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Działania KE na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej

Komisja Europejska opublikowała plan działania, którego celem jest zwiększenie produk-
cji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25% 
użytków rolnych oraz znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Produkcja ekologiczna przynosi wiele korzyści: pola charakteryzują się większą o ok. 30% 
różnorodnością biologiczną, zwierzęta cieszą się lepszym poziomem dobrostanu i przyjmują 
mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody, ich gospodarstwa są bar-
dziej odporne, a konsumenci wiedzą, co dostają – dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej.

Obecnie ok. 8,5% użytków rolnych w UE jest uprawianych ekologicznie. KE zachęca więc 
państwa członkowskie do opracowania krajowych planów. Są bowiem istotne różnice między 
państwami w odniesieniu do udziału gruntów objętych rolnictwem ekologicznym (od 0,5 do 
ponad 25%). W Polsce uprawy te zajmują jedynie ok. 3%.

KE zaproponowała konkretne działania, m.in. informowanie o produktach ekologicznych, 
promowanie konsumpcji i zachęcanie do szerszego ich stosowania w stołówkach publicz-
nych oraz szkolnych w ramach unijnego programu dla szkół. Sektor prywatny również może 
mieć istotną rolę, np. nagradzając pracowników „bioczekami”, które mogą wykorzystać przy 
zakupie żywności ekologicznej. Plan ma też służyć poprawie wyników rolnictwa ekologicz-
nego pod względem zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, należy skupić się na 
poprawie dobrostanu zwierząt, zapewnieniu dostępności ekologicznych nasion, zmniejszeniu 
śladu węglowego sektora oraz ograniczeniu stosowania tworzyw sztucznych, wody i energii.

Elżbieta KONIUSZY

Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska
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Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z głównych czynników, które 
wpływają na stan środowiska przyrodniczego, a w szczególności na za-
nieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków pozwala na odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków na terenach wiejskich, zwłaszcza o rozproszonej zabudowie, co 
umożliwia rozwój gospodarczy tych obszarów, poprawia warunki życia 
użytkowników oraz poprawia jakość wód. W ciągu 20 lat w Polsce nastąpił 
dynamiczny rozwój tej infrastruktury, za to nieco wolniej wzrastała długość 
sieci kanalizacyjnej i liczba oczyszczalni ścieków. 
Słowa kluczowe: oczyszczalnie ścieków, przydomowe oczyszczalnie, 
systemy kanalizacyjne, obszary wiejskie, osadnik gnilny, kontenerowa 
oczyszczalnia, hydrofitowa oczyszczalnia

Water and sewage management is one of the main factors influencing 
the condition of the natural environment, in particular the pollution of 
groundwater and surface waters. Construction of household sewage 
treatment plants allows for the discharge and treatment of sewage in 
rural areas, especially in scattered buildings, which enables the econo-
mic development of these areas, improves the living conditions of users 
and improves water quality. Within 20 years, Poland has experienced  
a dynamic development of this infrastructure, while the length of the 
sewage network and the number of sewage treatment plants have grown 
at a slower pace. 
Kaywords: wastewater treatment plants, household wastewater treatment 
plants, sewage systems, rural areas, septic tank, containerized treatment 
plant, hydrophytic wastewater treatment plant

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
– od czego zacząć?
Household Sewage Treatment Plants – What to Start?

mgr inż. Kinga BOREK, mgr inż. Magdalena BAGIŃSKA
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Warszawa 

Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
dr hab. inż. Maria STRZELCZYK

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu 

N a rozwój cywilizacyjny społeczeń-
stwa wpływa wiele czynników. 

Między innymi jest to stan rozwoju sys-
temów do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków [8]. 

Sposoby usuwania ścieków z posesji 
można podzielić na wykorzystanie kana-
lizacji przyzagrodowej i kanalizacji zbior-
czej. W związku z tym ścieki z posesji mogą  
być [9]:
− odprowadzane do zbiorczego systemu 
kanalizacji,
− oczyszczalne w przydomowych oczysz-
czalniach,
− gromadzone w szczelnych, bezodpływo-
wych zbiornikach (tzw. szambach) i okre-
sowo (systematycznie) wywożone taborem 
asenizacyjnym do tzw. punktów zlewnych 
zbiorczych oczyszczalni.

Ścieki na terenach wiejskich, ze względu 
na rozproszoną zabudowę, odprowadzane 
są z rozległych obszarów. Taka zabudowa 
jest jedną z przyczyn, że budowa kanalizacji 
jest tu bardziej kosztowna.

Gromadzenie ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych powinno być traktowane 
jako tymczasowe, ponieważ nie umożliwia 
unieszkodliwiania ścieków, a  jedynie po-
zwala na ich czasowe przetrzymanie. Takie 
rozwiązanie może prowadzić do wielu za-
grożeń dla środowiska, ponieważ może być 
ono nieszczelne, co skutkuje pogorszeniem 
jakości wód powierzchniowych i podziem-
nych oraz gruntów. Dodatkowo użytkowni-

cy, którzy posiadają szambo muszą liczyć 
się z koniecznością częstego wywożenia 
ścieków do najbliższej zbiorczej oczysz-
czalni ścieków, co powoduje zwiększenie 
kosztów eksploatacji [3]. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
wykorzystywane są przede wszystkim na 
terenach wiejskich, ale nie tylko w gospo-
darstwach domowych. Mogą być budowa-
ne przy instytucjach użyteczności publicz-
nej, małych zakładach usługowych, produk-
cyjnych, przetwórczych, gospodarstwach 
agroturystycznych. Właściciele, dzierżawcy 
wieczyści i dzierżawcy działek indywidual-
nych również mogą budować takie insta-
lacje. Koszty inwestycyjne przydomowej 
oczyszczalni ścieków są wyższe niż na 
przykład zbiornika bezodpływowego, jed-
nak z punktu widzenia środowiska natural-
nego jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ 
umożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia 
usuwania zanieczyszczeń [5]. Oczyszczal-
nie ścieków oparte na ich gromadzeniu 
w szambach i wywożeniu do oczyszczalni 
powinno być zastępowane innymi rozwią-
zaniami. Zbiorniki bezodpływowe można 
zastępować przydomowymi oczyszczalnia-
mi ścieków, a koszt takiej inwestycji może 
wynosić od 8000 zł do 20 000 zł, w zależ-
ności od wybranego typu i wielkości oczysz-
czalni. Należy jednak uwzględnić, że kosz-
ty eksploatacyjne aktualnie oferowanych 
oczyszczalni biologicznych określane są na 
200–300 zł rocznie. Za to roczny koszt wy-

wożenia ścieków z szamba może wynosić 
od 2500 zł do 3500 zł. Zależne jest to od 
częstotliwości jego opróżniania i odległo-
ści od najbliższej komunalnej oczyszczalni 
ścieków. Oznacza to, że koszty zainstalo-
wania przydomowej oczyszczalni ścieków 
zostaną szybko zamortyzowane.

W  kolejnych latach można spodzie-
wać się ograniczenia budowy nowych 
sieci kanalizacyjnych. Rozwiązaniem tych 
problemów jest inwestowanie w przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, które będą 
unieszkodliwiały ścieki. W Polsce, w latach 
2005–2015 liczba tych oczyszczalni wzro-
sła pięciokrotnie. Na koniec 2018 r. było  
216 673 indywidualnych oczyszczalni ście-
ków, a 2 miliony budynków mieszkalnych 
było wyposażonych tylko w zbiorniki bez-
odpływowe [2].

Definicja i uwarunkowania 
prawne przydomowej oczyszczal-
ni ścieków

Powszechnie stosowana nazwa – przy-
domowa oczyszczalnia ścieków, w skrócie 
POŚ, nie doczekała się precyzyjnej defini-
cji prawnej. Według Polskiej Normy PN-EN 
12566 jest ona definiowana jako instalacja 
odbierająca ścieki bytowo-gospodarcze 
i oczyszczająca je do deklarowanej jako-
ści, o przepustowości do 50 mieszkańców. 
Inne akty prawne wskazują, że o zaliczeniu 
danej instalacji do przydomowej oczysz-
czalni ścieków decyduje jej przepustowość. 

DOI: 10.15199/2.2021.4.1
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małych działkach. W przypadku budynków 
na większych działkach można stosować 
oczyszczanie gruntowo-roślinne (hydro-bo-
taniczne) lub glebowo-roślinne.

W zależności od potrzeb w przydomo-
wych oczyszczalniach ścieków wyróżnia 
się następujące układy technologiczne:
�� osadnik gnilny wraz drenażem roz- 

sączającym,
�� osadnik gnilny wraz filtrem gruntowym 

(piaskowym),
�� kontenerowa oczyszczalnia z osadem 

czynnym,
�� kontenerowa oczyszczalnia ze złożem 

biologicznym,
�� hydrofitowe oczyszczalnie ścieków [9].

Na rys. pokazano przekrój przez hydro-
fitową oczyszczalnię ścieków, przedstawia-
jący ogólną budowę oczyszczalni.

Osadnik gnilny z drenażem 
rozsączającym

Ten rodzaj przydomowej oczyszczalni 
ścieków jest najtańszym rozwiązaniem 
i  wykorzystywany jest do oczyszczania 
małych ilości ścieków. Jest on odporny na 
nierównomierność w dopływających ście-
kach oraz na okresowe braki w dostarcza-
niu ścieków. 

Drenaż rozsączający pozwala na wpro-
wadzenie do gruntu wstępnie oczyszczo-
nych ścieków w osadniku gnilnym. Umoż-
liwia to układ perforowanych drenów [1]. 
Ścieki są oczyszczalne za pomocą infil-
tracji przez porowaty grunt oraz w wyni-
ku zachodzących procesów fizycznych, 
chemicznych i biologicznych. Przy takim 

Rodzaje przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie mogą 
mieć różne rozwiązania technologiczne 
i techniczne, w zależności od wymaganej 
jakości i kryteriów [7]. O sposobie usuwania 
zanieczyszczeń ze ścieków w przydomowej 
oczyszczalni decyduje:
�� ilość i skład powstających ścieków w go-

spodarstwie domowym,
�� lokalne warunki gruntowe oraz wodne,
�� wielkość działki, na której ma być zloka-

lizowana inwestycja,
�� koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

W związku z tym wyróżnia się następu-
jące kryteria wyboru oczyszczalni ścieków:
�� ekologiczne – efektywność oczyszczania,
�� przyrodniczo-środowiskowe – estetyka, 

wpływ na środowisko naturalne,
�� techniczne – nowoczesność rozwiąza-

nia, prostota i łatwość obsługi,
�� niezawodnościowe – niezawodność 

działania,
�� ekonomiczne – koszty inwestycyjne 

i eksploatacyjne.
Najważniejszym czynnikiem przy wybo-

rze typu przydomowej oczyszczalni powin-
na być skuteczność oczyszczania ścieków 
i wpływ na środowisko, czyli kryterium eko-
logiczne. Obecnie w Polsce jest dostępnych 
wiele rozwiązań o wysokiej skuteczności 
oczyszczania ścieków. Instalacje te wyko-
rzystują metodę osadu czynnego lub złóż 
biologicznych. Rozwiązania te są przydat-
ne, zwłaszcza przy odbieraniu i  oczysz-
czaniu ścieków z budynków stojących na 

Zgodnie z Prawem wodnym z 2001 r. gra-
niczna przepustowość tego typu obiektu 
wynosi 5 m3⋅doba-1. Ważną informacją jest 
też to, że pozwolenia na budowę nie wy-
magają przydomowe oczyszczalnie  o wy-
dajności do 7,50 m3⋅doba-1. Użytkownik 
tej instalacji ma tylko obowiązek zgłosić 
budowę takiego obiektu do starosty, pod 
warunkiem odprowadzania ścieków na 
własnej posesji [14].

Ważne przy użytkowaniu przydomowej 
oczyszczalni są wymagania jakościowe 
oczyszczonych ścieków. Należy badać za-
nieczyszczenia organiczne:
�� BZT5– pięciodobowe biochemiczne za-

potrzebowanie tlenu oznaczane z dodat-
kiem inhibitora nitryfikacji,
�� ChZTCr  – chemiczne zapotrzebowanie 

tlenu oznaczane metodą dwuchromianową,
�� zawiesiny ogólne.

Odrębne przepisy stanowią też o wy-
jątkowych przypadkach budowy POŚ, np. 
na terenie Natura 2000 czy na terenie lub 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków 
[11, 12].

Rola przydomowych oczyszczalni 
ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są 
dobrym uzupełnieniem infrastruktury ście-
kowej lub mogą ją zastępować, zwłaszcza 
tam, gdzie zbiorcze systemy kanalizacji 
okazują się mało ekonomiczne, ze wzglę-
du chociażby na koszty ich budowy [13]. 
Powstawanie takich instalacji wpływa ko-
rzystnie na jakość środowiska – szczegól-
nie wodnego.

Rys.  Przekrój przez hydrofitową oczyszczalnię ścieków (źródło: materiały informacyjne Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie [6])
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do napowietrzania (natleniania) ścieków. 
Przy planowaniu instalacji tej oczyszczalni 
warto wiedzieć, że do kosztów eksploata-
cyjnych zaliczane jest też zapotrzebowanie 
na energię elektryczną. Instalacja jest wraż-
liwa na przerwy w dostawie prądu, na zmia-
ny ilości i jakości dopływających ścieków.

Jej plusami są: mała powierzchnia po-
trzebna do instalacji urządzeń, możliwość 
instalacji w  każdych warunkach grunto-
wo-wodnych oraz wysoka skuteczność 
oczyszczania związków organicznych 
i zawiesin ogólnych, oczywiście pod wa-
runkiem prawidłowej eksploatacji instalacji.

Kontenerowa oczyszczalnia 
ze złożem biologicznym

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków 
mogą zawierać złoża biologiczne, które  są 
przystosowane do oczyszczania małych 
ilości ścieków. Wyróżnia się  złoża zrasza-
ne i tarczowe. W obu przypadkach proces 
oczyszczania polega na sorpcji (pochłania-
niu) zanieczyszczeń organicznych zawar-
tych w ściekach na powierzchni błony bio-
logicznej. Błona tworzy się na powierzchni 
tarcz lub na powierzchni poszczególnych 
elementów, sztucznych lub naturalnych, 
które wypełniają złoże.

W przypadku tych oczyszczalni zale-
tą jest to, że nie potrzebują one dużej po-
wierzchni do instalacji urządzeń i można je 
wykonać w każdych warunkach gruntowo-
-wodnych. Ich obsługa i eksploatacja nie 
jest skomplikowana. Jednak  instalacja ma 
zapotrzebowanie na energię elektryczną co 
podnosi koszty eksploatacyjne i dodatko-
wo nie jest odporna na przerwy w dostawie 
prądu. Należy też pamiętać, aby okresowo 
przepłukiwać złoże.

Hydrofitowe oczyszczalnie
ścieków

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków 
składają się z filtru gruntowego o przepływie 
poziomym lub pionowym wraz z roślinno-
ścią hydrofitową czyli „wodolubną”. Oczysz-
czalnie te nazywane są oczyszczalniami 
roślinnymi. Mikroorganizmy zasiedlające 
błonę biologiczną usuwają zanieczyszcze-
nia organiczne i biogenne. Błona biologicz-
na  tworzy się  podczas przepływu ścieków 
przez złoże gruntowe tam, gdzie system ko-
rzeniowy roślin hydrofitowych jest elemen-
tem wspierającym procesy oczyszczania. 

Oczyszczalnie tego typu idealnie wkom-
ponowują się do warunków terenowych. 
Polecane są dla pojedynczych budynków, 
nawet takich, które znajdują się na terenie 
parków narodowych, rezerwatów przyrody 
czy obszarów Natura 2000.

instalacji takiego filtru musi być poprze-
dzona osadnikiem gnilnym, zaś warstwa 
filtracyjna musi być oddzielona od warstwy 
gruntu rodzimego nieprzepuszczalną geo-
membraną. Zabezpiecza ona infiltrację 
ścieków do gruntu.

Zaletą osadnika z filtrem gruntowym 
jest to, że jest on odporny na nierównomier-
ny i okresowy brak dopływających ścieków. 
Dodatkowo można go wykonać na każdym 
gruncie oraz przy wysokim poziomie wód 
gruntowych, a jego koszty eksploatacji są 
niskie. Za to  zakup i instalacja urządzenia 
kosztuje więcej w porównaniu z drenażem 
rozsączającym. 

Ograniczenia przy instalacji tej oczysz-
czalni są podobne jak w przypadku drenażu 
rozsączającego, czyli: mają duże zapotrze-
bowanie powierzchni do instalacji i może 
występować u nich kolmatacja złoża filtra-
cyjnego. Ponadto w przypadku odprowa-
dzania ścieków poza teren posesji, należy 
uzyskać pozwolenie wodno-prawne, a to 
wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kontenerowa oczyszczalnia 
z osadem czynnym

Do oczyszczania małych ilości ścieków 
bardzo często stosowane są przydomowe 
kontenerowe oczyszczalnie ścieków z osa-
dem czynnym. Wykorzystują one metodę 
oczyszczania opartą na metabolizmie mi-
kroorganizmów osadu czynnego. Metoda 
ta jest stosowana często w dużych oczysz-
czalniach aglomeracyjnych, jednak w przy-
padku kontenerowej oczyszczalni wielkość 
poszczególnych urządzeń została zmodyfi-
kowana i zminiaturyzowana. Umożliwia to 
oczyszczanie małych ilości ścieków. 

Ten typ oczyszczalni powinien być stale 
nadzorowany, ponieważ ma automatykę do 
recyrkulacji osadów i ścieków oraz system 

oczyszczaniu ścieków, wokół cząsteczek 
gruntów powstaje warstwa biochemiczna 
(biomata). Działa ona jak filtr mechaniczno-
-biologiczny. 

Drenaż rozsączający można stosować 
pod warunkiem spełnienia trzech warun-
ków, które są zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 2014 r. [15]:
�� ilość ścieków wprowadzanych do grun-

tu na terenie własnej posesji nie przekra-
cza 5 m3⋅d-1,
�� stopień redukcji w osadniku gnilnym dla 

BZT5 wynosi co najmniej 20%, a zawiesin 
ogólnych co najmniej 50%,
�� miąższość warstwy filtracyjnej między 

drenami a poziomem wody gruntowej wy-
nosi co najmniej 1,5 m.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
z drenażem rozsączającym mają też  ogra-
niczenia. Przykładowo jest to brak możli-
wości poboru próbek ścieków oczyszczo-
nych do oceny ich jakości. Potrzebują też 
dużej powierzchni do instalacji urządzeń. 
W oczyszczalniach tych może też docho-
dzić do kolmatacji (namulania) złoża filtra-
cyjnego po dłuższym okresie działania lub 
przy niewłaściwej eksploatacji osadnika  
[4, 9].

Osadnik gnilny z filtrem grunto-
wym (piaskowym)

Tam, gdzie nie mogą być spełnione 
warunki wykonania drenażu rozsączające-
go, są stosowane filtry gruntowe. Zasada 
oczyszczania ścieków w warstwie filtracyj-
nej w filtrach gruntowych jest identyczna 
jak w przypadku drenażu rozsączającego. 
Jedynie w  przypadku filtra gruntowego 
oczyszczone ścieki trafiają do systemu 
drenów zbierających, a następnie do odbior-
nika, np. cieku wodnego, stawu, oczka wod-
nego lub zbiornika wodnego. W przypadku 

Fot. 1. Staw denitryfikacyjny w hydrofitowej oczyszczalni ścieków 
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w osadniku czy w części biologicznej, mogą 
też zatykać oczyszczalnie oraz doprowadzić 
do skażenia.

Podsumowanie
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są 

ważnym elementem infrastruktury ścieko-
wej, ponieważ umożliwiają one uzupełnienie 
zbiorczych systemów kanalizacji. W Polsce, 
w ostatnich latach, przybywa takich instalacji, 
co przekłada się na wzrost ich wpływu na ja-
kość środowiska, szczególnie na jakość wód. 

Należy pamiętać, że nie ma uniwersalnej 
metody i wytycznych dotyczących wska-
zania jednej, najlepszej oczyszczalni ście-
ków. Najważniejszy jest odpowiedni dobór 
oczyszczalni w zależności od potrzeb. Na-
leży uwzględnić następujące czynniki: wiel-
kość poszczególnych posesji, możliwość 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych, 
wysokość poziomu wód gruntowych, nie-
równomierność i ewentualne przerwy w do-
pływie ścieków z budynku. Ważna jest pra-
widłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami 
producenta, co daje dłuższy żywot instalacji 
i lepsze oczyszczanie. Należy też regularnie 
sprawdzać pracę oczyszczalni ścieków za 
pomocą okresowych i regularnych kontroli 
jakości oczyszczonych ścieków. 
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Charakteryzują się dużą odpornością na 
zmiany ilości oraz składu dopływających 
ścieków. Mają również wysoką efektyw-
ność oczyszczania przy małych kosztach 
eksploatacyjnych. Ten rodzaj instalacji wy-
maga większej powierzchni do instalacji 
urządzeń. Należy też pamiętać o koniecz-
ności pielęgnacji złoża roślinnego. 

Na fot. 1 i 2 pokazano wygląd stawu 
i złoża roślinnego w hydrofitowej oczysz-
czalni ścieków.

