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Uwagi ogólne  General notes 
   
1. Informacje o stanie i kierunkach wyko-
rzystania powierzchni miasta ujmowane 
są według form władania i grup rejestrowych  
w oparciu o nową ewidencję gruntów wpro-
wadzoną rozporządzeniem Ministra Rozwo-
ju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).  

Ewidencja ta wprowadziła od 2002 r. 
zmiany polegające głównie na włączeniu do 
użytków rolnych: gruntów rolnych zabudo-
wanych (dotychczas ujmowanych w pozycji 
grunty zabudowane i zurbanizowane), grun-
tów pod stawami (ujmowanych w pozycji 
wody śródlądowe stojące) oraz rowów (któ-
re stanowiły odrębną pozycję). 

Dane o gruntach rolnych i leśnych 
wyłączonych na cele nierolnicze i niele-
śne dotyczą gruntów, za które pobrano 
należności i opłaty w trybie ustawy z dnia 
3 II 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (jednolity tekst, Dz. U. 2004 Nr 
121, poz. 1266), która chroni wszystkie 
grunty rolne zaliczone do klas bonitacyjnych 
I-III oraz grunty rolne klas bonitacyjnych IV-
VI wytworzone z gleb organicznych, nie 
uwzględnia natomiast gruntów klas V-VI 
wytworzonych z gleb pochodzenia mineral-
nego. Zgodnie z art. 12a ust. 15 ustawy 
rada gminy może podjąć uchwałę  
o objęciu na jej obszarze ochroną również 
gruntów rolnych zaliczonych do klas bonita-
cyjnych IV, IVa, IVb wytworzonych z gleb 
pochodzenia mineralnego.  

Klasy bonitacyjne użytków rolnych 
określają jakość użytków rolnych pod 
względem przydatności do produkcji rolni-
czej; klasa I oznacza najwyższą wartość 
rolniczą, klasa VI – najniższą. 
2. Dane o gruntach zdewastowanych 
i zdegradowanych wymagających rekul-
tywacji i zagospodarowania dotyczą grun-

 1. Information regarding the status and 
directions in land use is classified accord-
ing to ownership and register groups, ac- 
cording to a new land register as a result of 
the decree of the Minister of the Ministry of 
Regional Development and Construction 
from 29 III 2001 in regard to the registration 
of land and buildings (Journal of Laws, No. 
38, item 454). 
A land register introduced since 2002 
changes primarily consisting in the inclu-
sion of built-up agricultural land (which to 
date was included in the item ’’built-up and 
urbanized land’’), land under ponds (in-
cluded 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 excluded for non-agricultural and 
non-forest purposes concern land, for 
which payments and fees were collected, 
based on the Law on Agricultural and For-
est Land Protection, dated 3 II 1995 (uni-
form text, Journal of Laws 2004 No. 121, 
item 1266), which protects all agricultural 
land included in quality classes I-III, as well 
as agricultural land included in quality 
classes IV-VI, comprised of organic soils. It 
does not, however, include land of V-VI 
quality classes, originating from mineral-
derived soils. In accordance with Art. 12a, 
item 15 of the Law, a gmina council may 
also resolve to protect agricultural land of 
IV, IVa, IVb quality classes, originating from 
mineral-derived soils and located within the 
gmina. 

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 de-
graded land requiring reclamation and 
management concern land which has 



Stan i ochrona środowiska     Environmental protection 85 

tów, które utraciły całkowicie wartości użytko-
we (grunty zdewastowane) 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 nada-
niu lub przywróceniu gruntom zdegradowa-
nym lub zdewastowanym wartości użytko-
wych lub przyrodniczych przez właściwe 
ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie 
właściwości fizycznych i chemicznych, ure-
gulowanie stosunków wodnych, odtworze-
nie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowa-
nie lub zbudowanie niezbędnych dróg. 
3. Informacje o poborze wody „na cele 
produkcyjne (poza rolnictwem, leśnictwem, 
łowiectwem i rybactwem)” dotyczą jedno-
stek organizacyjnych wnoszących opłaty za 
pobór z ujęć własnych rocznie 5 dam3 
i więcej wody podziemnej albo 20 dam3  
i więcej wody powierzchniowej lub odprowa-
dzających rocznie 20 dam3

completely lost its utility value (devas-
tated 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 devastated or degraded land 
through appropriate landscaping, improving 
physical and chemical properties, regulat-
ing waterways, regenerating soils, 
strengthening scarps as well as construct-
ing or reconstructing necessary roads. 
3. Information regarding water withdrawal 
“for production purposes (excluding agricul-
ture, forestry and fishing)” concerns organ-
izational entities making payments for the 
annual withdrawal of 5 dam

 i więcej ścieków. 
4. Dane o ściekach dotyczą ścieków od-
prowadzonych do wód (do 2002 r. – do wód 
powierzchniowych) lub do ziemi przez ww. 
jednostki. 
Do tych samych jednostek odnoszą się 
dane o wyposażeniu w oczyszczalnie 
ścieków.  

