Warunki naturalne i ochrona środowiska

Environment and environmental protection

1. Informacje o stanie geodezyjnym i kierunkach wykorzystania powierzchni województwa ujmowane są według form
władania i grup rejestrowych w oparciu o ewidencję gruntów i budynków wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.).
2. Zużycie wody obejmuje ilość wody zużytej na potrzeby
gospodarki narodowej i ludności, pochodzącej z ujęć własnych
bądź z sieci wodociągowej lub zakupionej od innych jednostek.
3. Jako ścieki wymagające oczyszczania przyjęto ścieki odprowadzane siecią kanałów lub rowów otwartych bezpośrednio
do wód lub do ziemi albo do sieci kanalizacyjnej z jednostek produkcyjnych (łącznie z zanieczyszczonymi wodami z odwadniania zakładów górniczych i chłodniczymi), z innych jednostek oraz
z gospodarstw domowych.
4. Informacje o emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza
z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza oraz
o stanie wyposażenia i efektach eksploatacji urządzeń do redukcji
tych zanieczyszczeń dotyczą jednostek ustalonych przez Ministra
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję
substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986
r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40) z późn. zm.
Dane o emisji pyłów i gazów obejmują emisję zorganizowaną
(z urządzeń technologicznych i ogrzewczych) oraz niezorganizowaną (z hałd, składowisk, w toku przeładunku, z hal produkcyjnych itp.).
5. Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.
Podstawą prawną regulującą ustanowienie form ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).
6. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się których jest obowiązany. Dane o odpadach od 2013 r. są
opracowywane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
7. Dane o odpadach komunalnych dotyczą odpadów powstających w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji), a także odpadów niezawierających
odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
8. Dane o nakładach na środki trwałe służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej oraz ich efektach rzeczowych prezentuje się zgodnie z Polską Klasyfikacją Statystyczną dotyczącą Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną
Środowiska, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 218). Klasyfikacja ta
opracowana została na podstawie Międzynarodowej Standardowej Statystycznej Klasyfikacji EKG/ONZ dotyczącej Działalności
i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska oraz Europejskiego Systemu Zbierania Informacji Ekonomicznych dotyczących
Środowiska (SERIEE) wdrożonego przez Unię Europejską.

1. Information regarding the geodesic status and use of voivodship land is classified by ownership and register groups,
according to the land and building register introduced by the Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the registration of land and buildings
(Journal of Laws 2016 item 1034, with later amendments).
2. Water consumption consists of the amount of water used
for the needs of national economy and population, coming from
either own intakes or a water supply network or purchased from
other entities.
3. Wastewater requiring treatment is understood as wastewater discharged by means of channel or open ditch systems
directly into waters, into the ground or to sewage network from
production entities (including contaminated drainage water
from mines and cooling water), other entities as well as households.
4. Information regarding emission and reduction of air pollutants from plants of significant nuisance to air quality as well
as the systems reducing such pollutants and the effects of
their utilization concerns units established by the Minister of
Environmental Protection and Natural Resources on the basis of
the defined amount of fees borne in 1986 for the annual emission
of substances polluting the air, according to rates defined in the
Regulation of the Council of Ministers of 13 January 1986 on
payments for economic use of the environment and modifications to it (Journal of Laws No. 7, item 40) with later amendments.
Data regarding emission of particulate and gaseous pollutants
include organized emission (from technological and heating facilities) and unorganized emission (from waste dumps and landfills, in the course of reloading, from production halls etc.).
5. Nature protection consists in maintenance, sustainable
use and renewal of natural resources, objects and elements of
nature.
The legal basis regulating establishing forms of nature protection is the Act of 16 April 2004 on Nature Protection (Journal of
Laws 2018 item 1614, with later amendments).
6. Waste means any substance or object which the holder
discards, intends to discard, or is required to discard. Data on
waste since 2013 have been compiled on the basis of the Act of
14 December 2012 on Waste (Journal of Laws 2019 item 701,
with later amendments).
7. Data on municipal waste concern waste generated by
households (excluding discarded vehicles) as well as waste not
containing hazardous waste originating from other producers of
waste, which, because of its character or composition, is similar
to waste from households.
8. Data regarding outlays on fixed assets and tangible effects of investments in environmental protection and water
management are presented in accordance with the Polish Statistical Classification of Environmental Protection and Facilities,
introduced on the basis of the Regulation of the Council of Ministers of 2 March 1999 (Journal of Laws No. 25, item 218). This
classification was compiled on the basis of the ECE/UN Single
European Standard Statistical Classification of Environmental
Protection Activities and Facilities as well as the European System for the Collection of Economic Information on the Environment (SERIEE) implemented by the European Union.