Eksploatacja przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Po instalacji przydomowej oczyszczalni 
najważniejszym czynnikiem, który wpływa 
na jej prawidłowe funkcjonowanie, jest jej 
prawidłowa eksploatacja. Każda z  tech-
nologii wymaga okresowego przeglądu 
i  właściwego użytkowania. Zaniedbanie 
tego może prowadzić do niedostatecznego 
stopnia redukcji zanieczyszczeń, a w naj-
gorszym przypadku do jego całkowitego 
braku. Warunkiem prawidłowej eksploatacji 
części mechanicznej jest systematyczne 
usuwanie osadów, a także zgarnianie kożu-
cha  tłuszczu i oleju z powierzchni ścieków 
w osadnikach gnilnych. 

Regularna kontrola ilości osadów i ich 
usuwanie wpływa na efektywność pra-
cy oczyszczalni ścieków oraz eliminuje 
zagrożenia higieniczne i  środowiskowe 
dla wód i gleby. Indywidualny użytkownik 
przydomowej oczyszczalni nie ma możli-
wości samodzielnego zagospodarowania 
powstałych osadów. Jest on zobowiązany 
do wywożenia ich do odpowiednich insta-
lacji mających ciąg gospodarki osadowej. 
Umożliwiają to przedsiębiorstwa komunalne 
lub zewnętrzne, które mają umowę z gminą 
na podstawie obowiązku gminy do przyjmo-
wania zgłoszeń eksploatacji oczyszczalni 
w Prawie ochrony środowiska [13]. Dodatko-
wo gmina określa również sposób kontroli 
działania oczyszczalni wraz z określeniem 
miejsca poboru próbek ścieków oczysz-
czonych. Części biologiczne oczyszczalni 
również powinny przechodzić okresową 
kontrolę i  serwis części mechanicznych 
i systemu sterowania.

Ważne jest również umiejętne i prawi-
dłowe korzystanie przez użytkowników bu-
dynku z urządzeń sanitarnych, aby zbiornik 
gnilny nie stał się pojemnikiem na odpady. 
Nie należy wrzucać do misek ustępowych, 
zlewozmywaków czy umywalek wszelkiego 
rodzaju odpadów komunalnych (np. worecz-
ków foliowych, środków higieny osobistej, 
niedopałków papierosów, obierków warzyw 
i owoców). Produkty te mogą powodować 
zaburzenia w  funkcjonowaniu instalacji 

Fot. 2.  Złoże roślinne w hydrofitowej oczyszczalni ścieków Zdjęcia M. Bagińska
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Podstawy metodyczne wyznaczania 
silnie zmienionych i sztucznych części
wód rzecznych w Polsce
Methodological Bases and the Results of Designating Heavily Modified 
and Artificial River Water Bodies in Poland

W yznaczanie silnie zmienionych 
i sztucznych części wód jest jedną 

z analiz przewidzianych w opracowywaniu 
planów gospodarowania wodami, zgodnie 
z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
Pozwala ona krajom członkowskim UE 
na wskazanie takiego statusu jednolitym 
częściom wód ze względu na silne zmiany 
hydromorfologiczne, wynikające z uzasad-
nionego korzystania z zasobów wodnych 
i  przy zachowaniu ściśle określonych 
procedur. W  konsekwencji wyznaczenia 
statusu silnie zmienionej bądź sztucznej 
części wód możliwa jest dla nich liberali-
zacja celów środowiskowych w obowiązku 
zachowania dobrego potencjału, który ma 
słabsze wymagania niż dobry stan przewi-
dziany jako cel środowiskowy dla części 
wód naturalnych. Te procedury dotyczą 
wszystkich kategorii wód – rzecznych, je-
ziornych, przejściowych i przybrzeżnych.

Dla analizy wyznaczania silnie zmie-
nionych i sztucznych części wód (SZCW, 
SCW) opracowano europejskie wytyczne 
w  podręczniku wydanym w  2003 r. Jest 
to efekt pracy grupy roboczej z 12 krajów 
członkowskich pod przewodnictwem Wiel-
kiej Brytanii i  Niemiec [2]. Zgodnie z  tym 
dokumentem każdy kraj członkowski ma 

prawo opracować własną metodę wyznacza-
nia silnie zmienionych i sztucznych części 
wód. W Polsce opracowano ją dla potrzeb 
Planów Gospodarowania Wodami (PGW) 
na lata 2009–2015, a następnie wykorzy-
stano w kolejnym cyklu planistycznym na 
potrzeby aktualizacji PGW 2015–2021. Na-
tomiast w III cyklu planistycznym, w wyniku 
realizowanego w latach 2018–2019 projektu 
„Przegląd i weryfikacja metodyk wyznacza-
nia silnie zmienionych i sztucznych części 
wód powierzchniowych wraz ze wstępnym 
i ostatecznym wyznaczeniem” [12], nastąpiła 
zmiana metodyczna w odniesieniu do jedno-
litych części wód rzecznych. Stała się ona 
główną (choć nie jedyną) przyczyną zmiany 
w strukturze naturalnych, silnie zmienionych 
i sztucznych części wód rzecznych w Pol-
sce między II a  III cyklem planistycznym. 
Omówienie różnic metodycznych w  obu 
metodach oraz ich skutków w postaci zmian 
w  przyznawaniu statusu poszczególnym 
JCWP rzecznym1 jest przedmiotem niniej-
szego artykułu.

1  W dalszych rozważaniach pomijamy podgrupę JCWP 
rzecznych – sztuczne zbiorniki retencyjne, z uwagi na 
genezę posiadające zawsze bez względu na metodę 
wyznaczania status silnie zmienionych części wód na 
etapie wstępnego wyznaczania

Założenia metody wyznaczania  
silnie zmienionych i sztucznych 
części wód w cyklu 2015–2021

Prace związane z wyznaczaniem SZCW 
oraz SCW prowadzono w I cyklu planistycz-
nym wdrażania RDW w ramach scalonych 
części wód (SCWp) oraz jednolitych części 
wód powierzchniowych (JCWP). Scalone 
części wód to wynik grupowania jednolitych 
części wód, które zostały wyznaczone m.in. 
w oparciu o kryterium organizacji monitorin-
gu ilościowego, z wytypowaniem obszaru 
z  lokalizacją co najmniej jednego wodo-
wskazu, dlatego skala identyfikacji zmian 
ilościowych (przekroje wodowskazowe), 
może dotyczyć tylko poziomu scalonych 
części wód. Identyfikacja zmian morfolo-
gicznych przeprowadzana była z kolei na 
poziomie JCWP.

Metodyka zaproponowana przez Bła-
chutę i in. [1] do wstępnego wyznaczania 
SZCW opiera się na doświadczeniach 
uzyskanych podczas wdrażania RDW we 
Francji i w Polsce, w szczególności w dzia-
łaniach w zlewni pilotażowej Górnej Wisły. 
Jej kluczowym elementem było podejście 
zaproponowane w wytycznych metodycz-
nych na poziomie europejskim [2]. Proce-
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durę przeanalizowano i dostosowano do 
warunków polskich, a korekty dla wskaźni-
ków wynikają głównie z dostępności danych 
wejściowych oraz przyjętej skali analiz. Jak 
podaje Błachuta i in. [1]), wyniki uzyskane 
w zlewni pilotowej [3, 4] oraz doświadczenia 
przy rozstrzyganiu wątpliwości metodycz-
nych stały się, po dyskusjach nad specyficz-
nymi zagadnieniami zgłaszanymi przez po-
szczególne RZGW, podstawą do określenia 
metodyki wstępnego wyznaczania SZCW. 
W metodyce wskazano, że sposób postępo-
wania dla określenia SZCW może podlegać 
modyfikacji.

Wstępne wyznaczenie silnie zmienio-
nych części wód polegało na rozpoznaniu 
zmian hydromorfologicznych oraz diagnozie 
skali tych zmian przez zastosowanie wskaź-
ników oceny stanu ilościowego (na pozio-
mie SCWp, tzw. wskaźniki „i”, por. tab. 1) 
i morfologicznego (na poziomie JCWP, tzw. 
wskaźniki „m”, por. tab. 2). Wskaźniki te okre-
ślono dla cieków istotnych w obrębie JCWP 
(rzeka główna oraz cieki – znaczące bezpo-

średnie dopływy, które określono w procesie 
wyznaczania JCWP). Dla każdej JCWP ob-
liczano wskaźniki według wzorów i porów-
nywano otrzymane wartości z wartościami 
progowymi, wskazującymi na potencjalnie 
silnie zmieniony charakter JCWP (tab. 1 i 2).

Charakteryzując stan hydromorfolo-
giczny obliczano te wskaźniki, dla których 
RZGW posiadały pełne i wiarygodne dane 
(często ocena ograniczała się jedynie do 
wskaźników morfologicznych, niekiedy 
niepełnych). W II cyklu wyznaczania SZCW 
i SCW korzystano z nowszych i dokładniej-
szych danych. W metodyce założono, że 
bazy danych powinny być sukcesywnie ak-
tualizowane i uzupełniane, aby możliwe było 
obliczenie wszystkich wskaźników. Szcze-
gółowy tryb postępowania przy obliczaniu 
poszczególnych wskaźników znajduje się 
w opracowaniu [1]. W ramach II cyklu pla-
nistycznego część RZGW uzupełniła orygi-
nalne wskaźniki o wskaźniki pomocnicze, 
np.: krętość, wpływ poborów podziemnych, 
liczba barier na kilometr cieku, uszczelnienie 

zlewni itp. Należy jednak dodać, że nie było 
to podejście spójne w skali kraju, ponieważ 
wskaźniki pomocnicze zostały obliczone 
tylko przez niektóre RZGW [5]. 

Przekroczenie jednego ze wskaźników 
nie oznaczało automatycznego wstępnego 
wyznaczenia JCWP jako SZCW lub SCW. 
Istotna była skala przekroczeń, a ostatecz-
ną decyzję podejmował ekspert:
 � Jeśli JCWP została wyznaczona jako 

SZCW, to co najmniej jeden wskaźnik mor-
fologiczny (m) lub ilościowy (i) przekraczał 
wartość graniczną i  dodatkowo ekspert 
uznał, że jest to oddziaływanie istotne.
 � Jeśli JCWP nie została wyznaczona jako 

SZCW, oznaczało, że żaden wskaźnik nie 
przekraczał wartości granicznej lub ekspert 
uznał, że jest to oddziaływanie nieistotne.

Wyznaczenie ostateczne to spraw-
dzenie dla poszczególnych, potencjalnych 
SZCW, czy wymogi RDW pozwalają na ak-
ceptację utrzymania zmian fizycznych zi-
dentyfikowanych w wyznaczeniu wstępnym 
i w związku z tym na zaakceptowanie, że 
cel środowiskowy zostanie obniżony wobec 
elementów jakości wrażliwych na te uza-
sadnione przekształcenia (z osiągnięcia co 
najmniej dobrego stanu do osiągnięcia co 
najmniej dobrego potencjału ekologiczne-
go). Obejmuje ono dwa testy:
 � test działań restytucyjnych;  
 � test alternatyw funkcjonalnych,

których ideę przedstawiono na schemacie 
poniżej.

Założenia metody wyznaczania 
silnie zmienionych i sztucznych 
części wód rzecznych na potrzeby 
cyklu planistycznego 2021–2027

Od czasu poprzedniego wyznaczenia 
SZCW i SCW rzecznych nastąpił postęp 
w rozpoznaniu przekształceń hydromor-
fologicznych rzek. Sporządzono ogólno-
polskie jednolite strukturalnie bazy presji 
hydromorfologicznych (choć pilotażowa 
analiza dla wybranych części wód ujawniła, 
że ich treść nie jest jeszcze pełna i zdarza 
się, że fizycznie istniejące przekształcenia 
nie są w tych bazach ujęte). Wypracowano 
metodę syntetycznej oceny stopnia natu-
ralności i stopnia przekształcenia hydro-
morfologicznego cieków (tzw. Hydromor-
fologiczny Indeks Rzeczny), która dopiero 
zaczyna być wdrażana w praktyce moni-
toringu rzek [13], ale dostarcza już algoryt-
mów umożliwiających syntetyczną ocenę 
jakości hydromorfologicznej cieków za 
pomocą wskaźników integrujących różne 
aspekty przekształceń (wyniki ocen tereno-
wych są wprawdzie dopiero w początko-
wym okresie zbierania, ale algorytm oceny 

Tab. 1. Wskaźniki do oceny stanu ilościowego w scalonych częściach wód

Lp. Opis wskaźnika Formuła wskaźnika Wartość progowa

1.

Sumaryczna pojemność czynna zbiorników 
retencyjnych odniesiona do średniego rocz-
nego odpływu z wielolecia (1960-1980) w 

przekroju zamykającym zlewnię części wód

i1 = Σ (Vc- Vm)/VSSQ
(mln m3)/(mln m3/rok) 0,03 (3%)

2.

Łączna suma poborów bezzwrotnych wód 
powierzchniowych Ppow odniesiona do 

przepływu średniego niskiego z wielolecia 
„pseudonaturalnego” (1960-1980) SNQp w 

przekroju zamykającym zlewnię części wód

i2 = ΣPpow/SNQp
(m3/s) / (m3/s)

* rzeki górskie: 0.15 (15%)
* rzeki wyżynne

 i przejściowe: 0,2 (20 %)
* rzeki nizinne: 0,25 

(25 %)

3.

Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicz-
nego, wynikającego z istotnych zmian w 

zagospodarowaniu zlewni części wód, wy-
rażony bezwzględną wartością dopełnienia 
do 1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego 
wielolecia (1981-2000) i przepływu SSQp z 

wielolecia „pseudonaturalnego” (1960-1980)

i3’ = 1-(SSQ/SSQp)
i3 = | 1-(SSQ/SSQp)|

(-)

+ - 0,25 (25%)
0,25 (25%)

4.

Wskaźnik zachowania kryterium przepływu 
nienaruszalnego definiowany jako stosunek 

przepływu nienaruszalnego wg kryterium 
hydrobiologicznego Kostrzewy do najczę-

ściej występującego przepływu z wielolecia 
(1981-2000).

i4 = Qn / NTQ
(m3/s) / (m3/s) 1,0 (100 %)

Tab. 2. Wskaźniki do oceny stanu morfologicznego w jednolitych częściach wód

Lp. Opis wskaźnika Formuła wskaźnika Wartość progowa

1.
Łączna długość obwałowań cieków istotnych 

odniesiona do podwójnej sumy długości cieków 
istotnych

m1 = ∑Lobwałowań/∑Lbrzegów

(km/km)
0,60 (60%)

2.
Suma wysokości spadów budowli piętrzących 

zlokalizowanych na ciekach istotnych odniesiona 
do sumy spadów cieków istotnych

m2 = ∑Hbudowli/∑(Hpocz - Hkon)
(m/m)

0,15 (15%)

3.

Łączna długość części cieków odciętych przez 
budowle poprzeczne o spadzie h> 0,7 m (dla 
rzek górskich i wyżynnych) lub h> 0,4 m (dla 

rzek nizinnych) - odniesiona do sumy długości 
wszystkich cieków istotnych

m3 = ∑Lodciętych odcinków/∑Lrzek

(km/km)
0,30 (30%)

4.

Łączna długość odcinków rzek, na których 
prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa 
podłużna) odniesiona do sumarycznej długości 

cieków istotnych

m4 = ∑Lregulacji/∑Lrzek

(km/km) 0,50 (50%)
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kameralnej można w przybliżeniu wyko-
nać na danych z istniejących baz). W wy-
niku ciągłego monitoringu wód znacznie 
przyrósł zbiór ocen stanu ekologicznego 
poszczególnych części wód, który może 
służyć do oceny, czy przekształcenia hy-
dromorfologiczne skutkują niemożliwością 
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, 
czy też stan dobry może być osiągnięty 
mimo nich. Wskazanie w aPGW niektórych 
części wód jako spełniających już kryteria 
dobrego stanu ekologicznego tworzy spo-
łeczno-formalne ograniczenie możliwości 
wyznaczenia tych JCWP rzecznych jako 
silnie zmienionych. 

Zmiany klimatyczne sprawiają, że 
obecne naturalne charakterystyki hydrolo-
giczne cieków coraz słabiej odpowiadają 
charakterystykom wielolecia 1960-1980, 
uznawanego w poprzednim wyznaczaniu 
za „pseudonaturalne”2 (wskutek zmian 
rozkładu opadów i temperatur zmienia się 
reżim odpływu ze zlewni, nawet przy braku 
jakichkolwiek hydrologicznych przekształ-
ceń antropogenicznych). 

Uzyskano też informacje zwrotne odno-
szące się do przeprowadzonych w ramach 
ostatecznego wyznaczenia testów działań 
restytucyjnych i alternatyw funkcjonalnych, 
w tym częściowo zasadne uwagi do kon-
strukcji metodyk tych testów. Dotychczaso-
we podejście do testów było też zróżnico-
wane między poszczególnymi RZGW (w nie-
których ówczesnych RZGW zastosowano 

2  Metody dotychczasowej analizy wskaźników prze-
kształceń hydrologicznych (tzw. wskaźniki „i”) bazo-
wały na odniesieniu aktualnych charakterystyk hydro-
logicznych do charakterystyk wielolecia 1960-1980, 
zakładając, że okres 1960-1980 jest kompromisowym 
okresem, dla którego z  jednej strony dostępne są 
dane hydrologiczne, a  z  drugiej strony antropoge-
niczne przekształcenia hydrologii cieków były jeszcze 
względnie niewielkie, co w  cytowanych metodach 
określono jako „pseudonaturalność”

odstępstwa od zaproponowanej wówczas 
metodyki, a uzyskane wyniki sugerują, że 
w sąsiadujących RZGW zastosowano nie-
co odmienne podejście [12]), co wymagało 
ujednolicenia tego zagadnienia w skali kraju.

Poszerzono wiedzę na temat możliwo-
ści prowadzenia w ciekach działań resty-
tucyjnych, które w niektórych sytuacjach 
pozwolą osiągnąć dobry stan ekologiczny 
mimo zachowania przekształceń hydromor-
fologicznych, służących korzystaniu z wód 
lub potrzebom środowiska, a tym samym 
umożliwią odstąpienie od wyznaczania ta-
kich części wód jako silnie zmienionych. 
Sporządzono ekspertyzę „Opracowanie 
katalogu dobrych praktyk w zakresie robót 
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”, 
zwaną dalej Katalogiem Dobrych Praktyk 
[10], proponującą takie modyfikacje praktyki 
utrzymania wód płynących oraz modyfika-
cje budowli hydrotechnicznych, które mini-
malizują ich oddziaływanie na środowisko, 
niekiedy umożliwiając osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego mimo przekształceń.

Równocześnie zadecydowano o aktuali-
zacji podziału wód rzecznych na JCWP na 
użytek przyszłych okresów planistycznych, 
w konsekwencji czego wyznaczenie SZCW 
musiało być dokonane ponownie, biorąc 
za punkt wyjścia nową, zaktualizowaną 
listę rzecznych jednostek do planowania  
– aJCWP.

Podstawą aktualizacji wykazu JCWP 
była Mapa Podziału Hydrograficznego 
Polski w skali 1:10 000 (MPHP10) [8], któ-
ra jest uszczegółowieniem takiej Mapy 
Podziału Hydrograficznego Polski w skali 
1:50 000, na której bazowano w pierwszej 
identyfikacji części wód powierzchnio-
wych. W weryfikacji JCWP dokonano ak-
tualizacji przebiegu części wód wszystkich 
kategorii [7].

Aktualizację wykazu JCWP i SCWP na 
potrzeby kolejnej aktualizacji planów w la-
tach 2016–2021 wraz z weryfikacją typów 
wód części wód przeprowadzono w 2015 r.  
i  zweryfikowano w  r. 2017 [7, 8]. Objęła 
ona wszystkie kategorie wód powierzch-
niowych (rzeczne, jeziorne, przejściowe 
i  przybrzeżne). Na podstawie wskaźni-
ków biologicznych dokonano weryfikacji 
delimitacji dotychczasowych JCWP wraz 
z przypisaniem na nowo zdefiniowanych 
typów do poszczególnych części wód. 
W niektórych przypadkach spowodowało 
to łączenie lub podział JCWP, co wymagało 
weryfikacji statusu nowo utworzonych jed-
nostek planistycznych. Obok zmian granic 
zlewni wynikających z wykorzystania no-
wej mapy podziału hydrograficznego Polski 
(MPHP10) nastąpił szereg zmian związa-
nych z eliminacją, łączeniem i dzieleniem 
dotychczasowych JCWP. 

Przyjęto, że w procesie wyznaczania 
SZCW i  SCW należy wziąć pod uwagę 
obecnie obowiązujące zapisy aPGW dla 
II okresu planistycznego, w szczególności 
w zakresie ocen stanu ekologicznego.

W  pracach przygotowujących drugą 
aktualizację PGW zrealizowano też inne 
projekty, które mają przygotować ostatecz-
ne dokumenty planistyczne na lata 2022– 
–2027 przedkładane KE. Niektóre z tych 
prac ściśle powiązane są z wyznaczaniem 
silnie zmienionych i  sztucznych części 
wód. Oprócz wspomnianej aktualizacji 
wykazu JCWP jest to identyfikacja presji 
[9, 11] oraz analizy celów środowiskowych 
dla aJCWP. 

