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Uwagi ogólne 
 

1. Informacje o stanie geodezyjnym i kierun-
kach wykorzystania powierzchni województwa 
ujmowane są według form władania i grup rejestro-
wych w oparciu o nową ewidencję gruntów wpro-
wadzoną rozporządzeniem Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst 
jednolity Dz. U. 2016 poz. 1034). 

Ewidencja ta wprowadziła od 2002 r. zmiany 
polegające głównie na włączeniu do użytków 
rolnych: gruntów rolnych zabudowanych (po-
przednio ujmowanych w pozycji „grunty zabudo-
wane i zurbanizowane”), gruntów pod stawami 
(ujmowanych w pozycji „wody śródlądowe stoją-
ce”) oraz rowów (które stanowiły odrębną pozy-
cję). 

Dane o gruntach rolnych i leśnych wyłączo-
nych na cele nierolnicze i nieleśne dotyczą 
gruntów, za które pobrano należności i opłaty w 
trybie ustawy z dnia 3 II 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2013 r. poz. 1205), która chroni wszystkie grunty 
rolne zaliczone do klas bonitacyjnych l—III oraz 
grunty rolne klas bonitacyjnych IV—VI wy-
tworzone z gleb organicznych. Do 2008 r., zgod-
nie z art. 12, ust. 15 ustawy, rada gminy mogła 
podjąć uchwałę o objęciu ochroną na jej obszarze 
również gruntów rolnych zaliczonych do klas 
bonitacyjnych IV, IVa, IVb wytworzonych z gleb 
pochodzenia mineralnego. Od 2009 r. przepisów 
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stano-
wiących użytki rolne położonych w granicach 
administracyjnych miast.  

Klasy bonitacyjne użytków rolnych określają 
jakość użytków rolnych pod względem przydatno-
ści do produkcji rolniczej; klasa l oznacza najwyż-
szą wartość rolniczą, klasa VI — najniższą.  

2. Dane o gruntach zdewastowanych i zde-
gradowanych wymagających rekultywacji i za-
gospodarowania dotyczą gruntów, które utraciły 
całkowicie wartości użytkowe (grunty zdewa-
stowane) oraz gruntów, których wartość użytkowa 
zmalała w wyniku pogorszenia się warunków 
przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska 
oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej 
działalności rolniczej (grunty zdegradowane).  

Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub 
przywróceniu gruntom zdegradowanym lub zde-
wastowanym wartości użytkowych lub przyrodni-
czych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 
terenu, poprawienie właściwości fizycznych 
i chemicznych, uregulowanie stosunków wod-
nych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz 
odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. 

 General notes 
 

1. Information regarding the geodesic status 
and directions in voivodship land use is classi-
fied according to ownership ship and register 
groups, of land included in the land register as a 
result of the decree of the Minister of Regional 
Development and Construction from 29 III 2001 in 
regard to the registration of land and buildings 
(uniform text Journal of Laws 2016 item 1034). 

A land register introduced since 2002 changes 
primarily consisting in the inclusion of built-up 
agricultural land (which previously was included in 
the item “built-up and urbanised land”), land under 
ponds (included in the item “standing inland 
water”) as well as ditches (which accounted for a 
separate item) in agricultural land. 

Data regarding agricultural and forest land 
designated for non-agricultural and non-forest 
purposes concern land, for which payments and 
fees collected, based on the Law on Agricultural 
and Forest Land Protection, dated 3 II 1995 
(unified text: Journal of Laws 2013 item 1205), 
which protects all agricultural land, especially 
included in quality classes I—III, as well as quality 
classes IV—VI comprised of organic soils. Until 
2008, in accordance with Art. 12, item 15 of the 
Law, a gmina council might also resolve to protect 
agricultural land of IV, IVa, IVb quality classes, 
originating from mineral-derived soils and located 
within the gmina. Since 2009 the provisions of the 
Law do not apply to agricultural land located 
within the administrative borders of urban areas. 

Quality classes of agricultural land describe 
the quality of land in terms of value to agricultural 
production; class I corresponds to the highest 
agricultural value and class VI to the lowest.  

2. Data regarding devastated and degraded 
land requiring reclamation and management 
concern land which has completely lost its utility 
value (devastated land) and land, the utility value 
of which has declined, due to a worsening in 
natural conditions or environmental changes and 
industrial activity as well as to inappropriate 
agricultural practices (degraded land).  

