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CHAPTER II

II
RODOWISKA

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Uwagi ogólne

General notes

Dzia prezentuje statystyczn charakterystyk
problemów zagro enia i ochrony rodowiska oraz
gospodarki wodnej.
1. Informacje o stanie i kierunkach wykorzystania powierzchni województwa ujmowane s
wed ug form w adania i grup rejestrowych w oparciu o now ewidencj gruntów wprowadzon rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Nowa ewidencja gruntów wprowadzi a ró nice
zakresowe w stosunku do lat poprzednich, polegace g ównie na w czeniu do u ytków rolnych:
gruntów rolnych zabudowanych (dotychczas ujmowanych w pozycji grunty zabudowane i zurbanizowane), gruntów pod stawami (ujmowanych w pozycji wody ródl dowe stoj ce) oraz rowów (które
stanowi y odr bn pozycj ).
Dane o gruntach rolnych i le nych wy czonych na cele nierolnicze i niele ne dotycz
gruntów, za które pobrano nale no ci i op aty
w trybie ustawy z dnia 3 II 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i le nych (Dz. U. Nr 16, poz. 78)
z pó niejszymi zmianami, która chroni wszystkie
grunty rolne zaliczone do klas bonitacyjnych l-III
oraz grunty rolne klas bonitacyjnych IV-VI wytworzone z gleb organicznych, nie uwzgl dnia natomiast gruntów klas V-VI wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego.
Klasy bonitacyjne u ytków rolnych okre laj
jako u ytków rolnych pod wzgl dem przydatnoci do produkcji rolniczej; klasa l oznacza najwy sz warto rolnicz , klasa VI – najni sz . Grunty
przeznaczone pod zalesienia oznaczono symbolami: orne – RZ; pastwiska – PsZ.
2. Dane o gruntach zdewastowanych i zdegradowanych wymagaj cych rekultywacji i zagospodarowania dotycz gruntów, które utraci y
ca kowicie warto ci u ytkowe (grunty zdewastowane) oraz gruntów, których warto u ytkowa zmala a w wyniku pogorszenia si warunków przyrodniczych lub wskutek zmian rodowiska oraz dziaalno ci przemys owej, a tak e wadliwej dzia alnoci rolniczej (grunty zdegradowane).
Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub
przywróceniu gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym warto ci u ytkowych lub przyrodniczych przez w ciwe ukszta towanie rze by terenu, poprawienie w ciwo ci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie
lub zbudowanie niezb dnych dróg.

Chapter presents statistical characteristics of
threats to environment, environment protection and
water management.
1. Information regarding the status and use of
voivodship land is classified according to ownership ship and register groups, according to
a new land register as a result of the decree of the
Minister of the Ministry of Regional Development
and Construction from 29 III 2001 in regard to the
registration of land and buildings (Journal of Laws,
No. 38, item 454).
A new land register introduced differences in regard to scope in relation to previous years, primarily consisting in the inclusion of built-up agricultural
land (which to date was included in the item “builtup and urbanised land”), land under ponds (included in the item “standing inland water”) as well
as ditches (which accounted for a separate item),
in agricultural land.
Data regarding agricultural and forest land
designated for non-agricultural and non-forest
purposes concern land, for which payments and
fees collected, based on to the Law on Agricultural
and Forest Land Protection, dated 3 II 1995 (Journal
of Laws No. 16, item 78) with later amendments,
which protects all agricultural land included in
quality classes I-III, as well as agricultural land
included in quality classes IV-VI, comprised of organic soils. It does not, however, include land of V-VI
quality classes, originating from mineral-derived soils.
Quality classes of agricultural land describe
the quality of land in terms of value to agricultural
production; class I corresponds to the highest
agricultural value and class VI to the lowest. Land
designated for afforestation is given the following
symbols: RZ – for arable land and PsZ – for pastures.
2. Data regarding devastated and degraded
land requiring reclamation and management
concern land which has completely lost its utility
value (devastated land) and land, the utility value
of which has declined, due to a worsening in natural conditions or environmental changes and industrial activity as well as to inappropriate agricultural
practices (degraded land).
Reclamation of land consists in the restoration
or assigning a utility or natural value to devastated
or degraded land through appropriate landscaping,
improving physical and chemical properties, regulating waterways, regenerating soils, strengthening
scarps as well as constructing or reconstructing
necessary roads.