Jako ścieki wymagające oczyszczania 
przyjęto wody odprowadzane siecią kana-
łów lub rowów otwartych bezpośrednio do 
wód lub do ziemi, lub do sieci kanalizacyjnej 
z jednostek produkcyjnych (łącznie z zanie-
czyszczonymi wodami kopalnianymi i chłod-
niczymi), z innych jednostek oraz z gospo-
darstw domowych. 

Wody chłodnicze są to ścieki o pod- 
wyższonej temperaturze powstałe w wyniku 
użycia wód do celów chłodniczych w proce-
sach technologicznych. 

Dane o ściekach oczyszczanych doty- 
czą ścieków oczyszczanych mechanicznie, 
chemicznie, biologicznie oraz z podwyższo- 
nym usuwaniem biogenów i odprowadzo-
nych do wód lub do ziemi. 

3 or more of 
underground water, or 20 dam3 or more of 
surface water from their own sources, or 
discharging 20 dam3 or more 
of waste water annually. 
4. Data regarding waste water concern 
waste water discharged into waters (until 
2002 – surface water) or into the ground 
by entities described.  
Data regarding equipment with waste 
water treatment plants concern the 
same entities. 

Waste water requiring treatment 
is understood as water discharged by 
means of open channel or ditch systems 
directly into waters or into the ground, or 
sewage systems of entities engaged in 
production (including contaminated water 
from mines and cooling water), other enti-
ties as well as households. 

Cooling water comprises waste water 
with an increased temperature created in 
the process of using water for cooling pur-
poses during technological processes. 

Data regarding treated waste water 
concern waste water treated mechanically, 
chemically, biologically, and with increased 
biogen removal, discharged into waters or 
into the ground. 
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Przez ścieki oczyszczane mechanicz-
nie rozumie się ścieki poddane procesowi 
usuwania jedynie zanieczyszczeń nieroz- 
puszczalnych, tj. ciał stałych i tłuszczów 
ulegających osadzaniu lub flotacji, przy 
użyciu krat, sit, piaskowników, odtłuszcza-
czy współpracujących z osadnikami Imhoffa. 

Chemiczne oczyszczanie ścieków po-
lega na wytrącaniu niektórych związków 
rozpuszczalnych względnie ich neutralizacji 
metodami chemicznymi, takimi jak koagula-
cja, sorpcja na węglu aktywnym itp. 

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

Podwyższone usuwanie biogenów 
w ściekach następuje w oczyszczalniach 
ścieków o wysokoefektywnych technolo- 
giach oczyszczania (głównie biologicznych, 
a także chemicznych) umożliwiających 
zwiększoną redukcję azotu i fosforu. 

Dane o komunalnych oczyszczalniach 
ścieków dotyczą oczyszczalni, które oczysz-
czają ścieki odprowadzone do oczyszczalni 
siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy 
własności zarówno oczyszczalni jak i sieci 
kanalizacyjnej, na której oczyszczalnia pracu-
je. Dane nie dotyczą oczyszczalni przydo-
mowych lub oczyszczających ścieki wyłącz-
nie dowożone (czyli oczyszczalni nie pracu-
jących na sieci kanalizacyjnej). 
5. Informacje o całkowitej emisji głów-
nych zanieczyszczeń powietrza atmosfe- 
rycznego, tj. o emisji ze wszystkich źródeł 
są danymi szacunkowymi wyliczonymi 
na podstawie zużycia paliw i wskaźników 
technologicznych.  

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.  

Mechanical treatment of waste water 
is understood as the process of removing 
only non-soluble pollutants, i.e., solid bod-
ies and fats subject to settlement or floata-
tion, through the use of grates, filters, grit 
chambers, grease traps in conjunction with 
Imhoff tanks. 

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 microorganisms in the natural 
water environment (e.g. through agricul-
tural use of waste water, field irrigation, 
fish ponds) or in artificial facilities (biofil-
ters, activated sludge) and consists in the 
removal of organic pollutants or bioge-
nous and refractive compounds from 
sewage. 

Increased biogen removal from 
sewage occurs in treatment plants with 
highly efficient treatment technologies 
(mostly biological, and also chemical) al-
lowing for an increased reduction in nitro-
gen and phosphorus content. 