Reclamation of land consists in the restoration 
or assigning a utility or natural value to devastat-
ed or degraded land through appropriate land-
scaping, improving physical and chemical proper-
ties, regulating waterways, regenerating soils, 
strengthening scarps as well as constructing or 
reconstructing necessary roads. 

Development of reclaimed land is based on 
undertaking appropriate measures, which enable 
to use that land for agricultural, forest, municipal 
and other purposes.  
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Zagospodarowanie gruntów zrekultywowa-
nych polega na wykonaniu odpowiednich zabie-
gów umożliwiających wykorzystanie tych gruntów 
dla celów rolniczych, leśnych, komunalnych i 
innych. 

3. Informacje o poborze wody dotyczą: 
1) w pozycji „na cele produkcyjne (poza rolnic-

twem, łowiectwem, leśnictwem oraz rybołów-
stwem i rybactwem)” — jednostek organiza-
cyjnych wnoszących opłaty za pobór z ujęć 
własnych rocznie 5 dam3 i więcej wody pod-
ziemnej albo 20 dam3 i więcej wody po-
wierzchniowej lub odprowadzających rocznie 
20 dam3 i więcej ścieków. Dane o poborze 
wody na potrzeby gospodarki narodowej i lud-
ności nie obejmują wód pochodzących z od-
wadniania zakładów górniczych odprowadzo-
nych do odbiornika bez wykorzystania; 

2) w pozycji „nawodnienia w rolnictwie i leśnic-
twie oraz napełnianie i uzupełnianie stawów 
rybnych” — jednostek organizacyjnych rolnic-
twa, leśnictwa i rybactwa zużywających wodę 
na potrzeby nawadniania gruntów rolnych i le-
śnych o powierzchni od 20 ha oraz na potrze-
by eksploatacji stawów rybnych o powierzchni 
od 10 ha; 

3) w pozycji „eksploatacja sieci wodociągowej” —
wszystkich jednostek nadzorujących pracę 
sieci wodociągowej (w tym również spółdzielni 
mieszkaniowych, spółek wodnych, zakładów 
usług wodnych, zakładów pracy itd.). 

4. Dane o ściekach dotyczą ścieków odprowa-
dzonych do wód lub do ziemi przez jednostki 
określone w ust. 3, pkt 1) i 3). Do tych samych 
jednostek odnoszą się dane o wyposażeniu 
w oczyszczalnie ścieków. 

Jako ścieki wymagające oczyszczania przyję-
to wody odprowadzane siecią kanałów lub rowów 
otwartych bezpośrednio do wód lub do ziemi albo 
do sieci kanalizacyjnej z jednostek produkcyjnych 
(łącznie z zanieczyszczonymi wodami chłodni-
czymi; jak również łącznie z zanieczyszczonymi 
wodami z odwadniania zakładów górniczych oraz 
obiektów budowlanych), z innych jednostek oraz z 
gospodarstw domowych. 

Wody chłodnicze są to wody używane w proce-
sach produkcyjnych, głównie w elektrowniach 
cieplnych, do celów chłodzenia. Są one zwykle 
podgrzane i powodują tzw. zanieczyszczenie ter-
miczne wód.. 

Za wody chłodnicze niewymagające oczysz-
czania uznaje się wody, które spełniają następu-
jące warunki: 
- są odprowadzane do wód powierzchniowych 

oddzielnym systemem kanalizacji,  
- ilości zanieczyszczeń w wodach chłodniczych 

po procesie produkcyjnym nie są większe od 
ilości zanieczyszczeń w wodach pobranych do 
celów chłodzenia, 

- temperatura wód chłodniczych odprowadzo-
nych do jezior oraz ich dopływów nie przekra-
cza 26°C, a do pozostałych wód, z wyjątkiem 
morza terytorialnego, nie przekracza 35°C.  

Dane o ściekach oczyszczanych dotyczą ście-

3. Information regarding water withdrawal con-
cerns: 
1) in the item “for production purposes (excluding 

agriculture, hunting, forestry and fishing)” — 
organizational entities making payments for 
the annual withdrawal of 5 dam3 or more of 
underground water, or 20 dam3 or more of sur-
face water from their own sources, or dis-
charging 20 dam3 or more of waste water an-
nually. Data regarding water withdrawal for 
needs of the national economy and population 
do not include water coming from irrigation of 
mines, which is discharged to reservoir without 
further use; 

2) in the item “irrigation in agriculture, forestry 
and fishing as well as filling and completing 
fishponds” — agricultural, forest and fishing 
organizational entities, consuming water for ir-
rigating agricultural or forest land of 20 ha or 
more in area, and for the purpose of exploiting 
fishponds of 10 ha or more in area; 

3) in the item “exploitation water-line system“ —
all entities responsible supervising the work of 
the water-line system (including housing co- 
-operatives, water companies, water service 
plants, workplaces, etc.). 

