej. Zieleni osiedlowej najbardziej brakuje
na Starym Mieście (najniższy wskaźnik powierzchni
na jednego mieszkańca).
W celu uzupełnienia niedoborów zieleni od końca
lat 90. realizowane są przez miasto specjalne programy. W ramach Programu zieleni rozproszonej Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocławia (ZZM), na podstawie wniosków składanych przez zarządców terenów
będących własnością gminy Wrocław (rad osiedlowych oraz jednostek budżetowych miasta), przyznaje materiał roślinny na zakładanie zieleńców,
odtworzenie zieleni towarzyszącej placom zabaw,
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Tab. 8.1. Porównanie powierzchni zieleni Wrocławia i innych dużych miast Polski (wg GUS 2008)
Miasto
Wrocław
Łódź
Kraków
Warszawa
Poznań
Szczecin
Gdańsk

Powierzchnia parków
ha
559,8
626,5
398,3
905,2
345,4
161,5
210,2

%* m /mieszk.
1,9
8,9
2,1
8,4
1,2
5,3
1,8
5,3
1,3
6,2
0,5
4,0
0,8
4,6
2

Powierzchnia zieleni
osiedlowej
m /mieszk.
ha
% m2/mieszk.
1,8
405,0 1,4
6,4
3,7
972,1 3,3
13,0
2,5
799,6 2,4
10,6
1,2
1595,7 3,1
9,3
1,4
455,9 1,7
8,2
1,2
162,7 0,5
4,0
3,2
345,3 1,3
7,6

Powierzchnia zieleńców
ha
116,0
276,4
185,4
213,7
75,8
48,5
146,0

%*
0,4
0,9
0,6
0,4
0,3
0,2
0,6

2

Powierzchnia
cmentarzy
ha %* m2/mieszk.
95,9 0,3
1,5
224,5 0,8
3,6
138,1 0,5
2,2
371,9 1,3
5,9
252,0 0,9
4,0
184,4 0,6
2,9
90,5 0,3
1,4

Powierzchnia zieleni
ogółem
m /mieszk.
ha
%* m2/mieszk.
36,1
3461,7 11,8
54,7
38,4
4965,4 17,0
67,1
20,0
3027,6 9,3
40,5
46,3
10995,5 21,8
68,0
90,1
6148,1 23,4
109,8
115,2
5246,0 17,4
127,3
100,1
5352,2 20,4
116,9

Powierzchnia lasów
ha
2285,1
2865,9
1506,2
7909,0
5019,0
4688,9
4560,2

%*
7,8
9,8
4,6
15,3
19,2
15,6
17,4

2

* % powierzchni miasta

Tab. 8.2. Zróżnicowanie stopnia nasycenia zielenią dzielnic Wrocławia (wg danych ZZM, ZZK, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.)
Dzielnica

Parki i zieleńce

Lasy (komunalne i państwowe)

Zieleń osiedlowa

Ogółem

[ha] %** m /mieszk. wskaźnik* [ha] %** m /mieszk. wskaźnik* [ha] %** m /mieszk. wskaźnik* [ha] %** m /mieszk.
Stare Miasto 76,6 11,3
14,0
0,0 0,0
0,0
25,7 3,8
4,7
102,3 15,0
18,7
Śródmieście 202,4 12,7
16,6
0,0 0,0
0,0
110,8 6,9
9,1
354,3 22,1
29,1
Krzyki
162,4 3,0
9,8
15,0
129,1 2,4
7,8
50,0
101,2 1,9
6,1
15-20
546,3 10,1
33,0
Fabryczna
268,3 2,3
13,3
1343,9 11,3
68,3
101,6 0,9
5,2
1864,8 15,7
94,7
Psie Pole
34,8 0,4
3,7
860,5 8,8
92,2
69,6 0,7
7,5
1098,9 11,3
117,7
2

2

2

2

Pomniki
przyrody
[szt.]
18
84
9
42
34

* Wskaźnik normatywny zieleni przyjmowany na terenie UE [m2/1 mieszkańca]
** % powierzchni dzielnicy

Tab. 8.3. Nasadzenia zieleni wykonane w ramach Programu zieleni rozproszonej w latach 2006-2009 (dane ZZM)
Rok
2006
2007
2008
2009

drzewa
39
83
1810
5

krzewy
938
12475
77789
4153

odtworzenie nasadzeń alejowych, obsadzeń izolacyjnych itp.
Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych realizowany przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) ma na celu modernizację gminnych podwórek (jest ich we Wrocławiu około 450). Oprócz
wykonania odwodnienia, organizacji miejsc postojowych, budowy chodników i utwardzania nawierzchni program obejmuje również nasadzenia zieleni.
Powierzchnie terenów zieleni miejskiej oraz lasów
na terenie Wrocławia wzrosły w ostatnich latach.
W stosunku do roku 2005 przybyło 103,41ha (8,8%)
terenów zielni miejskiej, a lasów 117,13 ha (5,4%).
W roku 2006 zatwierdzony został Powiatowy
program zwiększenia lesistości miasta Wrocławia,
w ramach którego przewiduje się zalesienie 620,41 ha
gruntów kiedyś lub obecnie użytkowanych rolniczo.
Na podstawie warunków glebowych, rzeźby terenu
oraz otaczających lasów zaproponowano cztery, potencjalne typy siedliskowe lasu: las mieszany świeży (LMśw), las mieszany wilgotny (LMw), las świeży
(Lśw), las wilgotny (Lw).
W wyniku proponowanych zalesień lesistość Wrocławia wzrośnie z obecnych 7,8% do 9,9%.
Z tematem zwiększenia powierzchni zielonych
nieodłącznie kojarzy się problem ilości wycinanych

Nasadzenia [szt.]

pnącza
–
–
1300
–

byliny
366
92
–
–

drzew i krzewów. W odniesieniu do innych, porównywalnych pod względem wielkości miast Polski we
Wrocławiu ilość usuwanych drzew i krzewów nie jest
duża. W latach 2006-2009 mniej drzew wycięto jedynie w Szczecinie, a ilość usuniętych krzewów była we
Wrocławiu najmniejsza. Stosunek wykonywanych
nasadzeń w odniesieniu do usuniętych drzew i krzewów jest korzystny.
Podkreślić jednak należy, że pod względem biologicznym wykonywane nasadzenia nie są w stanie zastąpić wyciętych dojrzałych drzew i krzewów (Hrynkiewicz1992). O skali zjawiska świadczy chociażby
przykład podany przez Kosmalę (2005): 100-letni
buk w ciągu godziny wydziela 1200 litrów tlenu, taką
sama ilość tlenu będzie w stanie zapewnić dopiero
2700 młodych drzewek. Należy więc chronić i pielęgnować stare drzewa oraz w pełni dojrzałe i funkcjonalne założenia zieleni.

8.2. Warunki funkcjonowania zieleni i życia
zwierząt

Aglomeracje miejskie stanowią uciążliwe środowisko dla roślin (Białobok 1988, Molski 1973, 1979,
Łukasiewicz 1995, Indeka i Indeka 1998, Niemtur
1977). Występuje w miastach specyficzna kombinacja zmienionych warunków klimatycznych, eda-
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Tab. 8.4. Nasadzenia zieleni wykonane w ramach Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych w latach 20052009 (dane ZZK)
Lokalizacja (ulica)

Dzielnica

Lata realizacji

Tarnogajska 35-61
Tarnogajska 35-61
Daszyńskiego – Damrota – Jedności Narodowej – Karola Miarki – Żeromskiego
Hauke-Bosaka – Krasińskiego – Traugutta
Mosiężna 1
Lwowska 4-14
Braniborska/Nabycińska
Strzegomska 7
Bujwida/Liskego/Sopocka
Dworcowa/Podwale
Szewska
Hirszfelda 16/17
Chrobrego – św. Wincentego – Trzebnicka – Powstańców Wlkp.
Wiśniowa – Powstanców Śląskich – Pocztowa
Traugutta – Miernicza – Prądzyńskiego – Łukasińskiego
Rybacka 10-22
Żeromskiego – Kluczborska – Barlickiego – Pestalozziego
Mulicka I Etap/2008 r./II Etap 2009 r.
Dębickiego1-13 – Trzebnicka – Kleczkowska 4-16
Łokietka/Rydygiera
Komuny Paryskiej – Kościuszki – Pułaskiego – Prądzyńskiego
Słowicza – Hallera
Lelewela – Piłsudskiego
Kurkowa/Otwarta
Reja – Grunwaldzka – Ładna
Gajowicka – Zaporoska – Krucza
Zaporoska 34-36
Dubois 16- 22, 16a-22a
Antoniego/Włodkowica

Krzyki
Krzyki
Śródmieście
Krzyki
Fabryczna
Fabryczna
Fabryczna
Fabryczna
Śródmieście
Stare Miasto
Stare Miasto
Fabryczna
Śródmieście
Krzyki
Krzyki
Stare Miasto
Śródmieście
Psie Pole
Psie Pole
Śródmieście
Krzyki
Krzyki
Stare Miasto
Śródmieście
Śródmieście
Fabryczna
Krzyki
Śródmieście
Stare Miasto

2005-2007
2005-2007
2005-2010
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2010
2008-2012
2009
2009
2009
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2010
2010

Nasadzona
zieleń*
[m2]
1300
1300
3400
300
150
420
600
800
2000
450
100
600
1500
1380
3600
1300
1050
550
670
1050
360
250
180
2800
6500
1600
780
550

* Obejmują nasadzenia drzew, krzewów oraz założone trawniki

Tab. 8.5. Powierzchnie terenów zieleni miejskiej oraz lasów we Wrocławiu w latach 2005-2009
Rok

parki

Tereny zieleni ZZM
zieleńce

2005
2006
2007
2008
2009

533,7
540,7
540,7
559,8
559,4

102,8
105,8
105,8
116,0
116,1

zieleń przyuliczna
[ha]
434,9
459,5
487,0
487,0
499,4

ZZM

Lasy

Skarbu Państwa

910,5
936,0
904,7
1136,6
1021,7

1257,5
1268,4
1263,4
1263,4
1263,1

źródło: wg Zarządu Zieleni Miejskiej oraz GUS

Tab. 8.6. Powierzchnie planowanych zalesień z podziałem na typy siedliskowe lasu wg PZL Miasta Wrocławia
Typ siedliskowy lasu
Powierzchnia planowanych zalesień [ha]
Procentowy udział w planowanych zalesieniach

ficznych oraz skażeń przemysłowych i komunikacyjnych. W porównaniu z terenami pozamiejskimi,
klimat Wrocławia charakteryzuje podwyższona
temperatura, efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła (Dubicka i inni 2002). W lecie temperatury lokalne
w miastach, mogą dochodzić do 44-550C, co z kolei może powodować uszkodzenia protoplazmy roślin oraz straty energii powodowane wzmożonym
oddychaniem. Podwyższona temperatura powoduje obniżenie wilgotności powietrza i w następstwie
ograniczenie asymilacji. Suche powietrze sprzyja ponadto rozwojowi niektórych chorób i szkod-

LMśw
187,89
30,31%

Lśw
174,69
28,18%

LMw
54,82
8,84%

Lw
203,01
32,67%

Razem
620,41
100%

ników, np. mszyc. Warunki edaficzne w miastach
są w większości niekorzystne. Występują tu gleby
zdegradowane o niekorzystnym składzie mechanicznym oraz zniekształconych właściwościach fizycznych, charakteryzujące się małą zawartością
składników pokarmowych, niewielką ilością lub
całkowitym brakiem próchnicy oraz kwaśnym odczynem. O niesprzyjających warunkach panujących
we Wrocławiu świadczy występowanie różnego rodzaju uszkodzeń roślin ostrych i chronicznych, będących reakcją na zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe. Można zaobserwować niemal

Szczecinie, a ilość usuniętych krzewów była we Wrocławiu najmniejsza. Stosunek wykonywanych nasadzeń
w odniesieniu do usuniętych drzew i krzewów jest korzystny.
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Rys. 8.1. Porównanie ilości nasadzeń drzew i krzewów we Wrocławiu i innych dużych miastach Polski

Rys. 8.1. Porównanie ilości nasadzeń drzew i krzewów we Wrocławiu i w innych dużych miastach Polski w latach 2005-
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defoliacją i zmniejszeniem produktywności. Nawet
ści na czynniki antropogeniczne) warunkujących jej
najbardziej odporne gatunki, jak brzozy (Sameckafunkcjonalność.
8.2.
Warunki
funkcjonowania
zieleni
i
życia
zwierząt
Cymerman i inni 2009, Sarosiek i Wożakowska-NatReakcje drzew odzwierciedlają złożone interakkaniec 1987), czy świerki (Marczonek i inni 1997),
cje w środowisku Wrocławia pomiędzy kompleksem
z biegiem czasu także ujawniają uszkodzenia.
istniejących warunków ekologicznych oraz skażeń
Aglomeracje miejskie stanowią uciążliwe środowisko dla roślin (Białobok 1988, Molski 1973, 1979,
Łukasiewicz 1995, Indeka i Indeka 1998, Niemtur 1977). Występuje w miastach specyficzna kombinacja
zmienionych warunków klimatycznych, edaficznych oraz skażeń przemysłowych i komunikacyjnych. W
porównaniu z terenami pozamiejskimi, klimat Wrocławia charakteryzuje podwyższona temperatura, efekt
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Tab. 8.7. Zawartość metali ciężkich w liściach brzóz Betula pendula z terenu Wrocławia oraz z obszaru niezanieczyszczonego – kompleks leśny w rejonie Sobótki
Metale
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Zn

Min
0,33
0,23
4,9
6,2
208
362
3,3
3,2
316

Wrocław
Max
0,95
1,2
7,7
96
429
1,067
6,9
17
677

Zawartość [mg/kg]
Próba kontrolna – teren niezanieczyszczony
Średnia
Min
Max
Średnia
0,67
0,1
0,15
0,13
0,63
0,1
0,14
0,12
6,33
1,5
1,8
1,7
26
3,3
4,6
4,1
313
115
168
134
767
109
162
131
4,9
0,8
0,9
0,86
8,5
1,7
2,3
2,1
493
45
61
53

Źródło: Samecka-Cymerman i inni 2009

Tab. 8.8. Zawartość metali ciężkich oraz równowaga kationowa w liściach lip Tilia cordata z terenu Wrocławia oraz z obszaru niezanieczyszczonego w rejonie Sobótki
Metale
Al
B
Be
Cd
Cr
Cu
Ge
Mn
Ni
Pb
Zn
Równowaga kationowa

Max
324
35
0,24
1,24
0,21
8,89
0,41
61,2
4,51
10,2
64,5
13,69

Wrocław

Zawartość [mg/kg]

Min
259
18
0,47
1,67
0,17
10,4
0,56
54,4
6,54
8,7
75,4
13,74

Max
405
24
0,29
1,18
0,16
9,4
0,74
49,7
3,87
14,3
55,3
13,59

Sobótka

Min
84
12
0,03
0,01
0,01
5,64
0,03
28,4
0,26
2,7
18,4
13,46

Źródło: Kosiba 2008

środowiska charakteryzujących się dużą heterogennością pod względem różnych źródeł emisji skażeń
środowiska punktowych i liniowych, na które nakładają się zmienne warunki siedliskowe (mikroklimat,
warunki edaficzne). Najpowszechniej występują różnego rodzaju uszkodzenia liści, jak nekrozy, chlorozy, deformacje, epinastie.
Stres brzóz na skażenia chemiczne środowiska
Wrocławia objawia się zmianą pokroju drzew – łatwo obserwowalnym prześwietleniem koron, które
jest wynikiem długowieczności krótkopędów brzóz
hamujących wzrost ich długopędów (drzewo traci
charakterystyczny, płaczący pokrój). Stwierdzono,
że wszystkie brzozy z badanych stanowisk na terenie Wrocławia o różnym stopniu natężenia komunikacji (stanowiska przy głównych ulicach Wrocławia,
przy ulicach o natężeniu ruchu komunikacyjnego
do 20 sam./h oraz rosnące w parkach) charakteryzują się znacząco dłuższymi krótkopędami, mniejszymi zawartościami makroelementów oraz większymi koncentracjami Co, Cu , Fe, Ni i Pb w liściach
niż drzewa kontrolne z terenu niezanieczyszczonego
– rosnące w kompleksie leśnym w rejonie Sobótki,
około 36 km od Wrocławia (Samecka-Cymerman
i inni 2009). Sądzić więc należy, że nawet w naj-

mniej skażonych obszarach Wrocławia (parki i lasy
miejskie) warunki rozwoju roślinności odbiegają od
optymalnych.
Skażenia chemiczne środowiska Wrocławia powodują zmiany składu chemicznego roślin rosnących
we Wrocławiu.
Oprócz zwiększonych zawartości substancji zanieczyszczających (np. metali, czy siarki) skażenia chemiczne środowiska Wrocławia powodują zaburzenia
wartości równowagi kationowej w roślinach, która
zgodnie z Czarnowskim (1977) dla danego gatunku rośliny jest wartością stałą. W środowisku zanieczyszczonym wartości równowagi kationowej mogą
być wyższe lub niższe od wartości stałej, w zależności
od rodzaju zanieczyszczenia. Wartość stałej równowagi w liściach lip rosnących na terenie Wrocławia
jest wyższa niż rosnących na terenach niezanieczyszczonych (Kosiba, 2008). Jednocześnie, liście
lip rosnących na terenie Wrocławia charakteryzuje większa powierzchnia, szerokość oraz asymetria
w porównaniu z liśćmi lip rosnących na terenie niezanieczyszczonym.
O jakości środowiska Wrocławia świadczy brak
występowania gatunków wrażliwych, jak chociażby Rhytisma acerinum, grzyba pasożytującego na li-

8. WALORYZACJA PRZYRODNICZA WROCŁAWIA

ściach klonów, będącego bioindykatorem dwutlenku
siarki w powietrzu (Kosiba 2007). Natomiast zgodnie z doniesieniami Dimos (2005) na terenie parku
Szczytnickiego pojawiają się znoszące nieco większe
stężenia dwutlenku siarki (około 70 μg SO2/m3) pojedyncze plechy Hypogymnia physodes, porostu listkowatego. W aglomeracjach miejskich występowanie tego gatunku zwykle ograniczone jest do dużych
kompleksów zieleni, jak parki czy lasy. Wcześniej
na terenie Wrocławia można było zaobserwować
co najwyżej mniej wrażliwe porosty skorupiaste
występujące przy stężenia dwutlenku siarki około
150 μg SO2/m3.
Kompleksowym wskaźnikiem natężenia procesów
antropogenicznych w warunkach miejskich jest występowanie wyspy ciepła. Na terenach, gdzie zjawisko
to występuje, można zaobserwować spontaniczne
pojawianie się gatunków zwanych urbanofilami. Do
nich należy m.in. okazałe drzewo dorastające w Polsce do 30 m – bożodrzew gruczołkowaty Ailanthus
altissima, którego największe zagęszczenie stwierdzono we Wrocławiu w obszarach zwartej zabudowy
(Bąbelewski 2007). Innym urbanofilem Wrocławia,
którego rozmieszczenie wcześniej badano na terenie
miasta, jest powojnik pnący Clematis vitalba (Czekalski i Kidawska 2003). Obecność samosiewów powojnika czy bożodrzewu wskazuje tereny miejskie,
poddane silnej antropopresji, gdzie większość rodzimych gatunków nie znajduje dogodnych warunków
do rozwoju.
Obecność dzikich zwierząt to także wyznacznik kondycji środowiska miejskiego. Siedliska gatunków cennych i rzadkich na terenach miejskich
mieszczą się zwykle na obszarach objętych ochroną, w parkach czy lasach. Łatwy dostęp do pożywienia oraz brak drapieżników sprawiają, że tereny
miejskie, w różnym stopniu poddane antropopresji, stały się atrakcyjnym miejscem bytowania dla
wielu gatunków dzikich zwierząt, zwykle pospolitych, jak gołębie, wróble, szpaki, sikory, gawrony,
gryzonie, wiewiórki, jeże, krety, ryjówki. Pojawiają się jednak również, gatunki rzadsze, bardziej wymagające, jak chociażby typowo leśny nietoperz borowiec wielki Nyctalus noctula, który w okolicach
centrum Wrocławia znalazł dogodne miejsca na zimowiska (dziuple na terenie parku Szczytnickiego,
w okolicach parku Południowego oraz w budynkach Muzeum Narodowego i Urzędu Wojewódzkiego). Schronienia antropogeniczne na terenie
Wrocławia borowce wykorzystują również w okresie godowym. Natomiast w okresie rozrodczym ich
występowanie jest ograniczone do dużych zadrzewionych kompleksów, jak grądy odrzańskie, park
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Szczytnicki, zadrzewienia wzdłuż Odry i Oławy
(Kośmińska i Urban, 2009).
Bogactwo środowisk wodnych sprawia, że na terenie Wrocławia stosunkowo dużo jest stanowisk różnych gatunków płazów i gadów, a także ptaków wodnych. Nawet na terenach poprzemysłowych mogą
występować cenne gatunki. Przykładowo, w rejonie
obecnej budowy stadionu olimpijskiego oprócz dość
częstych gatunków: żaby wodnej (Rana esculenta)
i traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris), stwierdzono gatunki szczególnej troski ujęte w załącznikach II
i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus) oraz kumaka nizinnego (Bombina bombina), a z ptaków trzciniaka
(Acrocephalus arundinaceus), trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus), łyskę (Fulica atra), remiza (Remiz
pendulinus) i gąsiorka (Lanius collurio) (KiernickaAllavena 2010).