Bezpiecze stwo publiczne
Zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych polega na wykonaniu odpowiednich zabiegów umo liwiaj cych wykorzystanie tych gruntów
dla celów rolniczych, le nych, komunalnych i innych.
3. Informacje o poborze i zu yciu wody dotycz :
1) w pozycji „na cele produkcyjne (poza rolnictwem, owiectwem, le nictwem oraz rybo ówstwem i rybactwem)” – jednostek organizacyjnych wnosz cych op aty za pobór z uj
w a3
snych rocznie 5 dam i wi cej wody podziemnej
3
albo 20 dam i wi cej wody powierzchniowej lub
3
odprowadzaj cych rocznie 20 dam i wi cej
cieków. Dane o poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ci nie obejmuj wód
pochodz cych z odwadniania zak adów górniczych
odprowadzonych do odbiornika bez wykorzystania.
Od 2003 r. uwzgl dnia si w województwach
nadmorskich wielko
poboru z morskich wód
wewn trznych, które obejmuj na terenie województwa pomorskiego:
Zatoki Gda skiej zamkni
lini
cz
- cz
okre lone punkty geograficzne na Mierzei Helskiej i Mierzei Wi lanej;
- cz
Zalewu Wi lanego, znajduj
si na poudniowy zachód od granicy pa stwowej mi dzy
Rzeczypospolit Polsk a Rosj na tym Zalewie;
- wody portów okre lone od strony morza lini
cz
najdalej wysuni te w morze sta e
urz dzenia portowe, stanowi ce integraln cz
systemu portowego.
2) w pozycji „nawodnienia w rolnictwie i le nictwie
oraz nape nianie i uzupe nianie stawów rybnych”
– jednostek organizacyjnych rolnictwa, le nictwa
i rybactwa zu ywaj cych wod na potrzeby nawadniania gruntów rolnych i le nych o powierzchni od 20 ha oraz na potrzeby eksploatacji
stawów rybnych o powierzchni od 10 ha;
3) w pozycji „eksploatacja sieci wodoci gowej”
– wszystkich jednostek nadzoruj cych prac
sieci wodoci gowej (w tym równie spó dzielni
mieszkaniowych, spó ek wodnych, zak adów
us ug wodnych, zak adów pracy itd.).
4. Stan czysto ci rzek podaje si w oparciu
o wyniki pomiarów prowadzonych w sta ych przekrojach pomiarowo-kontrolnych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony rodowiska. Klasyfikacji poziomu czysto ci wód dokonuje si na podstawie
normatywów dopuszczalnych st
wska ników
zanieczyszczenia, okre lonych rozporz dzeniem
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 5 XI 1991 r. (Dz. U. Nr 116,
poz. 503) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków,
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Development of reclaimed land is based on
undertaking appropriate measures, which enable
to use that land for agricultural, forest, municipal
and other purposes.
3. Information regarding water withdrawal and
consumption concerns:
1) in the item “for production purposes (excluding
agriculture, hunting, forestry and fishing)” – organizational entities making payments for the
3
annual withdrawal of 5 dam or more of under3
ground water, or 20 dam or more of surface water from their own sources, or discharging
3
20 dam or more of waste water annually. Data
regarding water withdrawal for needs of the national economy and population do not include
water coming from irrigation of mines, which is
discharged to reservoir without further use. Since
Since 2003 is considered in seaside voivodships
largeness withdrawal with internal waters, which
including in pomorskie voivodship area:
- a part of Gulf of Gda sk enclosed by the line
conected specific geografical points on the Hel
Peninsula and on the Wis a Peninsula;
- a part of Wis a Bay situated to the northern
west of the national border between the
Republic of Poland and Russian Federation on
the Bay;
- ports waters definited from the sea side by a line
connecting the furthest extended in the sea port
stationary installations constituting an integral
part of the port system.
2) in the item “irrigation in agriculture, forestry and
fishing as well as filling and completing fishponds” – agricultural, forest and fishing organizational entities, consuming water for irrigating
agricultural or forest land of 20 ha or more in
area, and for the purpose of exploiting fishponds
of 10 ha or more in area;
3) in the item “exploitation water-line system“ – all
entities responsible for the management of the
water-line system (including housing co-operatives,
water companies, waterworks and workplaces).
4. Purity for the surface rivers is specified according to the results of measurements conducted
in the permanent control points by the Voivodship
Inspectorate of Environmental Protection. Water is
classified according to permitted levels of pollutants concentration, determined by the decree of
the Minister of the Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry dated
5 XI 1991 (Journal of Laws No. 116, item 503) on
water classification and conditions applying to the

