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Charakterystyka województwa wielkopolskiego

Województwo wielkopolskie to region o silnej gospodarce przemy-
słowej z rozwiniętym przemysłem wydobywczym i energetycznym, o wy-
sokiej intensyfikacji rolnictwa i towarzyszącym mu rozwiniętym prze-
myśle przetwórczym, a jednocześnie o wysokich walorach turystycznych 
i wielu cennych obszarach przyrodniczych. Duże zróżnicowanie gospo-
darcze, nierównomierne zaludnienie oraz specyficzne warunki natu-
ralne są przyczyną problemów w osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu 
środowiska. 

Jakość powietrza

Podstawowym problemem dotyczącym jakości powietrza, wys-
tępującym od wielu lat na terenie województwa wielkopolskiego są prze-
kroczenia norm w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. 
Przekroczenia stężeń średnich pyłu PM10 dla roku odnotowywane są 
sporadycznie, natomiast przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 
doby są stwierdzane w sezonie grzewczym na większości stacji pomia-
rowych. Podobnie w przypadku poziomu docelowego dla roku dla ben-
zo(a)pirenu – na wszystkich stanowiskach stwierdza się przekroczenie 

normy. Jednak szereg działań proekologicznych oraz spadek emisji zanieczyszczeń skutkuje powolną poprawą 
jakości powietrza. Przykładem miasta, które w wyniku wieloletnich działań ograniczających niską emisję nie 
odnotowało w roku 2015 przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla doby 
w roku kalendarzowym dla pyłu PM10 jest Leszno. 

Stan wód

Wody odznaczające się dobrą i zadowalającą jakością, występują głównie w rzekach odwadniających pół-
nocną część województwa wielkopolskiego. Rejon ten charakteryzuje duże zalesienie, brak większych miej-
scowości i niewielkie uprzemysłowienie. Wzrost udziału terenów użytkowanych rolniczo i liczby jednostek 
osadniczych w zlewniach rzek pociąga za sobą spadek jakości wód. Stąd centralną i południową część woje-
wództwa charakteryzują wody niższej jakości. 

Wody powierzchniowe w Wielkopolsce w większości nie osiągnęły dobrego stanu. Przyczyną tego są 
przede wszystkim ośrodki przemysłowe i aglomeracje miejskie, odprowadzające ścieki komunalne stanowiące 
duże zagrożenie dla środowiska wodnego. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego zakłada, że 
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zakończy się do roku 2020.

Na stan jakości ekosystemów wodnych wpływa także rozwój gospodarczy i intensyfikacja rolnictwa. 
Powiększenie obszarów wiejskich objętych siecią wodociągową bez budowy równolegle systemów kanalizacyj-
nych i oczyszczalni ścieków jest powodem znacznego negatywnego wpływu terenów wiejskich na jakość wód 
powierzchniowych. Wzrost zagrożenia środowiska wodnego wiąże się również z intensyfikacją produkcji rolnej 
i wynikającym z niej stosowaniem zwiększonych dawek nawożenia.

Z uwagi na niezadowalający stan wód wdrażane są działania mające na celu jego poprawę i ochronę wód 
lub ekosystemów od wód zależnych: 

· w latach 2013-2015 oddano do użytku 15 nowych i 36 zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, w wielu 
gminach budowane są zbiorcze systemy kanalizacji,

· w rolnictwie duży nacisk wywierany jest na stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 
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Klimat akustyczny

Degradacja środowiska w zakresie klimatu akustycznego na terenie województwa wielkopolskiego wystę-
puje głównie w wyniku oddziaływania hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza drogowego. Kierunki działań ogra-
niczających negatywny wpływ hałasu na środowisko zostały wytyczone w Programie ochrony środowiska woje-
wództwa wielkopolskiego na lata 2012-2015. Najistotniejsze zadanie Programu to zmniejszenie zagrożenia 
mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu drogo-
wego. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez budowę obwodnic miast, dzięki którym ruch wyprowadzony 
jest poza tereny chronione akustycznie. W latach 2013-2015 na terenie województwa wielkopolskiego oddano 
do użytku m.in. obwodnice miast: Czarnkowa, Wągrowca i Opalenicy. 

Działania zmierzające do zmniejszenia emisji hałasu komunikacyjnego prowadzone są także przez Port 
Lotniczy Ławica (m.in. ograniczenia dotyczące liczby operacji lotniczych w porze nocnej) oraz Polskie Linie Kole-
jowe (modernizacja linii, ekrany akustyczne). 

Ze względu na wagę problemu starania o zapewnienie właściwego klimatu akustycznego podejmowane są 
począwszy od etapu planowania zagospodarowania terenu.

Pola elektromagnetyczne

Obserwowany od kilku lat dynamiczny rozwój branży telekomunikacyjnej związany jest ze stale rosnącym 
zapotrzebowaniem społeczeństwa na dostęp do szybkich usług mobilnych, poprawiających komfort życia. Ba-
dania poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa wielkopolskiego wykazały, że w latach 
2013-2015 w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m 
dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 GHz). Najwyższa opomiarowana wartość składowej elektrycznej 
w tym okresie wynosiła 1,94 V/m. Prognozuje się, że również w kolejnych latach poziomy PEM w środowisku nie 
będą ulegały znaczącym zmianom.

Informowanie o stanie środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu corocznie publikuje wyniki badań realizowa-
nych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz działalności kontrolnej. Każdy zainteresowany 
może na bieżąco śledzić dane dotyczące stanu środowiska na terenie województwa wielkopolskiego, odwie-
dzając stronę internetową WIOŚ w Poznaniu: www.poznan.wios.gov.pl oraz powietrze.poznan.wios.gov.pl. 
W odpowiedzi na wpływające wnioski udostępnianych jest ponad 1000 informacji rocznie. Główni odbiorcy 
upowszechnianych materiałów to organy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki doradztwa rolni-
czego, radni, uczelnie, podmioty wykonujące opracowania z zakresu ochrony środowiska, studenci i uczniowie 
oraz stowarzyszenia ekologiczne. 
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