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Głębokie reformy społeczno-gospodarcze rozpoczęte w 1989 r. doprowadziły
do wprowadzenia Polski do grupy państw o gospodarce rynkowej zrzeszonych
w OECD. Kolejny etap dotyczyć będzie bliskiego już wejścia Polski do Unii
Europejskiej (Kozłowski 2000a). Procesy te mają bardzo istotne znaczenie dla
funkcjonowania środowiska przyrodniczego. W ostatnich 10 latach zarysowały
się następujące trendy zmian.
Zmiany korzystne dla środowiska:
– zmniejszenie emisji SO2, gazów cieplarnianych i metali ciężkich,
– poprawa jakości niektórych cieków wodnych,
– zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i herbicydów,
– powiększenie się lesistości kraju,
– zwiększenie się powierzchni ugorów.
Zmiany niekorzystne dla środowiska:
– wzrost zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
– wzrost obciążenia środowiska odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
– zawłaszczanie terenów cennych przyrodniczo,
– niewłaściwe formułowanie (z punktu widzenia ochrony środowiska) dokumentów rządowych: polityk, strategii, programów, a także dokumentów
samorządowych, np. strategii rozwoju województw.
Dla przyszłości środowiska przyrodniczego szczególne znaczenie mają trendy
niekorzystne.
Wzrost zanieczyszczeń wód powierzchniowych
Stan czystości rzek polskich pogarsza się. Dotyczy to klas I i II w dużych
ciekach kontrolowanych przez PIOŚ (tab. 1). Jeszcze gorzej wygląda sytuacja
w górnych odcinkach małych rzek. Prawie wszystkie rzeki od samych źródeł
są zanieczyszczone i prowadzą wody pozaklasowe. Jest to spowodowane brakiem
sanitacji wsi, które w większości posiadają już wodociągi. Brakuje danych dotyczących ilości ścieków produkowanych na wsi. Ilość tych ścieków bardzo szybko
wzrasta w związku z szybkim uruchomieniem sieci wodociągowej w polskich wsiach.
Rośnie też ilość zanieczyszczeń wprowadzanych z obszaru Polski do Bałtyku (tab. 2).
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Tab. 1. Stan czystości rzek (kryterium fizykochemiczne) wg danych GUS w % długości
kontrolowanych odcinków
Tab. 1. River cleanliness state (physical-chemical criterion) according to data
by the Main Statistical Office in percentages of the length of controlled reaches

Wzrastająca ilość zanieczyszczeń
wskazuje na małą skuteczność wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy
Tab. 2. Amount of pollutants (in thousands
stanu czystości wód powierzchnioof tons) introduced from the territory
wych. Mimo to w świadomości spoof Poland into the Baltic (according to data
łecznej, szczególnie polityków, został
by the Main Statistical Office)
ugruntowany pogląd o poprawie stanu
naszych wód. Pogląd ten jest oparty na
wyraźnej redukcji ścieków przemysłowych i komunalnych w miastach, wskutek mniejszego zużycia wody (tab. 3).
Poza ogólną degradacją wód
płynących, na znacznych obszarach,
np. wokół Warszawy, skażeniu uległ
już pierwszy poziom wodonośny wód
gruntowych. Z tego względu prawie
połowa studni przydomowych posiada
wodę złej jakości.
Woda złej jakości na wsi, ale też w Warszawie, stanowi już poważny problem
społeczny.
Tab. 2. Ilość zanieczyszczeń ( w tys. ton)
wprowadzanych z obszaru Polski
do Morza Bałtyckiego (wg danych GUS)

Wzrost obciążenia środowiska odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł jest od kilku lat ustabilizowana.
Wobec nikłego wykorzystania tych odpadów, wzrasta ilość odpadów na składowiskach na terenie zakładów przemysłowych.
Odpady komunalne dużych miast prawie całkowicie trafiają na wysypiska,
gdyż tylko niewielką część wykorzystuje się lub unieszkodliwia (tab. 4). Wobec
dużej uciążliwości niezorganizowanych wysypisk komunalnych narastają konflikty
z gminami, które nie chcą mieć wysypisk na swoim terenie (problemy np. Warszawy czy Krakowa).