jakim powinny odpowiada cieki wprowadzane do
wód lub do ziemi. Ocen stanu zanieczyszczenia
wód wyra a si zaliczeniem odcinków rzek do
poszczególnych klas czysto ci. O d ugo ci odcinka
rzeki zakwalifikowanego do odpowiedniej klasy czysto ci wód decyduje wska nik okre laj cy najwy sze
przekroczenie dopuszczalnego zanieczyszczenia.
5. Informacje o stanie czysto ci jezior podano
na podstawie wyników bada monitoringowych.
Klasy czysto ci wód jezior okre lono wed ug systemu oceny jako ci jezior (opracowanego w Instytucie Ochrony
rodowiska), w którym dobór
wska ników i ich normatywy s dostosowane do
specyfiki wód jezior, a o ogólnej ocenie wód jeziora
decyduj
wszystkie uwzgl dnione wska niki:
fizyczne, chemiczne i biologiczne; ponadto wska nik: sanitarny (miano coli), normatyw zdrowotny
(niektóre metale i pestycydy) oraz terenowe obserwacje biologiczne ( ni cie ryb lub gini cie
innych organizmów wodnych) posiadaj rang
wska ników weryfikuj cych klas czysto ci okrelon na podstawie pozosta ych oznacze .
6. Informacje o ocenie sanitarnej wodoci gów
i studni oraz jako ci wody pobieranej z tych
urz dze od 2001 r. opracowano w nowym uj ciu
(nieporównywalnym z latami poprzednimi) zgodnym z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
4 IX 2000 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 937); dane opracowano na podstawie wyników bada terenowolaboratoryjnych wykonanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Na podstawie wyników
analiz fizyczno-chemicznych i bada bakteriologicznych wyró nia si dwie kategorie urz dze
– dostarczaj ce wod dobr (tj. odpowiadaj
wymaganiom sanitarnym) i dostarczaj ce wod z
(tj. niespe niaj
wymaga sanitarnych).
7. Dane o ciekach dotycz
cieków odprowadzonych do wód (do 2002 r. – do wód powierzchniowych) lub do ziemi przez jednostki okre lone
w ust. 3, pkt 1) i 3). Do tych samych jednostek
odnosz si dane o wyposa eniu w oczyszczalnie cieków.
Jako cieki wymagaj ce oczyszczania przyj to cieki odprowadzane sieci kana ów lub rowów
otwartych bezpo rednio do wód lub do ziemi, lub
do sieci kanalizacyjnej z jednostek produkcyjnych
cznie z zanieczyszczonymi wodami ch odniczymi; jak równie
cznie z zanieczyszczonymi wodami z odwadniania zak adów górniczych oraz
obiektów budowlanych), z innych jednostek oraz
z gospodarstw domowych.

waste water discharged into the ground or into
surface waters. The evaluation of water pollution is
expressed by designating sections of rivers to
individual quality classes. The length of the sections included in certain quality class is determined
according to the highest rate of registered pollution.
5. Information regarding the purity of lakes is
given on the basis of monitoring surveys results.
Purity classes for lake water are defined according
to the system of evaluating lake quality (compiled
by the Institute for Environmental Protection), in
which the selection of indicators and their standards are adapted to the specific nature of lake
water, and all of the considered indicators: physical, chemical and biological, determine the final
evaluation of the lake water. Moreover, other
indicators, such as the sanitary (coli test) and
health standard (some metals and pesticides)
indicators, as well as biological field observations
(fish oxygen starvation or death of other water
organisms) are also indicators verifying the purity
class established on the basis of the other tests.
6. Information concerning the sanitary evaluation of waterworks and wells as well as the
quality of the water drawn from these facilities
since 2001 were compiled differently (are not
comparable with previous data), in accordance
with the decree of the Minister of Health dated
4 IX 2000 (Journal of Laws No. 82, item 937); data
were compiled on the basis of field and laboratory
test results conducted by sanitary-epidemiological
stations. On the basis of physical-chemical analyses and bacteriological tests two following categories of facilities of water withdrawal are distinguished: supplying good quality water (i.e. meeting
sanitary requirements) and bad quality water (i.e.
not meeting sanitary standards).
7. Data regarding waste water concern waste
water discharged into waters (until 2002 – surface
water) or into the ground by entities described in
item 3, points 1) and 3). Data regarding equipment of waste water treatment plants concerns
the same entities.
Waste water requiring treatment is understood
as waste water discharged by means of open
channel or ditch systems directly into waters or into
the ground, or sewage systems of entities engaged
in production (including polluted cooling water and
water from mine drainage and constructions), other
entities as well as households.