8.3. Cenne obszary i obiekty przyrodnicze wymagające ochrony

Na terenie Wrocławia znajduje się wiele cennych
pod względem przyrodniczych obszarów. Pilną potrzebą jest ochrona istniejących zasobów przyrodniczych. Od 1995 r. trwają prace nad utworzeniem Parku Krajobrazowego Dolina Odry i Oławy. Park ma
zajmować powierzchnię około 15 tys. ha, na które
składają się tereny gmin Czernica, Jelcz-Laskowice,
Oława, miasta Oławy i Siechnice oraz południowowschodnie tereny Wrocławia w dolinie Odry wzdłuż
obu jej brzegów. Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną w latach 90., na terenie projektowanego
parku występują 34 gatunki roślin ustawowo chronionych, zajmujących 474 stanowiska. Wśród nich
26 to gatunki objęte ochroną ścisłą, a 8 to rośliny częściowo chronione. 15 gatunków roślin wyższych ujętych jest w „Czerwonej liście ginących i zagrożonych
wyginięciem w Polsce”, z czego 11 ma kategorię V.
Równie urozmaicona jest fauna projektowanego parku. Obejmuje wiele rzadkich i chronionych gatunków zwierząt: około 150 gatunków ptaków, w tym
kilka gatunków z Czerwonej Księgi (bąk, bocian
czarny, kania rdzawa, bielik, gągoł, orlik krzykliwy),
11 gatunków płazów (traszki zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka
ziemna, ropuchy szara i zielona oraz żaby: wodna,
jeziorkowa, trawna i moczarowa), 4 gatunki rzadkich ssaków (bóbr, wydra, popielica, karlik malutki),
3 chronione gatunki ryb (różanka, kiełb białopłetwy i piskorz), 4 gatunki gadów (jaszczurki zwinka
i żyworodna, padalec i zaskroniec). Park zapewni
ochronę cennych ekosystemów, w tym fragmentów
łąk trzęślicowych, lasów łęgowych i grądowych. Do-
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datkowe cenne obszary wymagające ochrony wyróżnione zostały w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Proponowane są do objęcia ochroną w formie pięciu obszarów chronionego krajobrazu oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:
–– obszar chronionego krajobrazu obejmujący
dolinę Widawy,
–– obszar chronionego krajobrazu obejmujący
północno-zachodni odcinek doliny Odry oraz
część pól irygacyjnych, Las Osobowicki, park
Zachodni i ujściowy odcinek doliny Ługowiny,
–– obszar chronionego krajobrazu doliny Dobrej,
obejmujący północno-wschodni fragment
miasta,
–– obszar chronionego krajobrazu doliny Bystrzycy, obejmujący dolinę rzeki od Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” do ujścia do Odry
oraz Las Mokrzański,
–– obszar chronionego krajobrazu obejmujący
dolinę Ślęzy wraz z przyległymi terenami parkowymi i rekreacyjnymi,
–– zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Arboretum Pawłowice”, obejmujący park podworski
w Pawłowicach, fragment doliny Dobrej i obszary leśne między Pawłowicami a Autostradową Obwodnicą Wrocławia.
Postulowane jest również objęcie ochroną, w formie
użytków ekologicznych, części z dużej ilości istniejących na terenie Wrocławia zbiorników wodnych.
W ramach przeprowadzonej w roku 2005 inwentaryzacji opisano ich 195. Są to ostoje bioróżnorodności na terenie miasta. Wykształciły się w ich rejonie
różne zbiorowiska roślinne:
–– zbiorowiska wolno pływających, drobnych roślin wodnych ze związku Lemnion minoris,
w tym rzadki w skali kraju zespół salwinii pływającej Salvinietum natantis,
–– zbiorowiska zakorzenionych roślin wodnych
związki: Potamogetonion, Nymphaeion,
–– szuwary właściwe, związek Phragmition,
–– szuwary wysokoturzycowe, związek Magnocaricion,
–– zarośla krzewiastych wierzb szerokolistnych,
zespół Salicetum pentandro-cinereae,
–– zarośla wierzb wąskolistnych, związek Salicion
albae,
–– łąki umiarkowane i okresowo wilgotne, zespoły
rzędu Molinietalia coeruleae,
–– łąki świeże, zespoły rzędu Arrhenatheretalia,
–– wielogatunkowe zarośla liściaste, zbiorowiska
rzędu Prunetalia spinosae,

–– zbiorowiska ruderalne, zespoły klas Plantaginetea, Artemisietea,
–– łęgi, zespoły związku Alno-Padion,
–– grądy, zespoły związku Carpinion betuli.
Wiele z nich stanowi miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych: perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus), bączka (Ixobrychus minutus), łabędzia niemego
(Cygnus olor), krzyżówki (Anas platyrhynchos), łyski (Fulica atra), kurki wodnej (Gallinula chloropus),
mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus). Są siedliskami płazów: traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris), kumaka nizinnego (Bombina bombina), ropuchy szarej (Bufo bufo), ropuchy zielonej (Bufo viridis),
rzekotki drzewnej (Hyla arborea), żaby wodnej (Rana
esculenta), żaby jeziorowej (Rana lessonae), żaby trawnej (Rana temporaria), żaby moczarowej (Rana arvalis) oraz gadów zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).
72 zbiorniki określono jako istotne dla zapewnienia drożności korytarzy ekologicznych przebiegających przez Wrocław. W obszarze korytarza ekologicznego Bystrzycy zinwentaryzowano ich 28, Odry
– 19, Widawy – 17, a Ślęzy – 8. Dodatkowych 7 stanowi ważne siedliska ptaków. Konieczna jest ich
ochrona przed zainwestowaniem, zanieczyszczeniem, zdewastowaniem. Do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych wytypowano (oznaczone * w tabeli 8.9):
–– zbiorniki starorzecza Bystrzycy w rejonie Jarnołtowa, Ratynia i Stabłowic,
–– zbiorniki starorzecza Odry w rejonie Maślic,
–– zbiorniki w parku na Pilczycach,
–– zbiorniki starorzecza Widawy w rejonie Sołtysowic,
–– zbiorniki starorzecza Widawy w rejonie ujścia
Dobrej i Zgorzeliska,
–– zbiorniki starorzecza Odry w rejonie Opatowic, Swojczyc oraz Strachocina i Wojnowa,
–– zbiornik w parku w Pawłowicach,
–– starorzecze Czarna Woda na Swojczycach,
–– wybrane fragmenty trzcinowisk, starorzeczy
na terenie pół irygacyjnych, których wartości
przyrodnicze przedstawiono w rozdziale 5.2.
Kanalizacja.
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Tab. 8.9. Zbiorniki wodne ważne dla wodnych korytarzy ekologicznych Wrocławia (wg Dolnośląskiej Fundacji
Rozwoju, 2005)
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

1

Jarnołtów*

1500

2

Jarnołtów*

4400

3

Jarnołtów*

2800

4

Jarnołtów*

3200

5

Jarnołtów*

9200

6

Ratyń

10 400

7

Ratyń*

2000

8

Leśnica

16 800

9

Leśnica

20 800

10

Złotniki

4400

11

Stablowice

7200

12

Leśnica

5600

Występujące gatunki
roślin
zwierząt
Korytarz ekologiczny Bystrzycy
żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana
pałka szerokolistna Typha latifolia, trzcina pospotemporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, kaczlita Phragmites australis, kosaciec żółty Iris pseuka krzyżówka Anas platyrhynchos, czapla siwa
dacorus, łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus
Ardea cinerea
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
topola czarna Populus nigra, trzcina pospolita
–
Phragmites australis, pałka szerokolistna Typha
latifolia, rzęsa drobna Lemna minor
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
topola czarna Populus nigra, dziki bez czarny
Sambucus nigra, głóg Crataegus sp., trzcina po–
spolita Phragmites australis, pałka szerokolistna
Typha latifolia, kosaciec żółty Iris pseudacorus
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, lipa
żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana
drobnolistna Tilia cordata, dąb szypułkowy Qutemporaria, ropucha szara Bufo bufo, zaskroniec
ercus robur, turzyca Carex sp., rzęsa drobna LemNatrix natrix, kaczka krzyżówka Anas platyrhynna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela
chos, czapla siwa Ardea cinerea
polyrhiza
żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana
dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna Altemporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, ronus glutinosa, wierzba Salix sp., turzyca Carex sp.,
pucha szara Bufo bufo, kumak nizinny Bombina
tatarak zwyczajny Acorus calamus, manna mielec
bombina, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, zaGlyceria aquatica
skroniec Natrix natrix
olcha czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły
Fraxinus excelsior, dąb szypułkowy Quercus robur, bez czarny Sambucus nigra, trzmielina Eu–
onymus europaeus, sity Juncus sp., pałka szerokolistna Typha latifolia
dąb szypułkowy Quercus robur, robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia, olcha czarna Alnus glutinosa, wierzba Salix sp., dziki bez czarny Sambucus ropucha szara Bufo bufo, żaba trawna Rana temnigra, głóg Crataegus sp., manna mielec Glyceria poraria, żaba wodna Rana esculenta, zaskroniec
aquatica, jeżogłówka gałęzista Sparganium erec- Natrix natrix, czapla siwa Ardea cinerea
tum, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
karp Cyprinus carpio, lin Tinca tinca, szczupak
dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna Al- Esox lucius, sandacz Sander lucioperca, węgorz
nus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, Anguilla anguilla, płoć Rutilus rutilus, leszcz
wierzba Salix sp., topola biała Populus alba, grążel Abramis brama, krąp Abramis bjoerkna, jaź Leużółty Nuphar luteum, trzcina pospolita Phragmi- ciscus idus, żaba trawna Rana temporaria, żaba
tes australis, manna mielec Glyceria aquatica, pał- wodna Rana esculenta, perkoz dwuczuby Podika szerokolistna Typha latifolia
ceps cristatus, łyska Fulica atra, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor
karp Cyprinus carpio, lin Tinca tinca, szczupak
olcha czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Esox lucius, sandacz Sander lucioperca, węgorz
Fraxinus excelsior, wierzba Salix sp., robinia aka- Anguilla anguilla, płoć Rutilus rutilus, leszcz
cjowa Robinia pseudoacacia, pałka wąskolistna Abramis brama, krąp Abramis bjoerkna, jaź LeuTypha angustifolia, trzcina pospolita Phragmites ciscus idus, żaba trawna Rana temporaria, żaba
Australis, tatarak zwyczajny Acorus calamus, je- wodna Rana „esculenta”, perkoz dwuczuby Podiżogłówka gałęzista Sparganium erectum
ceps cristatus, łyska Fulica atra, kaczka krzyżówka
Anas platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor
mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, wierzba Salix sp., robinia akacjowa Robinia pseudoaca- żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
cia, topola czarna Populus nigra, wiąz szypułkowy esculenta, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos
Ulmus laevis, grab zwyczajny Carpinus betulus
łabędź niemy Cygnus olor, łyska Fulica atra, kacztrzcina pospolita Phragmites australis, pałka wąka krzyżówka Anas platyrhynchos, trzciniak zwyskolistna Typha angustifolia
czajny Acrocephalus arundinaceus
trzcina pospolita Phragmites australis, pałka sze- żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
rokolistna Typha latifolia,
esculenta, ropucha szara Bufo bufo
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Tab. 8.9. cd.
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

13

Leśnica

4400

14

Leśnica

2800

15 Stabłowice*

5200

16 Stabłowice*

6800

17 Marszowice

11 600

18

Stabłowice

6800

19

Stabłowice

25 600

20 Marszowice

7200

21 Stabłowice*

4000

22 Stabłowice*

2800

Stabłowice
Stare

31 600

23

Występujące gatunki
roślin
zwierząt
dąb szypułkowy Quercus robur, jesion wyniosły
Fraxinus excelsior, wierzba Salix sp., sity Juncus kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos
sp.
dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna
Alnus glutinosa, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, wierzba Salix sp., rzęsa drobna Lemna
–
minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
dąb szypułkowy Quercus robur, wiąz szypułkowy
Ulmus laevis, olcha czarna Alnus glutinosa, lipa
drobnolistna Tilia cordata, bez czarny Sambucus żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
nigra, trzmielina Euonymus sp., wierzba Salix sp., esculenta, ropucha szara Bufo bufo, kaczka krzymozga trzcinowata Phalaris arundinacea, turzyca żówka Anas platyrhynchos
Carex sp., jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum, kosaciec żółty Iris pseudacorus
dąb szypułkowy Quercus robur, wiąz szypułkowy
Ulmus laevis, olcha czarna Alnus glutinosa, lipa
drobnolistna Tilia cordata, bez czarny Sambucus żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
nigra, trzmielina Euonymus sp., mozga trzcino- esculenta, ropucha szara Bufo bufo, kaczka krzywata Phalaris arundinacea, wierzba Salix sp., rzę- żówka Anas platyrhynchos
sa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
wierzba Salix sp., topola czarna Populus nigra,
jesion wyniosły Fraxinus excelsior, olcha czarna ropucha szara Bufo bufo, żaba trawna Rana temAlnus glutinosa, dąb szypułkowy Quercus robur, poraria, żaba wodna Rana esculenta, żaba momozga trzcinowata Phalaris arundinacea, rzęsa czarowa Rana arvalis, zaskroniec Natrix natrix,
drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa czapla siwa Ardea cinerea
Spirodela polyrhiza
wierzba Salix sp., dąb szypułkowy Quercus robur,
wiąz szypułkowy Ulmus laevis, olcha czarna Al- karaś Carassius, płoć Rutilus rutilus, perkoz dwunus glutinosa, lipa drobnolistna Tilia cordata, bez czuby Podiceps cristatus, kaczka krzyżówka Anas
czarny Sambucus nigra, trzmielina Euonymus platyrhynchos, łyska Fulica atra, czapla siwa Areuropaeus, pałka szerokolistna Typha latifolia, dea cinerea, sarna Capreolus capreolus, lis Vulpes
mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, manna vulpes
mielec Glyceria aquatica
wierzba Salix sp., topola biała Populus alba, olcha
czarna Alnus glutinosa, robinia akacjowa Robinia leszcz Abramis brama, sumik karłowaty Ameiupseudoacacia, dąb szypułkowy Quercus robur, rus nebulosus, okoń Perca fluviatilis, płoć Rutitrzcina pospolita Phragmites australis, pałka wą- lus rutilus, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
skolistna Typha angustifolia, manna mielec Gly- trzciniak zwyczajny Acrocephalus arundinaceus,
ceria aquatica, rzęsa drobna Lemna minor, spiro- kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos
dela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
dąb szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix
sp., robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, klon
żaba wodna Rana esculenta, ropucha szara Bufo
pospolity Acer campestre, śliwa tarnina Prunus
bufo, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łaspinosa, turzyca Carex sp., pałka szerokolistna
będź niemy Cygnus olor
Typha latifolia, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
wierzba Salix sp., pałka szerokolistna Typha lati–
folia, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea
topola czarna Populus nigra, dąb szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, głóg
jednoszyjkowy Crataegus monogyna, wierzba Sa–
lix sp., pałka szerokolistna Typha latifolia, rzęsa
drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa
Spirodela polyrhiza
brzoza brodawkowata Betula verrucosa, wierzba
iwa Salix caprea, topola biała Populus alba, dąb kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łabędź
szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix sp., niemy Cygnus olor, perkoz dwuczuby Podiceps
trzcina pospolita Phragmites australis, pałka sze- cristatus, trzciniak Acrocephalus arundinaceus
rokolistna Typha latifolia