4. Data regarding waste water concern waste 
water discharged into waters or into the ground by 
entities described in item 3, points 1) and 3). Data 
regarding equipment of waste water treatment 
plants concerns the same entities. 

Waste water requiring treatment is under-
stood as water discharged by means of channel 
or open ditch systems directly into waters or into 
the ground, or sewerage systems of entities 
engaged in production (including polluted cooling 
water and water from mine drainage and con-
structions), other entities as well as households. 

Cooling water means water used in production 
processes, mainly in heat and power generating 
plants, for cooling purposes. This is usually hot 
water which causes so-called thermal pollution of 
water. 

Cooling water not requiring treatment is wa-
ter which meets the following conditions: 
- is discharged in surface waters by a separate 

sewerage system, 
- the quantity of pollutants in cooling water after 

the production process is not greater than the 
amount of pollutants in water withdrawn for 
cooling purposes, 

- the temperature of cooling water discharged 
into lakes and their inflows does not exceed 
26°C and into other waters, except territorial 
sea, does not exceed 35°C. 

Data regarding treated waste water concern 
waste water treated mechanically, chemically, 
biologically, and with increased biogene remov-
al, discharged into waters or into the ground. 

Mechanical treatment of waste water is un-
derstood as the process of removing only non- 
-soluble pollutants, i.e., solid bodies and fats sub-
ject to settlement or floatation, through the use of 
grates, filters, grit chambers, grease traps in con-
junction with Imhoff tanks.
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ków oczyszczanych mechanicznie, chemicznie, 
biologicznie oraz z podwyższonym usuwaniem 
biogenów i odprowadzonych do wód lub do ziemi. 

Przez ścieki oczyszczane mechanicznie rozu-
mie się ścieki poddane procesowi usuwania 
jedynie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. 
ciał stałych i tłuszczów ulegających osadzaniu lub 
flotacji, przy użyciu krat, sit, piaskowników, od-
tłuszczaczy współpracujących z osadnikami 
Imhoffa. 

Chemiczne oczyszczanie ścieków polega na 
wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych 
względnie ich neutralizacji metodami chemiczny-
mi, takimi jak koagulacja, sorpcja na węglu ak-
tywnym itp. 

Biologiczne oczyszczanie ścieków następuje 
w procesie mineralizacji przez drobnoustroje 
w środowisku wodnym w sposób naturalny (np. 
poprzez rolnicze wykorzystanie ścieków, zrasza-
nie pól, stawy rybne) lub w urządzeniach sztucz-
nych (złoża biologiczne, osad czynny) i polega na 
usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń organicz-
nych oraz związków biogennych i refrakcyjnych. 

Podwyższone usuwanie biogenów w ściekach 
następuje w oczyszczalniach ścieków o wysokoe-
fektywnych technologiach oczyszczania (głównie 
biologicznych, a także chemicznych) umożliwiają-
cych zwiększoną redukcję azotu i fosforu.  

Kilkustopniowe oczyszczanie mechaniczne i 
biologiczne lub mechaniczne i chemiczne odprowa-
dzanych ścieków zakwalifikowano do wyższego 
stopnia oczyszczania (biologicznego lub chemicz-
nego). 

Dane o komunalnych oczyszczalniach ście-
ków dotyczą oczyszczalni, które oczyszczają 
ścieki odprowadzone do oczyszczalni siecią ka-
nalizacyjną, niezależnie od formy własności 
zarówno oczyszczalni jak i sieci kanalizacyjnej, 
na której oczyszczalnia pracuje. Dane nie dotyczą 
oczyszczalni przydomowych lub oczyszczających 
ścieki wyłącznie dowożone (czyli oczyszczalni nie 
pracujących na sieci kanalizacyjnej). 

