
a Bez powierzchni rezerwat�w przyrody i innych form ochrony przyrody położonych na ich terenie (3,2% powierzchni obszar�w prawnie chronionych).  

POWIERZCHNIA O SZCZEG�LNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH 
PRAWNIE CHRONIONA W HA (STAN W DNIU 31 GRUDNIA)

Obszary 
chronionego krajobrazu  a

Parki krajobrazowe a

Parki narodowe  
Zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe

394 099
152 195
26 224
16 704

Rezerwaty przyrody  
Użytki 
ekologiczne  
Stanowiska 
dokumentacyjne  

9 228
3 841
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a Bez zużycia wody na cele przemysłowe z wodociąg�w stanowiących własno�� gmin, wojew�dzkich zakład�w usług wodnych i sp�łek wodnych.   
b Woda zużyta do nawadniania w rolnictwie i le�nictwie oraz napełniania i uzupełniania staw�w rybnych. 

 ZUŻYCIE WODY NA POTRZEBY GOSPODARKI NARODOWEJ I LUDNO�CI 

hm³

a
Eksploatacja 
sieci wodociągowej 103,4 Przemysł 78,3 b

Rolnictwo 
i le�nictwo 1,0

wzrost/spadek/brak zmian w stosunku do 2019 r.

a Z wyłączeniem odpad�w komunalnych.    b We własnym zakresie przez wytw�rcę.

 ODPADY   WYTWORZONEa

1 842,6 tys. t

Magazynowane 
czasowo

9,0%
Przekazane 
innym odbiorcom

50,3%
Unieszkodliwione b

3,1%
Poddane 
odzyskowib

37,7%

�CIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE WYMAGAJĄCE OCZYSZCZANIA 
ODPROWADZONE DO W�D LUB DO ZIEMI 

hm³
Oczyszczane

135,6
Og�łem

135,6
Nieoczyszczane

0,02

NAKŁADY   NA �RODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE �RODOWISKA 
I GOSPODARCE WODNEJ (CENY BIEŻĄCE) 

a

5,8
7,0

52,6

34,6

13,1
62,0

13,7

11,2

Ochrona �rodowiska
780,3 mln zł

Gospodarka wodna
132,4 mln zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  

Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d

Gospodarka odpadami, ochrona i przywr�cenie 
warto�ci użytkowej gleb, ochrona w�d 
podziemnych i powierzchniowych

Pozostałe

Ujęcia i doprowadzenia wody

Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

Regulacja i zabudowa rzek i potok�w

Obwałowania przeciwpowodziowe i stacje pomp
 a Według lokalizacji inwestycji.

Wybrane rodzaje odpad�w komunalnych 
zebranych selektywnie w tys. t

 ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE 

2019
2020

���,�

��,�

��,�

��,�

��,�

biodegradowalne

wielkogabarytowe

tworzywa sztuczne

szkło

papier i tektura

���,�

��,�

��,�

��,�

��,�

Og�łem w tys. t
830,0

Na 1 mieszka�ca w kg
354

EMISJA ZANIECZYSZCZE� POWIETRZA Z ZAKŁAD�W SZCZEG�LNIE 
UCIĄŻLIWYCH DLA CZYSTO�CI POWIETRZA 

Gazowe (bez CO₂) 15,5 tys. t

Pyłowe 0,7 tys. t a Stan w dniu 31 grudnia; emitujące pyły, gazy lub r�wnocze�nie pyły i gazy. 

zakłady szczeg�lnie uciążliwe 
dla czysto�ci powietrza a89 

Opracowanie merytoryczne, graf�czne i skład komputerowy: Urząd Statystyczny w Gda�sku, Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie �r�dła.

Ikony: created by Freepik from www.flaticon.com

Dane dla wojew�dztwa pomorskiego 
za 2020 r.

gdansk.stat.gov.pl@gdansk_stat @urzadstatystycznywgdansku

�WIATOWY DZIE� 
OCHRONY 
�RODOWISKA

5 CZERWCA

%

%

spadek/brak zmian w stosunku do 2019 r.

wzrost w stosunku do 2019 r.

spadek w stosunku do 2019 r.

spadek w stosunku do 2019 r.

spadek w stosunku do 2019 r.

wzrost w stosunku do 2019 r.
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