8. WALORYZACJA PRZYRODNICZA WROCŁAWIA

179

Tab. 8.9. cd.
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

24

Stabłowice
Stare*

1000

25

Pracze Odrzańskie

7000

26

Pracze Odrzańskie

2200

27

Pracze Odrzańskie

6600

28

Pracze Odrzańskie

2800

1

Świniary

6400

2

Widawa

2400

3

Widawa

1200

4

Widawa

3000

5

Widawa

3200

6

Widawa

2000

7

Polanowice

1400

8 Sołtysowice*

1200

9 Sołtysowice*

1600

Występujące gatunki
roślin
zwierząt
dąb szypułkowy Quercus robur, topola czarna
Populus nigra, topola osika Populus tremula, bez
czarny Sambucus nigra, głóg Crataegus sp., wierz- żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
ba iwa Salix caprea, manna mielec Glyceria aqu- esculenta
atica, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
dąb szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, wiąz szypułkowy Ulmus laevis,
olcha czarna Alnus glutinosa, wierzba Salix sp.,
trzcina pospolita Phragmites australis, pałka szerokolistna Typha latifolia, manna mielec Glyceria żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Ranaaquatica, jeżogłówka gałęzista Sparganium erec- esculenta, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos,
tum, turzyca Carex sp., trzcina pospolita Phrag- czapla siwa Ardea cinerea, łyska Fulica atra
mites australis, pałka szerokolistna Typha latifolia, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea,
rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
dąb szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix sp.,
–
trzcina pospolita Phragmites australis
topola czarna Populus nigra, dąb szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix sp., wiąz szypułkowy
Ulmus laevis, pałka szerokolistna Typha latifolia, karaś Carassius, lin Tinca tinca, karp Cyprinus
turzyca Carex sp., jeżogłówka gałęzista Sparga- carpio, żaba trawna Rana temporaria, żaba wodnium erectum, manna mielec Glyceria aquatica, na Rana esculenta, kaczka krzyżówka Anas plarzęsa drobna Lemna minor, spirodela wieloko- tyrhynchos
rzeniowa Spirodela polyrhiza, żabiściek pływający
Hydrocharis morsus – ranae
dąb szypułkowy Quercus robur, topola czarna Populus nigra, robinia akacjowa Robinia pseudoaca–
cia, trzcina pospolita Phragmites australis
Korytarz ekologiczny Widawy
klon polny Acer campestre, olcha czarna Alnus
glutinosa, wiąz szypułkowy Ulmus laevis, dąb szypułkowy Quercus robur, świerk pospolity Picea
abies, bez czarny Sambucus nigra, głóg Crataegus
–
sp., wierzba Salix sp., turzyca Carex sp., manna jadalna Glyceria fluitans, pałka szerokolistna Typha
latifolia, kosaciec żółty Iris pseudacorus, szczaw
Rumem sp.
wierzba Salix sp., dąb szypułkowy Quercus robur,
trzcina pospolita Phragmites australis, pałka sze–
rokolistna Typha latifolia, turzyca Carex sp.,
trzcina pospolita Phragmites australis, dąb szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix sp., bez
czarny Sambucus nigra, rzęsa drobna Lemna mi–
nor, rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca, manna
mielec Glyceria aquatica, turzyca Carex sp.
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
trzciniak Acrocephalus arundinaceus
trzcina pospolita Phragmites australis
wierzba Salix sp., trzcina pospolita Phragmites
sarna Capreolus capreolus
australis
wierzba Salix sp., trzcina pospolita Phragmites
–
australis, rzęsa drobna Lemna minor
olcha czarna Alnus glutinosa, wierzba Salix sp., jesiona wyniosły Fraxinus excelsior, trzcina pospo–
lita Phragmites australis, manna mielec Glyceria
aquatica, rzęsa drobna Lemna minor
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
trzcina pospolita Phragmites australis, kosaciec
–
żółty Iris pseudoacorus, rzęsa drobna Lemna minor
wierzba Salix sp., manna mielec Glyceria aquatitrzciniak Acrocephalus arundinaceus
ca, trzcina pospolita Phragmites australis
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Tab. 8.9. cd.
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

10

Psie Pole*

6000

11

Psie Pole*

2800

12 Sołtysowice*

2000

13

1800

Kowale

14 Zgorzelisko*

3200

15 Swojczyce*

2800

16 Zgorzelisko*

4800

17 Zgorzelisko

2400

1

Janówek

8000

2

Maślice

3600

3

Pracze Odrzańskie

2600

4

Pracze Odrzańskie

9200

Występujące gatunki
roślin
zwierząt
dąb szypułkowy Quercus robur, głóg Crataegus
sp., śliwa tarnina Prunus spinosa, trzcina pospolita Phragmites australis, mozga trzcinowata Phala- żaba wodna Rana esculenta, zaskroniec Natrix
ris arundinacea, manna mielec Glyceria aquatica, natrix
pałka szerokolistna Typha latifolia, rzęsa drobna
Lemna minor, rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca
wierzba Salix sp., trzcina pospolita Phragmites
żaba wodna Rana esculenta, ropucha szara Bufo
australis, manna mielec Glyceria aquatica, rzęsa
bufo, czapla siwa Ardea cinerea, kaczka krzyżówdrobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa
ka Anas platyrhynchos
Spirodela polyrhiza
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
topola czarna Populus nigra, dąb szypułkowy
Quercus robur, trzcina pospolita Phragmites au- żaba wodna Rana esculenta
stralis, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
wierzba Salix sp., manna mielec Glyceria aquatica, pałka szerokolistna Typha latifolia, tatarak
kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, trzciniak
zwyczajny Acorus calamus, trzcina pospolita
Acrocephalus arundinaceus
Phragmites australis, mozga trzcinowata Phalaris
arundinacea, kosaciec żółty Iris pseudacorus
wierzba Salix sp., dąb szypułkowy Quercus robur,
manna mielec Glyceria aquatica, tatarak zwyczajny Acorus calamus, trzcina pospolita Phragmites czapla siwa Ardea cinerea, trzciniak Acrocephalus
australis, żabiściek pływający Hydrocharis mor- arundinaceus
sus – ranae, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela
wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna Alnus glutinosa, wierzba Salix sp., głóg Crataegus
–
sp., trzcina pospolita Phragmites australis, kosaciec żółty Iris pseudacorus
dąb szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix sp.,
manna mielec Glyceria aquatica, trzcina pospoli- żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
ta Phragmites australis, kosaciec żółty Iris pseuda- esculenta, ropucha szara Bufo bufo
corus, rzęsa drobna Lemna minor
wierzba Salix sp., manna mielec Glyceria aquatica
Korytarz ekologiczny Odry
wierzba Salix sp., brzoza brodawkowata Betula
verrucosa, dąb szypułkowy Quercus robur, robiżaba wodna Rana esculenta, ropucha szara Bufo
nia akacjowa Robinia pseudoacacia, sosna zwybufo, zaskroniec Natrix natrix, trzciniak Acroczajna Pinus sylvestris, trzcina pospolita Phragmicephalus arundinaceus, kaczka krzyżówka Anas
tes australis, pałka szerokolistna Typha latifolia,
platyrhynchos
manna mielec Glyceria aquatica, salwinia pływająca Salvinia natans
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
–
sity Juncus sp., pałka szerokolistna Typha latifolia
dąb szypułkowy Quercus robur, brzoza brodawkowata Betula verrucosa, topola osika Populus
tremula, wierzba Salix sp., topola biała Populus żaba wodna Rana esculenta, czapla siwa Ardea
alba, wierzba iwa Salix caprea, pałka wąskolistna cinerea
Typha angustifolia, salwinia pływająca Salvinia
natans
dąb szypułkowy Quercus robur, brzoza brodawkowata Betula verrucosa, grab zwyczajny Carpinus betulus, wiąz szypułkowy Ulmus laevis, śliwa
żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
tarnina Prunus spinosa, głóg Crataegus sp., lipa
esculenta, ropucha szara Bufo bufo, żółw czerwodrobnolistna Tilia cordata, manna mielec Glycenolicy Trachemys scripta elegans, trzciniak Acroria aquatica, sity Juncus sp., jeżogłówka gałęzista
cephalus arundinaceus, kaczka krzyżówka Anas
Sparganium erectum, pałka szerokolistna Typha
platyrhynchos, łyska Fulica atra, czapla siwa Arlatifolia, tatarak zwyczajny Acorus calamus, pałdea cinerea
ka wąskolistna Typha angustifolia, rzęsa drobna
Lemna minor, rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca,
salwinia pływająca Salvinia natans
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Tab. 8.9. cd.
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

5

Pracze Odrzańskie

7600

6

Pracze Odrzańskie

18 800

7

Kozanów

11 200

8

Kowale

4000

9

Opatowice*

4400

10 Swojczyce*

14 000

11 Swojczyce*

8000

12 Swojczyce*

9200

13 Swojczyce*

10 000

14

Strachocin

1400

Występujące gatunki
roślin
zwierząt
trzcina pospolita Phragmites australis, tatarak
zwyczajny Acorus calamus, manna jadalna Glyceżaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
ria fluitans, wierzba Salix sp., rzęsa drobna Lemesculenta
na minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela
polyrhiza
okoń Perca fluviatilis, lin Tinca tinca, leszcz
Abramis brama, płoć Rutilus rutilus, żaba trawpałka wąskolistna Typha angustifolia, trzcina pona Rana temporaria, żaba wodna Rana esculenta,
spolita Phragmites australis, manna mielec Glycezaskroniec Natrix natrix, kaczka krzyżówka Anas
ria aquatica
platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor, łyska
Fulica atra, trzciniak Acrocephalus arundinaceus
głóg Crataegus sp., robinia akacjowa Robinia
żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
pseudoacacia, topola włoska Populus italica,
esculenta, żaba moczarowa Rana arvalis, kaczka
wierzba Salix sp., dąb szypułkowy Quercus robur,
krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska Fulica atra,
grab zwyczajny Carpinus betulus, pałka wąskotrzciniak Acrocephalus arundinaceus, potrzos
listna Typha angustifolia, trzcina pospolita PhragEmberiza schoeniclus
mites australis
olcha czarna Alnus glutinosa, topola osika Populus tremula, wierzba Salix sp., bez czarny Sambucus nigra, jeżyna Rubus sp., trzcina pospolita
Phragmites australis, manna mielec Glyceria aqu- trzciniak Acrocephalus arundinaceus, żaba wodna
atica, pałka wąskolistna Typha angustifolia, pałka Rana esculenta
szerokolistna Typha latifolia, osoka aloesowata
Stratiotes aloides, rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca
dąb szypułkowy Quercus robur, wiąz szypułkowy
Ulmus laevis, grab zwyczajny Carpinus betulus,
lipa drobnolistna Tilia cordata, trzcina pospolita
Phragmites australis, mozga trzcinowata Phalaris żaba wodna Rana esculenta, ropucha szara Bufo
arundinacea, manna mielec Glyceria aquatica, bufo
rzęsa drobna Lemna minor, rzęsa trójrowkowa
Lemna trisulca, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
dąb szypułkowy Quercus robur, wiąz szypułkowy
Ulmus laevis, grab zwyczajny Carpinus betulus,
–
wierzba Salix sp., brzoza brodawkowata Betula
verrucosa, głóg Crataegus sp.
klon pospolity Acer campestre, dąb szypułkowy
Quercus robur, śliwa tarnina Prunus spinosa, wiąz
żaba wodna Rana esculenta, trzciniak Acrocephaszypułkowy Ulmus laevis, bez czarny Sambucus
lus arundinaceus
nigra, pałka wąskolistna Typha angustifolia, trzcina pospolita Phragmites australis
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
dąb szypułkowy Quercus robur, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, bez czarny Sambucus kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, kurka
nigra, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, wodna Gallinula chloropus
pałka szerokolistna Typha latifolia, turzyca Carex
sp., rzęsa drobna Lemna minor
olcha czarna Alnus glutinosa, dąb szypułkowy
Quercus robur, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, pałka
kurka wodna Gallinula chloropus
szerokolistna Typha latifolia, manna mielec Glyceria aquatica, rzęsa drobna Lemna minor, rzęsa
garbata Lemna gibba
trzcina pospolita Phragmites australis, manna
–
mielec Glyceria aquatica
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Tab. 8.9. cd.
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

15 Strachocin*

15 600

16 Swojczyce*

2400

17

Strachocin

12 000

18

Wojnów*

4400

1

Kuźniki

2000

2

Pilczyce

52 400

3

Pilczyce

1200

4

Pilczyce

1200

5

Pilczyce

1200

6

Pilczyce

1000

Występujące gatunki
roślin
zwierząt
wierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
topola czarna Populus nigra, topola biała Populus
kumak nizinny Bombina bombina, ropucha szaalba, pałka szerokolistna Typha latifolia, trzcina
ra Bufo bufo, żaba trawna Rana temporaria, żaba
pospolita Phragmites australis, oczeret jeziorny
wodna Rana esculenta, zaskroniec Natrix natrix,
Schoenoplectus lacustris, manna mielec Glyceria
trzciniak Acrocephalus arundinaceus, kaczka
aquatica, żabiściek pływający Hydrocharis morsus
krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska Fulica atra,
– ranae, rzęsa drobna Lemna minor, rzęsa garbata
czapla siwa Ardea cinerea
Lemna gibba, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza, grzybień biały Nymphea alba
wierzba Salix sp., topola czarna Populus nigra,
śliwa tarnina Prunus spinosa, trzcina pospolita
Phragmites australis, pałka wąskolistna Typha
żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
angustifolia, manna mielec Glyceria aquatica, taesculenta, trzciniak Acrocephalus arundinaceus
tarak zwyczajny Acorus calamus, grzybień biały
Nymphea alba, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
trzcina pospolita Phragmites australis, manna
żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana
mielec Glyceria aquatica, rzęsa drobna Lemna
esculenta, ropucha szara Bufo bufo, trzciniak
minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela poAcrocephalus arundinaceus, czapla siwa Ardea
lyrhiza, żabiściek pływający Hydrocharis morsus
cinerea
– ranae
dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna Alżaba wodna Rana esculenta, zaskroniec Natrix
nus glutinosa, wierzba Salix sp., trzcina pospolita
natrix
Phragmites australis
Korytarz ekologiczny Ślęzy
dąb szypułkowy Quercus robur, śliwa tarnina
Prunus spinosa, głóg Crataegus sp., manna mielec Glyceria aquatica, mozga trzcinowata Phalaris
–
arundinacea, pałka szerokolistna Typha latifolia,
rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza
płoć Rutilus rutilus, leszcz Abramis brama, szczupak Esox lucius, okoń Perca fluviatilis, karp Cyprinus carpio, lin Tinca tinca, żaba wodna Rana escuwierzba Salix sp., olcha czarna Alnus glutinosa,
lenta, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna
topola biała Populus alba, robinia akacjowa RobiRana temporaria, traszka zwyczajna Triturus vulnia pseudoacacia, dąb szypułkowy Quercus robur,
garis, zaskroniec Natrix natrix, żółw czerwonotrzcina pospolita Phragmites australis, pałka wąlicy Trachemys scripta elegant, perkoz dwuczuby
skolistna Typha angustifolia
Podiceps cristatus, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska Fulica atra, mewa śmieszka Larus
ridibundus, łabędź niemy Cygnus olor
wierzba Salix sp., dąb szypułkowy Quercus robur, olcha czarna Alnus glutinosa, kasztanowiec
Aesculus hippocastanum, manna mielec Glyceria
–
aquatica, pałka szerokolistna Typha latifolia, rzęsa drobna Lemna minor
olcha czarna Alnus glutinosa, topola biała Populus żaba wodna Rana esculenta, żaba moczarowa
alba, wierzba Salix sp., pałka wąskolistna Typha Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria,
angustifolia, trzcina pospolita Phragmites austra- traszka zwyczajna Triturus vulgaris, zaskroniec
lis, turzyca Carex sp.
Natrix natrix, łyska Fulica atra
olcha czarna Alnus glutinosa, topola biała Populus
żaba wodna Rana esculenta, żaba moczarowa
alba, wierzba Salix sp., dąb szypułkowy Quercus
Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria,
robur, śliwa tarnina Prunus spinosa, trzcina potraszka zwyczajna Triturus vulgaris, zaskroniec
spolita Phragmites australis, pałka szerokolistna
Natrix natrix, łyska Fulica atra, kaczka krzyżówTypha latifolia, jeżogłówka gałęzista Sparganium
ka Anas platyrhynchos
erectum
dąb szypułkowy Quercus robur, wierzba Salix
sp., robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, śliwa tarnina Prunus spinosa, pałka szerokolistna żaba wodna Rana esculenta, żaba moczarowa
Typha latifolia, jeżogłówka gałęzista Sparganium Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria, kaczerectum, manna mielec Glyceria aquatica, trzcina ka krzyżówka Anas platyrhynchos
pospolita Phragmites australis, rzęsa drobna Lemna minor
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Tab. 8.9. cd.
Lp. Położenie

Powierzchnia
[m2]

7

Pilczyce

800

8

Partynice

6400

Występujące gatunki
roślin
mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, trzcina
pospolita Phragmites australis, pałka wąskolistna
Typha angustifolia
trzcina pospolita Phragmites australis, wierzba
Salix sp., robinia akacjowa Robinia pseudoacacia,
dąb czerwony Quercus rubra, jesion wyniosły
Fraxinus excelsior, olcha czarna Alnus glutinosa,
głóg Crataegus sp., bez czarny Sambucus nigra

zwierząt
–

–

Tab. 8.10. Zbiorniki istotne dla ptaków (wg Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju, 2005)
Lp

Położenie

Powierzchnia [m2]

1

Żerniki

69 000

2

Żerniki

25 000

3

Muchobór Wielki

42 000

4

Poświętne

6000

5

Rakowiec

44 000

6

Kłokoczyce

11 000

7

Pawłowice

24 800

Zinwentaryzowane gatunki ptaków
mewa śmieszka Larus ridibundus, łyska Fulica atra, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, bączek
Ixobrychus minutus
łyska Fulica atra,
kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska Fulica atra, remiz zwyczajny Remiz
pendulinus
łyska Fulica atra, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, trzciniak Acrocephalus
arundinaceus
mewa śmieszka Larus ridibundus, kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska
Fulica atra, łabędź niemy Cygnus olor
kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska Fulica atra, kurka wodna Gallinula
chloropus, remiz zwyczajny Remiz pendulinus, czapla siwa Ardea cinerea,
zimorodek zwyczajny Alcedo atthis
łyska Fulica atra, trzciniak Acrocephalus arundinaceus

Na terenie Wrocławia rośnie wiele okazałych, sędziwych drzew. Ocenia się, że jedynie na terenie parku Szczytnickiego jest około 120 drzew kwalifikujących się do ochrony pomnikowej (Dimos, 2005).
Konieczna jest inwentaryzacja drzew godnych
ochrony na terenie Wrocławia i nadanie im statusu
pomników przyrody.

STRESZCZENIE

W odniesieniu do roku 2005 przybyło we Wrocławiu około 8,8% powierzchni terenów zielonych oraz
5,4% powierzchni lasów. W roku 2006 zatwierdzono
Program zwiększenia lesistości miasta Wrocławia,
którego realizacja zwiększy lesistość Wrocławia do
9,9%. Mimo to we Wrocławiu nadal brakuje zieleni.
Zdecydowanie zbyt małą powierzchnię zajmują lasy
oraz zieleń osiedlowa. Nawet wielkość powierzchni
zieleni parkowej, której jest najwięcej we Wrocławiu,
w porównaniu z innymi miastami Polski – dużo, nie
spełnienia standardów. Realizowane przez miasto
programy zwiększania zieleni osiedlowej w niewielkim stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji.
Bogactwo gatunkowe środowiska kształtują zbiorowiska roślinne, a kondycja tych zbiorowisk jest wyznacznikiem jego jakości. W ocenie zieleni miejskiej
Wrocławia niezbędne jest uwzględnienie, oprócz kubatury, również stopnia dewastacji i zagrożenia zieleni.
Konieczny jest monitoring biologiczny, ujawniający ist-

nienie złożonych interakcji pomiędzy istniejącymi warunkami ekologicznymi i skażeniami środowiska
Warunki funkcjonowania zieleni w środowisku
miejskim Wrocławia są niekorzystne, o czym świadczy m.in. brak gatunków wrażliwych, reakcje roślin objawiające się różnego rodzaju uszkodzeniami
chronicznymi i ostrymi.
W ramach wzmacniania istniejącego systemu terenów zielonych i otwartych Wrocławia planowane jest
utworzenie wielu nowych obszarów i obiektów chronionych: obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, pomników przyrody. Trwają
prace nad utworzeniem Parku Krajobrazowego Doliny Odry i Oławy.

