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Ukształtowanie terenu
NIZINA – obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m.; rozróżnia się niziny płaskie (równinne), faliste (o
wysokościach względnych do 30 m) i pagórkowate (o wysokościach względnych do 60 m); większość nizin
powstała wskutek akumulacji osadów na obszarach tektonicznie obniżonych, również wskutek wynurzenia się
dna morskiego zbudowanego z poziomo ułożonych warstw skalnych lub długotrwałej denudacji, powodującej
wyrównywanie i obniżanie powierzchni Ziemi; obszary nizinne zajmują ok. 1/3 powierzchni kontynentów.
WYŻYNA – obszar wzniesiony ponad 300 m n.p.m., słabo rozczłonkowany, przeważnie równinny; powstaje gł.
wskutek ruchów lądotwórczych, powodujących podnoszenie się lub obniżanie znacznych obszarów bez istotnych
zmian budowy geologicznej; powodują transgresje – zalewanie obszarów lądowych przez morze; zachodzi
wskutek ruchów tektonicznych lub zmian klimatycznych i regresje - cofanie się morza z zalanych lądów;

zachodzi wskutek ruchów tektonicznych lub zmian klimatycznych; wyżynami są niewysoko wypiętrzone
obszary płytowe albo podniesione stare powierzchnie zrównania; wyżyny leżą ponad obszarami nizinnymi,
stanowią podnóża gór lub tworzą dna wysoko położonych kotlin.
GÓRY – rozległe, wznoszące się ponad otaczającym terenem obszary powierzchni Ziemi, które charakteryzuje
rzeźba o znacznych różnicach wysokości; powstają w wyniku ruchów górotwórczych, czyli orogenezy (góry
tektoniczne) lub wskutek procesów wulkanicznych (góry wulkaniczne); ostateczny kształt nadają im zewnętrzne
procesy rzeźbotwórcze, jak erozja – wietrzenie, ruchy masowe (np. osuwiska); góry młode, odznaczają się
dużymi wysokościami względnymi i bezwzględnymi, silnym rozczłonkowaniem i ostrymi grzbietami, gdyż
stosunkowo krótko ulegały procesom denudacji.
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Obszary nizinne zostały opanowane przez
człowieka w pierwszej kolejności, bez
względu na pierwotny sposób

zagospodarowania (np. puszcze);
wyjątkiem są tutaj obszary podmokłe
(mokradła) – trudne do zagospodarowania
z przyczyn niezależnych wprost od reliefu.
Stosunkowo łatwe w zagospodarowaniu

