
Światowy Dzień Ochrony Środowiska 

URZĄD STATYSTYCZNY 
W GDAŃSKU 5 czerwca

Ściek i przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w 2014 r. 

124,4 
hm3

OGÓŁEM

0,3 
hm3

oczyszczane 

nieoczyszczane 

N akłady na środki trwałe służące ochronie środowi ska i gospodarce wodnej w 2014 r. (ceny bieżące) 

GOSPODARKA WODNA: OCHRONA ŚRODOWISKA: 760,7 mln zł 161,0 mln zł
 

⇒ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
 ⇒ zbiorniki i stopnie wodne

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w 2014 r. (stan w dniu 31 XII) 

124,1 
hm3

ogółem 
598,3 
tys. ha 

26 186 ha 

8 838 ha 
390 361ha 

154 778 ha 

13 675 ha 

4 441 ha 

30 ha 

Obszary chronionego 
 krajobrazua 

Parki krajobrazowea 

Parki narodowe

Zespoły przyrodniczo – 
− krajobrazowe 

Rezerwaty przyrody 

Użytki ekologiczne 

Stanowiska dokumentacyjne

    a Bez powierzchni rezerwatów przyrody, stanowisk dokumen-
tacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków 
ekologicznych położonych na terenie parków krajobrazowych 
   

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

48,9%

38,2%

8,1%
2,4%
2,1%

0,3%

⇒ ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

 
⇒ gospodarka ściekowa i ochrona wód

 
⇒ gospodarka odpadami, ochrona i przywrócenie

wartości użytkowej gleb, ochrona wód podziem-
nych i powierzchniowych

 
⇒ pozostałe

 
⇒ zmniejszenie hałasu i wibracji

 

44,3%

32,6%

15,9%

5,9%
1,3%

⇒ obwałowania przeciwpowodziowe
i stacje pomp

⇒ ujęcia doprowadzenia wody

⇒ stacje uzdatniania wody

⇒ regulacja i zabudowa rzek
i potoków górskich



    a Bez zużycia wody na cele przemysłowe z wodociągów stanowiących własność gmin, wojewódzkich 
zakładów usług wodnych i spółek wodnych. 

    b Woda zużyta do nawadniania w rolnictwie i leśnictwie oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych.

 

 

pyłowe
2,2 tys. ton 

gazowe 
(bez CO2) 

25,8 tys. ton 

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych dla czystości  

powietrza w 2014 r.  

Eksploatacja sieci 
wodociągoweja 

94,5 hm3

Przemysł 

84,6 hm3

Rolnictwo i leśnictwob 

 9,3 hm3

Odpadya wytworzone w 2014 r. 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2014 r. 

Przekazane innym 
odbiorcom  

 54,0 %Poddane 
odzyskowi 

41,1 % 

Magazynowane 
czasowo 

3,0 % 

Unieszkodliwione 

1,9 % 

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych. 

2214,0 
tys. ton

W województwie 
pomorskim znajduje się 79 

zakładów szczególnie 
uciążliwych dla czystości 

powietrzaa. 

Opracowanie merytoryczne: Sylwia Czajka  Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  

Skład komputerowy: Monika Kowalewska  Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych 
Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła. 

a Emitujące pyły, gazy lub pyły i gazy. 

= 1hm3