Bezpiecze stwo publiczne
Wody ch odnicze s to cieki o podwy szonej
temperaturze powsta e w wyniku u ycia wód do
celów ch odniczych w procesach technologicznych.
Za wody ch odnicze niewymagaj ce oczyszczania uznaje si wody, które spe niaj nast puj ce warunki:
- s odprowadzane do wód oddzielnym systemem
kanalizacji,
- ilo ci zanieczyszcze w wodach ch odniczych po
procesie produkcyjnym nie s wi ksze od ilo ci
zanieczyszcze w wodach pobranych do celów
ch odzenia,
- temperatura wód ch odniczych odprowadzonych
do jezior oraz ich odp ywów nie przekracza 26°C,
a do pozosta ych wód, z wyj tkiem morza terytorialnego, nie przekracza 35°C.
Dane o ciekach oczyszczanych dotycz cieków oczyszczanych mechanicznie, chemicznie,
biologicznie oraz z podwy szonym usuwaniem
biogenów i odprowadzonych do wód lub do ziemi.
Przez cieki oczyszczane mechanicznie rozumie si
cieki poddane procesowi usuwania
jedynie zanieczyszcze nierozpuszczalnych, tj. cia
sta ych i t uszczów ulegaj cych osadzaniu lub
flotacji, przy u yciu krat, sit, piaskowników, odt uszczaczy wspó pracuj cych z osadnikami Imhoffa.
Chemiczne oczyszczanie cieków polega na
wytr caniu niektórych zwi zków rozpuszczalnych
wzgl dnie ich neutralizacji metodami chemicznymi,
takimi jak koagulacja, sorpcja na w glu aktywnym itp.
Biologiczne oczyszczanie cieków nast puje
w procesie mineralizacji przez drobnoustroje
w rodowisku wodnym w sposób naturalny (np.
poprzez rolnicze wykorzystanie cieków, zraszanie
pól, stawy rybne) lub w urz dzeniach sztucznych
(z a biologiczne, osad czynny) i polega na usuwaniu ze cieków zanieczyszcze organicznych
oraz zwi zków biogennych i refrakcyjnych.
Podwy szone usuwanie biogenów w ciekach
nast puje w oczyszczalniach cieków o wysokoefektywnych technologiach oczyszczania (g ównie
biologicznych, a tak e chemicznych) umo liwiaj cych zwi kszon redukcj azotu i fosforu.
Kilkustopniowe oczyszczanie mechaniczne i biologiczne lub mechaniczne i chemiczne odprowadzanych cieków zakwalifikowano do wy szego stopnia
oczyszczania (biologicznego lub chemicznego).
Dane o komunalnych oczyszczalniach cieoczyszczalni, które oczyszczaj
ków dotycz
cieki odprowadzone do oczyszczalni sieci kanalizacyjn , niezale nie od formy w asno ci zarówno
oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której
oczyszczalnia pracuje. Dane nie dotycz oczyszczalni przydomowych lub oczyszczaj cych cieki
wy cznie dowo one (czyli oczyszczalni nie pracucych na sieci kanalizacyjnej).
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Cooling water comprises waste water with an
increased temperature created in the process of
using water for cooling purposes during technological processes.
Cooling water not requiring treatment is water
which meets the following conditions:
- is discharged in waters by a separate sewerage
system,
- the quantity of pollutants in cooling water after the
production process is not greater than the
amount of pollutants in water withdrawn for cooling purposes,
- the temperature of cooling water discharged into
lakes and their inflows does not exceed 26°C as
well as other waters, except territorial sea, does
not exceed 35°C.
Data regarding treated waste water concern
waste water treated mechanically, chemically,
biologically, and with increased biogen removal,
discharged into waters or into the ground.
Mechanical treatment of waste water is understood as the process of removing only non-soluble pollutants, i.e., solid bodies and fats subject to settlement or floatation, through the use of
grates, filters, grit chambers, grease traps in conjunction with Imhoff tanks.
Chemical treatment of waste water consists in
precipitating certain soluble compounds, or their
neutralization through chemical methods, such as
coagulation, sorption on active carbon, etc.
Biological treatment of waste water occurs
through mineralisation processes caused by microorganisms in the natural water environment
(e.g. through agricultural use of waste water, field
irrigation, fish ponds) or in artificial facilities (biofilters, activated sludge) and consists in the removal
of organic pollutants or biogenous and refractive
compounds from sewage.
Increased biogen removal from sewage occurs in treatment plants with highly efficient treatment technologies (mostly biological, and also
chemical) allowing for an increased reduction in
nitrogen and phosphorus content.
Graduated mechanical and biological or mechanical and chemical treatment, of discharging
waste water was classified as a higher degree of
the treatment process (biological or chemical).
Data on municipal waste water treatment
plants concern those of them, which are used to
treat waste water drained off to treatment plants by
sewage systems, regardless of the from of ownership of the plants or sewage systems. Data do not
include household sewage plants or treatment
plants processing only transported waste water
(i.e., waste water treatment plants not working
within sewage network).