ABSTRACT

The share of green areas in the city versus 2005
has increased by 8.8% and by 5.4% for forests. The
Wrocław city forestation programme was approved
in 2006 that will enhance the city’s forestation up to
9.9%. After all in Wrocław there is still lack of vegetation. Forests and vegetation in residential areas occupy definitely too little space. Even the park greenery
so widespread throughout the city as compared to
other Polish towns does not live up to standards. The
programmes followed by the city for intensifying ve-
getation in residential districts bring only a little improvement.
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The environmental abundance of species is represented by plant communities and the condition of
such communities is decisive for such abundance.
The degree of greenery devastation and threats to
vegetation must also be considered apart from cubature in assessing Wrocław’s municipal greenery.
Biological monitoring is necessary identifying complex interactions between the existing environmental conditions and environmental contamination.
Conditions for the growth of greenery in the city’s
urban environment are adverse as signified notably
by the lack of sensitive species, and by the response of
plants manifesting with the different types of chemical and acute damages.
It is planned to create a number of new protected
areas and sites for enhancing the existing system of
Wrocław’s green and open areas such as: protected
landscape areas, ecologic areas and the monuments
of nature. Works are under way to establish the Odra
and Oława Valley Landscape Park.
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9. POWAŻNE AWARIE
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast poważna awaria przemysłowa to
poważna awaria w zakładzie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U z 2003 r. Nr
5, poz. 58), pojęcie poważnych awarii obejmuje nie
tylko, awarie w zakładach przemysłowych lecz także awarie we wszystkich rodzajach transportu substancji niebezpiecznych oraz awarie występujące
podczas ich przesyłu rurociągami. W rozporządzeniu tym zostały m.in. określone kryteria charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
przez organy administracji właściwej do zwalczania
poważnych awarii.

9.1. Transport samochodowy niebezpiecznych
substancji chemicznych na terenie Wrocławia

Głównymi czynnikami powodującymi wzrost zagrożenia, jakie niesie ze sobą transport substancji
toksycznych, są: liczba transportów, stan techniczny pojazdów i zbiorników służących do transportu,
szczątkowy lub całkowity brak monitoringu transportów, nieprzestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu substancji niebezpiecznych, brak wydzielonych bezpiecznych tras
przewozu (mała ilość obwodnic w dużych aglomeracjach), trudne do sprecyzowania miejsce ewentualnej awarii.
Zdarzenia awaryjne, przy przewozie substancji
niebezpiecznych i przesyłaniu ich rurociągami, powodują zagrożenia o zasięgu lokalnym, jednak skutki
takich awarii mogą być także bardzo poważne, stwarzając sytuacje kryzysowe o dużej skali.
Przez województwo dolnośląskie przebiegają drogi łączące zachodnią i wschodnią część Europy oraz
północną z południową częścią kontynentu. Głównym węzłem komunikacji drogowej jest Wrocław,
gdzie krzyżują się praktycznie wszystkie ważniejsze
drogi województwa. Wewnętrzny układ komunikacyjny miasta utworzony przez sieć ulic o długości
około 1800 km oraz ponad 100 mostów i wiaduktów

ma kształt koncentryczny. Na południowych obrzeżach Wrocławia w tzw. węźle bielańskim, krzyżują się
najważniejsze dla gospodarki regionu drogi, tj.:
–– autostrada A4 z Olszyny i Zgorzelca w kierunku Krakowa i Przemyśla,
–– droga krajowa nr 8 z Kudowy i Kłodzka w kierunku Warszawy,
–– droga krajowa nr 5 z Jeleniej Góry w kierunku
Poznania i Gdańska.
Skutkami przewozu materiałów niebezpiecznych
mogą być: zagrożenie życia i zdrowia, utrudnienia
komunikacyjne, straty materialne, zagrożenie normalnego funkcjonowania instytucji, ludności.
Do centrum Wrocławia prowadzą drogi tranzytowe z kierunków Jeleniej Góry, Kłodzka, Zielonej
Góry, Poznania i Warszawy. Pojazdy samochodowe
przewożące materiały niebezpieczne mogą w sytuacjach awaryjnych parkować na wyznaczonych parkingach. Na terenie województwa dolnośląskiego,
znajduje się sześć parkingów przeznaczonych dla samochodów z materiałami niebezpiecznymi – z czego
dwa na terenie Wrocławia:
–– we Wrocławiu przy hotelu Irys, ul. Irysowa 1,
50 miejsc parkingowych,
–– we Wrocławiu na terenie firmy Transbud, al.
Armii Krajowej 53, 100 miejsc parkingowych,
–– w miejscowości Ślęża w gminie Kobierzyce
przy autostradzie A4 na 154,4 km, 6 miejsc parkingowych,
–– w miejscowości Cieszyce w gminie Kobierzyce przy drodze krajowej nr 8 na 346,0 km, 6
miejsc parkingowych,
–– Terminal Spedycyjny w Żarskiej Wsi w powiecie zgorzeleckim, 10 miejsc parkingowych.
Wprawdzie w Polkowicach nie ma typowych parkingów dla pojazdów transportujących materiały niebezpieczne, ale w razie konieczności istnieje możliwość ich postoju na terenie bazy Zakładu
Transportowo-Sprzętowego Trawos przy ul. Krzywej
3, jest tam miejsce na 2 zestawy ciągnik plus przyczepa (naczepa).
Dokładne wymagania stawiane parkingom przeznaczonym dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są
usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
(Dz.U. 2003 r. Nr 161 poz. 1567).
Ilość miejsc parkingowych położonych wzdłuż
głównych dróg na Dolnym Śląsku jest niewystarczająca w stosunku do natężenia ruchu. Jest to szczególnie uciążliwe podczas wprowadzanych ograniczeń
w ruchu dla samochodów ciężarowych.
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Rys. 9.1. Trasy dojazdu z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi do zakładów na terenie Wrocławia

Rys. 9.2. Przewóz transportem samochodowym materiałów niebezpiecznych klasy 2 (gazy sprężone, skroplone lub
rozpuszczone pod ciśnieniem)

Rys. 9.3. Przewóz transportem samochodowym materiałów niebezpiecznych klasy 3 (materiały zapalne)

Rys. 9.4. Przewóz transportem samochodowym materiałów niebezpiecznych klasy 8 (materiały żrące)

W celu usprawnienia i uporządkowania przejazdu
przez Wrocław pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne, jak również transportu materiałów
niebezpiecznych, których miejscem docelowym
są zakłady przemysłowe Wrocławia, w czerwcu
1993 r. rozpoczęto opracowywanie projektów technicznych Oznakowanie tras przewozu substancji
niebezpiecznych dla miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego. W 1994 r., po zatwierdzeniu
projektów technicznych przez wojewodę wrocławskiego, zostały oznakowane trasy przejazdu przez
Wrocław pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Trasa z zakładu Rokita S.A. w Brzegu Dolnym do
MPWiK Sp. z o.o. na terenie Wrocławia przebiega ulicami: Pęgowską, Zajączkowską, Pełczyńską,

Obornicką, Kasprowicza, Czajkowskiego, Kromera, Brücknera, mostem Władysława Jagiełły, Kochanowskiego, przez pl. Grunwaldzki, ul. Wołowską,
most Oławski i ul. Na Grobli. Natomiast trasa rezerwowa przebiega ulicami: Pęgowską, Zajączkowską,
Pełczyńską, Obornicką, przez most Osobowicki, wybrzeże Conrada Korzeniowskiego, Trzebnicką, Słowiańską, Nowowiejską, Wyszyńskiego, most Pokoju,
Wołowską i Na Grobli.
Trasa z Zakładów Azotowych Kędzierzyn do zakładu Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. w Zielonej
Górze przebiega przez Wrocław ulicami: Czekoladową, Karmelkową, Solskiego, Grabiszyńską, Klecińską, Chociebuską, Bystrzycką i Małopanewską.
Natomiast trasa rezerwowa przebiega ulicami: Czekoladową, Karmelkową, Wiejską, Avicenny, Stanisła-

188

CZĘŚĆ B: STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ

wowską, Mińską, Strzegomską, Rogowską, Chociebuską, Bystrzycką, Małopanewską. Trasa z Zakładów
Azotowych „Kędzierzyn” do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia Wrocław S.A. przebiega ul. Buforową. Natomiast trasa rezerwowa przebiega ulicami Opolską, Krakowską, Armii Krajowej,
Bardzką i Buforową. Wyznaczono również trasy objazdu Wrocławia z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi. Trasy te prowadzą przez:
–– Oławę, Bierutów, Oleśnicę, Trzebnicę i Oborniki Śląskie – po stronie wschodniej Wrocławia,
–– Kąty Wrocławskie, Środę Śląską i Wołów – po
stronie zachodniej Wrocławia.
Realizacja projektu dla Wrocławia dotyczyła
w szczególności ciągów ulic stanowiących połączenia
uzgodnione z zakładami dostarczającymi materiały
niebezpieczne spoza miasta a jednostkami odbierającymi zlokalizowanymi we Wrocławiu. W zakresie
oznakowania przewidziano wykorzystanie typowych
znaków według rozporządzenia w sprawie znaków
i sygnałów drogowych z niezbędnymi uzupełnieniami wynikającymi z charakteru przekazywanych informacji. Na rysunkach 2, 3 i 4 przedstawiono mapy
z trasami przewozu materiałów niebezpiecznych
(wraz z ilościami przewożonych materiałów) na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na
klasy.
Aby powyższy system działał zgodnie z założeniem,
wydano informatory o zasadach przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie województwa dolnośląskiego i Wrocławia, zawierające niezbędne informacje dla przewoźników, nadawców i odbiorców
niebezpiecznych materiałów, w sprawie warunków
przewozu i określające trasy przejazdu przez miasto
dla środków, które mają odbiorców na terenie Wrocławia, a także drogi objazdu obszarów gęsto zaludnionych dla tranzytu.

cych różne towary. Stacja jest miejscem przeładunku
wszelakich materiałów niebezpiecznych, takich jak
benzyna czy olej opałowy. Nadzór nad bezpieczeństwem przewozu materiałów niebezpiecznych koleją zabezpieczany jest przez Inspektorat Kolejnictwa,
w ramach którego działa Wydział ds. Przewozu Materiałów Niebezpiecznych Koleją. W wypadku zaistnienia podejrzenia zagrożenia związanego z uwalnianiem się substancji niebezpiecznych dla środowiska,
natychmiastowe działania podejmują wyspecjalizowane służby ratownicze, które opierają się na procedurach i standardach postępowania w razie awarii.
Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych
odbywa się na trasie:
–– Brzeg Dolny – Wrocław Brochów (jedyna we
Wrocławiu stacja przeładunkowa TŚP), na trasie przewozu zagrożone są osiedla: Marszowice, Pracze Odrzańskie, stacja kolejowa Maślice,
Kuźniki, Gądów Mały, Muchobór Mały, Grabiszyn, Gajowice, Grabiszynek, Borek, Krzyki,
Gaj, Tarnogaj,
–– Wrocław Brochów – Opole i Wrocław Brochów – Międzylesie, na tych trasach zagrożone
są osiedla: Tarnogaj, Gaj, Wojszyce, stacja kolejowa Wojszyce, Partynice, Klecina, stacja kolejowa Klecina.
Na rysunku 5. przedstawiono przebieg tras kolejowych przez Wrocław. Na mapie zaznaczono pas
o szerokości po 1 km z obu stron torów kolejowych.
Pas ten odpowiada strefie zagrożenia życia w przypadku uwolnienia skroplonego amoniaku z uszkodzonej cysterny.
Rys. 9.5. Przebieg tras kolejowych, na których odbywa się
transport materiałów niebezpiecznych.

9.2. Transport kolejowy ładunków niebezpiecznych

Głównym węzłem komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku jest Wrocław, w którym zbiegają się trasy kolejowe z kierunku Katowic, Legnicy, Poznania,
Wałbrzycha, Warszawy i Zielonej Góry oraz Drezna,
Berlina i Pragi. Na terenie Wrocławia znajdują się
dwa pasażersko-towarowe dworce kolejowe (Wrocław Główny i Wrocław Nadodrze) oraz 20 stacji kolejowych.
Jednym z największych w kraju towarowych węzłów kolejowych jest stacja Wrocław Brochów, położona na 5 km linii z Wrocławia do Opola. Jest to jeden z największych węzłów kolejowych, na którym
znajduje się średnio około 700 wagonów przewożą-

Struktura ładunków przewożonych koleją przedstawia się następująco:
–– 50% – ładunki masowe,
–– 30% – tabor podróżny,
–– 10% – materiały ropopochodne,
–– 10% – materiały niebezpieczne.
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Tab. 9.1. Wykaz towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
Klasa Podklasa

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
3
4.1
4.2
4.3
5.1
6.1
6.2

Materiał lub przedmiot

Materiały promieniotwórcze

8

Materiały żrące I grupy pakowania

Sztuki przesyłki
(kg)
0
0

a

a

0

0
3000

a
a

0
b

Cysterna (I)

Materiały i przedmioty
Materiały i przedmioty
Materiały i przedmioty grupy zgodności C
Materiały wybuchowe UN 0104, UN 0237, UN 0255, UN
0267, UN 0289, UN 0361, UN 0365, UN 0366, UN 0440,
UN 0441, UN 0455, UN 0456 oraz UN 0500
Materiały i przedmioty
Gazy palne (kod klasyfikacyjny F)
Gazy trujące (kody klasyfikacyjne zawierające litery T, TF,
TC, TO, TFC lub TO) z wyłączeniem aerozoli
Materiały ciekłe zapalne I i II grupy pakowania
Materiały wybuchowe odczulone
Materiały wybuchowe odczulone
Materiały I grupy pakowania
Materiały I grupy pakowania
Materiały ciekłe utleniające I grupy pakowania
Nadchlorany, azotan amonowy oraz nawozy na bazie
azotanu amonowego
Materiały trujące I grupy pakowania
Materiały zakaźne kategorii A (UN 2814 i UN 2900)

7

a
a

Ilość
Luzem
(kg)
a
a

0

a

0

3000
a
a
3000
3000
3000

a
a
a
a
a
a

b
0
0
b
b
b

3000

3000

b

0
a
0
a
0
0
3000 A1 (materiał w specjalnej postaci) lub odpowiednio 3000 A2, w sztukach przesyłki typu B(U), B(M) lub
typu C
3000
a
b

a – nie dotyczy
b – niezależnie od ilości towarów przepisy rozdziału 1.10.3 nie mają zastosowania

90% towarów niebezpiecznych stanowi ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe),
gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy.

9.3. Wymagania w zakresie ochrony ładunku

W rozumieniu działu 1.10. Przepisy dotyczące
ochrony towarów niebezpiecznych, znowelizowanych załączników A i B do umowy ADR, ochrona
ładunku oznacza środki ostrożności podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży lub
użycia towarów niebezpiecznych niezgodnie z ich
przeznaczeniem, prowadzącego do zagrożenia ludzi,
mienia lub środowiska. Towarami niebezpiecznymi
dużego ryzyka są towary, które mogą być użyte niezgodnie ze swoim przeznaczeniem w zamachach terrorystycznych i spowodować w ten sposób poważne następstwa w postaci licznych ofiar lub masowych
zniszczeń. W powyższej tabeli przedstawiono wykaz
towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.
W celu wyeliminowania ryzyka związanego z użyciem towarów niebezpiecznych do umyślnych działań przestępczych wymierzonych przeciwko porządkowi publicznemu, takich jak: kradzieży środków
transportu przewożących towary niebezpieczne,
w celu użycia ich w zamachach terrorystycznych np.
cystern z paliwami, gazami; kradzieży przewożonych
towarów niebezpiecznych np. materiałów wybucho-

wych; zamachów na środki transportu np. na zaparkowane pojazdy, należy ochraniać przewożone towary niebezpieczne.
Wszystkie osoby uczestniczące w przewozie towarów niebezpiecznych powinny stosować się (odpowiednio do zakresu swoich obowiązków) do wymagań w zakresie ochrony ładunków. Związane z tym
działania powinny obejmować ogólne środki bezpieczeństwa, polegające na identyfikacji kierowcy i przewoźnika przez nadawcę oraz na ochronie miejsc
załadunku, składowania, rozładunku; szkolenie kierowców i innych osób zaangażowanych w przewóz
towarów niebezpiecznych oraz dodatkowe środki
bezpieczeństwa wobec towarów dużego ryzyka.
Przewoźnicy, nadawcy i odbiorcy powinni współpracować ze sobą oraz z właściwymi władzami
w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach, stosowania odpowiednich środków ochrony oraz postępowania w przypadku zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu.
Wśród przepisów rozdziału mówiącego o towarach
dużego ryzyka zwraca uwagę wymaganie o ochronie fizycznej pojazdów i ładunków. Z treści przepisu, a także zamieszczonej pod nim uwagi, nie wynika
jednak konieczność instalowania w pojazdach nowych urządzeń lub śledzenia ich w czasie przewozu.
Przewoźnicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu biorący udział w przewozie towarów niebez-

190

CZĘŚĆ B: STAN ŚRODOWISKA W LATACH 2005-2009 Z OMÓWIENIEM ZMIAN I ZAGROŻEŃ

piecznych dużego ryzyka powinni opracować Plan
ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
w transporcie drogowym. Następnie plan ten należy
przyjąć, wdrożyć i stosować. Plan powinien obejmować takie elementy jak:
–– szczegółowy podział obowiązków w zakresie
ochrony wraz ze wskazaniem kompetentnych
i wykwalifikowanych osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia do ich wykonania,
–– wykaz towarów niebezpiecznych podlegających ochronie lub wykaz rodzajów towarów
niebezpiecznych podlegających ochronie,
–– opis wykonywanych czynności i ocenę związanych z nimi zagrożeń, z uwzględnieniem
postojów niezbędnych do wykonania operacji transportowych, przechowywania towarów
niebezpiecznych – przed, podczas i po przewozie – w pojeździe, w cysternie lub w kontenerze,
a także krótkotrwałego składowania towarów
niebezpiecznych związanego ze zmianą rodzaju transportu lub środka transportu,
–– szczegółowy wykaz środków, które powinny
być zastosowane w celu zminimalizowania zagrożeń, odpowiednio do zakresu obowiązków
i odpowiedzialności uczestnika przewozu,
obejmujący szkolenie, procedury postępowania (np. reagowanie w stanach podwyższonego
zagrożenia, kontrola pracowników nowo przyjętych i zmieniających stanowiska), działania
praktyczne (np. wybór i korzystanie ze znanych tras przewozu, z uwzględnieniem dostępu do miejsc czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych określonych pod lit.
c oraz bliskości wrażliwych elementów infrastruktury), wyposażenie i inne środki, które
powinny być użyte w celu zminimalizowania
zagrożeń,
–– skuteczne i aktualne procedury powiadamiania
i postępowania w przypadkach zagrożeń, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i związanych z nimi zdarzeń,
–– procedury oceny i testowania planów ochrony
oraz procedury przeglądów okresowych i aktualizacji tych planów,
–– środki zapewniające ochronę fizyczną informacji o transporcie zawartych w planie ochrony,
–– środki zapewniające ograniczenie dostępu do
informacji o operacjach transportowych zawartych w planie ochrony wyłącznie do osób
upoważnionych. Środki te nie powinny pozostawać w sprzeczności z wymaganiami dotyczącymi podawania informacji zawartymi
w innych przepisach ADR.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U. Nr 107, poz. 742
z późn. zm.) przewóz drogowy niektórych towarów
niebezpiecznych podlega obowiązkowi zgłoszenia
do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Towary niebezpieczne, których przewóz wymaga zgłoszenia, zgodnie z tym rozporządzeniem to
m.in.: materiały i przedmioty wybuchowe, przewożone w ilości, która zgodnie z umową ADR wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicami
barwy pomarańczowej, gazy toksyczne przewożone
w cysternie o pojemności większej niż 3000 litrów,
azotan amonowy, nadchlorany.