Przesłanki te skłaniały do przyjęcia 
takich metod wyznaczania SZCW i SCW 
rzecznych, które – zachowując, na ile się 
da, spójność z podejściem dotychczaso-
wym oraz zgodność z europejskimi wytycz-
nymi CIS – uwzględnią wymienione wyżej 
uwarunkowania i okoliczności.

Zachowano dotychczasowy wymaga-
ny także RDW i europejskimi wytycznymi 
CIS schemat dwóch zasadniczych etapów: 
wstępnego wyznaczenia SZCW/SCW (po-
legającego na identyfikacji tych części wód 
które są rzeczywiście, fizycznie silnie prze-
kształcone albo sztuczne) i ostatecznego 
wyznaczenia SZCW/SCW (polegającego 
na zbadaniu, czy rzeczywiście nie ma al-
ternatyw dla korzystania z wód wymusza-
jącego istnienie przekształceń tych części 
wód i czy rzeczywiście nie ma możliwości 
renaturyzacji tych części wód w zakresie, 
który umożliwiłby osiągnięcie dobrego sta-
nu ekologicznego). 

Podstawowe założenia do aktualnej mo-
dyfikacji metodyki są następujące:

Rys. Schemat wyznaczania ostatecznego
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I – Wprowadzenie wstępnego etapu pre-
kwalifikacji JCWP co do formalnej możli-
wości ich wyznaczenia jako SZCW lub SCW 
(tzw. screening)

Ponieważ w obowiązujących aPGW dla 
niektórych JCWP stwierdzono, że znajdują 
się one w stanie spełniającym aktualnie 
obowiązujące kryteria dobrego stanu eko-
logicznego, a nie przewidziano odstępstw 
umożliwiających pogorszenie tego stanu, 
nie jest w ogóle zasadne rozważanie wy-
znaczenia tych części wód jako SZCW lub 
SCW. Wyznaczenie takie oznaczałoby bo-
wiem, że stan tych części wód pogorszył 
się z naruszeniem wymogów dyrektywy 
– a  tak pogorszony stan nie może być 
przesłanką do uznania, że przywrócenie 
dobrego stanu nie jest możliwe. By wy-
chwycić takie przypadki, założono wstęp-
ną, przesiewową analizę rzecznych aJCWP 
z uwagi na wyniki badań monitoringowych 
makrobezkręgowców i  ichtiofauny, jako 
że te elementy reagują najsilniej na presje 
związane ze zmianami morfologicznymi 
w korytach rzek (wymagało to analiz dot. 
przejścia z  dotychczasowych JCWP na 
aJCWP). Wyniki screeningu były wskaza-
niem dla kwalifikacji JCWP do naturalnych 
części wód na etapie wstępnego wyzna-
czania. Dodatkowym efektem screeningu 
było ujawnienie niespójności między zapi-
sanym w aPGW stanem i statusem części 
JCWP rzecznych. Chodzi tu o przypadki 
SZCW o dobrym potencjale ekologicznym 
w sytuacji, gdy wymagania dla dobrego 
potencjału ekologicznego są praktycznie 
równoważne wymaganiom dla dobrego 
stanu ekologicznego.
II – Weryfikacja metodyki wstępnego 
wyznaczenia

Metoda wstępnego wyznaczania,  
tj. oceny rzeczywistej powagi przekształ-
ceń hydromorfologicznych, powinna być 
maksymalnie spójna z metodą monitoringu 
i oceny jakości hydromorfologicznej cie-
ków. Dlatego do metody wstępnego wyzna-
czania wprowadzono przyjętą w Polsce od 
2016 r. i aktualnie wdrażaną w monitoringu 
metodę HIR [13]. W miejsce stosowanych 
w dotychczasowym wyznaczaniu SZCW 
i SCW wskaźników hydrologicznych (i1-i4) 
i  morfologicznych (m1-m4) zastosowa-
no multimetryczny wskaźnik Wk, możliwy 
do kameralnego obliczenia na podstawie 
aktualnie dostępnych baz danych. Dla 
zachowania elementu zgodności z  do-
tychczasowymi metodami uwzględniono 
część wskaźników z poprzedniego cyklu 
planistycznego nie mającą odpowiedni-
ków we wskaźnikach elementarnych me-
tody kameralnej HIR. Istotną różnicą we 

wstępnym wyznaczaniu jest to, że ocenie 
podlegają nie tylko przekształcenia hydro-
morfologiczne danej JCWP (grupa wskaź-
ników przekształcenia), ale także stopień 
naturalności tej części wód (grupa wskaź-
ników różnorodności hydromorfologicz-
nej). Ponadto na etapie korekty eksperckiej 
wykorzystano jako dodatkowe wskaźniki: 
procent uszczelnienia zlewni i wskaźnik 
eksploatacji zasobów definiowany jako 
stosunek sumy średniorocznych poborów 
do średniorocznych odnawialnych zaso-
bów wodnych. 
III – Weryfikacja metodyki ostatecznego 
wyznaczenia

Zachowano podstawowe założenia 
dotychczasowego podejścia, tj. przepro-
wadzenie testu działań restytucyjnych 
i testu alternatyw funkcjonalnych w formie 
analiz multikryterialnych. Na podstawie 
doświadczeń z przeprowadzania tych te-
stów, szczegóły ich metodyki poprawiono, 
a same metody uproszczono.

Test działań restytucyjnych oparto na 
mniejszej liczbie kryteriów, by uniknąć po-
dwójnego punktowania tych samych aspek-
tów oceny poszczególnych wariantów (tj. 
dotychczasowe kryteria w znacznym stop-
niu nakładające się zostały zsyntetyzowane 
do jednego kryterium). Kryteria zgenerali-
zowano tak, by tworzyły zrównoważoną 
triadę aspektów zrównoważonego rozwo-
ju (ekonomiczne, społeczne, ekologiczne), 
przyznając równe wagi każdemu z  tych 
aspektów, ponieważ zrównoważony rozwój 
(deklarowany konstytucyjnie i ustawowo) 
polega na osiąganiu równowagi tych trzech 
aspektów. Jako jeden z wariantów działań 
restytucyjnych analizowano wdrożenie Ka-
talogu Dobrych Praktyk [10], zakładając, że 
jeśli okaże się ono wystarczające do osią-
gnięcia dobrego stanu ekologicznego, to 
analiza innych działań restytucyjnych nie 
będzie już konieczna.

Test alternatyw funkcjonalnych prze-
prowadzono podobnie, jak w poprzednich 
wyznaczaniach SZCW i SCW, ale z ujednoli-
ceniem punktacji i interpretacji wszystkich 
kryteriów, co sprawiło, że jego aplikacja 
stała się prostsza i bardziej przejrzysta, 
zachowując przy tym pierwotne założenie 
multikryterialnej analizy badanych alter-
natyw lub wariantów pod kątem wszyst-
kich aspektów zrównoważonego rozwoju, 
w tym zrównoważone zarządzanie gospo-
darowania wodami.

Niniejszy artykuł przygotowany został na podsta-
wie wyników projektu „Przegląd i  weryfikacja metodyk 
wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód 
powierzchniowych wraz ze wstępnym i  ostatecznym 
wyznaczeniem”, realizowanego w latach 2018–2019 na 

zamówienie PGW Wody Polskie – KZGW w Warszawie ze 
środków NFOŚiGW.
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Śniegi Świdnika w dwóch półroczach zimowych
2012/2013 i 2019/2020 (2)
Wyniki badań w świetle eksperymentu polowego
The Snows of Świdnik in Two Winter Half-Years 2012/13 and 2019/20 (2)
Research Results in the Light of a Field Experiment
Badania polowe w zimie 2013 dotyczyły: miąższości pokrywy śniegowej, 
retencji, współczynnika śnieżności i wodności śniegu (tśr., zimy ≅ minus 
2,0 oC). Wyniki badań przedstawiono w tabeli. Łączna grubość warstwy 
śniegu wynosiła 6,77 dm. Trwałość pokrywy – 127 dni. Współczynniki 
śnieżności dla tej zimy określono na 44,6%, a dla roku >17%. Wodność 
śniegu w przedziale 16,5 – 20,92 dag/dm3 (czyli 18,05 – 22,89%). Suma 
wodności wynosiła 91,4 dag/dm3 (tj. 91,4 mm opadu). 
W zimie 2020 opad śniegu był oceniony co najwyżej na ≅ 1 dm, tj. ~18,38 
mm (tśr. zimy > +3,0 oC). Współczynnik śnieżności tej zimy stanowił 13% 
ogólnej masy opadu całkowitego, a w odniesieniu do roku zaledwie 2,58%. 
Reasumując: warunki śniegowe w dwóch badanych zimach ocenia się 
jako wyjątkowo kontrastowe. 

The field research carried out in the winter of 2013 concerned: snow 
cover thickness, retention, snow/water content coefficient (tavr. of the 
winter ≅ minus 2.0 oC). The test results are included in the chart. The 
total thickness of the snow cover was 6.77 dm. The snow cover lifespan  
– 127 days. Snow content coefficients for that winter were determined 
to be 44.6% and for the year – > 17%. Snow water content was within the 
range of 16.5 – 20.92 dag/dm3, i.e. 18.05 – 22.89%. The sum of water 
content was 91.4 dag/dm3, i.e. 91.4 mm of precipitation. 
In winter 2020, snowfall was determined to be at most ≅ 1 dm, i.e. ~ 18.38 
mm (tavr. of the winter> +3.0 oC). This winter’s snow content coefficient 
accounted for 13% of the total precipitation, and only 2.58% of the whole 
year. To sum up: snow conditions in the two studied winters are assessed 
as exceptionally contrasting. 

O bieg wody w zlewni, dorzeczu, krainie 
geograficznej lub w granicach pań-

stwa (np. Polski), a także całego globu [1] 
określa równanie bilansu wodnego: P = E 
+ H. Lewa strona równania tj. P – oznacza 
sumę opadów pionowych, wyrażoną głów-
nie w postaci deszczu i śniegu. Po prawej 
stronie, symbol E określa w bilansie hydro-
logicznym tzw. straty. Wyróżnić tu można 
ewaporację –  parowanie z  wolnej po-
wierzchni wody i ewapotranspirację, tj. stra-
ty przez metabolizm roślin i parowanie z po-
wierzchni gruntu, czyli łącznie parowanie 
terenowe. Symbol H oznacza z kolei sumę 
odpływu powierzchniowego i podziemne-
go (głównie odpływ rzeczny). Przykład dla 
Lubelszczyzny: średnie wskaźniki bilansu 

wodnego wyrażone w mm słupka wody wy-
noszą: 605 (P) = 476 (E) + 129 (H) [5].

Praktyczne znaczenie wartości 1 mm 
w bilansie wodnym oznacza: jeżeli na po-
wierzchni 1 m2 zostanie rozlany 1 dm3 wody 
(= 1 L/itr = 1 kg), to wysokość (= miąższość; 
= grubość) warstewki wyniesie 1 mm, a to 
dlatego, że iloraz dwóch wartości: 1 dm3  
(= 106 mm3) : 1 m2 (= 106 mm2) = 1 mm wys. 
warstewki. Zatem: jeżeli na przykładowym 
obszarze opad średni (zwany też normal-
nym) wynosi 605 mm, tzn, że na każdy m2 
terenu spadło średnio 605 l (= 605 kg) wody 
w ciągu roku, czyli w konsekwencji 605 mm. 
Znaczenie tego prostego obliczenia polega 
również na tym, iż metr i kilogram są jed-
nostkami podstawowymi w Układzie Mię-

dzynarodowym SI (skrót od nazwy francu-
skiej – Systéme International d’Unités), a jak 
się dalej okaże, będą te wielkości/wartości 
i ich spójne krotności, przydatne w charak-
terystyce pokrywy śniegowej. 

W trybie online dokumentowano pokry-
wę śniegową w Świdniku na Wyżynie Lu-
belskiej w półroczu zimowym 2013 r. oraz 
niemal zupełny jej brak w r. 2020. Śnieg 
jest opadem stałym/trwałym. Szczególne 
znaczenie mają cztery główne parametry 
pokrywy śniegowej: 1) współczynnik śnież-
ności; 2) retencja śniegowa; 3) miąższość 
pokrywy śniegowej oraz 4) wodność śnie-
gu. W  takim też porządku tematycznym 
scharakteryzowano opady śniegu, a wyniki 
z 2013 r. zestawiono w tabeli. Dla uzyskania 
masy śniegu wycinano z pokrywy śniegowej 
prostopadłościany, z użyciem sztywnej cien-
kiej blachy stalowej. Miejsca poboru próbek 
określano arbitralnie, jednak posiłkując się 
zawsze wieloma sondowaniami pokrywy 
(od 20 do 161 pkt.), w celu określenia repera 
– tu, miejsca wycięcia prostopadłościanu 
ze świeżej pokrywy śniegowej na poligonie 
badawczym (fot. 1). Wyniki badań empirycz-
nych oraz obliczeń ilościowych zamiesz-
czono w tabeli. Stanowi to podstawę do 
opracowania pokrywy śniegowej w 2013 r. 
 Natomiast w zimie 2020 r. nie prowadzono 
badań porównawczych przyjętymi metoda-
mi, a to z powodu braku obiektu badań, tj. 
śniegu. Być może było to wynikiem defektu 
pogodowo-klimatycznego (?), nieznanego 

Fot. 1. Poligon badawczy – plac o powierzchni 300 m x 45 m ≅ 1,3 ha, położony 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego i al. Racławickiej (2018 r., od ok. 2 lat teren zagospodarowany) 
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(wg oceny autora) w Polsce południowej, 
poza górami od >150 lat.

Charakterystyka pokrywy 
śniegowej

1. Współczynnik śnieżności jest warto-
ścią względną (%). Na Wyżynie Lubelskiej, 
gdzie leżą graniczące ze sobą miasta Świd-
nik i Lublin, pokrywa śniegowa najczęściej 
pojawia się na przełomie listopada/grudnia 
i może utrzymywać się trwale – (rzadko) 
miesiącami (np. zimy 1964, 2013 r.), lub 
z przerwą/przerwami, niekiedy nawet do 
połowy kwietnia [3]. Według różnych źródeł 
 [4, 5], średni wieloletni współczynnik śnieżno-
ści na Wyżynie Lubelskiej wynosi ok. 15–18%  
opadu rocznego. Obserwowana z roku na 
rok nieregularność opadów śniegu, wyrażo-
na stosunkiem najwyższych do najniższych, 
jest trzykrotnie wyższa (wynosiła jak dotąd 
>6; po opublikowaniu niniejszej pracy >7), 
w porównaniu z nieregularnością rocznych 
opadów całkowitych (>2). 

2. Retencja śniegowa. W półroczu zi-
mowym 2013 r. pierwszy opad śniegu 
(warstewka h ~2 cm), zwany kiedyś na wsi 
roztoczańskiej śniegiem ptasim pojawił się 
na krótko 1 grudnia 2012 r., zaś 3 grudnia 
wystąpił opad śniegu również mały (tzw. ko-
morniczy), ale przyrastająca z czasem pokry-
wa (śniegu gospodarskiego) trwała łącznie 
ponad 4 miesiące z przerwą jednodniową, 
tj. 6 marca, czyli praktycznie nieprzerwanie 

ruchą (od zamieci śnieżnej z 14 i 15 marca 
trwającej >1,5 doby), przy gwałtownym wie-
trze – do >20 m/s, tj. około 70 km/godz. 
(wg skali Beauforta i Simpsona). Wskutek 
dużych prędkości drobnych śnieżynek-lo-
du, które ukośnie uderzając w powierzchnię 
tworzącej się warstwy śniegowej zagęsz-
czały jej strukturę, w wyniku czego masa 
właściwa złoża była największa z badanych; 
d = 20,92 dag/dm3 (tab.) 

W okresie IV; od 20 marca do końca 
tego miesiąca zanotowano kilka sekwencji 
niewielkich, spokojnych opadów. Z uśred-
nionych pomiarów (łącznie 76 sondowań) 
wynika, że średnia warstwa białego puchu 
wynosiła 0,8 dm grubości. 

Okres V obejmował 12 dni na początku 
kwietnia; ostatnie płatki śniegu spadły 10 
kwietnia tuż po północy; (początek o godz. 
0.20). W  tej ostatniej sekwencji badań 
szczególnie wyróżnił się okres dwudobowy, 
tj. z 2/3 do 3/4 kwietnia. Był to ostatni mie-
rzalny opad wilgotnych dużych śnieżynek, 
w majestacie których można było wyczuć 
(organoleptycznie) nadchodzącą wiosnę, 
spóźnioną ok. 2 tyg. Łączna grubość bia-
łego puchu z tego okresu wynosiła 1,7 dm. 
W tym czasie notowano również 5 innych 
krótkich opadów śniegu (o łącznej grubości 
~3–5 cm), jednak z możliwą tylko oceną ja-
kościową (topnienie śnieżynek następowało 
niemal synchronicznie z opadem). Wyraźne 
topnienie obecnej jeszcze pokrywy śniego-
wej zanotowano 10 kwietnia, a zupełny jej 
brak 3 doby później, tj. 13 kwietnia, co po-
twierdzono rankiem (godz. 6.30), czyli po 
upływie 127/8 dni.

3. Miąższość pokrywy śniegowej. Łącz-
na grubość warstwy śniegu z okresów II –V 
wynosiła: (1,0 + 1,42 + 0,8 + 1,7) = 4,92 dm. 
Ponadto przewartościowano miąższość po-
krywy z pierwszego pomiaru (okres I) i uzna-
no, że grubość warstwy śniegu (świeżego) 
wynosiła 1,85 dm. Reasumując, zbilansowa-
na miąższość pokrywy śniegowej w okresie 
zimy 2013, wynosiła łącznie 6,77 dm. 

4. Wodność śniegu. Zawartość wody 
(wodność) w  pokrywie śniegu badanej 
zimy określono metodą wagową. W tym 
celu pobierano próbki z wybranych profilów 
o objętości od 9,6 do 25,5 dm3 (tab.). Przy 
pozyskaniu materiału wycinano z wybranej 
sekwencji złoża prostopadłościany o arbi-
tralnie określonej objętości (V), które zbie-
rano do pojemnika/ów, ważono na wadze 
elektronicznej z dokładnością do jednego 
grama, a następnie obliczano masę właści-
wą (d) jednego dm3 śniegu. Wyniki badań 
i  obliczeń zestawiono w  tabeli (kolumny  
5 i 6). Zmienność tego parametru wyrażają 
wartości skrajne: 16,5–20,92 dag/dm3, suma 

do początku drugiej dekady kwietnia 2013 r.  
W chronologii kształtowania się pokrywy 
śniegowej w półroczu zimowym 2013 r. wy-
różniono arbitralnie pięć okresów. 

Okres I  bez badań kontrolnych trwał 
71 dni (3.12 ÷11. 02.), po czym wykonano 
pomiary pokrywy (20 sondowań) 12 lute-
go (tab.). Na tej podstawie podjęto próbę 
odtworzenia pierwotnej miąższości X(h) 
tego złoża, wykorzystując dane z tabeli (ko-
lumny 2, 4 i 7– tj. S*). Obliczenia wykonano 
zgodnie z przyjętą formułą; ax b x X(h); dalej 
wg rachunku na liczbach z tabeli: 3 dm x  
3 dm x X dm (h) = 9X dm3; 305,9 dag : 9X dm3 = 
33,989 dag/dm3;  33,989 dag/dm3 : 18,38 dag/
dm3 = 1,85 dm (h) = poszukiwana wartość 
X – grubość złoża śniegu. Stąd objętość 
bloku śnieżnego (V) wzrosła w  dalszych 
obliczeniach (z 10,8) do 16,65 dm. Powyż-
sza poprawka uzasadnia dodatnie przyro-
sty wartości również trzech innych danych:  
1) – dla wartości referencyjnych –Σd*  Σd;  
2) – względnej wodności śniegu d’ i   
3) – średniej ważonej wodności Σd (tab., 
kolumna 7; dalej kol. 7–kursywą).

Okres II to początek drugiej dekady lute-
go do 6 marca. Był to czas odwilży śródzi-
mowej. Od 7 do 14 marca dwukrotnie wyko-
nano pomiary miąższości świeżego śniegu 
(wartości z gwiazdką* w tabeli oznaczają 
wyniki badań synoptycznych). 