U w a g a. W 2003 r. komunalne oczyszczalnie
chemiczne zakwalifikowano albo do oczyszczalni
o podwy szonym stopniu usuwania biogenów, albo
do oczyszczalni mechanicznych.
Dane o ludno ci korzystaj cej z oczyszczalni
cieków podano na podstawie bada G ównego
Urz du Statystycznego w oparciu o szacunek liczby
ludno ci korzystaj cej z oczyszczalni oczyszczaj cych cieki z miast i wsi.
8. Informacje o ród ach i wielko ci emisji przemys owych zanieczyszcze powietrza oraz o stanie
wyposa enia i efektach eksploatacji urz dze
do redukcji tych zanieczyszcze dotycz jednostek organizacyjnych ustalonych przez Ministra
Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych na
podstawie okre lonej wysoko ci op at wniesionych
w 1986 r. za roczn emisj substancji zanieczyszczaj cych powietrze wed ug stawek okre lonych
w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 l 1986 r.
w sprawie op at za gospodarcze korzystanie ze
rodowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U.
Nr 7, poz. 40) z pó niejszymi zmianami.
Ustalona zbiorowo badanych jednostek utrzymywana corocznie, co w zasadzie zapewnia porównywalno , mo e by powi kszana jedynie
w szczególnych przypadkach, np. o jednostki nowo
uruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali
progowej emisji zanieczyszcze .
Dane o emisji py ów dotycz : py ów ze spalania
paliw, cementowo-wapienniczych i materia ów ogniotrwa ych, krzemowych, nawozów sztucznych, w glowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajów zanieczyszcze py owych.
Dane o emisji gazów dotycz : dwutlenku siarki, tlenku
gla, tlenków azotu, w glowodorów oraz innych rodzajów
zanieczyszcze gazowych (bez dwutlenku w gla).
Dane o emisji py ów i gazów obejmuj emisj
zorganizowan oraz niezorganizowan .
Ze wzgl du na to, e wielko emisji dwutlenku
gla charakteryzuje si du ymi bezwzgl dnymi
warto ciami, wska nik dotycz cy stopnia redukcji
zanieczyszcze gazowych zosta wyliczony i przedstawiony bez uwzgl dnienia emisji dwutlenku w gla.
Wielko emisji z poszczególnych róde i poszczególnych rodzajów zanieczyszcze ustalona zosta a albo na drodze pomiarów, albo na
podstawie oblicze z bilansu surowcowo-paliwowego
w oparciu o wska niki emisji zanieczyszcze dla
charakterystycznych procesów technologicznych.
substancj lub
9. Odpady oznaczaj ka
przedmiot nale cy do jednej z kategorii okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy z dnia 27 IV 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), których
posiadacz pozbywa si , zamierza pozby si lub
do ich pozbycia si jest obowi zany.

