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Emisja zanieczyszczeń powietrza 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim 
działały 133 zakłady szczególnie uciążliwe dla 
czystości powietrza, tj. o 2 (1,5%) mniej niż rok 
wcześniej. W porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się 
emisja zanieczyszczeń pyłowych (o 21,0%) i gazowych 
(o 12,1%), poprawił się wskaźnik stopnia redukcji 
zanieczyszczeń gazowych (z 93,7% do 95,9%). 
 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działały 133 zakłady szczególnie ucią-
żliwe dla czystości powietrza (7,1% ogólnej ich liczby w kraju) i było to mniej w porównaniu 
do roku poprzedniego o 2 (tj. 1,5%), mniej o 4 (tj. 2,9%) niż w 2010 r. i mniej o 35 (tj. 41,4%) niż 
w 2000 r. Sposród nich 68 (tj. 51,1%) posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, 
a 25 (tj. 18,8%) – gazowych. Były to m.in.: filtry tkaninowe (1595), cyklony (110), elektrofiltry (54) 
i multicyklony (47). Pod względem liczby zakładów  szczegónie uciążliwych dla czystości powie-
trza województwo dolnośląskie zajmowało 5. miejscu w kraju po województwach: śląskim (324), 
małopolskim (144), wielkopolskim (139) i mazowieckim (136).  

W 2019 r. ww. zakłady wyemitowały 1,4 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych i było to mniej niż 
rok wcześniej o 366 ton (tj. o 21,0%). Dominowały pyły ze spalania paliw – 736 ton (tj. 53,4%). 
Jedynie dwa wojewodztwa w kraju – opolskie i łódzkie – w urządzeniach do redukcji zanie-
czyszczeń zatrzymały 100% pyłów, a dolnośląskie należało do kolejnej grupy (wraz z woje-
wództwami mazowieckim i świętokrzyskim), w której wskaźnik ten wyniósł 99,0%. 

Omawiane zakłady w 2019 r. wyemitowały 25,8 tys. ton zanieczyszczeń gazowych – mniej 
o 3,6 tys. ton (tj. o 12,1%) niż w 2018 r. Dominowały tlenki azotu – 9,6 tys. ton (37,4%) i dwutle-
nek siarki – 8,3 tys. ton (tj. 32,2%). Spośród badanych substancji w urządzeniach oczyszczają-
cych w największym stopniu zatrzymano i zneutralizowano dwutlenek siarki (98,5% zanieczysz-
czeń wytworzonych) i tlenek węgla (92,2%), natomiast w przypadku węglowodorów (z wyłą-
czeniem metanu) było to jedynie 16,3%. 
Wskaźnik redukcji zanieczyszczeń gazowych w województwie dolnośląskim wyniósł 95,9%, był 
o 2,2 p.proc. wyższy niż rok wcześniej i znacznie przekraczał średnią dla kraju (70,3%), był 
także najwyższy spośród wszystkich województw.  

Tablica 1.  Emisja zanieczyszczeń powietrza w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Zakłady szczególnie uciążliwe dla 
czystości powietrzaa 168 150 137 136 138 137 135 133 

Emisja zanieczyszczeń:          
pyłowych: w tonach/rok 20647 7957 5217 2803 2436 1913 1744 1378 

na 1 km2 w t 1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
gazowychb: w tonach/rok 111332 107377 82856 44861 40287 31934 29350 25786 

na 1 km2 w t 5,6 5,4 4,2 2,2 2,0 1,6 1,5 1,3 
Zanieczyszczenia zatrzymane c w % 
zanieczyszczeń wytworzonych:         

pyłowe 98,8 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

gazoweb 87,1 88,3 90,9 92,6 93,1 92,9 93,7 95,9 
a Stan w dniu 31 grudnia.  b Bez dwutlenku węgla.  c W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: 
dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

Powiązane opracowania 

Ochrona środowiska  

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

Województwo Dolnośląskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

Atlas Regionów 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Cyklon 

Elektrofiltry 

Emisja zanieczyszczeń powietrza 

Filtr tkaninowy 

Multicyklony 

Zanieczyszczenia gazowe 

Zanieczyszczenia pyłowe 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających 
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https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-dolnoslaskie-podregiony-powiaty-gminy-2019,1,32.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1693,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1694,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/89,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1695,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1696,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/642,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/643,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/652,pojecie.html