Dane o ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków podano w oparciu o szacunek liczby 
ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie pracu-
jące na sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy 
miasto obsługiwane jest przez kilka oczyszczalni 
o różnym sposobie oczyszczania, o zakwalifiko-
waniu miasta do obsługiwanego przez poszcze-
gólny rodzaj oczyszczalni ścieków decyduje 
przewaga ilości ścieków oczyszczanych przez 
dany rodzaj oczyszczalni. 

5. Informacje o emisji i redukcji zanieczysz-
czeń powietrza z zakładów szczególnie uciążli-
wych dla czystości powietrza dotyczą jednostek 
organizacyjnych ustalonych przez Ministra 
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na 
podstawie określonej wysokości opłat wniesio-
nych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanie-
czyszczających powietrze według stawek okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 X 2015 r. w sprawie opłat za gospodar-
cze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w 
nim zmian (Dz.U. 2015 poz. 1875).

Chemical treatment of waste water consists in 
precipitating certain soluble compounds, or their 
neutralization through chemical methods, such as 
coagulation, sorption on active carbon, etc. 

Biological treatment of waste water occurs 
through mineralisation processes caused by mi-
croorganisms in the natural water environment 
(e.g. through agricultural use of waste water, field 
irrigation, fish ponds) or in artificial facilities (biofil-
ters, activated sludge) and consists in the remov-
al of organic pollutants or biogenous and refrac-
tive compounds from sewage. 

Increased biogene removal from sewage oc-
curs in treatment plants with highly efficient treat-
ment technologies (mostly biological, and also 
chemical) allowing for an increased reduction in 
nitrogen and phosphorus content. 

Graduated mechanical and biological or me-
chanical and chemical treatment, of discharging 
waste water was classified as a higher degree of 
the treatment process (biological or chemical). 

Data on municipal waste water treatment 
plants concern those of them, which are used to 
treat waste water drained off to treatment plants 
by sewage systems, regardless of the from of 
ownership of the plants or sewerage systems. 
Data do not include household sewage plants or 
treatment plants processing only transported 
waste water (i.e., waste water treatment plants 
not working within sewerage network).  

Data concerning the population connected to 
wastewater treatment plants are presented on a 
basis of a number of people served by 
wastewater treatment plants working on sewage 
network. When an urban area is served by sever-
al treatment plants with various methods of treat-
ment, the predominate amount of wastewater 
treated by a given treatment plant deter-mines the 
classification of the urban area in the appro-priate 
type of wastewater treatment plant. 

5. Information regarding emission and reduc-
tion of air pollutants from plants of significant 
nuisance to air quality concerns organizational 
entities established by the Minister of Environ-
mental Protection and Natural Resources on the 
basis of the defined amount of fees borne in 1986 
for the annual emission of substances polluting 
the air, according to rates defined in the decree of 
the Council of Ministers, dated 12 X 2015, regard-
ing payments for economic use of the environ-
ment and modifications to it (Journal of Laws 
2016  item 1875). 

The established group of surveyed entities 
maintained annually which, in principle, assures 
comparability may only be increased in specific 
cases, e.g. by newly established or expanded 
entities with a high step scale of pollutant emis-
sion. 

Data regarding particulate emission concern: 
particulates from the combustion of fuels, particu-
lates from cement and lime, fire--resistant materi-
als, silicates, artificial fertilizers, carbon and 
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Ustalona zbiorowość badanych jednostek 
utrzymywana corocznie, co w zasadzie zapewnia 
porównywalność, może być powiększana jedynie 
w szczególnych przypadkach, np. o jednostki 
nowo uruchomione lub rozbudowane o wysokiej 
skali progowej emisji zanieczyszczeń. 

Dane o emisji pyłów dotyczą: pyłów ze spalania 
paliw, cementowo-wapienniczych i materiałów 
ogniotrwałych, krzemowych, nawozów sztucznych, 
węglowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajów 
zanieczyszczeń pyłowych.  

Dane o emisji gazów dotyczą: dwutlenku siarki, 
tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz 
innych rodzajów zanieczyszczeń gazowych (bez 
dwutlenku węgla). 

Dane o emisji pyłów i gazów obejmują emisję 
zorganizowaną (z urządzeń technologicznych i 
ogrzewczych) oraz niezorganizowaną (z hałd, 
składowisk, w toku przeładunku substancji syp-
kich lub lotnych, z hal produkcyjnych itp.).  