III okres badań przypada od 14 (popołu-
dnie) do 19 marca i został nazwany zawie-

Okresy  
i daty badań

dzień, m-c
Test periods  

and dates
day, month

1

Wymiary
bloku

śnieżnego
Snow block
dimensions

dm

2

Objętość
bloku
Block

Volume
V (dm3)

3

Masa
bloku

śniegu
Snow 
block
mass

m (dag)

4

Masa
właściwa

(wodność)
śniegu

Specyfic weight
(snow water

content)
d= m/V

5

Względna
wodność
śniegu d′

water kontent
d′ =

(d x100%) : Sd* 
%

6

Średnie ważone
wodności
i ich suma
dag/dm3

Average weighted
 water kontent 

values
and their  sum

7

I
12.02

3x3x1,2
3x3x1,85

10,8
16,65

305,9
305,9

28,32 ?
18,38

(38,78 ?
20,11

10,98 ?
3,70

II
14.03

4x3x1,0 12,0 217,2 18,10* 24,79*
19,80

4,49*
3,58

III
19.03

4x4x1,42 22,72 475,2 20,92* 28,65*
22,89

5,99*
4,79

IV
29.03

3x4x0,80 9,60 158,4 16,50* 22,60*
18,05

3,73*
2,98

V
04.04

5x3x1,70 25,5 446,3 17,50* 23,97*
19,15

4,20*
3,35

– – – –
Sd*=73,02
Sd =91,40

Waga Weight

S* = 100%
S = 100%

S*śr./mean/ = 18,38
S = 18,40

VI
09.04

4x3x1,8 21,6 869,0 40,20 – –

VII
12.04

3x2,5x0,7+
4x4,1x65

S = 32,4 1337,0 41,3 – –

Symbol– gwiazdka (*) przy wartościach liczbowych dotyczy badań synoptycznych; inne objaśnienia w tekście.
The asterisk (*) found next to some figures refers to the values obtained during synoptic tests

Tab. Parametry pokrywy śniegowej w zimie 2013 r. w Świdniku      
Tab.  Snow cover parameters in winter 2013 in Świdnik
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 V =1 dm3 stanowi zaledwie 1/500 cz. tej ob-
jętości lub masy (repetitio; 1 cm3 wody = 1 g),  
aczkolwiek domniemywa się, że wartości 
takie w  przyrodzie rzekomo występują; 
np. w Tatrach [2]. Istnienie siły masowej – 
grawitacji – generuje jednak pytanie: czy 
przypadkiem nie jest to tzw. rzeczywistość 
wirtualna? Przesłanka: śnieżynki opadają 
grawitacyjnie na podłoże i to wyjaśnia abs-
trakcję powyższego przykładu. Natomiast 
w atmosferze takie (i inne) przypadki mogą 
zaistnieć, ale badających interesuje statyka 
tego zjawiska (śnieg w złożu).

 Wg wiedzy podręcznikowej, w pokrywie 
śniegowej zleżałej, maksymalne wodności 
mogą dochodzić do ~0,5 g/cm3 (= 50 dag/
dm3) [1]; również bez komentarza. Przy ta-
kich wskaźnikach pojawia się jednak w po-
krywach śniegu woda, która grawitacyjnie 
zdąża ku spągu profilu. Łącznie z rozmarza-
jącymi śnieżynkami tworzy tam strukturę 
lodu-firnu – nie śniegu. Stwierdzono to (już 
z pewnością) przy wodności śniegu ~40 
dag/dm3 (tab., okres VII i fot. 2). Dlatego dla 
unikania kontrowersji, a także ze względów 
dydaktycznych, należy prezentowane war-
tości uwarunkować albo zmienić.

Uogólniając problem dotyczący para-
metrów śniegu, autor widzi potrzebę kon-
tynuacji badań w tej dziedzinie. Zweryfikuje 
to wiedzę zawartą w niektórych podręczni-
kach akademickich, a także konieczną do 
obliczeń zasobów wodnych w zlewniach 
rzecznych. Jest to bardzo ważne przy pro-
gnozowaniu wezbrań lub/i powodzi, a słu-
ży do poprawnego określania wskaźników 
jednostkowej retencji i  bilansu wodnego 
w pokrywach śniegowych.   

 Ze względu na liczną i wielowątkową 
problematykę oraz ograniczenia objęto-
ściowe artykułu zrezygnowano z wniosków 
końcowych. Przedstawiono natomiast fakty 
i ich interpretację. W konsekwencji, prośba 
o indywidualne formułowanie konkluzji wy-
nikających z treści artykułu, co jest/będzie 
następstwem (wysokiego) IQ Szanownych 
Odbiorców niniejszego tekstu. A o tym autor 
jest szczerze przekonany. 
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Opady śniegu w Świdniku 
w półroczu zimowym 2020 r.

Na temat zimy 2020 w tekście istnieje 
jedynie zdawkowa informacja, że w okresie 
tym nie prowadzono badań pokrywy śnie-
gowej metodami przyjętymi w pracy, a to 
z powodu braku obiektu badań, tj. śniegu. 
Dlatego też zastosowano tu metodę obser-
wacji wizualnej: zima 2020. W okresie tym 
opad śniegu o łącznej miąższości określono 
na ~1 dm. Liczba dni ze śniegiem – kilka-
naście; najczęściej płatki-śnieżynki topiły się 
niemal synchronicznie z opadem (dodatnie 
temperatury podłoża). Zatem przyjęto, że 
w czasie obserwacji łączna miąższość opa-
dów śniegu wyniosła w przybliżeniu 1 dm 
(tj. 18,38 mm). Średnia temperatura powie-
trza badanego okresu wynosiła aż >+3,0oC; 
w  tym wszystkie dekady wszystkich 
miesięcy w granicach; t.+ = (1,2–11,8oC). 
Współczynnik śnieżności tej zimy stanowił 
tylko 13% ogólnej masy opadu całkowite-
go (śnieg jako ciecz) z okresu całej zimy 
(również jako ciecz) = 141 mm. Natomiast 
iloraz liczb: 18,38 mm i  713 mm (opad 
roczny), czyli roczny współczynnik śnież-
ności wynosił tylko 2,6 %. Jest to najniższa 
wartość tego parametru jaką kiedykolwiek 
notowano w Polsce (poza górami). Główną, 
bezpośrednią przyczyną tej anomalii była 
wyjątkowo ciepła zima 2020. Zestawiono 
zatem, dla porównania, średnie temperatury 
trzech najbardziej zimowych miesięcy (XII, I, 
II) z wielolecia dla Lublina i ich odpowiedniki 
z zimy 2020. Oto wyniki: XII – wielolecie (w.) 
– minus (-)1,1oC; zima (z.) 2020 – +3,1; I – 
w. -4,0oC; (z.) +1,6oC i II – (w.) -2,9oC; oraz (z.) 
+3,3oC. Dodać należy, iż uśrednione wartości 
dla tych całych przedziałów czasowych wy-
noszą odpowiednio: dla (w.) – minus 2,7oC 
i dla (z.) – plus 2,67oC. Łatwo zauważyć, że 
bezwzględna różnica temperatur przekra-
cza tu 5oC, a ponieważ dotyczy średnich 
miesięcznych, jest to bardzo duża ampli-
tuda wahań. Przyczyna sprawcza tej ano-
malii jest kwestią oddzielną; do wyjaśnienia 
w innej pracy. 

Wartości ekstremalne 
wodności śniegu

W polskiej literaturze przedmiotu istnieją 
dane, że śnieg świeżo spadły – puszysty, su-
chy (płatki, igły i ich kombinacje) może mieć 
gęstość dochodzącą zaledwie do 0,02 g/cm3.  
Stąd konsekwentnie, w  objętości 1 dm3, 
czyli w litrze znajduje się tylko 2 dag wody 
w postaci lodu-śnieżynek. W odniesieniu do 
wartości minimalnych trudno pojąć fizyczną 
strukturę śniegu-lodu, który (np. w naszych 
polskich warunkach, a także w ogóle) przy 

– Σd =91,40 dag/dm3, a względne ich war-
tości w granicach 18,05–22,89% (Σ =100%; 
tab., kol. 6). Z poniższego rachunku wynika, 
że suma wodności opadu stałego, zawarta 
w 67,7 cm warstwie śniegu w zimie 2013 r.  
w Świdniku, wynosiła 91,4 mm, czyli 91,4 kg 
wody ze śniegu na każdy m2 powierzchni 
miasta. Podkreśla się przy tym, że warto-
ści tej nie należy utożsamiać z sumą cał-
kowitych opadów (śnieg + deszcz + inne) 
mierzonych standardowo w  półroczu zi-
mowym. Stąd również możliwe utrudnienia 
w porównywaniu danych ilościowych auto-
ra, z wynikami uzyskiwanymi przez innych 
obserwatorów1; ale dokumentować warto. 

Reasumując: Cz. II zawiera wyniki po-
miarów cech fizycznych śniegu w narasta-
jącej pokrywie zimą 2013 r.  (tab.). Badania 
dotyczyły: miąższości pokrywy, retencji, 
współczynnika śnieżności i  wodności 
śniegu, przy średniej temp. okresu zimy = 
minus 2,0oC. Wyniki: Łączna grubość war-
stwy śniegu wynosiła 6,77 dm. Trwałość 
pokrywy –127 dni. Współczynnik śnież-
ności (tylko) dla zimy 2013 r. określono na 
44,6%, a wodność śniegu w przedziale 16,5 
– 20,92 dag/dm3, czyli w granicach 18,05 – 
22,89%. Suma wodności wynosiła 91,4 dag/
dm3. Oznacza to, że wskaźnik przeliczony 
na opad-wodę wynosił 91,4 mm, czyli 91,4 
kg wody ze śniegu na każdy m2 powierzchni 
miasta Świdnika (i nie tylko). Opad całkowity 
okresu zimy (jako woda-płyn) wynosił 205 
mm, co stanowi ok. 39% sumy opadu w roku 
hydrologicznym 2013 (= 526 mm).

1 Podjęto próbę porównania danych z wynikami badań 
z posterunku meteorologii UMCS (połączonych Zakła-
dów Hydrologii, w którym pracował autor, i Klimato-
logii). Kierownik nowej jednostki - Katedry Hydrologii 
i Klimatologii, prof. S. Chmiel, życzliwie udostępnił sto-
sowne wyniki obserwacji opadowych i termicznych, za 
co autor dziękuje. 

Fot. 2. Próbka śniegu wycięta do badań z zaspy 
śnieżnej 12 kwietnia 2013 r., z widoczną u dołu
dwudzielnością pionową profilu (tab., okres VII, 
blok; 4x4,1x1,65 dm) 
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Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi 
w Polsce w świetle danych statystycznych

R ozdział II Rocznika Ochrony środo-
wiska omawia problematykę „Wy-

korzystania i ochrony powierzchni ziemi”. 
Do 2016 r. rozdział ten był obszerniejszy, 
uwzględniał gleby oraz kopaliny, które nadal 
są przedmiotem skromniejszych już zesta-
wień statystycznych. Ewidencję gruntów 
w 2001 r. zmieniono i obejmuje następujące 
ich rodzaje:
�� Użytki rolne, w tym grunty orne, sady, łąki 

i pastwiska, grunty rolne zabudowane przez 
obiekty służące do produkcji rolniczej w go-
spodarstwach rolnych;
�� Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewio-

ne od powierzchni 0,1 ha (definicja lasu: DzU 
2015, poz. 2100), w tym śródpolne skupiska 
drzew i krzewów, torfowiska pokryte kępa-
mi krzewów, grunty porośnięte wikliną, jary 
i wąwozy oraz wysypiska kamieni porośnię-
te drzewami i krzewami;
�� Grunty pod wodami to jest pod morskimi 

wodami wewnętrznymi oraz pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi i stojącymi;
�� Grunty zabudowane i zurbanizowane na te-

renach mieszkaniowych i przemysłowych 
oraz zabudowanych przez inne budynki 
i urządzenia, w tym tereny komunikacyjne 
(drogi, tereny kolejowe, lotniska, urządzenia 
portowe), użytki kopalne (czynne kopalnie 
odkrywkowe), tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe, czynne cmentarze;
�� Użytki ekologiczne, czyli prawnie chronio-

ne pozostałości ekosystemów, jak naturalne 
zbiorniki wodne, „oczka wodne”, kępy drzew 
i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, staro-
rzecza, kamieńce;
�� Nieużytki, jak inne bagna i moczary, pia-

ski, naturalne urwiska, strome stoki, rumo-
wiska itp.;
�� Tereny różne, jak nieczynne hałdy, grunty 

przeznaczone do rekultywacji, wały ochron-
ne bez dróg.

Większość tych gruntów podlega ochro-
nie Ustawą z 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (DzU 2015, poz. 909). 
Ich znaczenie na tle wielkości powierzchni 
Polski przedstawiają tab. 1 i 2, które wska-
zują, że w polityce gospodarczej podejmuje 
się starania o ochronę użytków rolnych (dane 
za 2020 r. są zapewne też pod wpływem 
zmian klasyfikacji) oraz o  ochronę lasów 
i zwiększenie ich powierzchni dzięki progra-

mowi zalesiania. Użytki rolne stanowią ok. 
61% powierzchni kraju, a wskaźnik 0,5 ha/ 
/mieszkańca jest wyraźnie wyższy niż w Bel-
gii, Holandii, Niemczech, W. Brytanii i Wło-
szech, ale plasuje się daleko za Irlandią, kraja-
mi bałtyckimi, a także za Bułgarią i Rumunią. 
Z drugiej strony rozwój gospodarczy powo-
duje wzrost udziału gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych (5,6% powierzchni kraju) 
oraz gruntów pod wodami. Maleje natomiast 
udział nieużytków i im podobnych (ok. 1,8%).

W roczniku z 2017 r. w rozdziale „Porów-
nania międzynarodowe” (s. 46) zamieszczo-
no inne dane o użytkowaniu gruntów w Pol-
sce (wg danych FAO): użytki rolne 14 424 
tys. ha oraz 47,1% powierzchni ogółem (UE 
43,8%) i 0,38 ha mieszkańca (UE 0,37 ha). 
Wielkości te są ok. 23% mniejsze niż w tab. 
1 i 2, co jednak nie zmienia wspomnianych 
relacji do innych krajów.

Dane o  użytkach rolnych za okres do 
2017 r. roczniki GUS podawały również 
w podziale na województwa. Tak więc przy 
udziale użytków rolnych w powierzchni kraju 
w wysokości ok. 60%, wskaźnik ten w wo-
jewództwach lubelskim i łódzkim sięga ok. 
71%, w województwach kujawsko-pomor-
skim, opolskim, wielkopolskim i świętokrzy-
skim 64–65%, a  najmniej w  woj. śląskim 
50,9% (z powodu uprzemysłowienia) i lubu-
skim 40,4% (z powodu lesistości).

Rodzaje gleb są w Polsce zróżnicowane 
i na ogół o przeciętnej żyzności:
�� Gleby brunatne i  płowe (zwykle ilaste 

i  żelaziste) powstałe na terenach lasów 

liściastych, zakwaszone, zajmują 52% po-
wierzchni kraju i są średnio urodzajne;
�� Gleby bielicowe, powstałe na terenach la-

sów iglastych, kwaśne, zajmują 25% po-
wierzchni kraju i charakteryzują się niską 
urodzajnością;
�� Gleby bagienne, wymagające melioracji 

i nawożenia, zajmują 9% powierzchni kraju 
i są to głównie łąki i pastwiska;
�� Mady na terasach zalewowych w  doli-

nach rzek (szczególnie w delcie Wisły na 
Żuławach), zajmują 5% powierzchni kraju, 
są urodzajne;
�� Czarne ziemie jako gleby powstałe z glin 

morenowych, bogatych w węglan wapnia, 
zajmują 2% powierzchni kraju (tereny Kujaw, 
Wielkopolski i okolic Wrocławia), są bardzo 
urodzajne;
�� Czarnoziemy, czyli gleby o dużej warstwie 

próchniczej, powstałe na lessach z udzia-
łem roślinności stepowej, występują na 
Wyżynie Lubelskiej oraz przedgórzu Karpat 
i Sudetów, zajmują tylko 1 % powierzchni kra-
ju i są najbardziej urodzajne w Polsce.

Tab. 3 prezentuje zmiany struktury użyt-
ków rolnych (gruntów rolnych). Dominują 
w niej grunty orne ze wskaźnikiem ok. 71% ale 
z tendencją malejącą. Podobna sytuacja wy-
stępuje w przypadku łąk i pastwisk ze wskaź-
nikiem prawie 20%. Zmiany te są rezultatem 
przejmowania użytków rolnych na cele nierol-
nicze oraz przekształceń w samym rolnictwie 
w wyniku rozbudowy jego infrastruktury.

Uzupełnieniem tab. 3 w zakresie struk-
tury użytków rolnych są dane o sposobach 

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tab. 1. Stan geodezyjny Polski i jego zmiany w latach 2005–2020

Wyszczególnienie  
– dane na dzień 

1.XII

2005 2010 2017 2020 Dynamika 
2020 
2005

2005 2017 2020

w tys. ha na mieszkańca w ha

Powierzchnia ogółem 31269 31268 31268 31270 100 0,82 0,81 0,81

Użytki rolne 19148 18931 18810 19201a) 100,3 0,50 0,49 0,50

Grunty leśne
 i zakrzewione 9338 9531 9513 9534 102,1 0,24 0,25 0,25

Grunty pod wodami 636 640 651 658 103,5 0,02 0,02 0,02

Grunty zabudowane 
i zurbanizowane 1476 1550 1701 1755 118,9 0,04 0,04 0,05

Użytki ekologiczne 25 34 43 41 164,0 0,00 0,00 0,00

Nieużytki 498 482 466 ..b) 93,6 0,01 0,01 ..

Tereny różne 147 100 84 81 55,1 0,00 0,00 0,00
a) Wg innych danych GUS 18,7 mln ha w 2019 r. b) Rozliczone w innych rodzajach gruntów.
Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 116 oraz 2020, s. 35.

Gorka.indd   13 2021-04-23   11:48:46



14 4/2021  AURA

zagospodarowania gruntów ogółem w go-
spodarstwach domowych. Otóż według 
stanu w czerwcu 2016 r. struktura użytko-
wania gruntów w gospodarstwach rolnych 
była następująca:
�� zasiewy   65,6%
�� łąki trwałe   16,6%
�� pastwiska trwałe  3,0%
�� uprawy trwałe   2,4%
�� ogrody przydomowe  0,2%
�� grunty ugorowane  1,0%
�� pozostałe użytki rolne  0,8%
�� lasy    5,8%
�� inne grunty   4,6%

Zakwaszenie gleb jest w Polsce poważ-
nym problemem. Odczyn glebowy bardzo 
kwaśny (pH < 4,5) i  kwaśny (pH 4,6-5,5) 
obejmuje aż 38%, a odczyn lekko kwaśny 

Ponadto prowadzi się ocenę zasobności 
gleb w przyswajalny magnez, potas i fosfor. 
Gleby województw wschodniej części kraju 
charakteryzują się niższą zawartością tych 
składników i zwykle dotyczy to 41-60% grun-
tów rolnych.

GUS na podstawie badań Instytutu 
Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu-
ławach – stosującego metodykę Eurostatu 
– podaje corocznie bilans azotu brutto (N) 
w województwach. Bilans obejmuje przychód 
azotu przez nawożenie mineralne i natural-
ne oraz z opadu atmosferycznego i wiązania 
symbiotycznego, a także jego rozchód, czyli 
ilość pobraną w plonach. W latach 2016-2018  
średni przychód azotu wynosił 135,8 kg/ha 
użytków rolnych (w tym nawozy mineralne 
58% i naturalne 28,5%, opad atmosferyczny 
8%, materiał siewny 1,8%), natomiast rozchód 
84,3 kg/ha. Zatem saldo sięgało 51,5 kg/ha 
użytków rolnych i było wyższe o 8,4% w sto-
sunku do okresu 2013-2015. Najwyższe sal-
do zanotowano w woj. wielkopolskim 91,1 kg,  
kujawsko-pomorskim 80,7 kg i łódzkim 61,3 kg,  
a najniższe w woj. podkarpackim 6,4 kg, ma-
łopolskim 7,7 kg i lubelskim 34,5 kg/ha użyt-
ków rolnych. To duże zróżnicowanie wskaź-
ników jest rezultatem dywersyfikacji jakości 
gleb i warunków klimatycznych oraz przede 
wszystkim kultury rolnej.

Odłogi (grunty orne niewykorzystywane 
rolniczo co najmniej przez 2 lata) oraz ugo-
ry (przejściowo nieobsiane w danym roku) 
w okresie 2000-2019 zmalały z 1289 do 157 
tys. ha (głównie w gospodarstwach indywi-
dualnych), czyli z 9,4% do 1,1% powierzchni 
użytków rolnych. Wskaźnik ten w woj. pod-
karpackim sięga 2,8%, śląskim 2,4% i święto-
krzyskim 2%, natomiast w woj. opolskim tyl-
ko 0,4% oraz wielkopolskim i podlaskim 0,5%. 
Odrębnym i istotnym problemem jest trwałe 
wyłączenie gruntów z gospodarki rolnej i le-
śnej, co ilustruje tab. 4.  Wydaje się, że jest 
to niewiele (corocznie 0,01-0,02% areału), ale 
oznacza, iż wypada z użytkowania 3-4,5 tys. 
ha gruntów rolnych i leśnych każdego roku.

W uzupełnieniu do tab. 4 dodajmy, że 
w  2016 r. najwięcej gruntów wyłączono 
z produkcji rolniczej i leśnej w woj. dolnoślą-
skim, lubuskim, pomorskim i wielkopolskim 
w ilości 420-520 ha, a najmniej w woj. opol-
skim 46 ha. Wiąże się z tym sprawa gruntów 
zdewastowanych (o  całkowicie utraconej 
wartości użytkowej) i zdegradowanych (o po-
gorszonej wartości). Grunty zdewastowane 
i zdegradowane oraz wymagające rekulty-
wacji i zagospodarowania przedstawia tab. 
5. Wielkość tych gruntów wyraźnie maleje, 
ale ich stopień rekultywacji jest nadal niski 
(2-3% rocznie). Specyficznym składnikiem 
tych gruntów są tereny przekształcone przez 

(pH 5,6-6,5) 34% powierzchni zbadanych 
gleb. Natomiast odczyn obojętny i zasadowy 
dotyczy tylko 28% gleb. Gleby bardzo kwa-
śne i kwaśne występują przede wszystkim 
we wschodniej części kraju, w tym w wo-
jewództwach: podkarpackim 57%, łódzkim 
57%, podlaskim 55% i mazowieckim 53%. 
Z kolei gleby obojętne i zasadowe najwyż-
sze wskaźniki osiągają w województwach: 
kujawsko-pomorskim 43%, świętokrzyskim 
39%, lubelskim 33% i wielkopolskim 31%. Za-
kwaszenie gleb zmniejsza się przez ich wap-
nowanie. Potrzeby w tej dziedzinie dotyczą 
52% powierzchni kraju, a są zbędne na 31% 
gruntów. Wapnowanie gleb jest konieczne na 
ponad 82% powierzchni gruntów w woj. pod-
laskim i małopolskim oraz 75-78% gruntów 
w woj. łódzkim, mazowieckim i podlaskim. 