N o t e. In 2003 municipal chemical waste water
treatment plants were classified as treatment
plants with increased biogen removal from sewage
or mechanical treatment plants.
Data concerning the population using waste
treatment plants is given on the basis of surveys
of the Central Statistical Office based on estimates
of the number of population using waste water
treatment plants treating urban and rural waste.
8. Information regarding the sources and
amounts of industrial atmospheric pollutant
emissions as well as the equipment reducing
such pollutants and the effects of its utilization
concerns organizational entities established by the
Minister of the Ministry of Environmental Protection
and Natural Resources on the basis of the defined
amount of fees borne in 1986 for the annual emission of substances polluting the air, according to
rates defined in the decree of the Council of Ministers, dated 13 I 1986, regarding payments for
economic use of the environment and modifications to it (Journal of Laws No. 7, item 40) with
later amendments.
The established group of surveyed entities maintained annually which, in principle, assures comparability may only be increased in specific cases,
e.g. by newly established or expanded entities with
a high step scale of pollutant emission.
Data regarding particulate emissions concern:
particulates from the combustion of fuels, particulates from cement and lime, fire-resistant materials,
silicates, artificial fertilizers, carbon and graphite,
soot, as well as other types of particulates.
Data regarding gas emissions concern: sulphur
dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, as well as other types of gaseous pollutants (excluding carbon dioxide).
Data regarding particulate and gas emissions
include organized and disorganized emissions.
Due to the high absolute values which characterise the emission of carbon dioxide the indicator
of reduction of gas pollutants was calculated
and presented with exclusion of carbon dioxide
emission.
The emission volumes of different pollutant
types from various sources were estimated
through measurements or on the basis of calculations of the raw material and fuel balance, based
on pollutant emission indicators for the characteristic technological processes.
9. Waste shall mean any substance or object in
one of the categories listed in Annex I to the Act of
27 IV 2001 on Waste (Journal of Laws No. 62, item
628), which the holder there of discards or intends
or is required to discard.