Wielkość emisji z poszczególnych źródeł 
i poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń 
ustalona została albo na drodze pomiarów, albo 
na podstawie obliczeń z bilansu surowcowo-
-paliwowego w oparciu o wskaźniki emisji zanie-
czyszczeń dla charakterystycznych procesów 
technologicznych. 

6. Ochrona przyrody polega na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu 
zasobów, tworów i składników przyrody (m.in. 
dziko występujących oraz objętych ochroną ga-
tunkową roślin, zwierząt i grzybów, zwierząt 
prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk 
przyrodniczych); formami ochrony przyrody są: 
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajo-
brazowe, obszary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, 
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, pomniki przyrody.  

Podstawą prawną regulującą ustanowienie form 
ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 IV 2004 r. 
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016  
poz. 2134, z późniejszymi zmianami); formy te 
tworzone są w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów lub Ministra Środowiska, zarządzenia 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
uchwały sejmiku województwa lub rady gminy. 

Parki narodowe obejmują obszary wyróżniają-
ce się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyj-
nymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na 
których ochronie podlega cała przyroda oraz 
walory krajobrazowe.  

Parki narodowe tworzy się w celu zachowania 
różno-rodności biologicznej, zasobów, tworów i 
składników przyrody nieożywionej i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu 
zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia 
zniekształconych siedlisk: przyrodniczych, roślin, 
zwierząt lub grzybów. 

Rezerwaty przyrody obejmują wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, nau-
kowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowy-
mi obszary zachowane w stanie naturalnym lub 

graphite, soot, as well as other types of particu-
lates. 

Data regarding gas emission concern: sulphur 
dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, hy-
drocarbons, as well as other types of gaseous 
pollutants (excluding carbon dioxide). 

Data regarding particulate and gas emission 
include organized emission (from technological 
and heating facilities) and disorganized emission 
(from waste dumps and landfills, in the course of 
reloading of volatile or loose substances, from 
production halls etc.). 

The emission volumes of different pollutant 
types from various sources were estimated 
through measurements or on the basis of calcula-
tions of the raw material and fuel balance, based 
on pollutant emission indicators for the character-
istic technological processes. 

6. Nature protection consists in maintaining, 
sustainable utilisation and renovation of nature 
resources, objects and elements (among others, 
plants, animals and fungi originally existing in 
environment as well as subjected to species 
protection, wandering and migratory animals, 
habitats); forms of nature protection are: national 
parks, nature reserves, landscape parks, 
protected landscape areas, Natura 2000 areas, 
documentation sities, ecolog-ical areas, 
landscape-nature complexes, monuments of 
nature.  

The legal basis regulating establishing forms of 
nature protection is the Law on Nature Protection, 
dated 16 IV 2004 (unified text: Journal of Laws 
2016 item 2134, with later amendments); the 
forms are created by way of the decree of the 
Council of Ministers or the Minister of 
Environment, the regulation of regional director 
for environmental protection, the resolution of 
voivodship regional council or gmina council. 

National parks include protected areas 
distinguishing for particular natural, scientific, 
social, cultural and educational values, of the 
area of at least 1000 ha, where all nature 
elements and specific landscape features are 
protected. 

National parks are created to preserve 
biodiversity, resources, formations and elements 
of inanimate nature and landscape features, 
restore a proper state of resources and elements 
of nature, reconstruct distorted natural habitats of 
plants, animals or fungi. 

Nature reserves include areas having essential 
value for the environmental, scientific, cultural 
and landscape reasons in natural or slightly 
changed state, ecosys-tems, refuges and natural 
sites. They also protect habitats of plants, 
animals, fungi and formations and elements of 
inanimate nature. 

Landscape parks are areas protected for 
natural, historical and cultural values, as well as 
for landscape features. The aim of landscape 
park’s creation is preservation, popularisation and 
dissemination of these values in conditions of 
sustainable development.
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mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska 
przyrodnicze, a także siedliska: roślin, zwierząt i 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieoży-
wionej. 

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronio-
ne ze względu na wartości przyrodnicze, histo-
ryczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w 
celu zachowania i popularyzacji tych wartości w 
warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Obszary chronionego krajobrazu obejmują 
tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowe ze względu na możliwość zaspoka-
jania potrzeb związanych z turystyką i wypoczyn-
kiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicz-
nych. 