Poza ewidencją GUS pozostają odpady małych miast, drobnej wytwórczości
i wsi. Ilość uciążliwych odpadów na wsi szybko rośnie. Wobec małej liczby zor38

ganizowanych wysypisk wiejskich, od- Tab. 3. Ilość ścieków przemysłowych
pady trafiają do lasów, rzek lub starych i komunalnych (w hektometrach
sześciennych) odprowadzanych do wód
kamieniołomów i żwirowni.
powierzchniowych (wg danych GUS)
Składowanie odpadów bez izoTab. 3. Volume of industrial and municipal
lacji podłoża, np. w piaskowniach i
waste water (in cubic hectometers)
żwirowniach, powoduje zagrożenie discharged into surface waters
dla systemów hydrogeologicznych wód (according to the Main Statistical Office)
powierzchniowych i – co gorsza – wód
podziemnych. Za szczególnie groźne należy uznać, że dominuje ciągle
nieselektywny sposób gromadzenia
odpadów i brak odpowiednio zorganizowanej ich utylizacji.
Największe zagrożenie stanowią
odpady niebezpieczne, których w 1997 r. wytworzono wg GUS 4007 tys. ton.
Brak zakładów utylizacji (w tym spalarni) tych odpadów powoduje, że trafiają one
często na wysypiska komunalne lub przemysłowe. Tym samym narasta zagrożenie
wywołane składowiskami odpadów, którego skutki ujawniać się mogą dopiero po
wielu latach.
Od kilku lat prowadzi się prace związane ze starymi składowiskami, obecnie
nieczynnymi i często zapomnianymi. Okazuje się, że składowiska te oddziałują
niekiedy bardzo toksycznie na podłoże geologiczne. Z tego też względu przetłumaczono z jęz. niemieckiego Podręcznik badań starych składowisk – ocena, podstawy
badawcze i wydano w 1996 r. w Bibliotece Monitoringu Środowiska. Coraz większego
znaczenia nabiera problem oddziaływania składowanych odpadów na środowisko
przyrodnicze. W Państwowym Instytucie Geologicznym opracowano wieloletni
program badawczy: Wykorzystanie środowiska geologicznego do składowania odpadów.
Gospodarowanie mineralnymi surowcami odpadowymi ma w Polsce szczególne znaczenie wobec rozbudowanego przemysłu wydobywczego. Odpady
górnictwa i energetyki stanowią około 80% wszystkich odpadów powstających w
kraju. Rocznie w górnictwie i energetyce powstaje około 134 mln ton odpadów z
wyraźną tendencją malejącą w latach 1985-1995. Na  hałdach zgromadzono ponad
1500 mln ton odpadów górniczych i hutniczych.
Tab. 4. Odpady komunalne (wg danych GUS)
Tab. 4. Municipal wastes (according to data by the Main Statistical Office)
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Obserwujemy (wg GUS) stały wzrost
obciążenia środowiska przyrodniczego nagromadzonymi odpadami przemysłowymi
Tab. 5. Industrial waste burden
(tab. 5).
of the natural environment
Ten niekorzystny trend należałoby
możliwie szybko odwrócić. Niepokojące
jest również to, że w latach 1985-1994
znacznie zmalało wykorzystanie gospodarcze tych odpadów. Spadek ten wyniósł
aż 60% wykorzystania odpadów z górnictwa i energetyki w budownictwie. Powstaje pytanie, jakie są główne przyczyny
malejącego zainteresowania wykorzystaniem mineralnych surowców odpadowych?
Przeprowadzona ankieta wskazuje następujące przyczyny:
– 40% czynniki ekonomiczne,
– 24% czynniki ekonomiczne i techniczno-technologiczne,
– 20% czynniki techniczno-technologiczne.
– 16% inne
Okazuje się więc, że decydujące znaczenie mają rozwiązania ekonomiczne.
Uchwalona w 1997 r. ustawa o odpadach jest pozbawiona mechanizmów
ekonomicznych zachęcających do zmniejszenia wytwarzania i utylizacji odpadów.
Brakuje przepisów zobowiązujących producentów do utylizacji opakowań,
np. butelek plastikowych.
Stały wzrost obciążenia środowiska przyrodniczego odpadami stanowi dziś
kluczowy problem polityki ekologicznej państwa.
Tab. 5. Obciążenie środowiska
przyrodniczego odpadami
przemysłowymi

Zawłaszczanie terenów cennych przyrodniczo
Nasila się presja społeczna na zawłaszczanie terenów cennych przyrodniczo.
Rozwój budownictwa indywidualnego, a niekiedy i osiedlowego, jest skierowany
w dużej mierze na tereny o wysokiej wartości przyrodniczej. Otoczenie Kampinoskiego Parku Narodowego (światowego rezerwatu biosfery) należy dziś do
najbardziej atrakcyjnych (i najdroższych) lokalizacji budowlanych w rejonie Warszawy. Nowo powstające osiedla mieszkaniowe chętnie reklamują się np. bliskością
rezerwatu przyrody. Na szeroką skalę są wykorzystywane działki budowlane wokół
jezior. Celuje w tym Agencja Rolna Skarbu Państwa, wydzielając np. małe, 300 m2,
działki, co powoduje degradację walorów przyrodniczych.