Bezpiecze stwo publiczne
Informacje o odpadach za lata 2000 i 2001
opracowane zosta y na podstawie klasyfikacji
odpadów zgodnej z Europejskim Katalogiem Odpadów, a od 2002 r. zgodnie z katalogiem odpadów (wprowadzonym w ycie 1 I 2002 r.) opartym
o List Odpadów wprowadzon do prawodawstwa
Unii Europejskiej z dniem 1 I 2002 r.
Informacje o ilo ci i rodzajach odpadów dotycz
zak adów, które wytworzy y w ci gu roku powy ej 1 tys. t
odpadów lub nagromadzi y 1 mln t i wi cej odpadów (z wy czeniem odpadów komunalnych).
Przez odzysk odpadów rozumie si wszelkie
dzia ania niestwarzaj ce zagro enia dla ycia,
zdrowia ludzi lub dla rodowiska, polegaj ce na
wykorzystaniu odpadów w ca ci lub w cz ci lub
prowadz ce do odzyskania z odpadów substancji,
materia ów lub energii i ich wykorzystania.
Przez unieszkodliwianie odpadów rozumie si
poddanie odpadów procesom przekszta ce biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro enia
dla ycia, zdrowia ludzi lub dla rodowiska. Unieszkodliwianiem odpadów jest tak e sk adowanie odpadów.
Magazynowanie odpadów to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
Przez odpady sk adowane nale y rozumie
odpady usuni te na sk adowiska (wysypiska,
ha dy, stawy osadowe) w asne zak adów lub obce.
Dane o odpadach dotychczas sk adowanych
(nagromadzonych) dotycz ilo ci odpadów zdeponowanych na terenach w asnych zak adów w wyniku sk adowania w roku sprawozdawczym i w latach poprzednich.
Przez zrekultywowane tereny sk adowania
odpadów nale y rozumie tereny, których eksploatacja zosta a zako czona i na których zosta y
przeprowadzone prace polegaj ce na nadaniu lub
przywróceniu im warto ci u ytkowej poprzez mi dzy innymi w ciwe ukszta towanie rze by terenu,
poprawienie w ciwo ci fizycznych i chemicznych,
uregulowanie stosunków wodnych.
10. Ochrona przyrody i krajobrazu polega na
tworzeniu parków narodowych i rezerwatów przyrody, uznaniu za pomniki przyrody poszczególnych
tworów przyrody i ich skupie , wprowadzeniu ochrony
gatunkowej ro lin i zwierz t zagro onych w swym
bycie lub rzadko wyst puj cych, tworzeniu parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu
i innych form ochrony, jak: stanowiska dokumentacyjne,
zespo y przyrodniczo-krajobrazowe, u ytki ekologiczne.
Parki narodowe s najwy sz form ochrony
przyrody tworzon w celu zachowania w niezmienionym stanie najbardziej cennych fragmentów przyrody.
Rezerwat przyrody jest obszarem, na którym
zachowane s w stanie naturalnym lub ma o zmienionym ekosystemy, okre lone gatunki ro lin i zwierz t, elementy przyrody nieo ywionej maj ce istotn
warto ze wzgl dów naukowych, przyrodniczych,
kulturowych lub krajobrazowych.
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Information regarding waste for the years 2000
and 2001 was compiled on the basis of a classification of waste in accordance with the European
Waste Catalogue, since 2002 on the basis of
a catalogue of waste (introduced 1 I 2002), based
on List of Waste introduced into legislation of the
European Union 1 I 2002.
Information regarding the quantity and type of
waste concerns plants which generated over
1 thous. t of waste in the course of the year or
accumulated 1 mln t of waste and more (excluding
municipal waste).
Recovery of waste shall mean any operations
which do not endanger human life and health or
the environment, consisting in the use of waste in
whole or in part, or leading to extraction and use of
substances, materials or energy.
Treatment of waste shall mean the submission
of waste to the processes of biological, physical or
chemical treatment as a result of which the nature
of waste does not pose risks to human life and
health or the environment. Storing waste is also
a method of rendering waste harmless.
Waste storage shall mean temporary waste
storage or collection prior to its transport, recovery
to treatment.
Landfilled waste is understood as waste transferred to landfill areas (landfills, waste dumps, sludge
tanks) of the plant generating it or to other areas.
Data regarding landfilled up to now (accumulated) waste concern the quantity of waste deposited on the grounds of the plants generating it as
a result depositing it during the reporting and
previous years.
Reclaimed waste disposal sites are territories
where exploitation had been finished and where
works connected with restoration or assigning utility
value such as appropriate landscaping, improving
physical and chemical characteristics or regulating
waterways were carried out.
10. Nature and landscape protection consists
in creating national parks and nature reserves,
acknowledging individual natural objects or their
clusters as natural monuments, introducing protection for endangered or rare species of flora and
fauna, creating scenic parks, protected landscape
areas and other forms of protection such as:
documentation sities, natural and scenic complexes and ecological areas.
National parks are the highest form of environmental protection, created for the purpose of maintaining the most valuable natural areas.
A nature reserve is an area in which defined
species of flora and fauna and elements of inanmate nature, having a significant scientific, natural,
cultural or scenic value, are maintained in their
natural or insignificantly altered ecosystems.

Parki krajobrazowe s przestrzennie wydzielonymi obszarami o ci le okre lonych granicach,
poddanymi ochronie ze wzgl du na nieprzeci tne
ciwo ci naturalne rodowiska przyrodniczego
oraz wysokie walory estetyczne i turystyczne krajobrazu. Na terenie parku obowi zuje zakaz lokalizacji
inwestycji, które powoduj degradacj rodowiska.
Obszar chronionego krajobrazu jest przestrzennie wydzielon jednostk o ci le okre lonych granicach, poddan ochronie ze wzgl du na
ma o zniekszta cone rodowisko przyrodnicze,
zachowuj ce zdolno ci równowagi biologicznej. Na
obszarach chronionego krajobrazu zabronione jest
fizyczne i chemiczne zanieczyszczanie rodowiska.
Stanowiska dokumentacyjne s to niewyodr bniaj ce si na powierzchni lub mo liwe do udost pnienia, wa ne pod wzgl dem naukowym i dydaktycznym miejsca wyst powania formacji geologicznych,
nagromadze skamienia ci lub tworów mineralnych
oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Zespo y przyrodniczo-krajobrazowe wyznacza si w celu ochrony wyj tkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla
zachowania jego warto ci estetycznych.
ytki ekologiczne s
to zas uguj ce na
ochron
pozosta ci ekosystemów, maj cych
znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów
genowych i typów siedliskowych, jak: naturalne
zbiorniki wodne, ródpolne i ródle ne „oczka
wodne”, k py drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, p aty nieu ytkowanej ro linno ci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamie ce itp.
Pomniki przyrody s to pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska chronione ze wzgl du na
szczególne warto ci naukowe, kulturowe, historyczno-pami tkowe oraz swoiste cechy krajobrazu.
11. Fundusze ekologiczne (Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) s to fundusze
tworzone z op at za korzystanie ze rodowiska
i wprowadzanie w nim zmian, tj. kwot pieni nych
pobieranych za emisj zanieczyszcze powietrza,
sk adowanie odpadów, usuwanie drzew lub krzewów oraz za pobór i korzystanie z wód i wprowadzanie cieków do wód lub ziemi, op at za wy czenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz z kar
za naruszenie wymaga w zakresie ochrony rodowiska, a tak e innych kwot ustalonych przez terenowe organy administracji rz dowej oraz samorz dowej. rodki funduszów przeznaczone s na finansowanie w ca ci lub w cz ci dzia alno ci zwi zanej z ochron rodowiska i gospodark wodn .