Tab. 2. Struktura geodezyjna Polski w latach 2005–2020 w %

Wyszczególnienie 2005 2017 2020
Zmiany

2005–2017 2005–2020

Użytki rolne 61,2 60,2 61,4 –1,0 +0,2

Grunty leśne i zakrzewione 29,9 30,4 30,5a) +0,5 +0,6

Grunty pod wodami 2,0 2,1 2,1 +0,1 +0,1

Grunty zabudowane i zurbanizowane 4,7 5,4 5,6 +0,7 +0,9

Użytki ekologiczne 0,1 0,1 0,1 – –

Nieużytki 1,6 1,5 .. –0,1 ..

Tereny różne 0,5 0,3 0,3 –0,2 –0,2

Ogółem 100 100 100 – x
a) Wskaźnik lesistości 29,6% wg GUS, 2020, s. 142.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Tab. 3. Struktura użytków rolnych w Polsce w latach 2005-2020 w %

Użytki rolne 2005 2017 2020a) Zmiany  
w pkt. proc.

Grunty orne 73,5 72,7 70,8 –2,7

Sady 1,5 1,6 1,5 –

Łąki i pastwiska 21,1 20,4 19,8 –1,3

Grunty rolne zabudowane 2,8 2,9 2,9 +0,1

Grunty pod stawami 0,3 0,4 0,4 +0,1

Grunty pod rowami 0,8 0,7 0,7 –0,1

Zadrzewienia i zakrzewieniab) .. .. 1,5 1,5

Nieużytkib) .. .. 2,4 2,4

Ogółem 100 100 100 –
a) Grunty rolne (pojęcie nieco szersze niż użytki rolne). b) W latach 2005 i 2017 wielkości rozliczone w pozostałych 
składnikach.
Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 116 oraz 2020, s. 35; obliczenia własne.

Tab. 4. Grunty rolne i leśne wyłączone na cele nierolnicze i nieleśne w ha

Wyszczególnienie 2000 2010 2016 Dynamika
Struktura w %

Zmiana
2000 2016

Użytki rolne
Inne grunty rolne
Grunty leśne

1501
675
718

1831
1104
551

2967
1011
447

197,7
149,8
62,3

51,9
23,3
24,8

67,1
22,8
10,1

+15,2
–0,5

–14,7

Ogółem 2894 3486 4425 152,9 100 100 –

Nowe przeznaczenie gruntów:
– drogi i komunikacja
– osiedla
– tereny przemysłowe i kopalnie
– inne cele

615
1121
679
479

120
1637
1152
578

118
2159
1316
832

19,2
192,6
193,8
173,7

21,3
38,7
23,5
16,5

2,7
48,8
29,7
18,8

–18,6
+10,1
+6,2
+2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 120.
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Zużycie wieloskładnikowych nawozów 
mineralnych NPK (azotowe, fosforowe i pota-
sowe) sięga 1,9 mln ton rocznie z tendencją 
rosnącą do 2015 r. a następnie do stabilizacji. 
Natomiast roczne zużycie nawozów wapnio-
wych w latach 2000-2019 zmalało z 1,7 mln 
ton do ok. 0,9 mln ton. W przeliczeniu na czy-
sty składnik zużycie nawozów NPK w sezonie 
2015/2016 wyniosło w Polsce 130,3 kg/ha 
użytków rolnych (w tym 55% nawozy azotowe). 
Największe zużycie tych nawozów zanotowa-
no w woj. opolskim 203,2 kg, kujawsko-pomor-
skim 179,3 kg i wielkopolskim 163,1 kg, nato-
miast najniższe w woj. podkarpackim 70,2 kg, 
małopolskim 77,5 kg i podlaskim 95,1 kg/ha. 
Zużycie nawozów wapniowych (CaO) wynio-
sło 68,4 kg/ha użytków rolnych, w tym najwięk-
sze w woj. wielkopolskim 208,7 kg i opolskim 
136,6 kg, a najmniejsze w woj. małopolskim 
16,4 kg i podlaskim 16,6 kg/ha. Z kolei uży-
cie obornika w przeliczeniu na NPK wyniosło  
46,4 kg/ha, w  tym najwięcej w  woj. pod-
laskim 78,8 kg i  wielkopolskim 76,7 kg, 
a najmniejsze w woj. dolnośląskim 11,7 kg 
i zachodniopomorskim 13,4 kg/ha użytków 
rolnych. Tak więc na sumę nawożenia w wiel-
kości czystego składnika 245,1 kg/ha, na 
nawozy mineralne przypada 53,2%, nawozy 
wapniowe 27,9% i naturalny obornik 18,9%. 
Warto też zrekapitulować i powtórzyć, że za-
kres melioracji, a zwłaszcza wielkość zużycia 
nawozów mineralnych zależy nie tyle od zróż-
nicowania jakości gleb co od poziomu rozwoju 
gospodarczego i kultury rolnej danego regionu.

Do innych ważnych informacji należy 
statystyka pożarów upraw rolnych. Uwzględ-
nia się w niej pożary upraw, łąk, rżysk i nie-
użytków, powstałe w wyniku wypalania po-
zostałości roślinnych. Przyczyną wzrostu 
liczby pożarów w ostatnich latach są eks-
tremalne warunki pogodowe (niedobór opa-
dów i susze) oraz nieostrożność rolników 
i nieodpowiedzialność mieszkańców, gdy 
wypalają trawy na łąkach, placach, rowach 
i nieużytkach. 

Od kilku już lat GUS podaje szczegółowe 
dane o zasobach kopalin z podziałem na su-
rowce energetyczne, metaliczne, chemiczne 
oraz skalne. Nieco skrócone informacje na 
ten temat zawiera tab. 7. Pominięto w niej tyl-
ko złoża torfów, które zajmują powierzchnię 
930 tys. ha (3% powierzchni Polski), z tego 
eksploatuje się 3,5 tys. ha, najwięcej na Pod-
lasiu i Pomorzu Zachodnim. W podsumowa-
niu warto podkreślić, że mimo znacznych 
zasobów węgla, utrzymanie jego wydobycia 
wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych 
i ponoszenia rosnących kosztów emisji dwu-
tlenku węgla. Jest to kolejny argument za 
dostosowaniem się do programów unijnych 
i rezygnacji z paliwa węglowego.

w tym w woj. warmińsko-mazurskim 62,4%, 
śląskim 57,8% i wielkopolskim 56,1%, a naj-
mniej w woj. lubelskim 21,9%, świętokrzy-
skim 24% i podlaskim 33,1%. Melioracje są 
prowadzone przez spółki wodne w liczbie 
ok. 2230. Warto przypomnieć opinie ekolo-
gów, że w Polsce regulacje rzek i melioracje 
gruntów przeprowadzono w sposób, który 
przyspiesza odpływ wody, co obecnie sprzy-
ja zjawisku suszy.

działalność górniczą. Stanowią one ok. 63% 
gruntów zdewastowanych i  zdegradowa-
nych. Ich rekultywację ilustruje tab. 6.

Rocznik GUS podaje również szczegó-
łowe dane o takich przejawach gospodarki 
na użytkach rolnych, jak melioracje oraz zu-
życie środków ochrony roślin., nawozów mi-
neralnych i wapniowych oraz obornika. Otóż 
dotąd zmeliorowano ok. 44% powierzchni 
użytków rolnych (wg stanu 31.XII.2016), 

Tab. 5. Grunty zdewastowane i zdegradowane oraz ich rekultywacja i zagospodarowanie

Wyszczególnienie 2000 2010 2016 2019 Dynamika

Grunty zdewastowane i  zdegradowane, 
stan 31.XII
Grunty zrekultywowane w ciągu roku
– cele rolnicze
– cele leśne

Grunty zagospodarowane w ciągu roku
– cele rolnicze
– cele leśne

71473
2235
456

1345

1222
254
830

61161
1222
634
440

581
299
212

64651
1449
925
282

587
367
137

62000
1600

..

..

500
..
..

86,7
71,6

202,8a)

21,0a)

40,9
144,5a)

16,5a)

Udział gruntów zrekultywowanych w %
Udział gruntów zagospodarowanych w %

3,1
1,7

2,0
0,9

2,2
0,9

2,6
0,8

83,9
47,1

a) Dynamika 2000–2016.
Źródło: Opracowanie własne wg rocznika 2017, s. 122 i 2020, s. 3.

Tab. 6. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów na terenach górniczych w ha

Wyszczególnienie 2000 2010 2016 Dynamika

Grunty pod działalnością górniczą,  
stan 31.XII
Grunty w ciągu roku
– zrekultywowane
– zagospodarowane

44991

2340
574

37584

510
243

41301

661
332

91,8

28,2
57,8

Grunty zrekultywowane i zagospodarowa-
ne, przekazane innym użytkownikom 1511 369 185 12,2

Udział gruntów zrekultywowanych i zago-
spodarowanych w gruntach górniczych
Udział gruntów przekazanych innym użyt-
kownikom w gruntach zrekultywowanych 
i zagospodarowanych

6,5%

51,8%

2,0%

49,0%

2,4%

18,6%

36,9%

35,9%

Źródło: Opracowanie własne wg rocznika 2017, s. 123.

Tab. 7. Zasoby ważniejszych kopalin w Polsce w 2019 roku

Wyszczególnienie
– zasoby w mln ton

– gaz z., metan mld m3

Liczba złóż Zasoby bilansowe mln t, 
mld m3 Wydobycie 

w 2019 r.
ogółem zagospo-

darowane
udokumen-

towane
zagospo-
darowane

Ropa naftowa
Gaz ziemny
Metan z pokładów węglaa)

Węgiel brunatny
Węgiel kamienny

87
305
63
91

162

57
201
30
9

46

22,6
142,0
95,9

23261,8
64329,8

21,2
89,6
41,3

1170,8
27233,8

0,94
4,98
0,40

52,86
64,06

Rudy cynku i ołowiu
Rudy miedzi i srebra

21
13

3
6

92,1
1951,2

15,0
1631,9

1,51
29,88

Siarka
Sól kamienna

19
19

6
6

494,7
90323,4

15,2
14949,5

0,59
4,06

Dolomitya)

Gipsy i anhydrytya)

Kamienie łamane (drogowe
 i budowlane)
Kredaa)
Piaski formierskiea)
Piaski i żwiry – kruszywo naturalne
Piaski kwarcowe do betonów i cegłya)

Piaski podsadzkowea)
Surowce ilaste ceramiki budowlaneja)

Wapienie i margle dla cementowni 
i zakładów wapienniczych

12
15

742
196
73

10504
164
33

1171

181

5
4

316
14
5

3886
37
9

210

44

529
257

11543
207
304

19742
740

4490
4065

18130,2

235
86

6176
16,5
52

5961
126
794
546

6416,4

2,7
1,0

78,7
0,2
1,1
183
1,9
4,9
3,2

47,45

a) Rok 2016.
Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 129-131 oraz 2020.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

prof. dr inż. Ryszard TYTKO
prezes Eco Investment Sp. z o.o. 

Wodór – paliwo niedalekiej przyszłości 
– Polska strategia wodorowa do roku 2030 
z perspektywą do roku 2040
Do opracowania artykułu wykorzystałem materiały przedstawione w opracowaniu rządowym Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą 
do roku 2040 [3]. Dokument określa cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszące się do trzech sektorów 
wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.
Nowoczesne technologie wodorowe ze względu na cechy oraz liczne powiązania z różnymi gałęziami przemysłu mogą stanowić kluczowy czynnik 
utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Również w zamierzeniach KE technologie wodorowe, przez umożliwienie inteligentnej integracji 
sektorowej, stanowić będą jeden z filarów transformacji europejskiego rynku energii.

Produkcja wodoru w Polsce
Polska jest obecnie na piątej pozycji 

globalnego rankingu producentów wodo-
ru z węglowodorów (ropa, gaz).  Roczna 
produkcja wodoru w naszym kraju wynosi 
ok. 1 mln ton. Jest on wytwarzany głównie 
przez rafinerie i zakłady chemiczne, a wyko-
rzystywany w procesach rafinacji i produkcji 
nawozów mineralnych oraz chemikaliów.

Wodór „odnawialny”
Wodór odnawialny powstaje w procesie 

elektrolizy wody, w którym wykorzystano 
energię elektryczną pochodzącą z  OZE. 
Przy jego produkcji emisja CO2 utrzymuje 
się na niskim poziomie – poniżej 1 kg CO2 
eq/kg H2. Dodatkową zaletą tej technolo-
gii jest możliwość uzyskiwania wysokiej 
czystości otrzymanego gazu (przynajmniej 
99,99%, tzw. wodór 5,0). Jedną z możliwo-
ści pozyskiwania odnawialnego wodoru są 
instalacje P2G, gdzie nadmiarowa energia 
elektryczna pochodząca z OZE użyta jest 
do wytworzenia wodoru. Już teraz Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. (dyrektywa 
RED II) promuje zastosowanie „zielonego” 
wodoru – w miejsce wodoru z reformingu 
parowego gazu ziemnego w rafineriach. 
Obecnie w UE działa 300 elektrolizerów 
odpowiadających za mniej niż 4% całko-
witej produkcji wodoru.

Strategia wodorowa KE ma być im-
pulsem dla rozwoju tego rynku w  Euro-
pie, której szacunkowe zapotrzebowanie 
na wodór w 2030 r. ma sięgnąć ok. 16,5 
mln ton. KE przewidziała w niej wsparcie 
instytucjonalne i finansowe. Zainicjowała 
też Europejski Sojusz na rzecz Czyste-
go Wodoru (The European Clean Hydro-
gen Alliance), który ma pomóc w realiza-
cji nowej strategii i do 2030 r. zapewnić 

inwestycje na poziomie 430 mld euro. 
W sojuszu uczestniczą liderzy przemysłu, 
krajowych i regionalnych ministerstw oraz 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) [6]. 
W Polsce obecnie istnieją jedynie insta-
lacje prototypowe powstałe w  projek-
tach badawczo-rozwojowych, lecz wielu 
inwestorów planuje badania pilotażowe 
i demonstracje w najbliższym czasie. Wy-
korzystanie potencjału OZE do produkcji 
wodoru w Polsce jest obecnie ograniczone 
z powodu braku odpowiednich instalacji 
i niskiego poziomu komercjalizacji istnie-
jących technologii. Nie funkcjonują też 
rozwiązania systemowe w zagospodaro-
waniu nadmiarowej energii elektrycznej 
z OZE przez produkcję wodoru w procesie 
elektrolizy w czasie zmniejszonego zapo-
trzebowania na prąd, czego główną przy-
czyną są wysokie koszty instalacji elek-
trolizerów oraz wysokie zapotrzebowanie 
systemu na energię elektryczną z  OZE. 
Elektroliza wody jest jedną z dostępnych 
komercyjnie technologii produkcji wodoru, 
która nie jest jednak dominującą w świe-
cie. Wynika to z ekonomicznej przewagi 
technologii wytwarzania wodoru z gazu 
ziemnego metodami obarczonymi emisją 
CO2 do atmosfery. Mimo to w wielu krajach 
buduje się już instalacje z elektrolizerami 
o mocy ok. 100 MW w pojedynczym obiek-
cie. Wodór jako produkt elektrolizy może 
być wykorzystany na różne sposoby. Za 
pomocą ogniw paliwowych wodór może 
zostać ponownie konwertowany w energię 
elektryczną. Skompresowany wodór może 
być magazynowany i wykorzystany jako 
paliwo transportowe. Może być też surow-
cem do syntez chemicznych. W  reakcji 
z dwutlenkiem węgla wodór może zostać 
przekształcony w metan syntetyczny i być 
dystrybuowany za pomocą sieci gazowych. 

W pewnych ilościach, zależnych od stoso-
wanej infrastruktury, czysty wodór może 
być domieszany do konwencjonalnego 
paliwa gazowego. Produkcja wodoru elek-
trolitycznego może się odbywać w pobli-
żu farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, 
a także elektrowni węglowych, gazowych 
czy jądrowych. Kluczowym wyzwaniem 
jest dostęp do taniej energii elektrycznej, 
która powinna kosztować 10–20 EUR/
MWh, żeby produkcja wodoru z elektrolizy 
była konkurencyjna. 

Polski przykład

Gdańska firma Sescom [5], która od 10 
lat pracuje nad technologiami wodorowy-
mi, opracowała autorski projekt elektrolizera 
o nazwie HGaaS, który ma być bezemisyjną 

Rys. 1. Elektrolizer polskiej firmy Sescom 

TYTKO.indd   16 2021-04-23   12:11:06



174/2021  AURA

alternatywą m.in. dla sektora transportowe-
go i pozwalać na wykorzystanie nadwyżek 
energii odnawialnej produkowanej np. z fo-
towoltaiki. Sescom zakłada, że do 2030 r. 
dostarczy ponad 500 elektrolizerów o łącznej 
mocy 100 MW, których dzienna produkcja 
wodoru wyniesie ponad 18 ton i które mają 
stanowić uzupełnienie produkcji energii m.in. 
z elektrowni fotowoltaicznych. 

Cele i działania polskiej strategii 
wodorowej

Kształt, a następnie realizacja Polskiej 
strategii wodorowej do roku 2030 z perspek-
tywą do roku 2040 (PSW) jest warunkowana 
przez zobowiązania, jakie wynikają dla Polski 
z uczestnictwa w strukturach UE w zakresie 
polityki klimatycznej. PSW jest odpowiedzią 
na zmiany w europejskim i globalnym sys-
temie energetycznym, w którym obserwuje 
się wyścig technologiczny w zakresie inno-
wacyjnych metod produkcji, transportu i wy-
korzystania wodoru.  Jego siłą napędową są 
przemiany w polityce energetycznej i klima-
tycznej skutkujące odejściem od paliw kon-
wencjonalnych na rzecz rozwiązań niskoemi-
syjnych. Wodór może mieć ogromne znacze-
nie w dekarbonizacji, co obecnie jest częścią 
globalnych i europejskich wysiłków w dzie-
dzinie energii, koniecznym dla osiągnięcia 
celów porozumienia paryskiego. Aktualna 
sytuacja na rynku energii stwarza szansę, by 
wodór odegrał znaczącą rolę w tworzeniu go-
spodarki niskoemisyjnej. Co istotne, biznes 
i technologie sprzyjają rozwojowi produkcji, 
dystrybucji i wykorzystania wodoru w ener-
getyce, przemyśle i transporcie.

Rozwój gospodarki wodorowej jest za-
równo szansą, jak i wyzwaniem, a stworze-
nie odpowiednich warunków prawnych i eko-
nomicznych związanych z wykorzystaniem 
wodoru w nowych obszarach, jak produkcja 
i magazynowanie energii bądź transport, 
wymaga odpowiedzi na wiele pytań oraz 
właściwego określenia kierunków rozwoju. 
W systemie elektroenergetycznym Polski 
pojawia się coraz więcej odnawialnych i ni-
skoemisyjnych źródeł wytwarzania energii 
elektrycznej. Intensywnie rozwija się sektor 
fotowoltaiki, planowana jest budowa farm 
wiatrowych na morzu i bloków jądrowych. 
Zmieni to postrzeganie całego systemu 
elektroenergetycznego oraz jego funkcjo-
nowanie. Zintegrowany międzysektorowo 
system energetyczny przyszłości, oparty 
na OZE, stwarza możliwości wykorzystania 
technologii wodorowych. Technologie wo-
dorowe są i będą wspierane w Polsce i UE. 
Planuje się wprowadzenie zachęt i progra-
mów pomocowych w celu pobudzenia ich 
rozwoju. Z drugiej strony wykorzystanie wo-

I. Wdrożenie technologii wodorowych 
w energetyce, m.in. przez:
 � uruchomienie instalacji P2G klasy 1 MW 

na bazie polskich technologii – wsparcie dla 
stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnych; 
 � wsparcie badań i  rozwoju w  tworzeniu 

układów ko- i  poligeneracyjnych w  celu 
stworzenia instalacji demonstracyjnych 
a następnie uruchomienie instalacji śred-
niej wielkości;
 � rozpoczęcie wykorzystania wodoru jako 

magazynu energii. 
II. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alter-
natywnego w transporcie:
 � stworzenie warunków umożliwiających 

dopuszczenie do eksploatacji 500 wypro-
dukowanych w  Polsce autobusów napę-
dzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie 
eksploatacji 2000 autobusów wodorowych 
w 2030 r.;
 � rozwój sieci bazowej przez budowę 32 sta-

cji tankowania wodoru;
 � powstanie pierwszych pociągów/lokomo-

tyw wodorowych, które zastąpią ich spalino-
we odpowiedniki na trudnych do zelektryfi-
kowania trasach;
 �  wytwarzanie paliw syntetycznych w reak-

cji wodoru z CO, CO2, N2. 
Wodór w transporcie jest postrzegany 

jako jedna z  dróg do redukcji emisji CO2. 
Pierwiastek ten ma potencjał do zastępo-
wania paliw konwencjonalnych szczególnie 
w transporcie miejskim (autobusy), drogo-
wym (transport ciężki i długodystansowy), 
kolejowym (lokomotywy i pojazdy trakcyjne 
wyposażone w ogniwa paliwowe i baterie) 
oraz morskim, a następnie również w lotnic-
twie, obejmującym również pojazdy bezza-
łogowe (drony). 