Sieć Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej 
ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary 
ochrony siedlisk (SOO), które do czasu utworze-
nia w drodze aktu prawnego są obszarami mają-
cymi znaczenie dla Wspólnoty (OZW). Podstawą 
prawną jej funkcjonowania są: dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana Dyrek-
tywą Ptasią), określająca kryteria do wyznaczenia 
ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginię-
ciem oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (zwana Dyrektywą Siedliskową), określają-
ca zasady ochrony pozostałych gatunków zwie-
rząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz 
procedury ochrony obszarów szczególnie waż-
nych przyrodniczo. 

Stanowiska dokumentacyjne są to niewyod-
rębniające się na powierzchni lub możliwe do 
wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i 
dydaktycznym, miejsca występowania formacji 
geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub 
tworów mineralnych, jaski-nie lub schroniska 
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty 
eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk po-
wierzchniowych i podziemnych. 

Użytki ekologiczne są to zasługujące na 
ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biolo-
gicznej, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, 
bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza, wychod-
nie skalne, skarpy, kamieńce, stanowiska rzad-
kich lub chronionych gatunków itp. 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są 
fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory 
widokowe lub estetyczne. 

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przy-
rody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wy-
różniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych 
lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

7. Informacje o odpadach za lata 2000 – 2012 

Protected landscape areas include areas 
protected for the sake of distinguishing landscape 
characterised by various ecosystem types. These 
areas are to be valuable because of their 
functions satisfying the needs of tourism and 
recreation and functions of ecological corridors. 

Natura 2000 network includes Special 
Protection Areas (SPAs) and Specjal Areas of 
Conservation (SACs) that until the creation by 
way of legal act are Sities of Community 
Importance (SCIs). The legal basis for its 
functioning are: Directive 2009/147/EC of the 
European Parliament and of the Council on the 
conservation of wild birds (Birds Directive), that 
specifies the criteria to designate and manage 
special protection areas endan-gered bird species 
as well as Council Directive 92/43/EEC on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna 
and flora (Habitats Directive), that speci-fies the 
rules of protection of the rest of the animal and 
plant species as well as natural habitats and the 
proce-dures of protection of especially important 
natural areas. 

Documentation sites are scientific and 
educationally important, not emerging on the 
earth surface or visible on the surface, places of 
occurrence of various geologi-cal formations, 
fossils accumulations, mineral objects, caverns, 
rock caves, exploited and discarded opencast 
and underground workings. 

Ecological areas are worth of protection 
fragments of ecosystems of significant importance 
for biodiversity, such as: natural water reservoirs, 
field and forest ponds, groups of trees and 
shrubs, swamps, peat bogs, dunes, old river 
beds, rock outcrops, scarps, gravel banks, 
habitats of rare or protected species etc. 

Landscape-nature complexes are fragments 
of natural and cultural landscape that are worth 
protecting due to their scenic or aesthetic 
features. 

Monuments of nature are single objects of 
animate and inanimate nature of special 
environmental, scien-tific, cultural, historical or 
landscape value and of distinctive individual 
features such as trees of impres-sive size, native 
and alien bushes, sources, waterfalls, exsurgents, 
stomes, ravines, erratic boulders and caves. 

7. Information on waste for 2000 – 2012 was 
elaborated on the basis of the Law on waste of 27 
IV 2001. Data on waste for 2013 and 2014 was 
elaborated on the basis of the Law on Waste OF 
14 XII 2012 (Journal of Laws 2013 item 21). 

Waste shall mean any substance or object in 
which the holder there of discards or intends or is 
required to discard. 

Information regarding waste for 2000 was com-
piled on the basis of classification of waste in 
accordance with the European Waste Catalogue, 
and from 2002 on the basis of a catalogue of 
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opracowane zostały w oparciu o Ustawę z dnia 27 
IV 2001 r. o odpadach. Dane o odpadach za rok 
2013 i 2014 opracowano w oparciu o Ustawę z 
dnia 14 XII 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. 
poz. 21). 

Odpady oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, za-
mierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest 
obowiązany  

Informacje o odpadach za 2000 r. opracowane 
zostały na podstawie klasyfikacji odpadów zgod-
nej z Europejskim Katalogiem Odpadów, a od 
2002 r. zgodnie z katalogiem odpadów opartym o 
Listę Odpadów wprowadzoną do prawodawstwa 
Unii Europejskiej z dniem 1 I 2002 r., rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. 2001, Nr 
112, poz. 1206).  