9.4. Zagrożenia ze strony zakładów przemysłowych na terenie Wrocławia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie
1.10.2001 r., dotychczasowe pojęcie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska zostało zastąpione
terminem poważnej awarii. Pod pojęciem poważnej awarii rozumiemy obecnie zdarzenia powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące
do natychmiastowego powstania zagrożenia życia,
zdrowia ludzi, środowiska lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
Istotne zagrożenie dla środowiska stanowią przede
wszystkim zakłady stosujące w procesie technologicznym różnorodne związki chemiczne mogące
stwarzać potencjalne zagrożenie dla otaczających
obszarów.
Na terenie Wrocławia znajduje się jeden zakład
dużego ryzyka (ZDR) – PKN Orlen S.A. Baza paliw nr 111 we Wrocławiu, przy ul. Swojczyckiej 44.
Głównym przedmiotem działalności tej firmy jest
przyjmowanie paliw, magazynowanie, wprowadzanie dodatków do paliw, dystrybucja paliw płynnych. Magazynowanie i sprzedaż hurtowa dotyczy
benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, benzyny bezołowiowej Superplus 98, oleju napędowego, oleju
opałowego Eksterm, bioestru. Zgłoszone materiały
niebezpieczne to: benzyna bezołowiowa E95, benzyna bezołowiowa E98, olej napędowy – o łącznej masie 33 343 Mg.
Do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) zlokalizowanych na terenie Wrocławia należą:
–– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Uzdat-
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niania Wody nr 1 „Mokry Dwór” – ul. Starodworska Mokry Dwór. Zakład ten prowadzi
działalność komunalną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: ujmowanie wody surowej,
produkcja i dystrybucja wody czystej, odbieranie i oczyszczanie ścieków. Zgłoszone materiały
niebezpieczne to: chlor – 12,5 Mg, tlen – 25 Mg.
–– 3M Wrocław Sp. z o.o. Zakład produkcji taśm
przemysłowych i aerozoli z siedzibą przy ul.
Kowalskiej 143 we Wrocławiu. Zakład zgłoszony w 2009 r. w związku z poszerzeniem działalności o produkcję klejów w pojemnikach
aerozolowych. O zaliczeniu do ZZR decyduje
obecność skrajnie łatwopalnych gazów skroplonych: propan – 18 Mg, butan – 20 Mg, dimetyloeter – 23 Mg, Pentane 75 Solvent – 10,1 Mg,
Sprayschutz PM 4983 – 1,49 Mg, Marine Red
dry Lay Up Aerosol – 0,361 Mg.
–– PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Kwidzyńskiej 8 we Wrocławiu. Zakład zajmuje
się głównie produkcją wyrobów dekoracyjnych
(farby lakiery) dla klientów detalicznych oraz
dla przemysłu. Ponadto prowadzone są usługi na rzecz instalacji produkcyjnych i pomocniczych: produkcja energii cieplnej, produkcja
pary technologicznej, regeneracja rozpuszczalników powstających w wyniku mycia kadzi stanowiących podstawowe urządzenia produkcyjne, magazynowanie surowców niezbędnych
w procesie produkcyjnym, pobór wody do celów technologicznych i gospodarczych, oczyszczanie ścieków, transport i przeładunek surowców, dystrybucja gazu płynnego – tankowanie
wózków widłowych.
–– „Wratislavia – BIO” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Monopolowej 4 we Wrocławiu.
Podstawową działalnością spółki jest produkcja estrów metylowych jako dodatku do oleju napędowego. Zgłoszone substancje niebezpieczne to: metanol – 395 Mg, metanolan sodu
96,9 Mg, kwas solny 59,5 Mg, kwas siarkowy
1,26 Mg, kwas fosforowy 25,65 Mg, kwas cytrynowy 4 Mg, wodorotlenek sodu 77,5 Mg.
Dodatkowo w odległości około 20 km od granic Wrocławia, w Rogowie Sobóckim przy ul. Wrocławskiej 58 mieści się siedziba firmy „EPC Polska”
Sp. z o.o. (dawny Explominex). Firma ta prowadzi
działalność w zakresie produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi. Zgłoszone materiały niebezpieczne to: materiały wybuchowe podklasy 1.1, 1.4 i 1.5 –
maksymalnie 42 tony (w przeliczeniu na krystaliczny
heksogen), suma azotanu amonu i matrycy emulsji
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– maksymalnie 150 ton. Największym potencjalnym
źródłem zagrożenia chemicznego na Dolnym Śląsku
są Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym oraz Zakłady Chemiczne w Żarowie. W zakładach tych wytwarzane są, przerabiane lub magazynowane znaczne ilości materiałów niebezpiecznych,
takich jak chlor, chlorobenzen, tlenek etylenu, kwas
solny. Chlor, którego największym odbiorcą jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
we Wrocławiu, dostarczany jest transportem samochodowym. Ponadto bazy produktów naftowych we
Wrocławiu, Grabownie Wielkim i Kawicach, gdzie
zmagazynowanych jest około 28 000 ton paliw oraz
składowiska materiałów niebezpiecznych, głównie
odpadów przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa, stanowią przede wszystkim źródła
zagrożenia ekologicznego.
Na obszarze Wrocławia do największych wytwórców odpadów przemysłowych i niebezpiecznych zaliczyć można:
–– „Hutmen” S.A. we Wrocławiu,
–– Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.,
–– Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” S.A. we Wrocławiu,
–– „Polar” S.A. we Wrocławiu,
–– Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego we Wrocławiu.
Ryzyko powstania stref skażenia chemicznego zagrażających życiu człowieka dopełniają setki małych
zakładów, w których substancje niebezpieczne są
obecne w procesie produkcji, ale w małych ilościach.
Rokrocznie wzrasta zagrożenie środowiska naturalnego, ze względu na transport drogowy i kolejowy,
szczególnie ze względu na liczne przeładunki i przewozy materiałów niebezpiecznych.

9.5. Wybrane zdarzenia na terenie Wrocławia
i Dolnego Śląska w latach 2005-2009

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń niebezpiecznych
są: zły stan techniczny instalacji przemysłowych i pojazdów, błędy załóg obsługujących instalacje przemysłowe, brak przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy przewozach materiałów niebezpiecznych, brak
właściwego postępowania z substancjami niebezpiecznymi, próby kradzieży paliw z rurociągów przesyłowych produktów naftowych, uszkodzenia ciśnieniowych rurociągów przesyłowych gazu w czasie robót
ziemnych, zły stan techniczny dróg, zły stan techniczny lub brak urządzeń zabezpieczających środowisko
przed przedostaniem się do niego substancji niebezpiecznych, brak właściwego nadzoru nad eksploatowanymi instalacjami z substancjami niebezpiecznymi,
wyłączenia energii elektrycznej.
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miczno-ekologicznego było w 2006 r. (224). W latach 2007-2009 obserwowano znaczny spadek liczby akcji w porównaniu z rokiem 2006 (odpowiednio
o 15%, 26% i 31%) (rys. 9.6).
W pierwszej połowie 2010 r. zanotowano 88 akcji
ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
W akcjach ratowniczych wykonano wiele różnych
działań. Główne działania zestawiono w tabeli 9.2.
W ratownictwie chemicznym używane są sorbenty, które służą do usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, olejami i smarami czy
chemikaliami. Olej napędowy i opałowy należą do
najczęściej transportowanych drogami krajowymi
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substancji niebezpiecznych. Do usuwania ich rozlewisk zwykle używa się sorbentu mineralnego.
Sorbenty są to ciała stałe rozdrobnione, których
cząstki charakteryzują się dużą powierzchnią. Cechą
charakterystyczną sorbentu jest jego chłonność, która może wynosić od 100% do 350%.
W latach 2005-2009 sorbenty i neutralizatory były
używane w kilkudziesięciu akcjach. Najwięcej akcji z użyciem sorbentu przeprowadzono w 2005 r.
(32 akcje), natomiast najmniej – w 2007 r. (9 akcji).
Ilość akcji z użyciem neutralizatora w latach 2005-
-2009 była podobna i wynosiła od 12 w 2008 r. do 24
w roku 2009 (rys. 9.7).
Przeważająca ilość interwencji miała miejsce
w budynkach mieszkalnych (od 91 w 2009 r. do 154
w roku 2006), co stanowi ponad 60% wszystkich ak-
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cji. Zdarzenia w pozostałych miejscach stanowią od
1,5% (na terenach kolejowych) do 14% (na placach
i ulicach w miejscowościach) wszystkich zdarzeń
niebezpiecznych (rys. 9.8).
W latach 2005-2009 najwięcej akcji było związanych z zagrożeniem toksycznym (46% wszystkich
akcji), skażeniem środowiska naturalnego (23%)
oraz zagrożeniem wybuchowo-pożarowym (20%).
Najmniejsze było zagrożenie bakteriologiczne (1%)
(rys. 9.9).
Rys. 9.9. Rozkład procentowy występujących rodzajów zagrożeń
Rozkład procentowy występujących rodzajów zagrożeń
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Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych
zdarzeń niebezpiecznych w latach 2006-2010 na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska:
–– zdarzenie na terenie zakładu PCC „Rokita”
w Brzegu Dolnym (29.06.2006 r.)
■■ pożar na terenie zakładu produkcyjnego i wyciek trójchlorku fosforu – podczas przeprowadzenia czynności odkażania zbiornika odstojnikowego trójchlorku fosforu doszło do awarii
zaworu zbiornika, a następnie wycieku części
jego zawartości na posadzkę hali produkcyjnej.
Ilość wyciekłego trójchlorku fosforu określono na około 50 dm3. W wyniku egzotermicznej reakcji z wodą (mokra posadzka) nastąpiła
emisja gazowego chlorowodoru poza halę produkcyjną. Substancje biorące udział w awarii:
trójchlorek fosforu (PCl3) – substancja bardzo
toksyczna, reaguje gwałtownie z wodą tworząc chlorowodór, w kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy oraz chlorowodór (HCl) –
substancję toksyczną i żrącą,
■■ akcja ratownicza polegała na neutralizacji
wyciekającej substancji, użyciu kurtyn wodnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się chlorowodoru,
–– zanieczyszczenie rowu melioracyjnego olejem
opałowym (13.11.2006 r.) w miejscowości Solna w gminie Kobierzyce
■■ nastąpił wyciek z autocysterny oleju opałowego w ilości około 1000-1500 dm3. Substancja przedostała się do kanalizacji burzowej,
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a następnie zanieczyściła rów melioracyjny
na odcinku około 1 km,
■■ akcja ratownicza polegała na zatrzymaniu
przemieszczającego się zanieczyszczenia poprzez usytuowanie zapór wewnątrz rowu,
■■ zdarzenie na terenie firmy „Styropol Wrocław” (11.04.2007 r.)
■■ pożar magazynu styropianu – spaleniu uległy: wyroby gotowe (płyty, bloki) styropianu
(okolo 4800 m3), polistyren spienialny (okolo 76 Mg), polistyren po obróbce termicznej
(około 3,5 Mg),
■■ w wyniku zdarzenia zostały wyemitowane
do środowiska substancje niebezpieczne, tj.
styren, pentan; akcja ratownicza polegała na
zabezpieczeniu terenu oraz gaszeniu pożaru
wodą (zużyto 150 m3 wody),
–– zdarzenie na terenie firmy Wratislavia BIO Sp.
z o.o. (28.08.2007 r.)
■■ wyciek 35% kwasu solnego ze zbiornika
o pojemności 50 m3 spowodowany nieszczelnością zbiornika lub błędami w jego montażu. Wyciek substancji ze zbiornika do tacy,
wyciek kwasu ze studzienki rewizyjnej,
–– zdarzenie na drodze krajowej nr 8 (91,8 km)
w Jordanowie Śląskim (2.08.2008 r.)
■■ wypadek drogowy samochodu osobowego
marki Opel Corsa z samochodem ciężarowym MAN cysterną o pojemności 17 000 l
przewożącą gaz propan-butan,
■■ w wyniku wypadku cysterna zjechała ze
skarpy drogi i przewróciła się na prawy bok,
na skutek czego doszło do jej rozszczelnienia
na manometrze,
–– zdarzenie w obiekcie firmy F.H.U. Komex
(1.07.2009 r.)
■■ podejrzenie uwolnienia do środowiska substancji niebezpiecznej – fosforowodór,
■■ w wyniku przeprowadzenia procesu fumigacji magazynów zbożowych złożonych z czterech silosów przy użyciu środka QuickPhos
stwierdzono nieprzyjemny zapach w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. W trakcie procesu fumigacji następuje rozkład substancji czynnej i powstaje fosforowodór,
–– rozszczelnienie cysterny kolejowej przewożącej
smołę (8.10.2009 r.) – miejsce zdarzenia: stacja
kolejowa Brochów we Wrocławiu
–– zdarzenie na stacji paliw Petrol przy ul. 1 Maja
w Kątach Wrocławskich (5.02.2010 r.)
■■ w wyniku rozszczelnienia zbiornika podziemnego LPG zapaleniu uległ ulatniający
się gaz propan-butan.
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Fot. 9.1 i 9.2. Miejsce wypadku z cysterną LPG na DK 8 w Jordanowie Śląskim (2.08.2008 r.)

Fot. 9.3 i 9.4. Pożar na stacji paliw w Kątach Wrocławskich (5.02.2010 r.)

9.6. Zabezpieczenia przed poważnymi awariami

Awarie z udziałem środków niebezpiecznych charakteryzują się specyficznymi cechami. Są to w szczególności: niepewność zdarzeń, wielość przyczyn, różnorodność bezpośrednich skutków, indywidualny,
niepowtarzalny przebieg. Skutkami awarii mogą być
w szczególności:
–– wydobycie się (emisja) substancji chemicznych, palnych, tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, substancji żrących lub
trujących w postaci par i gazów skażających atmosferę poza terenem zakładu, powodujących
szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
na obszarach zurbanizowanych,
–– skażenie wód powierzchniowych, których następstwem są znaczne zniszczenia w świecie
roślinnym i zwierzęcym (np. masowe śnięcia
ryb); awarie te stanowią również zagrożenie dla
ujęć wód powierzchniowych,
–– skażenie gruntów, w wyniku czego może dojść
do zniszczenia gleby, a także do zanieczysz-

czenia wód podziemnych, w tym poziomów
użytkowych stanowiących źródła zaopatrzenia
w wodę,
–– bezpośrednie zanieczyszczenie wód podziemnych,
–– wszelkie katastrofy budowlane instalacji niebezpiecznych, których następstwem może być
emisja mediów do wszystkich środowisk,
–– zniszczenie wałów ochronnych w wyniku powodzi, których skutkiem może być zalanie instalacji i emisja toksycznych środków do otoczenia.
Zagrożeniem życia, zdrowia i mienia mieszkańców Wrocławia oraz skażeniem środowiska są awarie urządzeń, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, a także sieci ciepłowniczej
i energetycznej. Biorąc pod uwagę wiek niektórych
instalacji, stopień ich wyeksploatowania oraz jakość materiałów, z których zostały wykonane, można przypuszczać, że wzrośnie ilość awarii infrastruktury technicznej. W przypadku zauważenia lub też
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podejrzenia niebezpieczeństwa należy natychmiast
skontaktować się z funkcjonującymi całodobowo
specjalistycznymi służbami komunalnymi, które za
zadanie mają niezwłoczne usunięcie lub też zabezpieczenie awarii.
■■ Pogotowie ciepłownicze, tel. 993
■■ Pogotowie elektryczne, tel. 71 351 13 33 oraz
71 348 65 11
■■ Pogotowie gazowe, tel. 992
■■ Pogotowie wodno-kanalizacyjne, tel. 994.