PSW przyjmuje rozwój wykorzystania 
wodoru jako paliwa alternatywnego w trans-
porcie ze względu na zalety pojazdów na 
ogniwa paliwowe:
 �  pokonują duże odległości bez konieczno-

ści tankowania (ponad 500 km);
 � można je szybko zatankować – czas zbli-

żony do tankowania samochodów wykorzy-
stujących paliwa konwencjonalne, co pozwa-
la na użytkowanie pojazdów floty/maszyn 
w trybie ciągłym;
 � wodór cechuje zdecydowanie wyższa gę-

stość energii [kWh/kg] w porównaniu z pali-
wami kopalnymi – zwiększa to jego atrak-
cyjność i prawdopodobieństwo użytkowa-
nia przez przedsiębiorców, których pojazdy 
zużywają dużo energii, np. w czasie trans-
portu długodystansowego lub podczas prac 
budowlanych;
 � stacje tankowania wodoru mogą funk-

cjonować na istniejących stacjach paliw 
płynnych;

doru w innowacyjnych rozwiązaniach jest 
się istotnym kierunkiem badawczo-rozwojo-
wym. Konieczne jest utworzenie wielopłasz-
czyznowej platformy współpracy, Centrum 
Technologii Wodorowych będzie sprzyjać 
efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu 
potencjału współpracujących podmiotów 
oraz wdrażać najnowocześniejsze produk-
ty i usługi w celu znaczącego podniesienia 
poziomu technologicznego polskiej gospo-
darki. 

Gospodarka wodorowa  jest rozumiana 
łącznie jako technologie wytwarzania, ma-
gazynowania, dystrybucji i wykorzystania 
wodoru, obejmujące scentralizowane i roz-
proszone systemy wytwarzania, magazyno-
wania, transportu wodoru z wykorzystaniem 
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej i  innych 
form transportu, a następnie wykorzysta-
nie go jako produktu końcowego (transport, 
przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawo-
dowa, przemysłowa i rozproszona w ukła-
dach wytwarzania energii elektrycznej) oraz 
jako substratu w procesach przemysłowych, 
w tym w ramach wodorowych magazynów 
energii, do wytwarzania syntetycznych paliw 
i nośników energii. Produkcja wodoru jest 
również jednym ze sposobów zwiększenia 
elastyczności pracy elektrowni konwen-
cjonalnych i  jądrowych, optymalizując ich 
współpracę ze źródłami niestabilnymi. PSW 
wpisuje się też w działania przedstawione 
w projekcie Polityki energetycznej Polski do 
2040 r. (PEP 2040). W najbliższych pięciu la-
tach podstawowym celem na rzecz wdroże-
nia wodoru w polskiej energetyce jest wspar-
cie badań i rozwoju. Dalsze działania zapla-
nowane są na kolejne 10 lat, do 2030 r. W tej 
perspektywie wcześniejsze prace badawcze 
i pierwsze wdrożenia polskich technologii po-
winny umożliwić uruchomienie większych 
instalacji, gdzie głównym paliwem będzie 
wodór. W 2030 r. zaplanowano rozpoczęcie 
wykorzystywania wodoru jako magazynu 
energii w celu wsparcia pracy sieci systemu 
energetycznego opartego o OZE.

Technologie wodorowe są priorytetem 
dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego 
Ładu 2 i kluczowym projektem Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem 
PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospo-
darki wodorowej m.in. przez rozwój rodzi-
mych patentów i technologii wodorowych 
oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej i utrzymania kon-
kurencyjności polskiej gospodarki. By stać 
się dostawcą nowoczesnych technologii 
tego typu konieczna jest budowa całego 
łańcucha wartości oraz odpowiedniej infra-
struktury. By zrealizować wizję przedstawio-
ną w PSW wskazano 6 celów.
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 � wprowadzanie do sieci gazowych SNG 
wyprodukowanego wodoru w systemach 
P2G [3].
VI. Stworzenie stabilnego otoczenia regu-
lacyjnego 

Aby powstał konkurencyjny i sprawnie 
działający rynek wodoru w Polsce, koniecz-
ne są regulacje, które usuną bariery rozwoju 
tego rynku oraz zachęcą do stopniowego 
zwiększania wykorzystania OZE dla potrzeb 
elektrolizy. Strategia przewiduje łącznie 40 
działań na rzecz realizacji wyznaczonych 
celów. Do najważniejszych działań w latach 
2021 – 2022 należy opracowanie:
 � regulacji funkcjonowania wodoru jako pa-

liwa alternatywnego w transporcie; 
 � podstaw funkcjonowania rynku wodoru;
 � legislacyjnego pakietu wodorowego – 

przepisów określających szczegóły funk-
cjonowania rynku, implementujących pra-
wo UE w tym zakresie oraz wdrażających 
system zachęt do produkcji niskoemisyjne-
go wodoru.

W perspektywie 2030 r. dostępna wie-
dza pozwala szacować obecnie tylko koszty 
związane z inwestycjami w elektrolizery, któ-
re sięgną ok. 9 mld zł, zależnie od wybranej 
technologii (alkaiczne/PEM/SOE) oraz za-
kupem kolejnych autobusów, które wynio-
są ok. 4,4 mld zł i stacji tankowania – ok.  
1,2 mld zł [1]. Do 2025 r. realizacja celów 
związanych z wdrożeniem technologii wo-
dorowych w energetyce i transporcie oraz 
z  zapewnieniem planowanej produkcji  
(50 MW elektrolizerów) wymagać będzie za-
inwestowania ok. 2 mld zł [3].

Finansowane 
projektu wodorowego:
a) fundusze europejskie – NCBR jest insty-
tucją pośredniczącą w przekazywaniu fun-
duszy w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój [6].
b) IPCEI (Important Projects of Common Eu-
ropean Interest) [3] to jeden z kluczowych 
mechanizmów nowej polityki gospodarczej 
UE służący wsparciu tworzenia innowacyjne-
go europejskiego przemysłu w strategicznie 
ważnych dla UE sektorach gospodarki [4]. 
c) w Polsce uzyskanie wsparcia finansowego 
prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwo-
ju, Pracy i Technologii przy współpracy z Pol-
skim Funduszem Rozwoju [3].

Literatura
[1]  Tytko R., Urządzenia i systemy energetyki odnawial-

nej. Wydanie XIV, 2021, Wydawnictwo i Drukarnia 
Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków.

[2]  www. hydrogeneurope.eu
[3]  www. gov.pl
[4]  www. ec.europa.eu
[5]  www. sescom.eu
[6]  www. ncbr.gov.pl.

Stosowana metoda produkcji wodoru, jak 
i źródło pochodzenia energii elektrycznej wy-
korzystanej do zasilania elektrolizerów, zale-
żeć będzie przede wszystkim od dostępności 
podstawowych produktów, czyli w przypadku 
wodoru elektrolitycznego:
 � wody – ok. 9 l wody wykorzystuje się do 

wyprodukowania 1 kg wodoru w procesie 
elektrolizy, którego produktem ubocznym 
jest 8 kg tlenu, dla porównania, uzyskanie 1 kg  
wodoru w drodze reformingu parowego gazu 
ziemnego wymaga zużycia ok. 7 l;
 �  energii elektrycznej z OZE – powinna być 

nie tylko dostępna, lecz również przystęp-
na kosztowo, co sprowadza się do wyko-
rzystywania nadwyżek produkcji, których 
wolumen w  polskim Krajowym Systemie 
Energetycznym (KSE) będzie wzrastał wraz 
z rozwojem dodatkowych mocy OZE, w szcze-
gólności morskiej energetyki wiatrowej; 
 � energii elektrycznej z  elektrowni jądro-

wych, która będzie dostępna w Polsce do-
piero ok. 2030 r. 
 V. Prawny i bezpieczny przesył wodoru

Dla harmonijnego rozwoju gospodarki 
opartej na wodorze konieczne jest sprawne 
dostarczanie go z miejsca produkcji do od-
biorcy końcowego oraz jego bezpieczne ma-
gazynowanie. Obecne rozwiązania w zakresie 
transportu wodoru są podzielone między ruro-
ciągi, transport drogowy i kolejowy. Transport 
oceaniczny wodoru, badany od lat 80. XX w, 
wydaje się być obiecującą alternatywą, która 
stanie się dostępna w przyszłości. Możliwe jest 
też transportowanie wodoru w istniejących sie-
ciach dystrybucyjnych gazu ziemnego, o ile są 
one przystosowane do transportu domieszki 
wodoru. PSE wskazuje wśród trampolin wzro-
stu wykorzystania wodoru m.in. wprowadzenie 
5% czystego wodoru do sieci przesyłowej gazu 
ziemnego, co znacznie zwiększy zapotrzebo-
wanie na wodór i obniży koszty rozwoju tej 
technologii. Sieć gazowa, zgodnie z regula-
cjami europejskimi, powinna być gotowa na 
zatłaczanie gazów odnawialnych, jak: bio-
metan, metan syntetyczny, gaz z pokładów 
węglowych, wodór. Ze względu na rosnące 
współzależności między sektorami energety-
ki, transportu i przemysłu, niezbędne są też 
wspólne działania operatorów OSPg i OSPe 
dla optymalizacji pracy systemu elektroener-
getycznego oraz gazowego i w pełni efektyw-
ną współpracą między tymi sektorami. Jako 
cel stymulujący rozwój w tym obszarze PEP 
2040 wskazuje osiągniecie do 2030 r. zdolno-
ści transportu sieciami gazowymi mieszaniny 
zawierającej ok. 10% gazów innych niż ziemny 
(gazy zdekarbonizowane: biometan, wodór). 

W tym celu proponuje się m.in.:
 � stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystry-

bucji wodoru; 

 � brak jest ciężkiej baterii elektrochemicz-
nej, którą trzeba później zutylizować i której 
ładowanie trwa relatywnie długo.
III. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu:
 � wsparcie działań w pozyskaniu i zasto-

sowaniu niskoemisyjnego wodoru do pro-
cesów produkcji petrochemicznej oraz 
nawozowej;
 � wprowadzenie węglowego kontraktu róż-

nicowego jako instrumentu wsparcia trans-
formacji klimatycznej przemysłu;
 � wsparcie finansowe i organizacyjne stu-

diów wykonalności przemysłowych dolin 
wodorowych w ramach budowy przemy-
słowych procesów o obiegu zamkniętym 
i docelowo powstanie co najmniej 5 dolin 
wodorowych ze znaczącym elementem in-
frastruktury przesyłowej wodoru. 

Polska energetyka i  energochłonny 
przemysł emitują rocznie ok. 350 mln ton 
ekwiwalentnego CO2. Przemysł ciężki nale-
ży do gałęzi gospodarki, w której najtrudniej 
osiągnąć neutralność klimatyczną. Wykorzy-
stanie wodoru niskoemisyjnego pozwoli na 
znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych tej gałęzi gospodarki. 
IV. Produkcja wodoru w nowych instalacjach:
 � uruchomienie instalacji do produkcji wo-

doru ze źródeł niskoemisyjnych m.in. w pro-
cesie elektrolizy, z biometanu, gazów odpa-
dowych, z gazu ziemnego z wykorzysta-
niem CCS/CCU, w drodze pirolizy oraz in-
nych alternatywnych technologii pozyskiwa-
nia wodoru;
 � uruchomienie wytwarzania gazów syn-

tetycznych w procesie metanizacji wodoru;
 � wykorzystanie mocy zainstalowanej 

w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw 
syntetycznych w oparciu o proces elektroli-
zy; zainstalowana moc elektrolizerów osią-
gnie w 2030 r. 2 GW;
 � zapewnienie warunków do budowy insta-

lacji do produkcji wodoru przy elektrowniach 
jądrowych. 

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem 
i Strategią wodorową UE, celem strategicz-
nym Polski do 2030 r. jest zapewnienie warun-
ków do uruchomienia instalacji do produkcji 
wodoru ze źródeł nisko- i  zeroemisyjnych. 
Wybór ten nie oznacza dyskryminacji obec-
nych metod produkcji, lecz ma pobudzić 
polski przemysł do transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej. Nie planuje się 
wprowadzania obowiązku odnośnie do typu 
wytwarzanego ani wykorzystywanego wo-
doru, lecz zachęt do działań innowacyjnych, 
które umożliwią polskim przedsiębiorcom wy-
korzystanie możliwości rozwoju oraz środków 
finansowych oferowanych przez UE i między-
narodowe instytucje finansowe w związku 
z globalnymi działaniami na rzecz klimatu. 
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na wstępie maksymy. Przede wszystkim, 
jesteśmy posłuszni wezwaniom, które za-
chęcają nas do tego, żeby pozbywać się 
rzeczy, które jeszcze nie przestały być uży-
teczne. Słyszymy, że pora wymienić model 
samochodu, że dotychczasowy komputer 
nie może zostać przystosowany do jakiejś 
nowej aplikacji, że nowe meble będą nam 
lepiej służyły niż stare itd.

Komisja Europejska pracuje nad przepi-
sami, które by przeciwdziałały przedwcze-
snemu wymienianiu starych egzemplarzy 
na nowe. Służą temu między innymi wy-
magania odpowiedzialności producentów 
za odzysk sprzętów, których dotychczaso-
wi użytkownicy chcą się pozbyć. Jest to 
dobre rozwiązanie, choć niewystarczające, 
żeby przedłużyć życie owych sprzętów. Ale 
niewiele więcej da się zrobić, bo entuzja-
ści pompowania konsumpcji przypomi-
nają, że każda nowa generacja pozwala 
na złagodzenie presji na środowisko. 
Sztandarowym przykładem jest lodówka. 
Dawne egzemplarze mogły funkcjonować 
(i gdzieniegdzie rzeczywiście funkcjonują) 
nawet i kilkadziesiąt lat. Obecne lodów-
ki są naszpikowane częściami, których 
żywotność jest znacznie krótsza. Gdyby 
więc presję na środowisko oceniać przez 
pryzmat zużycia materiałów, to nastąpiło 
pogorszenie. Ale eksperci podkreślają, że 
lodówka zużywa prąd, a pod tym wzglę-
dem ewolucja działa w przeciwną stronę. 
Nowsze modele odznaczają się lepszą 
klasą energetyczną. Gdyby więc wziąć 
pod uwagę popyt na elektryczność, to 

następuje poprawa. Przy tym im częściej 
wymieniamy starą lodówkę na nową, tym 
większą mamy szansę na to, że zastosu-
jemy lepszą technikę. Trudno powiedzieć, 
czy tak naprawdę jest. Nieliczne są bada-
nia nad całościowym cyklem życia, a te, 
które są, bywają problematyczne, bo do 
obliczeń przyjmuje się dość kontrowersyj-
ne założenia (Aura 5/2011).

A poza tym ekonomiści badają tzw. 
efekt zwrotny (Aura 5/2010), skutkujący 
często większą aniżeli mniejszą presją na 
środowisko wywołaną przez dobrodziej-
stwa postępu technicznego. Podręczniko-
wym przykładem jest zmniejszone zużycie 
prądu przez 1 cm2 ekranu telewizyjnego. 
Rzeczywiście poprawa pod tym względem 
jest fantastyczna. Tylko że dawniej typowy 
ekran miał powierzchnię paru tysięcy cm2. 
Obecnie zaś jest on znacznie większy, co 
w dużej mierze przeciwdziała teoretycznej 
poprawie wynikającej ze zmniejszenia zu-
życia na jednostkę powierzchni.

Tak więc ideologia szybkiego pozby-
wania się sprzętów, które mogłyby jeszcze 
funkcjonować jest wysoce kontrowersyj-
na, ale przełamanie jej za pomocą odpo-
wiednich przepisów napotyka na opór 
producentów i niejednoznaczną reakcję 
konsumentów (bo większy ekran telewi-
zyjny ma przecież pewien walor).

Kolejny postulat wspomnianej na wstę-
pie maksymy sugeruje naprawę zamiast 
wyrzucenia zepsutego sprzętu. Na wła-

EKONOMIA ŚRODOWISKA

Skromność
Modesty

Ograniczenie konsumpcji jest uważane za jeden z warunków osią-
gnięcia poprawy stanu środowiska. Może się ono realizować na kilka 
sposobów. Przede wszystkim polega na wydłużaniu życia używanych 
rzeczy. Krytycy tego podejścia zwracają uwagę na to, że każde nowe 
pokolenie produktów ucieleśnia lepszą technikę i w konsekwencji może 
być mniej kłopotliwe dla środowiska, ale jest to opinia niepotwierdzona 
badaniami empirycznymi. Ograniczanie presji na środowisko polega 
też na reperowaniu, a nie wyrzucaniu rzeczy, które się popsuły. A nade 
wszystko wymaga umiejętności obchodzenia się bez produktów, które nie 
są niezbędne. Powyższe postulaty wydają się dość oczywiste, a jednak 
bynajmniej nie są popularne.

Limiting consumption is seen as a condition of environmental im-
provement. It can be accomplished in many ways. First of all, it calls for 
extending the life of everything that we use. Critics of this approach point 
out that every new generation of products embodies a better technology 
and hence can be more environmentally friendly, but there is no firm em-
pirical evidence to justify this claim. In addition, limiting environmental 
pressure requires repairing rather than throwing away things that break 
down. Above all, it questions whether the goods that we use are really ne-
cessary. Although these ideas seem rather obvious, they are not popular.

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 Use it up, Wear it out,
 Make it do, Do without.

R óżnie te słowa bywają przypisywa-
ne. Ja je znam jako „powiedzenie 

kwakierskie”, czyli maksymę powtarzaną 
przez kwakrów, reformatorów religijnych, 
którzy wyjechali niegdyś z Anglii do Ame-
ryki Północnej w poszukiwaniu lepszego 
ładu społecznego. Owe dwie linijki zachę-
cają do tego, żeby zużywać rzeczy do koń-
ca, naprawiać, a w ogóle to umieć również 
zrezygnować z użycia. Innymi słowy, za-
chęcają do skromnej konsumpcji.

Niezależnie od pochodzenia tych słów, 
jest to postulat odnajdywany w wielu pro-
gramach poprawy stanu środowiska. Al-
bowiem jego dewastacja spowodowana 
jest właśnie przez szeroko rozumianą 
konsumpcję. Rozgrzeszamy się ze swo-
ich wyborów, bo nie dostrzegamy zła, ja-
kie im pośrednio towarzyszy. Przeciętny 
użytkownik nowoczesnego telefonu ko-
mórkowego dumny jest z tego, że dzięki 
swojemu sprzętowi może spalać mniej 
benzyny (bo nawigacja podpowiada mu 
jak uniknąć korków) i przyczynia się do 
ochrony lasu (bo czyta na ekranie zamiast 
kupować papierową gazetę). Nie wie (albo 
nie chce wiedzieć), że do wyprodukowania 
tego cuda techniki niezbędne było wydo-
bycie tzw. metali ziem rzadkich, których 
kopalnie w straszny sposób niszczą ludzi 
i krajobraz (Aura 7–8/2020).

Niestety nasze wzorce konsumpcji 
przeczą każdemu słowu wspomnianej 
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Reformą Podatkową (Aura 9/2009). Po-
legałaby ona m.in. na tym, by zmniejszyć 
ciężar opodatkowania pracy. Obawiam 
się jednak, że osiągnięte dzięki temu po-
tanienie robocizny byłoby zbyt małe, żeby 
przywrócić zwyczaj naprawiania w miejsce 
wyrzucania.

Ostatni postulat (Do without) sprowa-
dza się do ograniczenia konsumpcji. Dla 
niektórych osób to  dość oczywiste (Aura 
9/2016). Łatwo jednak go zdyskredytować 
przez wskazanie olbrzymich obszarów 
nędzy, w których hamowanie konsumpcji 
musiałoby zostać uznane za nonsensow-
ne. Już w latach 1970. – kiedy przez świat 
przetoczyła się dyskusja na temat zerowe-
go wzrostu – stało się jasne, że ogranicze-
nia nie mogą dotyczyć gospodarek słabo 
rozwiniętych. Ale nawet w gospodarkach 
wysoko rozwiniętych perspektywa nało-
żenia granic na wzrost konsumpcji jest 
uważana za kontrowersyjną. Są badania 
sugerujące, że hamowanie popytu prowa-
dzi do perturbacji gospodarczych skutku-
jących pojawieniem się problemów rów-
nie doniosłych jak te, które miały zostać 
rozwiązane.