Dane od 2014 roku dotyczące odpadów odzy-
skanych i unieszkodliwionych obejmują odpady 
zagospodarowane przez wytwórcę we własnym 
zakresie. Dane za lata poprzednie dotyczą odpa-
dów odzyskanych i unieszkodliwionych zarówno 
we własnym zakresie, jak i przekazanych innym 
odbiorcom w cellu odzysku lub unieszkodliwienia. 

Informacje o ilości i rodzajach odpadów doty-
czą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku 
powyżej 1 tys. t odpadów niebezpiecznych 
i innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem odpa-
dów komunalnych lub posiadających 1 mln t 
i więcej odpadów nagromadzonych.  

Przez odzysk odpadów rozumie się jakikolwiek 
proces, którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez 
zastąpienie innych materiałów, które w przeciw-
nym przypadku zostałyby użyte do spełnienia 
danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej funkcji 
w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. 

Przez unieszkodliwianie odpadów rozumie się 
proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtór-
nym skutkiem takiego procesu jest odzysk sub-
stancji lub energii. 

Magazynowanie odpadów to czasowe prze-
chowywanie odpadów obejmujące: 

- wstępne magazynowanie odpadów przez ich 
wytwórcę, 

- tymczasowe magazynowanie odpadów przez 
prowadzącego zbieranie odpadów, 

- magazynowanie odpadów przez prowadzącego 
przetwarzanie odpadów. 

Dane o odpadach dotychczas składowanych 
(nagromadzonych) dotyczą ilości odpadów 
zdeponowanych na terenach własnych zakładów 
w wyniku składowania w roku sprawozdawczym 
i w latach poprzednich. 

Przez zrekultywowane tereny składowania 
odpadów należy rozumieć tereny, których eks-
ploatacja została zakończona i na których zostały 
przeprowadzone prace polegające na nadaniu lub 
przywróceniu im wartości użytkowych poprzez 
między innymi właściwe ukształtowanie rzeźby 
terenu, poprawienie właściwości fizycznych i 
chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych. 

8. Dane o nakładach na środki trwałe służą-

waste, based on the List of Waste introduced into 
legislation of the European Union 1 I 2002 by the 
decree of the Minister of Environment (Journal of 
Laws 2001 No. 112, item 1206).  

From 2014 data on waste recovered and dis-
posed included waste treated by waste producer 
on its own. Data on waste recovered and dis-
posed for previous years included waste treated 
both by waste producer on its own and trans-
ferred to other recipient for recovery or disposal. 

Information regarding the quantity and type of 
waste concerns plants which generated over  
1 thous. t of hazardous waste or other than haz-
ardous waste (excluding municipal waste) in the 
course of the year or accumulated 1 mln t of 
waste and more. 

Recovery of waste is understood as any pro-
cess, the main result of which is waste serving a 
useful purpose by replacing other materials which 
would otherwise have been used to fulfill a partic-
ular function, or as result of which waste is being 
prepared to fulfill that function, in the plant or 
generally in the economy. 

Disposal of waste is understood as a process  
which is not recovery even where the operation 
has as a secondary consequence the reclama-
tion of substances or energy. 

Waste storage is a temporary waste storage 
including: 

- preliminary storage of waste by their producer, 
- temporary storage of waste by the one collet-

ing waste, 
- storage waste by the one processing waste.  
Data regarding landfilled up to now (accumu-

lated) waste concern the quantity of waste de-
posited on the grounds of the plants generating it 
as a result depositing it during the reporting and 
previous years. 

Reclaimed waste landfills are territories where 
exploitation had been finished and where works 
connected with restoration or assigning utility 
value such as appropriate landscaping, improving 
physical and chemical characteristics or regulat-
ing waterways were carried out. 

8. Data regarding outlays on fixed assets and 
tangible effects of investments in environmen-
tal protection and water management are 
presented in accordance with the Polish Statisti-
cal Classification of Environ-mental Protection 
and Facilities, introduced on the basis of the 
decree of the Council of Ministers, dated 2 III 
1999 (Journal of Laws No. 25, item 218). This 
classification was compiled on the basis of 
ECE/UN Single European Standard Statistical 
Classification of Environmental Protection Activi-
ties and Facilities as well as with European Sys-
tem for the Collection of Economic Information on 
the Environment (SERIEE), implemented by the 
European Union. 