Data on municipal waste water treat-
ment plants concern those of them which 
are used to treat waste water drained off to 
treatment plants by sewage systems, regard-
less of the from of ownership of the plants or 
sewage systems. Data do not include 
household sewage plants or treatment plants 
processing only transported waste water 
(i.e., waste water treatment plants not work-
ing within sewage network).  
5. Information regarding total emission of 
main atmospheric pollutants, i.e., con-
cerning emission from all sources, is esti-
mated on the basis of fuel consumption 
and technological indicators.  

Data regarding particulate emission 
concern: particulates from the combustion 
of fuels, particulates from cement and lime, 
fire-resistant materials, silicates, artificial 
fertilisers, carbon and graphite, soot, as 
well as other types of particulates. 
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Dane o emisji gazów dotyczą: dwutlen-
ku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, 
tlenków azotu, węglowodorów oraz innych 
rodzajów zanieczyszczeń gazowych (bez 
dwutlenku węgla).  

Dane o emisji pyłów i gazów obejmują 
emisję zorganizowaną (z urządzeń techno-
logicznych i grzewczych) oraz niezorgani-
zowaną (z hałd, składowisk, w toku przeła-
dunku substancji sypkich lub lotnych,  
z hal produkcyjnych itp.).  

Wielkość emisji z poszczególnych źró-
deł i poszczególnych rodzajów zanieczysz-
czeń ustalona została albo na drodze pomia-
rów, albo na podstawie obliczeń z bilansu 
surowcowo-paliwowego w oparciu o wskaźniki 
emisji zanieczyszczeń dla charakterystycznych 
procesów technologicznych. 
6. Odpady oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot należący do jednej z kategorii 
określonych ustawą z 2007 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 39, poz. 251), których posiadacz 
pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany. 

Informacje o odpadach za 2000 r. opra-
cowane zostały na podstawie klasyfikacji 
odpadów zgodnej z Europejskim Katalo-
giem Odpadów, a od 2002 r. zgodnie z ka- 
talogiem odpadów (wprowadzonym w życie 
1 I 2002 r.) opartym o Listę Odpadów wpro-
wadzoną do prawodawstwa Unii Europej-
skiej z dniem 1 I 2002 r. 

Informacje o ilości i rodzajach odpa-
dów dotyczą zakładów, które wytworzyły 
w ciągu roku powyżej 1 tys. t odpadów lub 
nagromadziły 1 mln t i więcej odpadów 
(z wyłączeniem odpadów komunalnych). 

Przez odzysk odpadów rozumie się 
wszelkie działania, niestwarzające zagroże-
nia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowi-
ska, polegające na wykorzystaniu odpadów 
w całości lub w części, lub prowadzące do 
odzyskania z odpadów substancji, materia-
łów lub energii i ich wykorzystania.  

Przez unieszkodliwianie odpadów 
rozumie się poddanie odpadów procesom 
przekształceń biologicznych, fizycznych lub 
chemicznych w celu doprowadzenia ich do 
stanu, który nie stwarza zagrożenia dla 
życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

Data regarding gas emission concern: 
sulphur dioxide, carbon dioxide, carbon 
monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, 
as well as other types of gaseous pollut-
ants (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 produc-
tion halls etc.). 

The emission volumes of different 
pollutant types from various sources 
were estimated through measurements or 
on the basis of calculations of the raw 
material and fuel balance, based on pollut-
ant emission indicators for the characteris-
tic technological processes. 
6. Waste shall mean any substance or 
object in one of the categories listed in 
Annex I to the Act from 2007 on Waste 
(Journal of Laws No. 39, item 251), which 
the holder there of discards or intends or is 
required to discard. 

Information regarding waste for the 
year 2000 was compiled on the basis of 
waste a classification of waste in accor-
dance with the European Waste Catalogue, 
since 2002 on the basis of a catalogue of 
waste (introduced 1 I 2002), based on List 
of Waste introduced into legislation of the 
European Union 1 I 2002. 

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

Recovery of waste shall mean any 
operations which do not endanger human 
life and health or the environment, consist-
ing in the use of waste in whole or in part, 
or leading to extraction and use of sub-
stances, materials or energy. 

Treatment of waste shall mean the 
submission of waste to the processes of 
biological, physical or chemical treatment 
as a result of which the nature of waste 
does not pose risks to human life and 
health or the environment. 
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Przez odpady składowane należy 
rozumieć odpady usunięte na składowiska 
(wysypiska, hałdy, stawy osadowe) własne 
zakładów lub obce. 

Magazynowanie odpadów to czasowe 
przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów 
przed ich transportem, odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem. 