9.7. System TETRA

TETRA jest to system łączności przeznaczony głównie dla służb specjalnych, takich jak Policja, Straż
Pożarna czy służby medyczne. Początkowo system
TETRA (TransEuropean Trunked RAdio) był opracowany i rozwijany wyłącznie w Europie. Ze względu na spore zainteresowanie podobnymi systemami
w wielu krajach, również poza Europą, Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opracował standard dla komunikacji TETRA zmieniając
jednocześnie jego nazwę na TErrestial Trunked RAdio, co spowodowało rozwój systemów TETRA również poza kontynentem europejskim.
Reforma administracji samorządowej nałożyła na powiaty zadania z zakresu ratownictwa ludności, budowli i instalacji technicznej w sytuacjach
zagrożenia katastrofą pochodzenia naturalnego
i przemysłowego wymuszające nowoczesne podejście do kwestii zarządzania. Nie ma zarządzania bez łączności – więc konieczne jest zastosowanie nowoczesnego systemu łączności trankingowej
w standardzie TETRA. Standard ten jest optymalny dla służb: komunalnych, ochrony oraz ratownictwa, pozwala na integrację użytkowników, a także
stosowanych systemów telekomunikacyjnych z informatycznymi.
Celem tego systemu jest ujednolicenie różnorodnych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz stworzenie zintegrowanego systemu łączności przeznaczonego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Najbardziej znaczącą cechą tego paneuropejskiego systemu jest interoperacyjność, czyli wykorzystywanie infrastruktury bazowej od jednego
producenta, natomiast terminali – od dowolnych.
Atrakcyjność usług tego systemu powoduje wypieranie dotychczas stosowanych, niejednolitych rozwiązań firmowych. Ministerstwa spraw wewnętrznych krajów europejskich, należących do tzw.
Grupy Schengen, zaakceptowały w 1995 r. stosowanie systemu TETRA. Od tej chwili standard ten
jest stosowany w krajach zachodniej części Europy. Oczywiście nowoczesny system łączności radio-
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wej musi być wykorzystywany do codziennej pracy,
a nie w sporadycznych sytuacjach alarmowych. Jest
to warunek konieczny utrzymywania wysokiego
poziomu umiejętności obsługi urządzeń najnowszej generacji przez użytkowników oraz gwarancji
sprawności systemu. Optymalna koncepcja realizacji systemu łączności to:
–– gmina Wrocław kierując się zasadą non profit udostępnia możliwość połączeń radiowych
w ramach wewnętrznej sieci radiokomunikacyjnej – bazowej struktury łączności trankingowej paneuropejskiego standardu TETRA,
–– użytkownikami są podmioty specyfikowane
jako uczestnicy powszechnego systemu ochrony ludności, przede wszystkim służby: komunalne, ratownictwa, ochrony i bezpieczeństwa,
–– obciążenie finansowe użytkowników to udział
w części sumarycznych kosztów bieżącej eksploatacji, w tym opłaty za wykorzystywane kanały radiowe, dzierżawę łącz teleinformatycznych, pomieszczeń itp.,
–– zakupu terminali (dyspozytorskich, przenośnych i przewoźnych) klienci systemu dokonują we własnym zakresie.
Zaletami tego systemu są relatywnie niskie koszty w stosunku do możliwości systemu i przewidywanych efektów, wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.
Głównymi użytkownikami TETRY są sektory bezpieczeństwa publicznego i transportu. Kolejne miejsca zajmują instytucje rządowe i przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej (energetyka, firmy komunalne), a także przemysł, kolej, lotniska. We Wrocławiu z systemu TETRA korzysta już Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Straż Miejska oraz
Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Obecnie trwają
prace nad rozszerzeniem zasięgu działania tego systemu, który w przyszłości obejmie również Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną i Policję.
Wśród podstawowych wymogów, dotyczących parametrów radiowych i funkcjonalnych, jakie zostały
postawione przed realizowanym systemem, najistotniejszy był wymóg odpowiednio dużego zasięgu (obszar całej gminy Wrocław) oraz możliwość obsługi
od 900 do 1200 terminali abonenckich, także w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń w zakresie transmisji głosu oraz danych.
Niezbędnymi cechami systemu łączności miały
być również te, które umożliwią:
–– przystosowanie do warunków pracy charakterystycznych dla stanu klęski żywiołowej,
–– uzyskanie odporności na zakłócenia i gwarancji skuteczności w stanach kryzysowych,
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–– integrację wszystkich użytkowników pracujących w ustalonym obszarze w sytuacjach kryzysowych,
–– integrację łączności radiotelefonicznej z innymi systemami telekomunikacyjnymi i informatycznymi, minimalizację stałych kosztów
utrzymania i eksploatacji,
–– szybką rozbudowę,
–– zdalną diagnostykę i sterowanie,
–– budowanie aplikacji pomocniczych i sterujących, tj. AVL, e-bilet.
Łączność trankingowa upraszcza zarządzanie służbami komunalnymi, bezpieczeństwa i ratownictwa
na całym obszarze miasta. Ośrodek kontroli systemu znajduje się w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK). Wykorzystanie TETRY
w ramach CZK usprawnia zarządzanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji gminy Wrocław, co
w sytuacjach kryzysowych (akcje ratownicze, powodzie, katastrofy) znacznie wpływa na poprawę stanu
bezpieczeństwa mieszkańców. Wdrożenie systemu
jest związane z Programem poprawy bezpieczeństwa
we Wrocławiu w latach 2001-2004, opracowanym
przez władze miasta.
Poszczególne służby, straże i inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
wykorzystują własne systemy radiokomunikacyjne.
Obecnie systemy te nie zaspokajają w sposób wystarczający potrzeb powyższych podmiotów, które wynikają z postawionych przed nimi ustawowo zadań.
Wśród wielu przyczyn tego stanu rzeczy można zaliczyć m.in.:
–– ograniczenie lub całkowity brak możliwości ich
współpracy,
–– słabą odporność na destrukcyjne oddziaływanie człowieka czy też sił natury,
–– brak wbudowanych mechanizmów zabezpieczających przekazywane informacje przed dostępem osób nieuprawnionych.

STRESZCZENIE

Jednym z istotnych zagrożeń, szczególnie w państwach uprzemysłowionych, jest zagrożenie poważnymi awariami, które często mogą mieć katastrofalne
skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących
się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych
substancji chemicznych. Skutki awarii przemysłowych i transportowych w odniesieniu do ludzi i środowiska, a także wielkość strat materialnych spowodowały, że liczne organizacje międzynarodowe oraz

wiele państw podjęło działania mające na celu zapobieganie tym zjawiskom i ograniczanie ich skutków.
Kierowały się one wymogami przyjętych programów
ekologicznych oraz realizowały zadania wynikające
z polityki w zakresie ochrony środowiska, ochrony
życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa pracy.
Wielkość zagrożeń poważnymi awariami w Polsce jest bardzo duża. Według danych Państwowej
Straży Pożarnej około 50% terytorium naszego kraju jest zagrożona skutkami awarii przemysłowych
i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Polska teoretycznie jest dobrze przygotowana do przeciwdziałania awariom
przemysłowym. Niemniej jednak niezbędne jest
usunięcie wad i różnic w polskich przepisach w porównaniu z postanowieniami unijnymi, które mogą
być przyczyną bardzo niekorzystnych skutków
w zakładach kategorii o zwiększonym ryzyku, jeśli
chodzi o ich działania w celu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz mogą spowodować istotne zaniedbania w tych zakładach, do ich
zaniechania włącznie.
Każdego roku na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska dochodzi do awarii z udziałem substancji niebezpiecznych. Znaczną większość tych zdarzeń stanowią
te, do których dochodzi w budynkach mieszkalnych
oraz wypadki drogowe.
W celu zmniejszenia zagrożenia poważnymi awariami podjęto wiele działań, m.in. propagowanie
właściwych zachowań wśród społeczeństwa w sytuacjach wystąpienia zagrożeń środowiska naturalnego w trakcie awarii podczas transportu materiałów
i substancji niebezpiecznych, usuwanie skutków zagrożeń środowiska, bezpieczne magazynowanie odpadów, które powstałyby w czasie usuwania przyczyn
poważnej awarii oraz zapewnienie bezpiecznego
transportu materiałów niebezpiecznych.
Do zadań w zakresie zabezpieczania przed awariami przemysłowymi należą zadania realizowane przez
Policję, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Transportu Drogowego, systematyczne kontrole pojazdów
do transportu materiałów niebezpiecznych, aktualizacje tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ciągłe edukowanie społeczeństwa
w tematyce odpowiednich zachowań w przypadku
wystąpienia zagrożenia awarią.
Istotnym elementem jest także zwiększenie liczby
miejsc parkingowych dla samochodów, które przewożą towary niebezpieczne.
Konieczne jest również oddziaływanie różnymi
metodami, w tym za pośrednictwem mediów, na
zmianę mentalności wszystkich ludzi w aspekcie wyczulenia na wszelkiego rodzaju zagrożenia związane
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z produkcją, transportem i stosowaniem różnego rodzaju niebezpiecznych produktów.

ABSTRACT

A risk of serious failures that oftentimes bring
about disastrous consequences are one of the major
threats, especially in industrialised countries. Such
failures occur for process and storage installations
or transport systems and the large amounts of ha-
zardous chemical products stored in such facilities
are released into the surrounding, break out or are
ignited as a result of such emergencies. Many international organisations and states, as a consequence
of industrial and transport failures for people and
environment, and also due to the size of property losses, have initiated measures preventing such
phenomena and mitigating their aftermaths. The
organisations and states have followed the adopted
environmental programmes and have been enfor-
cing the tasks set forth in the environmental, human life and health protection and occupational
safety policy.
Poland’s exposure to severe failures is very high.
The figures of the State Fire Service show that approx. 50% of the country’s territory is exposed to
the consequences of industrial and transport failures including hazardous chemical substances. Poland, especially in theory, is well prepared to counteract industrial failures. It is necessary, though,
to eliminate shortcomings and disparities in the
Polish legislation as compared to the EU legislation.
Such shortcomings and disparities can cause very
adverse consequences for plants with a higher risk
profile with respect to their actions to prevent se-
rious industrial failures and may cause serious negli-
gence in such plants including even cases of giving
up such actions.
Failures involving hazardous substances occur every year in Wrocław and Lower Silesia. Such incidents
happen mostly in houses and also include road accidents.
A number of measures have been taken to reduce
the risk of serious failures, in particular by propaga-
ting appropriate behaviours in the society in the
event of natural hazards due to failures in the carriage of hazardous materials and products; eliminating the consequences of environmental risks; safe
storage of wastes produced when removing the consequences of serious failures and ensuring the safe
carriage of hazardous materials.
The measures intended for safeguarding against
industrial failures include such taken by the Police,
State Fire Service, Road Transport Inspectorate, re-
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gular tests of vehicles transporting hazardous materials, keeping the routes for optimum transport of
hazardous materials updated and continuous social
education on proper behaviour in the case of risk of
specific failure.
It is also important to provide more parking space
for cars carrying hazardous products.
Moreover, social awareness needs to be influenced
via different channels, including media, to prepare
the society for different dangers connected with producing, transporting and using various hazardous
products.
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1.1. Podstawy prawne finansowania działań
związanych z ochroną środowiska w gminie
i powiecie

Do końca 2009 r. finansowanie bieżących zadań
związanych z ochroną środowiska na terenie Wrocławia odbywało się przy wykorzystaniu dwóch wyodrębnionych funduszy celowych, utworzonych na
mocy ustawy Prawo ochrony środowiska: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz gminny zasilany był wpływami pochodzącymi z tytułu
opłat i kar: za korzystanie ze środowiska (20% uzyskanej kwoty), składowanie i magazynowanie odpadów (50% uzyskanej kwoty), w całości za usuwanie
drzew i krzewów na terenie gminy (100%). Źródło przychodów funduszu powiatowego stanowiły
wpływy pochodzące z tytułu opłat i kar: za korzystanie ze środowiska (10% uzyskanej kwoty) oraz za
składowanie i magazynowania odpadów (10% uzyskanej kwoty).
Ustawa POŚ określała również przeznaczenie
środków zgromadzonych na tychże funduszach.
Zgodnie z nią, środki funduszu gminnego mogły
być wydatkowane w formie dotacji na bardzo szeroki zakres działań, związanych pośrednio i bezpośrednio z ochroną środowiska, przy czym zapis zawarty w ostatnim punkcie art. 406 ust. 1 POŚ: „inne
zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju” dawał radom gmin
szerokie pole działania. Środki zgromadzone na rachunku Powiatowego Funduszu mogły być również
przekazywane w formie dotacji na wspomaganie
działalności Gminnego Funduszu oraz dodatkowo
na prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których
występują te ruchy.
Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) dokonała istotnych zmian w dotychczas funkcjonującym
systemie finansowania ochrony środowiska. Na jej
mocy z dniem 1 stycznia 2010 r. zostały zlikwido-

wane Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne,
zgromadzone na rachunkach bankowych tych funduszy stały się dochodami gmin i powiatu i zostały
przeniesione na ich rachunki bankowe. Analogicznie w przypadku należności i zobowiązań powiatowych i gminnych funduszy, z chwilą ich likwidacji,
stały się należnościami i zobowiązaniami odpowiednio gmin i powiatów. Uprzednie źródła przychodów
gminnych i powiatowych funduszy również stały się,
z chwilą ich likwidacji, źródłami dochodów budżetów odpowiednio gmin i powiatów.
Jednocześnie gminy i powiaty zostały zobowiązane, zgodnie ze zmienionym zapisem art. 403 POŚ,
do finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wymaganym zakresie w wysokości nie
mniejszej niż kwota wpływów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów oraz wycinkę drzew i krzewów (tylko dochód gminy). Zakres
możliwych działań dofinansowywanych przez powiaty i gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej został wzbogacony w stosunku
do poprzednich zapisów o współfinansowanie projektów i przedsięwzięć realizowanych z udziałem
środków unijnych, bezzwrotnych środków organizacji międzynarodowych oraz na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowe zapisy POŚ nie
zmniejszyły zakresu możliwych do dofinansowania
działań, a wręcz przeciwnie, uszczegółowiły i rozszerzyły katalog.
Ważną zmianą wprowadzoną od 1 stycznia
2010 r. jest brak możliwości przekazywania środków byłych funduszy gminnych i powiatowych
w formie dotacji, m.in. niemożliwe już jest ubieganie się osób prywatnych o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wykonania przyłącza do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W chwili
obecnej, osoby chcące podłączyć się do kanalizacji
miejskiej mogą to wykonać uzyskując preferencyjny kredyt udzielany na projekt i budowę przyłącza
kanalizacji sanitarnej przez Bank Ochrony Środowiska. Jest to możliwe dzięki wspólnej inicjatywie
Urzędu Miejskiego, MPWiK Sp. z o.o. przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.
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1.2. Struktura przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2006-2009

Zestawienie źródeł przychodów i sposobu wydatkowania środków w ramach Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2006-2009 zaprezentowano w tabeli 1.1, a zestawienie źródeł przychodów i sposobu wydatkowania
środków w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 20062009 zaprezentowano w tabeli 1.2. Poniżej, również
w formie graficznej, przedstawiono zbiorcze zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW oraz
PFOŚiGW w ostatnich czterech latach.
Jak wynika z przedstawionych danych, wysokość
przychodów GFOŚiGW wykazywała się dużą zmiennością, w latach 2006-2008 wpływy na rzecz funduszu systematycznie rosły od 19,3 mln zł w 2006 r.
do 25,1 mln zł w 2008, a dopiero rok 2009 przyniósł
znaczny spadek łącznej sumy wpływów do 17,0 mln
zł, co stanowiło 67% wpływów w stosunku do roku
poprzedniego.
Pomimo to we wszystkich omawianych latach
przychody rzeczywiste przekraczały planowane,
głównie dzięki wpływom z tytułu opłat wnoszonych
za wycinkę drzew i krzewów. W rekordowym pod
tym względem roku 2007 wpływy rzeczywiste przekroczyły szacunki aż o ponad 140%, co przełożyło
się na globalny wzrost przychodów o ok. 117% w stosunku do planowanych. W kolejnych latach dochody
z wycinki drzew i krzewów przyniosły wpływy wyższe od planowanych o odpowiednio w 2008 – 45%,
a w 2009 już jedynie o 19%. Analizując strukturę
wpływów w latach 2006-2008, tak jak w latach objętych poprzednim informatorem, wyraźnie zaznacza się dominująca rola wpływów z tytułu opłat i kar
za wycinkę drzew i krzewów, które stanowiły każdorazowo nieco poniżej 90% ogólnej sumy wpływów.
Jednocześnie, zauważalny stał się spadek udziału
wpływów z tytułu opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w ogólnej sumie wpływów
z 11,8% w 2006 r. do 5,9% w 2009 r.
Analiza wydatków w omawianych latach 20062009 wskazuje, że rokrocznie stopień realizacji planu nie przekracza 60%, pomimo ich wzrostu wartościowego. Szczególnie niski poziom realizacji
planu zanotowano w 2007 r. – 36,0%, przy wydatkach kwotowych na poziomie 10,17 mln zł. Kolejne lata przyniosły poprawę i systematyczny wzrost
stopnia realizacji planu (58,4% w 2009 r.) przy jednoczesnym wzroście wartościowym wydatków (ok.
31 mln zł w 2009 r.). Zauważalne zmiany nastąpiły również w strukturze wydatków. W stosunku do

okresu analizowanego w poprzednim informatorze,
nastąpił spadek udziału wydatków na cele związane z urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków, a pomimo to,
kwotowo wydatki na ten cel nadal rosły.
Pozytywnie należy ocenić postępujący od 2007 r.
wyraźny wzrost wydatków na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej
i obiektów małej retencji wodnej. W 2009 r. wydano
na ten cel niemal 12 mln zł, co stanowiło 38,7% ogółu wydatków. Duże nakłady również w 2009 r. zostały przeznaczone na działania związane z gospodarką
odpadami, w tym na usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów. Stosunkowo duże środki były w latach 2006-2008 przeznaczane na działania związane
z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, średnio na poziomie
19% ogółu wydatków. W ostatnich dwóch latach nastąpił również istotny wzrost wydatków na cele związane z termomodernizacją – w 2008 r. wyniosły one
ok. 850 tys. zł, a w 2009 r. już ponad 1,12 mln zł.
Analogicznie jak w latach objętych poprzednim informatorem, w latach 2006-2009 względnie wysokie środki przeznaczano na dofinansowanie letniego
i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, stosunkowo niewielkie środki wydatkowane były na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu
środowiska, (rokrocznie poniżej 1% ogółu wydatków) oraz na edukację ekologiczną, wydatki na ten
cel utrzymywały się poziomie ok. 450 tys. zł, z wyjątkiem 2007 r. – ok. 360 tys. zł.
Wysokość przychodów PFOŚiGW nie wykazuje tak dużej zmienności jak w wypadku GFOŚiGW,
w latach 2006-2008 wpływy na rzecz funduszu systematycznie malały od 1,15 mln zł w 2006 r. do 0,68
mln zł w 2009 r. Jedynie w 2006 i 2007 r. przychody rzeczywiste przekraczały planowane, głównie za
przyczyną wpływów z tytułu wnoszonych opłat i kar
za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza. Analizując strukturę wpływów w latach 2006-2009, tak
jak w latach objętych poprzednim informatorem,
wyraźnie zaznacza się dominująca rola wpływów
z tytułu opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń
do powietrza, które stanowiły na ogół nieco powyżej
70% ogólnej sumy wpływów. Wyjątkiem jest tu rok
2007, w którym udział ten wyniósł 69,2%.
Analiza wydatków PFOŚiGW w omawianych latach 2006-2009 wskazuje, że realizacja wydatków
ulega dużym wahaniom, zarówno pod względem
struktury, stopnia wykonania, jak i pod względem
wartościowym. Dla porównania w 2007 r. stopień re-
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Rys. 1.1. Zbiorcze zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW w latach 2006-2009
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Rys. 1.2. Zbiorcze zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW w latach 2006-2009
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alizacji planu PFOŚiGW wyniósł 87% i osiągnął najwyższą wartość w omawianym okresie – 1,57 mln zł,
natomiast szczególnie niski poziom realizacji planu
zanotowano w 2009 r. – 43,3%, przy wydatkach kwotowych na poziomie ok. 0,6 mln zł. W latach 20062008 w strukturze wydatków PFOŚiGW dominowały wydatki związane z gospodarką odpadami. W
2009 r. niemal 50% wydatków funduszu przeznaczono na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. W latach 2006-2008 stosunkowo duże środki
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były również przeznaczane na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.