The presented data refer to: legal persons and 
organizational entities without legal personality as 
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ce ochronie środowiska i gospodarce wodnej 
oraz ich efektach rzeczowych prezentuje się 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Statystyczną doty-
czącą Działalności i Urządzeń Związanych z 
Ochroną Środowiska, wprowadzoną rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 III 1999 r. 
(Dz.U. Nr 25, poz. 218). Klasyfikacja ta opra-
cowana została na podstawie Międzynarodowej 
Standardowej Statystycznej Klasyfikacji 
EKG/ONZ dotyczącej Działalności i Urządzeń 
Związanych z Ochroną Środowiska i Europejskie-
go Systemu Zbierania Informacji Ekonomicznych 
dotyczących Ochrony Środowiska (SERIEE) 
wdrożonego przez Unię Europejską. 

Prezentowane dane dotyczą: osób prawnych i 
jedno-stek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej oraz osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą, w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób (z wyłączeniem 
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie oraz 
osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących 
działalność gospodarczą — prowadzących księgi 
przychodów i rozchodów) jednostek prowa-
dzących działalność zaklasyfikowaną według 
PKD 2007 do sekcji „Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne”, a także spółek wodno-ściekowych 
bez względu na liczbę pracujących 

9 Fundusze ekologiczne — fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(Narodowy i wojewódzkie, a także do 2009 r. 
powiatowe i gminne) — są to fundusze tworzone 
m.in. z: opłat za korzystanie ze środowiska (tj. 
kwot pieniężnych pobieranych m.in. za: emisję 
zanieczyszczeń powietrza, umieszczanie odpa-
dów na składowisku  oraz pobór i korzystanie z 
wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi), kar za naruszenie wymagań w zakresie 
ochrony środowiska, spłat pożyczek udzielonych 
inwestorom. 

Dane dotyczące funduszy ochrony środowiska i 
go-spodarki wodnej (Narodowego i wojewódz-
kich) prezentuje się w układzie memoriałowym (z 
wyjątkiem kar za naruszenie wymagań w zakresie 
ochrony środowiska — w ujęciu kasowym). 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 XI 2009 r. o zmianie 
ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) z 
dniem 1 I 2010 r. powiatowe oraz gminne fundu-
sze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
uległy likwidacji, a ich przychody z tytułu opłat i 
kar środowiskowych oraz środki pieniężne i zo-
bowiązania przejęły budżety powiatów i gmin. Do 
zadań powiatów i gmin należy finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyso-
kości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu 
opłat i kar środowiskowych, stanowiących docho-
dy budżetów powiatów i gmin, pomniejszona o 
nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do 
wojewódzkich funduszy.  

well as natural persons conducting economic 
activity employing more than 9 persons (with the 
exception of private forms in agriculture as well as 
natural persons and civil law partnerships con-
ducting economic activity — keeping the so-called 
revenues and expenses books), budgetary enti-
ties conducting economic activity classified ac-
cording to NACE Rev. 2 to the section “Public 
administration and defence; compulsory social 
security” as well as water and sewage compa-
nies, regardless of the number of  employees. 

9. Ecological funds — environmental pro-
tection and water management funds (National 
and voivodship as well as until 2009 powiat and 
gmina) — are funds created from income originat-
ing i.a. from: payments for use of natural envi-
ronment (i.e.: payments collected i.a. for: emis-
sion of air pollutants, placement of waste in the 
landfill as well as withdrawal and use of water and 
releasing wastewater into water or the ground), 
the fines for violating environmental protection 
requirements, the repayments of loans granted for 
investors. 

Data concerning environmental protection and 
water management founds (National and voivod-
ship) are presented on accrual basis (excluding 
fines for violating environmental protection re-
quirements — on cash basis). 

According to the Law on Amending the Envi-
ronmental Protection Law and some other laws, 
dated 20 XI 2009 (Journal of Laws No. 215, item 
1664) as of 1 I 2010, the powiat and gmina envi-
ronmental protection and water management 
funds were liquidated and their revenues from 
environmental payments and fines as well as 
cash and liabilities are assumed by the powiats 
and gminas budgets. The objective of powiat and 
gmina is to finance environmental protection and 
water management in the amount at least equal 
to the amount of income from environmental 
payments and fines, consisting powiat and gmina 
budgets incomes and reduced by surplus of these 
incomes that is transferred to voivodship funds. 

 