Dane o odpadach dotychczas skła-
dowanych (nagromadzonych) dotyczą 
ilości odpadów zdeponowanych na terenach 
własnych zakładów w wyniku składowania 
w roku sprawozdawczym i w latach po-
przednich. 
7. Obszary prawnie chronione: 

Parki krajobrazowe obejmują obszary 
chronione ze względu na wartości przyrod-
nicze, historyczne i kulturowe oraz walory 
krajobrazowe w celu zachowania i popula-
ryzacji tych wartości w warunkach zrówno-
ważonego rozwoju. 

Użytki ekologiczne są to zasługujące 
na ochronę pozostałości ekosystemów 
mających znaczenie dla zachowania różno-
rodności biologicznej, jak: naturalne zbiorni-
ki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wod-
ne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowi-
ska, wydmy, starorzecza, wychodnie skalne, 
skarpy, kamieńce, stanowiska rzadkich lub 
chronionych gatunków itp. 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazo-
wymi są fragmenty krajobrazu naturalnego  
i kulturowego zasługujące na ochronę ze 
względu na ich walory widokowe lub este-
tyczne. 

Pomniki przyrody są to pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodni-
czej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indy-
widualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
8. Parki spacerowo-wypoczynkowe są to 
tereny zieleni o powierzchni co najmniej  
2 ha, urządzone i konserwowane z prze-
znaczeniem na cele wypoczynkowe ludno-
ści, wyposażone w drogi, place, aleje spa-
cerowe, ławki itp. 

Landfilled waste is understood as 
waste transferred to landfill areas (landfills, 
waste dumps, sludge tanks) of the plant 
generating it or to other areas. 

Waste storage shall mean temporary 
waste storage or collection prior to its 
transport, recovery to treatment. 

Data regarding landfilled up to now 
(accumulated) waste concern the quan-
tity of waste deposited on the grounds of 
the plants generating it as a result depos-
iting it during the reporting and previous 
years. 
7. Legally protected areas: 

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 devel-
opment. 

Ecological arable lands 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 spe-
cies etc. 

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

Monuments of nature are single ob-
jects of animate and inanimate nature of 
special environmental, scientific, cultural, 
historical or landscape value and of dis-
tinctive individual features such as trees 
of impressive size, native and alien 
shrubs, springs, waterfalls, rocks, ra-
vines, erratic blocks and caves. 
8. Strolling and recreational parks are 
green areas of at least 2 ha in size, main-
tained for the recreational needs of the 
population, featuring roads, squares, walk-
ways, benches, etc. 
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9. Do kategorii zieleńce zaliczono          
obiekty o powierzchni poniżej 2 ha,              
w których funkcji dominuje wypoczynek. 
10. Tereny zieleni osiedlowej występują 
przy zabudowie mieszkaniowej, pełnią funk-
cję wypoczynkową, izolacyjną. 
11. Przez zieleń uliczną rozumie się pasy 
zieleni (drzewa i krzewy bądź ich skupiska 
wraz z pozostałymi składnikami szaty ro-
ślinnej) występujące wzdłuż dróg, ulic, cią-
gów komunikacji miejskiej itp. 
12. Dane o nakładach na środki trwałe 
służące ochronie środowiska i gospodar-
ce wodnej prezentuje się zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Statystyczną dotyczącą Działal-
ności i Urządzeń Związanych z Ochroną 
Środowiska, wprowadzoną rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 2 III 1999 r. (Dz. U. Nr 
25, poz. 218). Klasyfikacja ta opracowana 
została na podstawie Międzynarodowej 
Standardowej Statystycznej Klasyfikacji 
EKG/ONZ dotyczącej Działalności i Urzą-
dzeń Związanych z Ochroną Środowiska 
i Europejskiego Systemu Zbierania Informacji 
Ekonomicznych dotyczących Ochrony Śro-
dowiska (SERIEE) wdrożonego przez Unię 
Europejską. 

9.  Lawns include areas of less than 2 ha 
in size, in which recreational activity domi-
nates. 
10. Estate green belts are located 
in  residential areas and are used for the 
purposes of recreation and isolation. 
11. Street greenery shall be strips  
of greenery (trees and bushes or clusters 
thereof together with the remaining compo-
nents of flora) occurring along roads, 
streets, public transport routes, etc. 
12. Data regarding outlays on fixed as-
sets and tangible in environmental pro-
tection and water management are pre-
sented in accordance with the Polish Sta-
tistical Classification of Environmental 
Protection and Facilities, introduced on the 
basis of the Regulation of  the Council of 
Ministers, dated 2 III 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 Environ-
ment (SERIEE), implemented by the Euro-
pean Union. 
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