Scenic parks are areas with strictly defined
boundaries, subject to protection due to the outstanding properties of their natural environment as
well as the high aesthetic and tourist value of the
landscape. Investment activities which result in
a degradation of the natural environment are prohibited in these parks.
Area of protected landscape are areas with
strictly defined boundaries, subject to protection
due to the relatively unchanged natural environment and capable of maintaining a biological balance. Physical and chemical pollution of the natural environment is prohibited in these areas.
Documentation sites are sites where geological formations, fossil accumulations or mineral
objects occur as well as exploited and discarded
opencast and underground workings which are not
visible on the surface or can be rendered accessible and
are important for scientific and educational reasons.
Natural and scenic complexes are created for
the purpose of protecting extremely valuable fragments of the natural and cultural environment and
preserving their aesthetic values.
Ecological areas comprise the remains of ecosystems which are worthy of protection and having
a significance in maintaining unique gene pools
and settlement typology, such as: natural water
basins, field and forest ponds, tree and bush clusters, swamps, peat-bogs, dunes, areas of unused
flora, old river-beds, rock outcrops, scarps, gravelbanks, etc.
Nature monuments are individual natural objects,
or their clusters, protected due to their scientific,
cultural, historic and commemorative values as well
as due to their unique landscape characteristics.
11. Ecological funds (Environmental Protection and Water Management Funds and Agricultural Land Protection Fund) are funds created
from income originating from fees for the use
of the natural environment and for introducing
changes to it, i.e.: payments collected for releasing air pollutants, storing waste, the removal of
trees and bushes as well as for the abstraction and
use of water and releasing sewage into water or
the ground, payments for designating agricultural
land for non-agricultural purposes, fines for violating the requirements of environmental protection issued for exceeding the permissible norms of
released pollutants as well as other payments
established by regional divisions of the state and
local self-government administration. These funds
are used to finance, in part or in full, activity connected with environmental protection and water
management.

Bezpiecze stwo publiczne
12. Dane o wydatkach inwestycyjnych i efektach rzeczowych inwestycji ochrony rodowiska i gospodarki wodnej prezentuje si zgodnie
z Polsk
Klasyfikacj
Statystyczn
Dotycz
Dzia alno ci i Urz dze Zwi zanych z Ochron
rodowiska, wprowadzon rozporz dzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 III 1999 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 218).
Klasyfikacja ta opracowana zosta a na podstawie
Mi dzynarodowej Standardowej Statystycznej Klasyfikacji EKG/ONZ Dotycz cej Dzia alno ci i Urz dze Zwi zanych z Ochron
rodowiska i Europejskiego Systemu Zbierania Informacji Ekonomicznych
Dotycz cych Ochrony rodowiska (SERRIE) wdroonego przez Uni Europejsk .
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12. Data regarding investment expenditures
and tangible effects of investments in environmental protection and water management are
presented in accordance with the Polish Statistical
Classification of Environmental Protection and
Facilities, introduced on the basis of the decree of
the Council of Ministers, dated 2 III 1999 (Journal
of Laws No. 25, item 218). This classification was
compiled on the basis of ECE/UN Single European
Standard Statistical Classification of Environmental
Protection Activities and Facilities as well as with
European System for the collection of Economic
Information on the Environment (SERRIE), implemented by the European Union.