Osłabienie roli planowania przestrzennego umożliwia np. gminom dokonanie
licznych odstępstw od pierwotnych planów. W efekcie nasila się proces rozproszenia urbanizacji, co szczególnie jest widoczne na obszarze Karpat, a zwłaszcza
Podhala. Prowadzi to do degradacji krajobrazu, niszczenia walorów przyrodniczych
oraz obciążenia samorządów gminnych wielkimi kosztami budowy infrastruktury
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(dróg, sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itp.).
Z tych też względów w krajach Unii Europejskiej obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy ograniczające możliwości wychodzenia budownictwa poza kontur
wsi i miasteczek. W perspektywicznym planie unijnym do roku 2050 nie przewiduje
się zwiększenia obszarów zabudowanych (Carley, Spapens 2000). Obecny wskaźnik
europejski, wynoszący 0,053 ha/os. ma nawet ulec zmniejszeniu do 0,051 ha/os.
w roku 2050. W Polsce wskaźnik ten wynosił już 0,043 ha/os. w roku 1990.
Należałoby więc już obecnie dążyć do rygorystycznego ograniczenia rozproszenia urbanizacji. Niestety, dotychczasowe projekty nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym pomijają ten problem.
Obrona polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego powinna być
naczelnym kierunkiem strategii rozwojowych. Wykonane ostatnio wojewódzkie
strategie rozwojowe z zasady pomijają ten problem.
Niewłaściwe – z punktu widzenia ochrony środowiska – formułowanie
dokumentów rządowych: polityk, strategii, programów,
a także dokumentów samorządowych, np. strategii rozwoju województw
W ostatnich latach powstało wiele strategicznych dokumentów:
– Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,
– Narodowa strategia rozwoju regionalnego na lata 2000-2006,
– Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
– Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006,
– II polityka ekologiczna państwa.
Organizacje społeczne i naukowe zgłaszają do tych dokumentów wiele
zastrzeżeń i propozycji ich modyfikacji (Kozłowski 2000b). Wymienione opracowania charakteryzują się tradycyjnym podejściem technokratycznym, nieuwzględniającym zagadnień zrównoważonego rozwoju. Pomijane są takie zagadnienia, jak:
wymogi przestrzeni ekologicznej, założenia mnożnika cztery, odmaterializowanie
gospodarki czy potrzeba nowej polityki energetycznej. Wymienione dokumenty
rządowe bardzo słabo akcentują potrzebę utworzenia europejskiej sieci ekologicznej
NATURA 2000 (Dyduch-Falniowska i in. 1999). Termin zakończenia tworzenia
tej sieci dla Unii Europejskiej został ustalony na rok 2004. Oznacza to, że i Polska
powinna zakończyć tworzenie tej sieci w roku 2004. Jest to wielkie wyzwanie
dotyczące około 20% powierzchni kraju.
Poważne zastrzeżenia budzi metodologia zakończonych w roku 2000 wojewódzkich strategii rozwoju. Wiele z tych strategii nie jest zgodnych z podstawowymi
założeniami zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tych strategii województwa
przystępują już do opracowania planów przestrzennego zagospodarowania. Istnieje
poważne zagrożenie, że plany te nie będą uwzględniały takich problemów, jak:
– utworzenie w Polsce europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000,
– powstrzymanie procesu rozproszenia urbanizacji,
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– dostosowywanie poszczególnych regionów polskich do kierunkowych wskaźników ustalanych dla europejskiej przestrzeni ekologicznej.
Z tych też względów należy domagać się, aby zostały wykonane prognozy
wpływu na środowisko wojewódzkich strategii rozwojowych, zgodnie z ustawą
o dostępie do informacji o stanie środowiska.
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EFFECTS OF ECONOMIC TRANSFORMATION
ON THE NATURAL ENVIRONMENT IN POLAND
Summary
The tendency towards significant changes in the natural environment
in Poland resulting from economic transformations had been initiated and fixed
over 1990-2000. These changes may be subdivided into two groups.
1. Changes favourable to the environment: decrease in the emission of SO2,
greenhouse gases, and heavy metals, improvement of the quality of sewage, decrease in the application of fertilizers and herbicides, enlargement of
the forested areas and enlargement of fallow grounds.
2. Changes unfavourable to the environment: increase in the contamination
of surface waters, volumetric increase in municipal and industrial wastes
harmful to the environment, seizure of environmentally valuable areas,
improper, from the environmental point of view, preparation of government
documents referring to the politics, strategy, programmes, as well as of autonomous documents e.g. strategies of province development.
Further fixing of the last unfavourable tendencies cannot be without significance for the future of the natural environment in Poland.
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