Skromność jest niewątpliwie cnotą, któ-
rej brak prowadzi do szkodliwej presji na 
środowisko przyrodnicze. Ale jej realizacja 
od setek lat stanowi nieustające wyzwanie 
społeczne.

sne oczy widziałem kilka lat temu w Da-
maszku ulicznego szewca, który reperował 
klapki z uszkodzonym paskiem. W Polsce 
taka usługa nie miałaby racji bytu, ponie-
waż nowe klapki można kupić nawet za 
kilkanaście złotych, a znalezienie szewca, 
który by je taniej naprawił wydaje się mało 
prawdopodobne. Kilkadziesiąt lat temu 
zepsuty zegarek opłacało się uruchomić 
u zegarmistrza. Natomiast w sytuacji, kiedy 
nowy można kupić bardzo tanio, lepiej po 
prostu starego pozbyć się jak tylko prze-
stanie dobrze działać.

Zanik zwyczaju naprawiania niektó-
rych popsutych sprzętów – zwłaszcza 
w  krajach zamożnych – spowodowany 
jest przez globalizację. Dzięki jej dobro-
dziejstwom możemy się cieszyć zamoż-
nością, która nie byłaby udziałem tak wiel-
kiej liczby ludzi żyjących w gospodarkach 
zamkniętych na handel międzynarodowy. 
Ale jednocześnie powoduje ona dyspropor-
cję między ceną gotowego produktu (która 
jest niska nie tylko dzięki bardzo niskiemu 
kosztowi siły roboczej, ale również dzięki 
znakomitej organizacji produkcji), a ceną 
naprawy (która odzwierciedla koszt siły 
roboczej w kraju, w którym ta naprawa 
miałaby nastąpić). Istnieją rozmaite po-
mysły na to, jak można byłoby ową dys-
proporcję zlikwidować, ale trudno sobie 
wyobrazić w pełni skuteczne instrumenty. 
Pewną nadzieję wiąże się z Ekologiczną 

Fot. Pixabay

Sentencja

Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
i art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1069/2009 z dnia 
21  października 2009  r. określającego 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie-
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
należy interpretować w ten sposób, że ma-
teriał, który nie może zostać sklasyfikowa-
ny jako „produkt uboczny” w rozumieniu 
pierwszego z tych przepisów, może jed-
nak zostać uznany za „produkt uboczny 
pochodzenia zwierzęcego” w rozumieniu 
drugiego z nich. 

Artykuł 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia 
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w spra-
wie przemieszczania odpadów należy in-
terpretować w ten sposób, że przemiesz-
czanie produktów ubocznych pochodze-
nia zwierzęcego objęte rozporządzeniem 
nr 1069/2009 jest wyłączone z zakresu 
stosowania rozporządzenia nr 1013/2006, 
poza przypadkami, w  których rozporzą-
dzenie nr 1069/2009 wyraźnie przewiduje 
stosowanie rozporządzenia nr 1013/2006.

Artykuł 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia 
nr 1013/2006 należy interpretować w ten 
sposób, że ma on zastosowanie do prze-
mieszczania mieszaniny produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego kategorii 
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zamierzał wyłączyć z  systemu ustano-
wionego rozporządzeniem nr 1069/2009 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęce-
go, które są zmieszane z innymi materia-
łami. W tym względzie należy po pierwsze 
stwierdzić, że art. 41 ust. 2 lit. b) i art. 43 
ust. 5 lit. b) rozporządzenia nr 1069/2009 
stanowią, odpowiednio, że przywóz i tran-
zyt, z jednej strony, oraz wywóz, z drugiej 
strony, produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego zmieszanych lub 
zanieczyszczonych wszelkimi odpadami 
sklasyfikowanymi jako niebezpieczne 
w decyzji 2000/532 podlegają, w drodze 
odstępstwa, wyłącznie przepisom rozpo-
rządzenia nr 1013/2006. Z prac przygo-
towawczych dotyczących rozporządzenia 
nr 1069/2009 wynika, iż prawodawca Unii 
zbadał szczegółowo kwestię systemu ma-
jącego zastosowanie do przemieszczania 
mieszanek produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego i odpadów innych niż 
niebezpieczne i wykluczył, by mieszaniny 
te były objęte odstępstwami przewidziany-
mi w art. 41 ust. 2 lit. b), art. 43 ust. 5 lit. b) 
i art. 48 ust. 6 tego rozporządzenia, wyklu-
czając w ten sposób, że ich przemieszcza-
nie podlegało przepisom rozporządzenia 
nr  1013/2006. Zamiarem prawodawcy 
Unii było objęcie zakresem stosowania 
rozporządzenia nr 1069/2009 wszystkich 
przemieszczeń produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, w  tym prze-
mieszczeń tych produktów zmieszanych 
z odpadami, przy jednoczesnym objęciu 
przemieszczeń mieszanin produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i od-
padów niebezpiecznych specjalnym sys-
temem przewidzianym w rozporządzeniu 
nr 1013/2006. Należy uściślić, że wobec 
braku w rozporządzeniach nr 1013/2006 
i nr 1069/2009 wskazówek w tym zakresie 
należy uznać, że nie przewidują one żad-
nego minimalnego progu proporcji produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
obecnych w mieszaninie tych produktów 
i odpadów innych niż niebezpieczne, aby 
znalazł zastosowanie art. 1 ust. 3 lit. d) 
rozporządzenia nr 1013/2006 i reżim usta-
nowiony rozporządzeniem nr 1069/2009.

                              

dr hab. Adam HABUDA
 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 3 września 2020 r. 
w sprawie naruszenia procedur towarzyszących 
przemieszczaniu odpadów i produktów ubocznych 
między krajami Unii Europejskiej, C-21/19, C-22/19, C-23/19

3 w  rozumieniu art.  10 rozporządzenia 
nr 1069/2009 i  innych materiałów skla-
syfikowanych jako odpady inne niż nie-
bezpieczne w rozumieniu rozporządzenia 
nr 1013/2006. Proporcja, jaką stanowią 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęce-
go w mieszaninie, nie ma w tym względzie 
znaczenia.

 Stan faktyczny i prawny
Niderlandzka prokuratura zarzuca spół-

ce Kamstra Recykling oraz kilku osobom 
pracującym dla tej spółki, że w  okresie 
czerwiec 2011 – czerwiec 2012 przemie-
ściły z  Niderlandów do Niemiec pewne 
substancje, w tym mieszaniny odpadów, 
bez zgłoszenia względnie zezwolenia wła-
ściwych organów administracyjnych. Mie-
szaniny były przeznaczone do działającego 
w Niemczech zakładu produkcji biogazu. 
Przynajmniej jedna z mieszanin składała 
się z produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego. 

Rozporządzenie nr 1013 w  sprawie 
przemieszczania odpadów ustanawia 
zasadę, że przemieszczanie określonych 
kategorii odpadów wymaga albo pisem-
nego zgłoszenia i zgody, albo podlega tzw. 
ogólnym obowiązkom w zakresie informo-
wania. Stosowna procedura zależy zwłasz-
cza od rodzaju odpadów i tego, czy będą 
unieszkodliwione czy zagospodarowane. 
Rozporządzenie nr 11069 stanowi m.in., że 
jeżeli produkty uboczne pochodzenia zwie-
rzęcego zmieszano z odpadami uznanymi 
za niebezpieczne, to należy stosować pro-
cedury z rozporządzenia nr 1013 w sprawie 
przemieszczania odpadów. 

Problem prawny
Kwestia prawna skupia się na roz-

strzygnięciu, czy przemieszczane miesza-
niny to odpady, a więc wchodzą w zakres 
rozporządzenia nr 1013/2006 w sprawie 
przemieszczania odpadów (tak twierdzi 
prokuratura), czy też przemieszczane mie-
szaniny są produktami ubocznymi pocho-
dzenia zwierzęcego, i należą do zakresu 
rozporządzenia nr 1069/2009 określają-
cego przepisy sanitarne w odniesieniu do 

produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (tak bronią się oskarżeni – w ta-
kim przypadku rozporządzenie nr 1069 ma 
pierwszeństwo przed rozporządzeniem nr 
1013).

Z uzasadnienia
Zgodnie z  art.  5 ust.  1 dyrektywy 

2008/98 w sprawie odpadów „produktem 
ubocznym” jest substancja lub przedmiot, 
powstające w  wyniku procesu produk-
cyjnego, którego podstawowym celem 
nie jest wyprodukowanie tej substancji 
lub tego przedmiotu, które spełnia prze-
słanki określone w art. 5 ust. 1 lit. a)–d). 
Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 1 rozporzą-
dzenia 1069/2009 „produkty uboczne po-
chodzenia zwierzęcego” zostały zdefinio-
wane jako całe zwierzęta martwe lub ich 
części, produkty pochodzenia zwierzęcego 
lub inne produkty otrzymane ze zwierząt 
nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, 
w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. 
Z tych dwóch przepisów wynika zatem, że 
pojęcie „produktów ubocznych pochodze-
nia zwierzęcego” zawarte w art. 5 ust. 1 
dyrektywy 2008/98 i pojęcie „produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego”, 
zdefiniowane w art. 3 pkt 1 rozporządze-
nia nr 1069/2009, nie są zbieżne i w żaden 
sposób nie odsyłają jeden do drugiego. Na-
tomiast art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/98 
stanowi, że materiał stanowiący „produkt 
uboczny” w rozumieniu tego przepisu nie 
jest uważany za odpad wchodzący w za-
kres stosowania tej dyrektywy. Tym sa-
mym, zgodnie z przywołanym przepisem, 
pojęcia „produkt uboczny” i „odpady” figuru-
jące w tej dyrektywie 2008/98, wzajemnie 
się wykluczają.

W  definicji „produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego” przewidzianej 
w art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1069/2009 
oraz w art. 8, 9 i 10 tego rozporządzenia, 
które odnoszą się odpowiednio do ma-
teriału kategorii 1, 2 i 3 nie stwierdza się 
już wyraźnie, że obejmują one „dowolny 
surowiec zawierający takie produkty”. Nie 
oznacza to jednak, że prawodawca Unii 

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
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             DRZEWA

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Oliwka europejska, 
symbol urody i długowieczności 
regionu śródziemnomorskiego 

Oliwka europejska (Olea europaea L) 
należy do rodziny oliwkowatych i jako je-
dyna jej przedstawicielka, jest drzewem 
owocowym. Miała ona ważną rolę w historii 
narodów i kolebce naszej cywilizacji w połu-
dniowo-wschodniej Europie. Ponadto oliwka 
jest jednym z najczęściej uprawianych ga-
tunków drzew na świecie od blisko 5000 lat. 

W Biblii w Księdze Sędziów znajdujemy 
fragment świadczący, że została ona uzna-
na nawet królową wszystkich drzew: Zebrały 
się drzewa, aby obrać króla nad sobą. Rzekły 
tedy do oliwki: króluj nad nami!

O tym wyborze zadecydowało zapewne, 
obok wartości użytkowych oliwki, jej niezwy-
kłe piękno. Nazywana jest wierzbą krajobra-
zów śródziemnomorskich, której dźwięk liści 
poruszanych na wietrze przypomina brzmie-
niem odgłos kastanietów. Gaje oliwne (fot.1) 
to nieodłączny element niepowtarzalnych 
widoków oraz tradycji kulturowej państw 
regionu Morza Śródziemnego.

Drzewo to dorasta do 15 m, jednak naj-
częściej osiąga ono wysokość 5 m.  Pnie 
starych oliwek składają się jakby z oddziel-
nych pozrastanych ze sobą konarów, gdyż 
z czasem pękają i zrastają się ponownie, 
przybierając niesamowite i  tajemnicze 
kształty (fot. 2, 3). Pień jest charaktery-
styczny – krępy, szary, pokryty licznymi 
bruzdami. U dojrzałych okazów często jest 
wypróchniały w środku. Oliwki tworzą rozło-
żystą koronę. Jest to drzewo długowieczne; 
dożywa 200–300 lat, ale znane są okazy 
ponad 1000 letnie.

Jednocześnie wiele źródeł historycz-
nych podaje przykłady sędziwych oliwek 
– rekordzistek, a  mianowicie: podobno 

najstarsza znana oliwka europejska ro-
śnie u podnóża Góry Oliwnej w Jerozoli-
mie i została zasadzona tam w czasach 
Chrystusa.

Na jednej z ulic Aten, w ogrodzeniu za 
żelazną balustradą rosła do 1976 r. jedna 
z najbardziej znanych – oliwka Platona, po-
chodząca ze słynnego gaju oliwnego, gdzie 
wielki filozof nauczał liczne grono swych 
słuchaczy. Liczyła więc ok. 2400 lat.

Można znaleźć wiele oliwek, które 
wyrosły za czasów rzymskich i greckich, 
liczących obecnie 1500–2000 lat, m.in. 
w Izraelu, Grecji, na Krecie, we Włoszech 
i Hiszpanii. Jedna z najstarszych oliwek na 
Krecie w Vouves ma ponad 3000 lat.

Oliwka ma delikatne, wiotkie, zwie-
szające się do ziemi gałązki, o długich, 
wąskich, ciemnozielonych, a  od spodu 
szarozielonych liściach, nieopadających 

 Czyste i jasne jest drzewo w powietrzu 
 i ani ty, ani my, ani sama oliwka 

 nie wie, dlaczego jej piękno 
 dotyka głębi naszych serc. 

 
 Wąskie liście, smukłe gałązki, krzywy 
 pień, potargane wiechy, małe owoce, 

 i oto niewysłowione bóstwo 
 w jej bladość prześwieca! 

 Gabriele d’Annunzio

1

2
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lat. Trudno więc jednoznacznie ustalić ich 
naturalny zasięg, choć we Włoszech i Grecji 
często spotyka się ponad 1000-letnie okazy. 
Ciekawe, że nawet kilkusetletnie oliwki nadal 
obficie owocują.

Rzymianie uprawiali oliwki już 5000 lat 
temu.  Obecnie uprawia się je w wielu re-
gionach świata od Australii po Kalifornię. 
Jednak ¾ światowej produkcji oliwy z oliwek 
pochodzi z krajów UE.

Zgodnie z mitologią grecką maczuga Her-
kulesa była wyciosana z drzewa oliwnego.

Legenda arabska mówi, że kiedy pewnej 
jesieni zmarł wielki prorok Allacha Maho-
met cała przyroda pogrążyła się w głębokim 
żalu. Figi i granaty straciły wszystkie liście, 
dlatego liście oliwki, które pozostały na jej 
wiotkich gałązkach i  poruszające się na 
upalnym wietrze wywołały oburzenie. Oliw-
ka na te wyrzuty odpowiedziała wówczas, 
wskazując na swój pień: Wyście tylko włosy 
straciły, o siostry moje, a mnie spójrzcie same 
– serce pękło.

ma on barwę zieloną (fot. 5), a po dojrze-
niu zyskuje czarno niebieski kolor. W jego 
wnętrzu znajduje się brązowa bruzdkowana 
pestka i nasiono bogate w tłuszcz.

Obecnie roczna światowa produkcja 
oliwek to blisko 20 mln ton, a  liderami 
w tej dziedzinie jest Hiszpania z wynikiem 
6 559 884 ton rocznie i Grecja dostarczają-
ca 2 343 383 ton oliwek rocznie.

Liczne pożytki
Dojrzałe oliwki zbiera się w zimie, a z ich 

miąższu przez wytłaczanie otrzymuje się 
olej zwany oliwą – doskonały tłuszcz jadal-
ny o wysokiej wartości odżywczej i diete-
tycznej. Aby była przezroczysta tłoczy się 
ją na zimno, natomiast z drugiego tłocze-
nia otrzymywana jest żółta oliwa nicejska. 
Warto wiedzieć, że dojrzała oliwka zawiera 
w swej masie wagowo ponad 20% oliwy.  

Olej z  oliwek jest wykorzystywany 
w  lecznictwie, w  przemyśle mydlarskim 
i kosmetycznym.

na zimę. Budowa liści sprzyja proce-
sowi powolnej transpiracji dzięki biała-
wemu gęstemu kutnerowi na spodniej 
stronie liści. Podczas największych 
upałów ustawiają się one krawędzia-
mi w kierunku słońca, dzięki czemu nie 
ulegają zbyt silnemu nagrzaniu (fot. 4).

Gałązka oliwna już w dawnych czasach 
stała się symbolem pokoju i pojednania.

Drzewa oliwkowe nie mają zbyt dużych 
wymagań glebowych, rosną na płytkich, 
kamienistych glebach, gdzie inne rośliny 
uprawne w takich trudnych warunkach nie 
miałyby szans przetrwania. Dlatego też 
uprawa oliwek pełni tak ważną rolę w kra-
jach, gdzie znaczną część powierzchni 
zajmują góry poddane systematycznym 
procesom erozji.

Oliwki tworzą pod koniec maja lub na 
początku czerwca małe, pachnące kwiaty, 
które są zebrane w wiechy lub grona. Owo-
cem tego drzewa jest pestkowiec podobny 
do śliwki, o długości do 3,5 cm. Początkowo 

W perfumach wykorzystywane są rów-
nież inne elementy drzewa, tzn. liście, kwiaty 
oliwek, dla podkreślenia aromatyczno-owo-
cowych „nut”. Przykładem może tu być Guc-
ci Pour Homme II, zawierający drewno oliwki 
lub Armani Code z kwiatem oliwki czy też 
lekko balsamiczny Versace Versense, zawie-
rający wyciąg z kory oliwki.

Owoce oliwek jadalne są na surowo, 
a także solone lub marynowane w occie. 
Spożywane są po odpowiednim spreparo-
waniu i moczeniu w ługu, który rozkłada 
gorzki glikozyd, nadając delikatny smak, 
a  następnie poddaje się je pasteryzacji. 
Przygotowuje się je również do konsumpcji 
przez solenie i kiszenie.

Twarde drewno oliwki (fot. 6) jest uży-
wane do wyrobów stolarskich i snycerskich. 
Jest też materiałem opałowym.

Odrobina historii
Oliwki europejskie uprawiane są dla 

owoców oraz wytłaczanego oleju od tysięcy 3

4 5

6
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

prof. dr hab. Piotr SKUBAŁA
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Deforestacja i szanse ludzkości na przetrwanie
Deforestation and Humanity’s Chances of Survival

Na pierwszym miejscu wśród głównych przyczyn wymierania gatunków 
jest wycinanie lasów.  W kolejnych najnowszych raportach instytucji świa-
towych, największych ośrodków badawczych, postulat zaprzestania de-
forestacji pojawia się jako jedno z kluczowych działań, koniecznych, aby 
zaradzić kryzysowi klimatycznemu i środowiskowemu. Dwóch badaczy 
z Chile i Wielkiej Brytanii wykorzystując modele komputerowe oszacowa-
ło, że jeżeli obecne tempo wycinki obszarów leśnych utrzyma się, naszej 
cywilizacji pozostało od dwóch do czterech dekad do ostatecznego 
upadku. Symulacje numeryczne wskazały na mniej niż 10% możliwości na 
to, że przetrwamy katastrofę. Niewielką nadzieję na uniknięcie czarnego 
scenariusza daje realizacja wielkiego planu reforestacji planety.
Słowa kluczowe: wylesienie, zmiany klimatu, upadek cywilizacji, refo-
restacja

Deforestation is in the first place among the main causes of extinction. 
In the latest reports from world institutions and the largest research 
centers, the postulate to stop deforestation appears as one of the key 
actions necessary to deal with the climate and environmental crisis. Two 
researchers from Chile and the UK, using computer models, estimated 
that if the current pace of deforestation continues, our civilization has 
two to four decades to its final collapse. Numerical simulations showed 
a less than 10% chance that we would survive the catastrophe. There 
is little hope of avoiding the worst-case scenario by implementing the 
grand plan to reforest the planet.
Keywords: deforestation, climate change, collapse of civilization, refo-
restation

W ylesienie znajduje się, obok po-
lowań, połowów i  zbieractwa, 

na pierwszym miejscu wśród głównych 
przyczyn wymierania gatunków. W opra-
cowaniu Maxwella i współautorów z 2016 
r. czynnik określany jako nadmierna eks-
ploatacja środowiska stanowi zagrożenie 
dla największej liczby gatunków (6241 
– 72% ogólnej liczby) zagrożonych bądź 
będących blisko zagrożenia wyginięciem, 
zarejestrowanych w Czerwonej Księdze, 
prowadzonej przez Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody [6]. Według najnow-
szych obliczeń każdego roku ubywa 15 mld  
drzew na Ziemi, głównie w rejonach tro-
pikalnych. Powierzchnia leśna kurczy się 
co roku o 190 tysięcy km2 [4]. Lasy są pod 
olbrzymią presją człowieka. Przed rozwo-
jem cywilizacji ludzkiej, 60 mln km2 naszej 
planety pokrywały lasy naturalne. W wy-
niku wylesienia jest to obecnie mniej niż  
40 mln km2, w części lasy gospodarcze [10].

W wielu najnowszych raportach ONZ, 
Unii Europejskiej, apelach naukowców po-
stulat zaprzestania deforestacji pojawia się 
obecnie jako jedno z kluczowych działań, 
koniecznych, aby zaradzić kryzysowi klima-
tycznemu i środowiskowemu. W raporcie 
IPCC pt. Climate Change and Land z 2019 r., 
który omawia ścisły związek między sta-
nem, w jakim znajduje się klimat, a grunta-
mi, które są ważnym elementem ekosyste-
mu, autorzy stwierdzają, że położenie kresu 
deforestacji powinno stać się obecnie za-
sadniczym priorytetem. IPCC zwraca uwa-
gę, że zasadniczy udział w degradacji po-

wierzchni lądów ma obok współczesnego 
rolnictwa, proces wylesienia. Jeżeli chcemy 
powstrzymać katastrofę klimatyczną, mu-
simy zakończyć deforestację. Lasy zatrzy-
mują dwutlenek węgla, jednak, gdy są one 
wycinane lub zastępowane monokulturami, 
zdegradowana ziemia uwalnia zmagazy-
nowany wcześniej węgiel, co przyspiesza 
zmiany klimatu przez zwiększone emisje 
gazów cieplarnianych [3]. 