1.3 Inne źródła finansowania ochrony środowiska na terenie Wrocławia

Istotnym źródłem finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska są środki pomocowe
Unii Europejskiej. W wypadku Wrocławia szczególnie dużą rolę odegrał Instrument ISPA (środki przedakcesyjne), którego zobowiązania po wejściu Polski do Unii Europejskiej przejął Fundusz
Spójności. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja inwestycji w dwóch, szczególnie ważnych dla
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Tabela 1.1. Struktura przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2006-2009
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Źródło: Roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wrocławia za lata: 2006, 2007, 2008 i 2009
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Źródło: Roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wrocławia za lata: 2006, 2007, 2008 i 2009
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Tabela 1.2. Struktura przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2006-2009
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stanu środowiska obszarach, tj. w gospodarce odpadami oraz gospodarce wodno-ściekowej. Projekt
dotyczący pierwszego obszaru zatytułowany „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu – etap I”
(2000/PL/16/P/PE/018) realizowany był od I kwartału 2003 r., a ostateczny termin jego zakończenia wyznaczono na 31.12.2010 r. Projekt ten obejmował 2
główne zadania:
–– rekultywację składowiska odpadów „Maślice”, gdzie prace zasadnicze zakończone zostały w czerwcu 2008 r, a całkowity koszt zadania
wyniósł 20,4 mln euro,
–– budowę kompostowni odpadów zielonych,
zakończoną w bieżącym roku, o wartości
4,32 mln euro.
W ramach rekultywacji składowiska „Maślice”,
otoczono hałdę pionowym, podziemnym ekranem
izolującym w celu zabezpieczenia wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem, dodatkowo wzmocniono zbocza i uszczelniono je materiałem syntetyczno-mineralnym oraz obsypano warstwą kruszywa
i gruntu. Na potrzeby rekultywacji wykorzystano ok.
1 mln m sześc. gruntu i kruszywa. Dzięki rekultywacji odpady są składowane w sposób bezpieczny
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Ponadto, wybudowano system odgazowujący składowisko
(4 km rurociągów i 30 studni odgazowujących), zapobiegający niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego do atmosfery, co pozwoliło wyeliminować
emisję odorów, szczególnie uciążliwą dla mieszkańców okolicznych osiedli. Rekultywacja składowiska,
jak widać na poniższej fotografii, przyczyniła się także do poprawy estetyki składowiska i jego otoczenia.
Teren składowiska jest monitorowany i niedostępny
dla mieszkańców.
Fot. 1.1. Teren zrekultywowanego składowiska odpadów
„Maślice”

Autor: ZDiUM
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Kompostownia odpadów zielonych przy ul. Janowskiej jest inwestycją, która pozwoli na zmniejszenie
ilości gromadzonych na składowiskach odpadów
biodegradowalnych i osiągnięcie poziomów określonych przepisami Unii Europejskiej i krajowymi.
Odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji miejskich
terenów zielonych, trafiające dotychczas na składowiska, będą przerabiane i wykorzystywane do użyźnienia miejskich terenów zielonych. Kompostownia
będzie mogła przerobić 6 tys. t odpadów zielonych
rocznie. Poniżej zdjęcie obiektu.
Fot. 1.2. Teren ZBUOK przy ul. Janowskiej

Autor: ZDiUM

Drugi projekt zatytułowany „Poprawa jakości wody
we Wrocławiu – etap I” (2000/PL/16/P/PE/019) realizowany jest przez Gminę Wrocław od III kwartału
2001 r. Ze względu na złożony i szeroki zakres ostateczny termin zakończenia projektu wyznaczono na
31.12.2010 r. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne:
–– modernizację Zakładu Produkcji Wody „Na
Grobli”, zakończoną w 2008 r., całkowity koszt
zadania 25,62 mln euro,
–– budowę głównego kolektora Bystrzyca, zakończoną w 2003 r., całkowity koszt zadania
0,79 mln euro,
–– budowę głównego kolektora Ślęza VI zakończoną w 2005 r., całkowity koszt zadania
4,48 mln euro,
–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedla Stabłowice, zakończoną w 2007 r., całkowity koszt zadania 12,27 mln euro,
–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedla Złotniki, przewidywany termin zasadniczego zakończenia prac wyznaczono na lipiec 2010 r., całkowity koszt zadania 45,11 mln euro,
–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedli Muchobór, Oporów I, Klecina I, zakończoną w 2005 r.,
całkowity koszt zadania 6,28 mln euro,
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–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedla Oporów zakończoną w 2009 r., całkowity koszt zadania 27,93 mln euro,
–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedla Ołtaszyn, przewidywany termin zakończenia prac
wyznaczono na III kwartał 2010 r., całkowity
koszt zadania 42,9 mln euro,
–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina, zakończoną w 2008 r., całkowity koszt zadania
14,6 mln euro,
–– rozbudowę sieci kanalizacyjnej osiedli Brochów i Jagodno, termin zakończenia prac planowany jest na IV kwartał 2010 r., całkowity
koszt zadania 22,5 mln euro.
Kontynuacją etapu I jest realizowany przez MPWiK
Sp. z o.o. od 2004 r. projekt „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – etap II”. W ramach projektu realizowane były zadania związane z:
modernizacją magistralnej sieci wodociągowej; budową i modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlach Strachocin i Wojnów oraz rozbudową i modernizacją Wrocławskiej Oczyszczalni
Ścieków wraz z budową systemu przerzutowego.
Zgodnie z danymi MPWiK Sp. z o.o. w ramach
pierwszej grupy zadań zmodernizowano dotychczas
ok. 30 km magistral wodociągowych, ograniczając
ich awaryjność skutkującą brakiem dostaw wody
na dużym obszarze miasta. Modernizacja magistral
przyczynia się również do poprawy jakości wody
pitnej dostarczanej mieszkańcom Wrocławia z Zakładów Produkcji Wody „Na Grobli” oraz „Mokry
Dwór”. Zły stan techniczny sieci przesyłowej mógł
powodować pogorszenie smaku wody pitnej oraz
nadawać jej nieprzyjemny zapach. Na osiedlach Strachocin i Wojnów wybudowano ponad 18 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wybudowano ok. 7 km
sieci wodociągowej, a także wyremontowano ponad
17 km tej sieci i przyłączy wodociągowych. Rozbudowa i modernizacja WOŚ „Janówek”, realizowana w ramach trzeciej grupy zadań projektu, pozwoli na niemal dwukrotne zwiększenie przepustowości
oczyszczalni, dzięki czemu oczyszczalnia będzie mogła przyjąć ścieki z terenu całego miasta. Obecnie
w WOŚ oczyszczane są jedynie ścieki z lewobrzeżnej
części Wrocławia, a z prawobrzeżnej na Polach Osobowickich. W tym celu niezbędna jest budowa systemu przerzutowego ścieków z prawobrzeżnej części
Wrocławia oraz modernizacja przepompowni „Stary Port”. Rozbudowa WOŚ skutkować będzie wyłączeniem z eksploatacji przestarzałej i nieefektywnej
oczyszczalni „Ratyń”. Przewidywany koszt realizacji drugiego etapu programu „Poprawa gospodar-

ki wodno-ściekowej we Wrocławiu”, wynosić będzie
50,3 mln euro.
30 listopada 2009 r. MPWiK Sp. z o.o. złożyło
wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – etap
III” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Etap III stanowić będzie kontynuację obecnie realizowanego etapu II tego projektu. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 102,7 mln
zł. Etap III swoim zakresem obejmuje budowę sieci
kanalizacyjnej na osiedlach zlokalizowanych w północnej części Wrocławia: Osobowice, Kowale, Polanowice, Sołtysowice, Pawłowice, Widawa, Lipa
Piotrowska, Zakrzów. W ramach projektu przewiduje się rozbudowę kolejnych odcinków magistralnej sieci wodociągowej oraz rozbudowę i modernizację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
w pozostałych obszarach miasta Wrocławia. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na
rok 2015. Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu,
przy założeniu stopniowego spełniania wymogów
określonych polskim i unijnym prawem ochrony
środowiska oraz wypełnienia polskich zobowiązań
akcesyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. spełnienia wymogów dyrektyw unijnych dotyczących wody pitnej – 98/63/WE, 75/440/EWG,
80/778/EWG oraz dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Zgodnie z Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015
długość sieci kanalizacyjnej we Wrocławiu wynosi 1188 km, co daje wskaźnik skanalizowania miasta na poziomie 93,7%. Przewidywanym efektem realizacji etapu I omawianego powyżej projektu będzie
wzrost ogólnego wskaźnika skanalizowania Wrocławia z ok. 93% do 96%. Natomiast w wyniku realizacji
wszystkich projektów w zakresie gospodarki wodnościekowej w 2015 r. na terenie Wrocławia, zbiorczym
systemem kanalizacji objętych być powinno ok. 98%
mieszkańców, co z kolei stanowić będzie realizację
celu określonego w Krajowym Programie oczyszczania ścieków komunalnych i jednocześnie wymóg
Traktatu Akcesyjnego.

1.4. Zakres zadań i inwestycji związanych
z ochroną środowiska zrealizowanych w latach
2006-2009 na terenie Wrocławia

Przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 maja 2009 r. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
(M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501) wyznacza ramy dzia-
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łania i priorytety na kolejne lata w zakresie szeroko
pojętej ochrony środowiska. Cele założone w Polityce ekologicznej państwa uwzględniają również konieczność realizacji zobowiązań w zakresie ochrony środowiska zawartych w Traktacie Akcesyjnym.
Analiza potrzeb i kierunków inwestowania w niej zawarta wskazuje, iż w najbliższych latach głównymi
kierunkami inwestowania w dziedzinie ochrony środowiska będzie:
–– ochrona powietrza atmosferycznego,
–– ochrona wód i gospodarka wodna,
–– gospodarka odpadami,
–– cele dotyczące przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi, ochrony
przyrody, różnorodności przyrodniczej i krajobrazu, działalność badawczo-rozwojowa, monitoring i pozostała działalność.
Zapisy zawarte w Polityce Ekologicznej Państwa
przekładają się na działania lokalne w postaci odpowiednich programów i planów uchwalanych zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej omówiono
najważniejsze zadania zrealizowane dla Wrocławia
do końca 2009 r. w odniesieniu do poszczególnych
dokumentów związanych z ochroną środowiska,
w tym: Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem.
Spośród głównych działań określonych w Programie ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na
lata 2004-2015 w omawianym czteroleciu zrealizowano:
–– liczne działania edukacyjno-informacyjne organizowane przez Urząd Miasta i miejskie
jednostki budżetowe np. ZDiUM, (utworzony został Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy
Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM, na terenie miasta organizowane były różnego rodzaju konkursy np. fotograficzne i reporterskie,
przedstawiające stan środowiska Wrocławia;
przeprowadzono szkolenia i akcje edukacyjne
np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi),
–– w 2006 r. opracowano i wydano kolejny Informator o stanie środowiska Wrocławia,
–– działania związane ze zmniejszeniem emisji
na terenie miasta na podstawie Pilotażowego
programu rewitalizacji miasta Wrocławia przy
współudziale dystrybutora ciepła firmy Fortum
Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz wytwórcy
ciepła firmy Kogeneracja S.A. (w ramach programu przeprowadzono kompleksowe renowacje i wymiany instalacji grzewczych w kamienicach komunalnych i należących do wspólnot
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mieszkaniowych oraz przyłączeniu ich do sieci
ciepłowniczej),
–– dalsza rewitalizacja kolejnych kamienic prowadzona jest i będzie na podstawie przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia na
lata 2005-2006 i na lata 2007-2013,
–– działania termomodernizacyjne w Lotniczych
Zakładach Naukowych, hali należącej do firmy
Dozamel Sp. z o.o. oraz na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
–– w 2007 r. Zarząd Zasobu Komunalnego rozpoczął Program „100 kamienic” polegający na
sukcesywnym wykonywaniu remontów kamienic tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
zrealizowano kapitalny remont 83 kamienic,
–– w zakresie ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego poprzez poprawę nawierzchni na
najbardziej newralgicznych odcinkach dróg
zrealizowano m.in.: przebudowę pl. Grunwaldzkiego, przebudowę mostów Warszawskich, przebudowę ul. Jedności Narodowej,
pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Bolesława
Krzywoustego i Kromera, ul. Kwidzyńskiej,
modernizację wiaduktu w ciągu al. Armii
Krajowej (nad ul. Krakowską), przebudowę
ul. Krakowskiej, przebudowę ul. Grabiszyńskiej, przebudowę ul. Lotniczej,
–– powstały ekrany akustyczne przy al. Kochanowskiego i Karkonoskiej,
–– zadania inwestycyjne związane z gospodarką
wodno-ściekową i gospodarką odpadami w ramach projektów dofinansowanych z Funduszu
Spójności (w poprzednim rozdziale),
–– w 2006 r. uchwalono Powiatowy program
zwiększenia lesistości miasta Wrocławia.
Wśród kluczowych zadań związanych z Planem
gospodarki odpadami dla miasta Wrocławia w latach
2006-2009 należy wymienić:
–– inwestycje zrealizowane przez WPO ALBA
S.A.: nowoczesną linię do produkcji paliw alternatywnych (oddana do użytkowania
w 2007 r.) oraz nowoczesną instalację do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych,
–– inwestycję zrealizowaną przez CHEMEKOSystem: nowoczesną stację przeładunkową odpadów o wydajności 500 Mg/dobę (oddana do
użytkowania w 2009 r.),
–– rozpoczęcie budowy kompostowni odpadów
zielonych na Janówku (I etap Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych),
–– podjęcie skutecznych działań, mających na
celu uruchomienie miejskiego systemu moni-
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torowania odpadów (system ruszył w styczniu
2010 r.),
–– zmianę w 2007 r. wymagań w stosunku do
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe, w ślad za
tym wydawane są nowe zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, uwzględniające
obowiązek ograniczania masy odpadów biodegradowalnych, przekazywanych na składowiska oraz obowiązek przedkładania w ZDiUM
szczegółowych sprawozdań, dotyczących odbieranych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania,
–– prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz szkolenia w zakresie sposobów właściwego postępowania z odpadami,
–– uruchomienie zakładki informującej o możliwościach przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na stronie internetowej ZDiUM
–– opracowanie Aktualizacji planu gospodarki
odpadami na lata 2009-2012,
–– systematyczne działania związane z lokalizacją,
porządkowaniem i usuwaniem nielegalnych
składowisk odpadów (kontynuowanie akcji:
„Czyste osiedla”).
Kolejnym istotnym aspektem w zakresie ochrony
środowiska jest walka z hałasem. W tej dziedzinie na
początku 2008 r. zakończyły się prace związane z wykonaniem Mapy Akustycznej Wrocławia, a w marcu 2009 r. uchwalono Program Ochrony Środowiska
przed Hałasem dla miasta Wrocławia. Poniżej przedstawiono stan realizacji głównych zadań wymienionych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia:
–– w 2008 r. rozstrzygnięto przetargi na budowę
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW),
przy czym zadanie to zostało podzielone na:
■■ zadanie I: koszt brutto zł: 779 312 370,20,
termin: 5.12.2010 r.,
■■ zadanie IIA: koszt brutto zł: 76 781 702,11,
termin: 19.11.2010 r.,
■■ zadanie IIB: koszt brutto zł: 2 058 107 021,34,
termin: 15.06.2011 r.,
–– obecnie trwają prace przy budowie Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu
na odcinku od mostu Milenijnego do ul. Żmigrodzkiej, koszt brutto zł: 257,5 mln; termin
zakończenia prac przewidywany jest na I kwartał 2011 r.,
–– zakończona została przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Traugutta do al. Armii

Krajowej wraz z wymianą nawierzchni i budową ekranów akustycznych, prace zakończyły
się w sierpniu 2009 r., łączny koszt zamknął się
kwotą 59 083 420,92 zł,
–– w grudniu 2009 r. zakończona została przebudowa ul. Grabiszyńskiej na odcinku od ul.
Pereca do pl. Srebrnego, łączny koszt prac zamknął się kwotą 33,7 mln zł,
–– zakończona została budowa ekranów akustycznych przy ul. Karkonoskiej.
Poprawie klimatu akustycznego służą również zrealizowane na terenie miasta inwestycje polegające na
wymianie nawierzchni dróg oraz kompleksowe remonty i przebudowa układów komunikacyjnych.

STRESZCZENIE

Jak wynika z danych zamieszczonych w niniejszym
rozdziale, w latach 2006-2009 nastąpiła intensyfikacja realizacji różnych inwestycji związanych z poprawą jakości środowiska na terenie miasta. Szczególny
nacisk położono na działania związane z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową oraz poprawą infrastruktury komunikacyjno-drogowej, co
przekłada się na poprawę klimatu akustycznego miasta i zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu. Należy przypuszczać, że w kolejnych latach działania te będą kontynuowane, a stan środowiska na
terenie Wrocławia będzie ulegał systematycznej poprawie.

ABSTRACT

The data provided in the chapter shows that various
investments related to environmental improvement
the city were pursued in 2006 – 2009 intensively.
Waste management, water and sewage management
and the improvement of transport and road infrastructure were especially vital which translates into
the city’s improved acoustic climate and reduced adverse noise impact. It is assumed that the actions will
be continued in the following years and the condition of the environment in Wrocław will be gradually ameliorating.
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Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia
(Uchwała Nr XXXIII/2301/05 RMW z dnia 20
stycznia 2005 r.).
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia na lata 2009-2012 (Uchwała Nr
XLV/1361/10 RMW z dnia 21 stycznia 2010 r.).
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla
miasta Wrocławia (Uchwała Nr XXXII/1090/09
RMW z dnia 19 marca 2009 r.).
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016 (M.P. z 2009 r. Nr 34,
poz. 501.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2003 r.
Aktualizacja Krajowego Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, grudzień 2003 r.
Strony internetowe: 
www.mpwik.wroc.pl
www.wroclaw.pl
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Właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa i od preferowanych stylów życia. Edukacja
ekologiczna (edukacja środowiskowa) jest to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „Myśleć globalnie – działać lokalnie”. W potocznym rozumieniu edukacją ekologiczną są wszelkie formy działalności skierowanej
do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na
poziom świadomości, propagowanie konkretnych
zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego,
upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.
Edukacja ekologiczna w formalnym systemie nauczania prowadzona jest w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, liceach technicznych, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach pomaturalnych i policealnych oraz na uczelniach wyższych.
Edukację nieformalną prowadzą natomiast: pozarządowe organizacje ekologiczne, centra edukacji
ekologicznej, parki krajobrazowe, samorządy terytorialne, wojewódzkie służby ochrony środowiska, kościoły i ruchy religijne.
W zreformowanym systemie oświaty tematyka ekologiczna pojawia się w programach nauczania w postaci bloków tematycznych w zależności
od poziomu kształcenia. Na terenie Wrocławia sieć
szkół promuje ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”,
którego celem jest propagowanie i odpowiednie
ukierunkowanie działań w zakresie ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach. Ponadto dzieci
i młodzież mogą uczestniczyć w różnych programach, warsztatach, pogadankach, konkursach, które są organizowane przez: wydziały Urzędu Miasta, POE, DZPK, czy Lasy Państwowe. Z edukacją
szkolną ściśle wiąże się również działalność Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
WCDN, będącego jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie budżetowej oraz
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pełniącego
nadzór pedagogiczny nad działaniami w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach. Propagowanie odpowiedniej prośrodowiskowej wiedzy wśród
studentów różnych specjalności realizują we Wrocławiu m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia
Medyczna, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski.
Organizowaniem spraw związanych z prowadzeniem placówek oświatowych zajmuje się Wydział
Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. W jego gestii
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leży dofinansowanie różnych form wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, w tym tzw. zielonych szkół, promowanie osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach
wiedzy i umiejętności, prowadzenie programów stypendialnych czy przekazywanie do szkół informacji
na temat nowości z zakresu ekologii. Działania wydziału obejmują również współpracę z organizacjami i jednostkami, takimi jak: Polski Klub Ekologiczny we współpracy z Fundacją EURONATUR z Bonn,
Wydział Środowiska i Rolnictwa w zakresie ochrony
kasztanowców, ścieżek ekologicznych, Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty w ramach projektu „Ziemia dla
wszystkich” oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie „Wrocławskie dzieci uczą się segregować śmieci” organizowanego od
września 2004 r. w kilkunastu wrocławskich placówkach oświatowych.
Do 2008 r. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
działała Sekcja Informacji o Środowisku, która miała na celu obsługę wydziałowego ośrodka edukacji
ekologicznej, promowanie i wdrażanie do placówek
oświatowych programów edukacyjnych, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, rozpowszechnianie wiedzy i informacji
o środowisku oraz koordynowanie działań z zakresu
edukacji ekologicznej.
Podstawową formą realizacji aktywnych metod
edukacyjnych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą było prowadzenie zajęć na ścieżkach dydaktycznych. Do zrealizowanych ścieżek ekologicznych
we Wrocławiu należą: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Jarnołtów – Ratyń oraz ścieżka przyrodnicza
im. prof. Anieli Krawiecowej.
Na początku roku 2009 r. Sekcja Informacji o Środowisku została przeniesiona do Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z zadaniami, które dotychczas były realizowane przy Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Działania związane z prowadzeniem różnych
form doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji
środowiskowej i ekologicznej, poprzez szkolenia, zajęcia terenowe, warsztaty, konserwatoria i wykłady
w zakresie edukacji ekologicznej, od początku lat 90.
prowadzone są przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we
Wrocławiu (DCDN). W ostatnich latach DCDN
był organizatorem szkoleń, takich jak: „Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie”, „Przez edukację ekologiczną do zrównoważonego rozwoju”, „Edukacja chemiczna a wychowanie
dla środowiska. Seminarium przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli chemii”, „Projekty edukacyjne jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej

w edukacji ekologicznej”, „Dolnośląska sieć szkół
promujących ekorozwój »Ziemia dla wszystkich«”,
„Edukacja ekologiczna na szlakach ścieżek dydaktycznych Karkonoskiego Parku Narodowego”, „Edukacja ekologiczna w terenie jako jedna z form integracji międzyprzedmiotowej dla realizacji zadań
zrównoważonego rozwoju”, „Wykorzystanie form
teatralnych w integracji ze środowiskiem lokalnym
oraz filmów w edukacji ekologicznej”, „Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na ekosystemy górskie
Karkonoszy i Gór Izerskich”.
Ważną rolę w edukacji ekologicznej na terenie
Wrocławia odgrywa również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu (RDLP we
Wrocławiu). Doświadczenie kadr w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej wywołuje duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W planach
RDLP znajduje się organizacja m.in.: warsztatów dla
osób niepełnosprawnych, konkursów plastyczno-literackich, działalność wydawnicza czy też tworzenie
„zielonych szkół” w obiektach RDPL (jak np. Bank
Genów w Kostrzycy) i ścieżek dydaktycznych (Międzygórze, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Stawy Milickie).
Kolejną instytucją jest Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych, który w ramach edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, a także społeczności
lokalnych prowadzi zajęcia edukacyjne, jest organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów
i akcji o tematyce ekologicznej. W 2009 r. w ekologicznych zajęciach edukacyjnych, prowadzonych
przez pracowników w poszczególnych oddziałach na
terenie województwa dolnośląskiego, uczestniczyło
łącznie 16 121 osób.
Zakres tematyczny obejmował formy ochrony
przyrody w Polsce, zwierzęta leśne, rozpoznawanie
drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, walory
przyrodnicze poszczególnych parków krajobrazowych.
Edukacja ekologiczna prowadzona w DZPK
O/Wrocław realizowana jest zarówno w terenie,
w dwóch parkach krajobrazowych tj. Ślężańskim
Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, jak i na terenie szkół. DZPK prowadzi
również zajęcia interaktywne z wykorzystaniem głosów ptaków i okazów spreparowanych zwierząt.
Pracownicy parku uczestniczą także w cyklicznych imprezach poświęconych promocji walorów
przyrodniczych i turystycznych regionu. Najważniejszymi wydarzeniami są np. w Ślężańskim Parku
Krajobrazowym Rajd OHP połączony z akcją sprzątania szlaków turystycznych oraz akcja „Czysta Ślęża” współorganizowana z UMiG w Sobótce. Od kilku
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lat prowadzona jest „Akcja Żaba” – akcja aktywnej
ochrony płazów, polegająca na budowie płotków
ograniczających dostawanie się zwierząt na jezdnię
oraz przenoszenia płazów do miejsc rozrodu.
Do istotnych jednostek z zakresu edukacji ekologicznej należą również Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
(ZDiUM), którego głównym celem jest organicznie
uciążliwości środowiskowych związanych z powstawaniem odpadów oraz Straż Miejska Wrocławia, która podjęła działania mające na celu przeciwdziałanie
degradacji środowiska naturalnego na terenie Wrocławia, poprzez aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań o charakterze proekologicznym,
czy też likwidowanie istniejących nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Wrocławia.
ZDiUM w ramach programu „Czyste miasto” organizuje dwie kampanie skierowane do mieszkańców
Wrocławia. „Czyste osiedla” to akcja organizowana
od 2003 r., mająca na celu zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk i osiąganie coraz lepszych efektów w aspekcie utrzymania czystości w mieście. Akcja Sprzątanie Świata należy do zadań WSR, jednak
realizowana jest przy pomocy ZDiUM-u. Celem tej
akcji jest propagowanie wszelkich zachowań mieszkańców, w myśl hasła: „Świat sam sobie nie da rady
– segregujmy więc odpady”. W sprzątaniu świata biorą udział uczniowie wrocławskich placówek oświatowych różnych poziomów kształcenia (zaczynając
od przedszkoli po szkoły średnie), rady osiedli oraz
inne grupy organizacyjne. ZDiUM zapewnia rękawice ochronne, różnokolorowe worki na odpady w celu
prawidłowego ich segregowania, oraz odbiór śmieci
z punktów zbiorczych.
Od 1998 r. prowadzony jest przez miasto Wrocław, za pośrednictwem ZDiUM, system selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych przydatnych do
odzysku. Obecnie na terenie Wrocławia jest rozstawionych kilkadziesiąt zestawów 3-pojemnikowych
oznaczonych różnymi kolorami, przeznaczonych do
selektywnego gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego. Interaktywna mapa na stronach ZDiUM umożliwia
mieszkańcom Wrocławia selektywną zbiórkę materiałów opakowaniowych i odnalezienie najbliższego
punktu zbiórki odpadów w pobliżu miejsca zamieszkania.
Akcja „Wiosenne porządki” organizowana przez
Straż Miejską Wrocławia prowadzona jest w mieście
od 2001 r. przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Wrocławia, Radami Osiedli, WŚiR UM,
ZDiUM. Młodzież szkolna wraz z dziećmi porządkuje
miejsca publiczne oraz tereny zielone, usuwa odpady
nagromadzone w niedozwolonych miejscach.
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Zajęcia edukacyjne „Ekologia dla każdego” są
organizowane przez Straż Miejską we współpracy z WŚiR UM i placówkami oświatowymi. Zajęcia
przybierają formę prelekcji z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych i konkursów.
Ponadto utworzony w Straży Miejskiej „Eko-patrol”
zapewnił prowadzenie działań, takich jak: kontrolowanie właściwych podmiotów czy też przeciwdziałanie nieprzestrzegania zasad i przepisów dotyczących
racjonalnego gromadzenia odpadów i ochrony środowiska. Jedną z głównych atrakcji miasta, związanych z edukacją i zdobywaniem informacji o otaczającym nas świecie oraz środowisku naturalnym jest
wrocławskie ZOO. Dzięki licznym akcjom, kampaniom, pracom naukowo-hodowlanym, wrocławskie
ZOO propaguje wiedzę o różnych gatunkach żyjących nie tylko w naszym kraju. Wrocławskie ZOO
istnieje od 1865 r. i jest najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce. Kolekcja zwierząt ZOO we Wrocławiu jest największa w Polsce i wynosi ponad 4000
osobników. Ogród zoologiczny we współpracy ze
Schroniskiem Bezdomnych Zwierząt przyjmuje od
mieszkańców Wrocławia zwierzęta egzotyczne, które
nie mogą być hodowane w domach prywatnych. W
2003 r. utworzono „Azyl dla zwierząt zatrzymanych
przez urzędy celne”. Jest to pierwszy obiekt w Polsce,
który został oddany na potrzeby zwierząt zabieranych przez służby graniczne.
Pozaszkolną edukację ekologiczną prowadzą również fundacje i organizacje pozarządowe, które mają
szeroką i różnorodną ofertę programową. Na terenie
Wrocławia aktywną działalność związaną z edukacją ekologiczną prowadzą organizacje pozarządowe,
takie jak: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne,
Ośrodek Edukacji Makrobiologicznej, Liga Ochrony Przyrody (LOP), Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Stowarzyszenie Eko Idea,
Stowarzyszenie Eko-Unia, Stowarzyszenie Działań
Ekologicznych, Polski Klub Ekologiczny, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju i in.
Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne wypracowała unikatowy model edukacji alternatywnej w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej, w którym
konteksty ekologiczne są wyznacznikiem edukacji,
a którego priorytetem jest Wrocławska Szkoła Przyszłości. Szkoła ta staje się drogą aktywnego odkrywania przez dzieci ekologicznego porządku życia.
Fundacja ta jest znana w kraju i na świecie ze swoich projektów edukacyjnych, które łączą w sposób
twórczy inspiracje artystyczne (malarskie i teatralne) z problemami edukacji ekologicznej. Wśród jej
najciekawszych prac można wymienić m.in.: Salony
Edukacji Ekologicznej Natura, warsztaty edukacyj-
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ne „Zgoda z naturą”, „Mniszek lekarski”, „Głos dzieci”, „W rytmie słońca”, publikacje takie jak „Edukacja
z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map”, „Dzieci w labiryncie świata”.
Liga Ochrony Przyrody (LOP) jest ogólnopolskim
stowarzyszeniem, którego celem jest ochrona przyrody głównie poprzez kształtowanie wrażliwości człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno
przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody
stanowiącej część ochrony środowiska. LOP prowadzi szeroką i znaczącą działalność wydawniczą, znaną
z wielu ciekawych publikacji książkowych, plansz tematycznych, plakatów, kalendarzy, zakładek, a szczególnie miesięcznika „Przyroda Polska” z wkładką
„Biuletyn EKO-edukacyjny”. LOP organizuje także
liczne konkursy, wystawy, wycieczki, obejmuje ochroną prawną tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Restituta”.
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” (PTPP) to organizacja działająca na terenie całej
Polski, której wyłącznym celem jest realizacja, określonych statutem zadań ze strefy ekologii, ochrony zwierząt czy ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działania edukacyjne prowadzone na terenie Wrocławia
przez PTPP „pro Natura” to m.in.: Dzień Bociana oraz
wystawa prac plastycznych, doroczne kursy znajomości nietoperzy, spotkania przyrodników z dziećmi
i młodzieżą, Program Edukacyjny BOCIAN – nagrodzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Stowarzyszenie Działań Ekologicznych prowadzi
i organizuje własne placówki oświatowe i wychowawcze, popularyzuje wiedzę o ekologii poprzez liczne
wykłady, spotkania i kursy. Stowarzyszenie powołało
m.in. Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu,
które jest szkołą pomaturalną, kształcącą w systemie dziennym, zaocznym i w trybie kontrolowanym.
Studium Edukacji Ekologicznej zorganizowało w latach 2006-2010 cykl szkoleń dla mieszkańców Wrocławia pt. „Produkty ekologiczne – zdrowe jedzenie”,
„Profilaktyka zdrowia – zdrowy kręgosłup”, „Wizualizacje terapeutyczne”, „Zdrowie psychiczne rodziny – terapia systemowa”, roczny cykl szkoleń „Zdrowie natura – Yoga, Tai chi, Chi kung”.
Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest społeczną, pozarządową organizacją ekologiczną, która powstała w roku 1980 w Krakowie. Działalność Polskiego
Klubu Ekologicznego – Okręg Dolnośląski obejmuje
szeroki wachlarz tematyczny i prowadzona jest w formie projektów edukacyjnych, organizacji konferencji, seminariów i warsztatów, interwencji w sprawach

zagrażających środowisku, opiniowania projektów
dokumentów i przygotowywania stanowisk. Najważniejsze programy i działania z ostatnich lat to m.in.
projekt „Rośliny inwazyjne zagrożeniem dla bioróżnorodności Dolnego Śląska”, realizowany od maja
2008 r. do stycznia 2009 r., czy też „Walczymy z bolszewikiem – zagrożenie roślinami inwazyjnymi”, realizowany w 2007 r.
W ramach Programu edukacyjno-energetycznego realizowany jest od 2005 r. w czasie trwania
roku szkolnego „Projekt 50/50 – bezinwestycyjne
oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy”  (obecnie trwa jego VI edycja) i projekt „Oszczędność energii światełkiem w tunelu”
(2009 r.). Co roku w projekcie uczestniczy 60-75 jednostek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), w tym ok.
40 jednostek z Wrocławia. Co roku w projekcie bierze udział ponad 1200 osób (uczniowie i przedszkolaki, nauczyciele i przedstawiciele administracji).
Oprócz niepodważalnego efektu edukacyjno-wychowawczego, projekt ten przynosi też efekty ekologiczne i finansowe w postaci zaoszczędzonej energii
(mniejsze rachunki) oraz zmniejszenia obciążenia
środowiska m.in. emisją CO2. Podsumowanie wyników każdej edycji projektu oraz referaty wygłoszone
na seminariach wydawane są w formie broszury PKE
OD pt. „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii”.
W ramach wspierania ruchu rowerowego PKE OD
realizował projekt „Dlaczego rower?” (maj-październik 2007 r.), którego celem było upowszechnienie
roweru jako środka transportu. Zorganizowane zostało seminarium (28.09.2007 r.) nt. „Rozwiązania
usprawniające ruch rowerowy w mieście” z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, zarządów dróg, przewoźników, organizacji pozarządowych i rowerzystów.
W latach 2006-2009 PKE OD zorganizował konferencję pt. „Rośliny inwazyjne szlaków komunikacyjnych. Zagrożenia, zwalczanie, profilaktyka” (2009 r.),
konferencję – debatę pt. „Energetyka jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie?” (2007 r.), konferencję
nt. „Radon w środowisku życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska” (2006 r.), seminarium pt.
„Nowe wyzwania w ochronie środowiska” w ramach
obchodów jubileuszu 25-lecia okręgu (2006 r.).
Kolejną organizacją jest Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, której misją jest, jak sama nazwa
wskazuje, zrównoważony rozwój Dolnego Śląska,
uwzględniający potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego. Jednym z priorytetów fundacji są działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny
Odry. Dla realizacji tego celu Dolnośląska Fundacja

2. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Ekorozwoju współpracuje z innymi organizacjami
pozarządowymi w ramach koalicji „Czas na Odrę!”.
Na terenie Wrocławia Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju prowadzi działania z zakresu: edukacji ekologicznej (akcje edukacyjne, pokazy w szkołach),
gospodarki odpadami (propagowanie i wspieranie
recyklingu: puszek aluminiowych, zużytych baterii,
makulatury czy olejów przepracowanych, likwidacja
PCB), ochrony przyrody (promocja, działania bezpośrednie, ekspertyzy), oszczędzania energii (odnawialne źródła energii, doradztwo energetyczne, konsultacja w zakresie termomodernizacji), promocji
zrównoważonej konsumpcji (ekojarmarki, wystawy),
transportu zrównoważonego (promocja i monitoring ruchu rowerowego, budowa parkingów rowerowych). Fundacja prowadzi działalność wydawniczą,
wydając od 1995 r. kwartalnik ekologiczny „Kropla”,
który trafia do wszystkich wrocławskich szkół i liderów ekologicznych. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju prowadzi również największy ekologiczny portal
internetowy, „Zielona Brama” – www.eko.org.pl oraz
tworzy programy radiowe i filmy. Organizowane są
także happeningi i akcje takie jak: Sprzątanie Świata,
Dni Ziemi, Dni Ochrony Środowiska czy też Dni bez
Samochodu.
Edukacja ekologiczna prowadzona jest również
przez placówki muzealno-naukowe. Najbardziej aktywny jest wśród nich Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Jego działanie, koncentrujące się głównie na
tematach przyrodniczych, przybiera formę wystaw
tematycznych, publikacji, szkoleń. W ogrodzie znajdują się etykiety zawierające opis rośliny i informację
o jej zagrożeniu wyginięciem. W terenie i w szklarniach ustawionych jest około 240 tablic dydaktycznych z opisem wyjątkowo ciekawych gatunków
roślin, rodzin i wielu pasjonujących zjawisk fizjologicznych zachodzących w życiu rośliny. Dodatkowo
wprowadzane są tzw. znaki aktualności zwracające
uwagę na szczególnie pięknie prezentującą się w danym okresie roślinę. W ogrodzie możemy spotkać 29
pomników przyrody, oznaczonych przepisowymi tabliczkami. W terenie, w Dziale Edukacji Przyrodniczej, prezentowane są m.in. kolekcje roślin objętych
ochroną prawną, kolekcje roślin z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin czy też możliwości i sposoby kompostowania. Organizowane są również plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz liczne wystawy
fotograficzne. Ogród Botaniczny we Wrocławiu cieszy się dużą popularnością, dlatego działalność edukacyjna prowadzona na jego terenie ma szczególnie
duże znaczenie.
Ważną działalność edukacyjną prowadzą również
media. Edukacja ekologiczna w telewizji realizowana
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jest przede wszystkim w formie cyklicznych programów. Ośrodek Wrocławski TVP był pod koniec lat
90. znany w kraju z programu ekologicznego „Zielonym do góry”. Teraz zastąpiły go programy: „Goniec
regionalny”, „Goniec ekologiczny”, „Europa tu”.
Edukacja ekologiczna w programach radiowych
większości stacji sprowadza się do bieżącej działalności informacyjnej. Wyjątkiem są Polskie Radio
Wrocław prowadzące cykliczne audycje (np. Zielonym do Unii, Ptasie Radio) i Radio Rodzina.
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale podano na podstawie danych: Urzędu Miasta Wrocławia http://www.um.wroc.pl; Aktualizacji programu
ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata
2004-2015 oraz informacji uzyskanych od pozarządowych organizacji ekologicznych.

STRESZCZENIE

Skuteczna ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa. Edukacja ekologiczna jest to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania
środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „Myśleć globalnie – działać lokalnie”. Edukacja ekologiczna we Wrocławiu prowadzona jest praktycznie
na każdym poziomie nauczania: w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz na
uczelniach wyższych, poprzez organizowanie zajęć,
konkursów, warsztatów, wyjazdów na „zielone szkoły”, programów stypendialnych. Edukację nieformalną prowadzą natomiast: pozarządowe organizacje ekologiczne, centra edukacji ekologicznej, parki
krajobrazowe, samorządy terytorialne, wojewódzkie
służby ochrony środowiska i in., organizując akcje
porządkowe, konkursy, konferencje czy też prowadząc portale internetowe.

ABSTRACT

Effective environmental protection depends on the
society’s awareness. Environmental education is the
notion of educating and raising the society in the
spirit of environmental care according to the slogan
“think globally – act locally”. Environmental education in Wrocław has been held almost for every tier of
education: kindergartens, primary schools, gymna-
siums, secondary schools and universities, by organising events, competitions, workshops, school trips and
scholarship programmes. Informal education is offered by: environmental NGOs, environmental edu-
cation centres, landscape parks, local authorities,
Voivodeship environmental conservation service and
other entities organising cleaning campaigns, competitions, conferences or hosting their websites.
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