W 2017 r. w apelu naukowców do ludz-
kości (World Scientists’ Warning to Humanity: 

A Second Notice), autorzy proponują 13 kro-
ków koniecznych, aby ludzkość osiągnęła 
poziom zrównoważenia. Spośród nich aż 
pięć dotyczy ochrony przyrody, w tym moc-
ny akcent położony został na odtwarzanie 
rodzimych zbiorowisk roślinnych na dużą 
skalę, szczególnie obszarów leśnych [8]. 

Pod koniec 2019 r. ukazał się kolej-
ny apel naukowców pt. World Scientists’ 
Warning of a Climate Emergency, w którym 
blisko 16 tysięcy naukowców, w poczuciu 
moralnego obowiązku, ostrzega świat 

Ludzkość ma mniej niż 10% szans na przetrwanie.
https://pixabay.com/pl/photos/grupy-odbiorc%C3%B3w-t%C5%82um-ludzie-osoby-828584/
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przed katastrofą klimatyczną i domaga się 
ogłoszenia stanu zagrożenia klimatyczne-
go. Jedno z sześciu zawartych w apelu nie-
zbędnych natychmiastowych działań doty-
czy przyrody, w tym ochrony pierwotnych 
i nienaruszonych lasów, zwłaszcza tych 
magazynujących znaczne ilości węgla, 
oraz innych lasów o zdolności do szybkiej 
sekwestracji dwutlenku węgla, przy jedno-
czesnej masowej intensyfikacji zalesiania 
i odbudowywania lasów [9]. W Unijnej stra-
tegii na rzecz bioróżnorodności 2030 jed-
nym z kluczowych działań ma być ścisła 
ochrona pozostałych lasów pierwotnych 
i starych w UE. Do 2030 r. mamy zasadzić  
3 mld drzew na naszym kontynencie, a na-
sze działania mają nie prowadzić do wyle-
sienia w innych częściach świata [5].

Jakie mogą być konsekwencje niezre-
alizowania ostrzeżeń naukowców z powyż-
szych dokumentów? Jak dalsza defore-
stacja wpłynie na naszą cywilizację? Prof. 
Mauro Bologna z  Uniwersytu Tarapaca 
w Chile i dr Gerardo Aquino z Instytutu Ala-
na Turinga w Londynie, którzy od lat tworzą 
modele statystyczne, tym razem posta-
nowili oszacować prawdopodobieństwo 
samozniszczenia naszej cywilizacji biorąc 
pod uwagę jeden z czynników – tempo 
wylesienia. Wybrali deforestację, gdyż inne 
dane np. wzrost temperatury czy stężenia 
gazów cieplarnianych są zbyt niepewne, 
uniemożliwiają precyzyjne szacowanie. 
Ponadto, zdaniem badaczy kluczowa dla 
życia na Ziemi jest obecność drzew, bez 
których nie będziemy mogli przetrwać. 

walne do końca skutki zmian klimatu, czy 
realizację wielkiego planu reforestacji. Taki 
plan zalesienia gruntów w celu magazyno-
wania przez rośliny dwutlenku węgla z at-
mosfery został opracowany. Bastin i współ-
autorzy wskazują na spore obszary w Rosji, 
Ameryce Północnej i Amazonii możliwe do 
zalesienia [1], (Aura 9/2020). Jednak jego 
realizacja wydaje się niepewna. Niełatwo 
byłoby nam przywrócić obszary już inaczej 
użytkowane do pierwotnej funkcji. Na za-
planowanych obszarach nie zawsze byłoby 
możliwe utrzymanie się trwałego ekosyste-
mu leśnego. Cały plan pokładania nadziei 
na pochłonięcie wystarczającej ilości dwu-
tlenku węgla przez nasadzone lasy burzy 
fakt, że taką rolę spełnić mogą lasy dojrza-
łe. Wydaje się wątpliwym, czy moglibyśmy 
zachować las na tych terenach przez setki 
lat [7]. Lasy gospodarcze znacznie gorzej 
spełniają tę rolę. Ponadto sosna, która w wa-
runkach polskich mogłaby rosnąć i wiązać 
węgiel przez około 350 lat, jest wycinana, 
gdy osiągnie 80 lat.
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Tempo wylesienia porównali ze wskaźni-
kiem wzrostu populacji oraz konsumpcji. 
Zastosowany model pokazuje, że w opar-
ciu o  aktualne parametry, katastrofalne 
załamanie populacji ludzkiej, spowodo-
wane zużyciem zasobów, jest najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszem dla na-
szej cywilizacji. Z obliczeń przedstawio-
nych w Scientific Reports wynika, że jeśli 
obecne tempo wycinki obszarów leśnych 
utrzyma się, naszej cywilizacji pozostało 
od dwóch do czterech dekad do ostatecz-
nego upadku. Biorąc pod uwagę aktualne 
tempo zużycia zasobów i najlepsze scena-
riusze postępu technologicznego, autorzy 
oszacowali prawdopodobieństwo takiego 
upadku. Symulacje numeryczne wskazały, 
że istnieje 90 procent szans na to, że nasza 
cywilizacja wyginie w ciągu najbliższych 
dziesięcioleci [2]. 

W  scenariuszu optymistycznym od 
upadku dzieli nas maksymalnie 40 lat. 
Bologna i  Aquino założyli stały wzrost 
populacji i tempa wylesienia. One oczywi-
ście mogą ulec zmianie, ale sami autorzy 
przyznają, że przy braku perspektyw na na-
tychmiastowe radykalne działania, trudno 
tego oczekiwać. Autorzy zwracają uwagę, 
że tylko cywilizacje zdolne do przejścia 
w odpowiednim czasie z fazy społeczeń-
stwa ekonomicznego na pewien rodzaj 
społeczeństwa „kulturalnego” (w dużym 
stopniu nie sterowane przez gospodarkę) 
mają szanse przetrwać [2].   

Pewne modyfikacje zarysowanego tren-
du są możliwe ze względu na nieprzewidy-

 Wylesienie jest jedną z głównych przyczyn biologicznej anihilacji życia na Ziemi.
https://pixabay.com/pl/photos/pnie-drzew-drewno-surowiec-drzewny-498538/
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meksykański kolega dr Molina zaczęli ba-
dać chlorofluorometany, nie wiedzieli, że 
odkrywają coś ważnego i bardzo groźnego 
dla Ziemi. Okazało się, że uważane dotąd za 
obojętne gazy zwane freonami, przedostają 
się do stratosfery i wywołują lawinowe re-
akcje chemiczne. Jeden uwolniony z nich 
atom chloru niszczy w zawrotnym tempie 
dziesiątki tysięcy cząsteczek ozonu.

Stało się więc jasne, że Ziemia jest 
w niebezpieczeństwie. Duża dziura mogła-
by zwiększyć stopień napromieniowania 
żywych organizmów, zniszczyć ich komór-
ki i zdeformować kody genetyczne, zaś lu-
dzi narazić na raka skóry, kataraktę i wiele 
innych nieszczęść. Lekarze przestrzegają 
więc, by w taki czas ograniczyć kontakty 
ze słońcem.

Ozonu jest niewiele, wręcz mało. Jeśliby 
przyrównać atmosferę ziemską do 8 kilo-
metrowej otuliny globu, to ozon stanowiłby 
w niej raptem 3 milimetrową warstewkę. Aż 
dziw, że tak cienka i wrażliwa struktura ma 
wpływ na regulację większości podstawo-
wych zjawisk na Ziemi – na temperaturę, 
wilgotność, wegetację roślin i nasze samo-
poczucie. Ma także wpływ na gwałtowne 
zjawiska klimatyczne. W troposferze, jak 
w tyglu, „gotuje się” bowiem pogoda. To 
z niej wychodzą niszczycielskie huragany, 
tornada, powodzie i susze.

Można wyobrazić sobie, ile bezsennych 
nocy musiał mieć prof. Rowland, kiedy spo-
strzegł co odkrył. A potem, z jaką determina-
cją musiał odpierać ataki chemicznych baro-
nów – DuPont i Solvay, zagrożonych utratą 
miliardowych zysków. Nie mogli pojąć, że 
nadszedł kres freonowych interesów i że nie 
da się zamknąć uczonych w wieży z kości 
słoniowej. Bo jeśli nie prof. Rowland i Molina 
to każdy następny potwierdziłby złowiesz-
czą wizję. Tego nikt nie mógł zlekceważyć.  

Po ozonowym szoku, laboratoria podjęły 
gwałtowne prace nad substytutami freonu, 

by ratować produkcje lodówek, zamrażarek, 
kosmetyków i urządzeń klimatyzacyjnych. 
Zatrwożone rządy 46 krajów podpisały po-
spiesznie porozumienie, w wyniku którego 
produkcja groźnego gazu zaczęła spadać. 

Dziś coraz częściej używa się dezodo-
rantów w sztyftach, lodówki wypełniane 
są różnymi odmianami ekologicznych ga-
zów, a z pouczenia FIFA, kontuzjowanym 
piłkarzom   podaje się na boisku okłady 
z lodu, zamiast znieczulaczy w aerozolu.  
Na szczęście, zwyczajni ludzie, a przede 
wszystkim władcy chemicznych koncer-
nów zrozumieli co do nich mówią uczeni.   

Teoretycy amerykańscy, jak zawsze 
dociekliwi, rozważali hipotetycznie i bardzo 
obrazowo, co mogłoby zagrozić stratosfe-
rze w takim stopniu jak freony. Odpowiedź 
brzmiała – samoloty. Ale taka destrukcyjna 
eskadra musiała by liczyć 500 maszyn po-
naddźwiękowych i latać bez przerwy przez 
cały rok…

Dobrze więc, że największy podejrza-
ny niszczyciel ozonu został już w pewnym 
stopniu okiełznany, choć ciągle pozostaje 
żywotny. Jak szacują naukowcy na całkowi-
te odbudowanie powłoki ozonowej będzie-
my musieli poczekać pół wieku, albowiem 
freony gnieżdżą się ochotnie w atmosferze 
i mogą w niej trwać ponad sto lat.

Promienie ultrafioletowe mają więc 
dwojaką naturę – są pokusą i groźbą. Słoń-
ce nasyca zieleń, daje tlen, energię i wita-
minę D oraz podnosi estetykę ciała. Nad-
miar słońca, przebijającego się przez coraz 
cieńszą warstwę ozonu, zakłóca stabilność 
ziemskiej codzienności. Bądźmy więc czujni  
– „Tarcza Sherwooda”, choć dobrze pozna-
na, nie zawsze może nas chronić.

M oja sąsiadka, olśniewająca brunet-
ka, nie skrywa, że kocha słońce i, 

jak wiele kobiet, lubi być opalona. Kiedy 
więc zejdą z gór ostatnie śniegi wystawia 
się do słońca. Dla zdrowia i urody. Wczesną 
wiosną robi to bezkarnie. Później może być 
gorzej. Co by bowiem czynić, jak mocno 
zaklinać freony – tradycyjnie już pojawia 
się na niebie ozonowa dziura. Jak zawsze 
groźna i  jak zawsze budząca czujność 
uczonych oraz wyobraźnię mediów. 

Tygodnik „Newsweek” roztacza taką 
wizję: „Jest rok 2037.Ostrzeżenia przed po-
wodzią zostały rozmieszczone w Paryżu i Fi-
ladelfii. Ulice Nowego Jorku są pod przeszło 
metrową warstwą wody i większość ludno-
ści uciekła w głąb lądu. Epidemie ocznej 
katarakty i żółtaczki szerzą się w Brazylii, 
Indiach i w rejonie Morza Śródziemnego. 
Przez ostatnie 10 lat liczba przypadków raka 
skóry dramatycznie wzrosła, osiągając pół 
miliarda. Susza znów zdziesiątkowała zbiory 
pszenicy na Środkowym Zachodzie USA i na 
Krymie. Rybacy twierdzą, że kraby i krewetki 
praktycznie zniknęły z oceanów świata”.

Tekst złowieszczy, jakby żywcem wy-
jęty z Orwella. Mąci wyobraźnię i przeraża.   
Każde bowiem osłabienie podniebnego 
parasola ochronnego prowadzi wprost do 
różnego rodzaju kataklizmów. 

Jak wszystkie zjawiska atmosferycz-
ne, tak i dziura ozonowa ma swój zmienny 
cykl. Objawia się on różnymi zachowaniami 
dolnej warstwy stratosfery. Tam bowiem, 
mniej więcej 25 km od Ziemi, rozciąga się 
warstwa ozonu (O3), która jest naturalną 
tarczą chroniącą nas przed zbyt silnym 
promieniowaniem nadfioletowym. Bez niej 
życie na Ziemi byłoby niemożliwe.

W Polsce, dziura ozonowa pojawia się 
okresowo. Bywa różna – raz większa, raz 
mniejsza, zawsze jednak niebezpieczna. 

Kiedy w II połowie XX wieku Ameryka-
nin, prof. Frank Sherwood Rowland i jego Olgierd WIECZOREK

Dziura w niebie  
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Wyłączenie działki z parku krajobrazowego 

Pytanie: Czy właściciel działki na terenie parku krajobrazowego, 
który przed utworzeniem parku uzyskał decyzję o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu przewidującą postawienie budynku 
mieszkalnego, ma roszczenie o wyłączenie jego działki z granic parku, 
jeżeli reżim prawny parku krajobrazowego wyklucza taką budowę? 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Odpowiedź: Park krajobrazowy jest jedną z form ochrony przyrody 
przewidzianą ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(DzU z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Zgodnie z jej art. 16 ust. 1 park 
krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe 
w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrów-
noważonego rozwoju. Tworzenie parków narodowych należało 
do 2009 r. do kompetencji wojewody, obecnie należy do sejmiku 
województwa. W myśl art. 16 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody 
grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w gra-
nicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym 
wykorzystaniu. Nie ma przeto generalnego zakazu budownictwa 
w parku krajobrazowym, zakazy jedynie mogą być wprowadzone 
na podstawie art. 17 ustawy o ochronie przyrody i objąć: 
 � zakaz realizacji przedsięwzięć mogących szkodliwie oddziały-

wać na środowisko w rozumieniu odrębnych przepisów, 
 � zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o sze-

rokości 100 m od: 
 � linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
 � zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytu-

owanych na wodach płynących, 
 � zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 

300 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym 
brzegu morskiego, 
 � zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych w obrębie 

krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audy-
tu krajobrazowego. 

W sprawie będącej przedmiotem pytania chodziło o  to, że 
działka, której właściciel uzyskał ostateczną decyzję przewidują-
cą postawienie domu mieszkalnego, znajdowała się w odległości 
mniejszej niż 100 m od rzeki, co w czasie wydawania decyzji nie 
wykluczało postawienia domu z tego prostego powodu, ze parku 
krajobrazowego jeszcze nie było. Ale kiedy później wraz z utworze-
niem parku krajobrazowego działka tego właściciela znalazła się 
w granicach parku krajobrazowego, w którym wprowadzono zakaz 
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 
100 m od brzegów rzek, jezior i  innych naturalnych zbiorników 
wodnych, budowa stała się niemożliwa, a jej zrealizowanie było-
by przestępstwem z art. 188 kodeksu karnego jako wzniesienie 
nowego obiektu budowlanego wbrew przepisom określającym 
reżim parku krajobrazowego. Trudno się przeto dziwić właścicielowi 
działki, którego uprawnienia wynikające z wcześniejszej decyzji 
o warunkach zabudowy zostały zniesione, że wystąpił z żądaniem 
wyłączenia jego działki z granic parku krajobrazowego.

Jego żądanie jednakże nie może być uwzględnione. Co to bo-
wiem znaczy „wyłączenie działki z granic parku krajobrazowego”? 
Otóż to nic innego jak zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego 
o ową wyłączaną działkę. Tymczasem zgodnie z art. 16 ust. 3 zda-
nie drugie ustawy o ochronie przyrody zmniejszenie obszaru parku 
krajobrazowego może nastąpić wyłącznie z powodu bezpowrotnej 

utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz 
walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłą-
czenia spod ochrony. Użycie przez ustawodawcę wyrazu „wyłącz-
nie” nie pozostawia żadnej wątpliwości co do tego, że tylko bezpow-
rotna utrata wartości fragmentu parku krajobrazowego, który ma 
być wyłączony z granic parku, uzasadnia takie wyłączenie. Oczywi-
ste jest, że uzyskanie przez właściciela działki decyzji o warunkach 
zabudowy przewidującej postawienie budynku mieszkalnego, nie 
ma nic wspólnego z bezpowrotną utratą wartości przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, dlatego 
właścicielowi działki nie przysługuje roszczenie o wyłączenie jego 
działki z granic parku krajobrazowego. 

Nie znaczy to wszakże, aby właściciel działki, który włożył nie-
małe środki finansowe w kupno działki, pozostał bez ochrony. Taką 
ochronę zapewniają mu nie przepisy ustawy o ochronie przyrody, 
lecz przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-
wiska (DzU z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). Zgodnie z art. 129 ust. 1 
tej ustawy, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania 
z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy 
sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 
niemożliwe, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nie-
ruchomości lub jej części. Ponadto według art. 129 ust. 2 w związku 
z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości właściciel 
może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obej-
muje również zmniejszenie wartości nieruchomości. 

Przepis art. 130 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska pre-
cyzuje, że ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 
może nastąpić przez poddanie ochronie obszarów lub obiektów 
na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Dokładnie 
taka sytuacja występuje w tle zadanego pytania. Wejście w życie 
rozporządzenia o utworzeniu parku krajobrazowego, wydanego na 
podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, roz-
porządzenia obejmującego przedmiotową działkę i zawierającego 
ów zakaz zabudowy ograniczyło właścicielowi działki korzystanie 
z niej w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem przez 
uniemożliwienie budowy i jednocześnie wyrządziło mu szkodę pole-
gającą na zmniejszeniu wartości nieruchomości, bo oczywiste jest, 
że nieruchomość bez prawa zabudowy jest mniej warta niż mogąca 
zostać zabudowaną. Wobec tego przysługiwało mu roszczenie 
z art. 129 ust. 2 o odszkodowanie oraz z art. 129 ust. 1 o wykup. 

Problem prawny tkwi w tym, że zgodnie z art. 129 ust. 4 Pra-
wa ochrony środowiska z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 
i 2, można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie aktu 
prawa miejscowego (rozporządzenie o utworzeniu parku krajobra-
zowego jest takim aktem) powodującego ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości. W tym terminie właściciel działki 
musi się zmieścić, aby skutecznie zrealizować roszczenie o wykup 
i odszkodowanie. Po tym terminie już nie ma szans ani na wykup, 
ani na odszkodowanie, roszczenia się przedawniają i nie ma żadnej 
podstawy prawnej do wniosku o przywrócenie terminu do wystąpie-
nia z takim roszczeniem. Jeżeli zatem właściciel działki nie wystąpił 
z roszczeniem na podstawie Prawa ochrony środowiska i ten trzy-
letni termin upłynął, to trudno, właściciel działki musi pogodzić się 
ze stratą, bo nie ma żadnych środków prawnych pozwalających mu 
na skuteczne przedstawienie swoich już przedawnionych roszczeń. 

Wojciech RADECKI 
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WARIANTY PRENUMERATY AURY: 
prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

my opłatę roczną;
prenumerata cyfrowa – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej, dostępne na Portalu Infor-

macji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny link dostępu do 
logowania na Portalu;

prenumerata pLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz 
cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji 
Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym linkiem do logowania.

 
CENY pRENUMERATY ROCZNEJ:
 prenumerata papierowa: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 30 zł);
 prenumerata cyfrowa: 300 zł brutto;
 prenumerata plus: 450 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca).

pORTAL INFORMACJI TECHNCZEJ  www.sigma-not.pl – to największa polska interne-
towa baza czasopism i artykułów technicznych, wyposażona w szybką i skuteczną wyszukiwarkę tematyczną, umożliwiającą 
dostęp on-line do ponad 128 000 publikacji z różnych dziedzin.
Dla Państwa wygody logowanie do NOWEGO Portalu Informacji Technicznej stało się łatwiejsze. Portal zyskał nową, przejrzy-
stą szatę graficzną, pojawiły się nowe funkcje ułatwiające zakup pojedynczych artykułów i całych zeszytów. Każdy prenumera-
tor wersji cyfrowej oraz prenumeraty PLUS otrzyma indywidulany link z kodem dostępu do zamówionego czasopisma.  
Cena brutto zawiera 8% VAT na czasopisma w wersji papierowej oraz cyfrowej. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki 
VAT na czasopisma i w konsekwencji zmiany ceny brutto, prenumerator zobowiązany jest do dopłaty różnicy.  
Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego 
datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

   
      22 840 35 89
        prenumerata@sigma-not.pl
        www.sigma-not.pl    www.aura.krakow.pl 

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY  
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