okazały się też wyżyny, przy tym pokryte
niezłymi glebami.
Obszary górskie, jako trudne do
zagospodarowania były zajmowane
stosunkowo późno, z wyjątkiem organizacji
grodów warownych i strażnic, chroniących
szlaki handlowe (np. w okolicach
przełęczy), czy tworzące ostatnią linię
obrony; gospodarka rolna (pasterstwo)
przypada na czas kilkuset lat po zajęciu
nizin.
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Pokrywa glebowa
Pokrywę glebową w blisko 30% stanowią gleby mało żyzne (inicjalne, bielicoziemne), w ponad 56% gleby
średnio żyzne (brunatnoziemne, rędziny, czarne ziemie) i tylko w około 3% gleby bardzo żyzne (czarnoziemy,
mady). Około 10% to gleby hydrogeniczne i semihydrogeniczne, które wykorzystywane są głównie jako użytki
zielone, lub porośnięte są wilgotnolubną roślinnością leśną.
Ogólna powierzchnia gleb pokryta lasami to blisko 29% pokrywy glebowej Polski, 62% wykorzystywana jest
przez użytkowanie rolnicze, zaś blisko 5% to gleby znajdujące sie na obszarach zurbanizowanych i
przemysłowych, często już bardzo silnie przekształconych, punktowo zanieczyszczonych, lub też
zasklepionych, w przypadku użytkowania przez sieć drogową.
Wśród gruntów ornych w naszym kraju dominują gleby średnich klas bonitacyjnych (IVa i IVb), zajmujące
odpowiednio 22,5% i 16,8%. Gleb bardzo dobrych (I i II klasy bonitacji) jest w Polsce tylko 0,5% i 3,2%, co
stanowi duże ograniczenie w intensyfikacji produkcji rolnej. Pierwszy kompleks pszenny bardzo dobry
występuje w znaczącym procencie (powyżej 5%) tylko w województwach: małopolskim, lubelskim,
podkarpackim i dolnośląskim. W przypadku kompleksów użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych
największym ich udziałem charakteryzuje się województwo pomorskie, wielkopolskie i podlaskie, co tworzy
szanse na dalsza intensyfikację hodowli w tym regionach kraju.
Czynnikiem negatywnym ograniczającym wartość edaficzną gleb jest ich potencjalne zagrożenie erozją.
Potencjalnym zagrożeniem erozją eoliczną (silną lub słabą) gleb użytkowanych rolniczo w skali kraju objętych
jest 86,3 tys. km2, czyli 27,6% ogólnej powierzchni użytków rolnych, a 10,3% średnim i silnym stopniem
zagrożenia. Również wysokie jest potencjalne zagrożenie gruntów rolnych i leśnych powierzchniową erozją
wodną. W sumie na obszarze Polski objętych jest tym zjawiskiem 89,1 tys. km2, co stanowi 28,5% ogólnej
powierzchni gruntów rolnych i leśnych, a 14,7% średnim i silnym stopniem zagrożenia. Inaczej przestrzennie
kształtuje sie zagrożenie gruntów rolnych i leśnych wodną erozją wąwozową. W skali kraju zjawiskiem tym
zagrożonych jest około 54,7 tys. km2, co stanowi 17,5% powierzchni gruntów rolnych i leśnych.
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Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym wartość produkcyjna gleb Polski jest ich nadmierna kwasowość,
spowodowana bardzo dużym udziałem gleb bardzo lekkich i lekkich – z natury kwaśnych. Problem nadmiernej
kwasowości dotyczy przeważającej części gleb uprawnych w Polsce, a w niektórych rejonach stanowi czynnik
ograniczający możliwość niektórych upraw. Proces zakwaszenia wynika często z zaprzestania upraw (odłogi i
ugory) oraz ograniczania wapnowania dla obniżenia bieżących kosztów produkcji rolnej. Atutem pokrywy
glebowej naszego kraju jest jej niski stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Zawartość podstawowych
metali ciężkich (ołowiu, cynku, miedzi, niklu i kadmu) jest znikoma w glebach, co sprawia, że około 98%
powierzchni użytków rolnych klasyfikuje się w grupie zanieczyszczenia 0 lub I i stan ten ulega stałej poprawie.
Gleby w IV i V stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi występują punktowo tylko w kilku
województwach: w przypadku ołowiu – małopolskie i śląskie, w przypadku cynku – małopolskie i śląskie, w
przypadku miedzi – dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, kujawskopomorskie i częściowo wielkopolskie, w przypadku niklu – małopolskie, podkarpackie, śląskie, w przypadku
kadmu – małopolskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i częściowo wielkopolskie.
Zasoby wodne
Jednym z głównych problemów są relatywnie małe i nierównomiernie rozmieszczone zasoby wodne. Objętość
eksploatacyjną wód podziemnych szacuje się na 16,5 km3, a 35% stanowią zasoby zalęgające w głębokich
warstwach geologicznych. Zasoby wód powierzchniowych, określane jako średni odpływ w czasie jednego
roku, wahały sie w latach 1995-2005 od 42,0 do 70,4 km3. W ostatniej dekadzie XX wieku średni zasób wód
powierzchniowych kształtował sie na poziomie 59,1 km3 na rok. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to
średnio 1390 m3/rok. W porównaniu z wartością średnią dla państw europejskich (4560 m3/rok) zasoby te są
ponad trzykrotnie mniejsze. Istniejące w Polsce zbiorniki retencyjne, których łączna pojemność, wynosząca ok.
4 mld m3 stanowi 6,5% objętości średniego rocznego odpływu, nie dają pełnej możliwości ochrony przed
powodzią i suszą, a także nie gwarantują odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Warunki fizyczno-geograficzne
Polski stwarzają możliwość zmagazynowania 15% średniego rocznego odpływu, możliwości retencyjne
sztucznych zbiorników wodnych w Polsce są zatem niewielkie.
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Występujące w ostatnich latach powodzie wykazały duże błędy, jakie zostały popełnione w zagospodarowaniu
przestrzennym kraju. Wynikają one przede wszystkim z następujących przesłanek:
• zmniejszania się naturalnej retencyjności zlewni rzek, na skutek powiększania terenów zainwestowanych i
wyposażenia w kanalizację deszczową,
• niedostatecznej pojemności zbiorników wodnych w dorzeczu górnej i środkowej Wisły oraz Odry do
zatrzymywania fali powodziowych,
• złego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, który uległ dalszemu pogorszeniu w wyniku
występujących w ostatnich latach powodzi,
• niewłaściwego sposobu użytkowania terenów zagrożonych powodzią w dolinach rzek i obszarach
nadmorskich, hamującego przepływ fali powodziowej i odpływ wody z terenów zalanych,
• niewłaściwego sposobu zagospodarowania obszarów dolinnych, często z wprowadzoną zabudową na tereny
zagrożone,
• obniżenia naturalnej retencyjności zlewni wskutek wylesień.
Kolejnym problemem, związanym z regulacja rzek jest podtrzymywanie i ochrona ekosystemów wodnych,
stanowiących głównie o różnorodności biologicznej geoekosystemów dolinnych. W ramach zobowiązań
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (2003) Polska przygotowała wykaz obszarów uznanych za
wymagające ochrony dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody, co zostało
przedstawione w „Strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 20062013”, opracowanej przez Ministerstwo Środowiska w roku 2006. Postulat ochrony obszarów dla zachowania
siedlisk i gatunków bezposrednio uzależnionych od wody może dotyczyć w Polsce około 2 mln ha siedlisk
hydrogenicznych (mokradeł) w dolinach rzecznych, wyposażonych w urządzenia melioracyjne (głównie
odwadniające). Szczególnie jest to istotne, gdy użytki rolne i związane z nimi systemy melioracyjne znajdują się
w granicach obszarów chronionych (np. parków narodowych czy obszarów NATURA 2000). Istotnym
problemem generującym konflikty są zrealizowane przed laty melioracje wodne o charakterze wyłącznie
odwodnieniowym oraz niewłaściwa regulacja małych cieków na obszarach wiejskich, mająca na celu
zapewnienie szybkiego odpływu wód. Problem ten dotyczy blisko 270 tys. km cieków i rowów.
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Według GUS do roku 2004 zaobserwowano poprawę jakości wód. Wpływ na poprawę stanu sanitarnego wód
powierzchniowych mają prowadzone w ostatnich latach inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych
i oczyszczalni ścieków, głównie jednak na obszarach miast. Liczba oczyszczalni obsługujących miasta
wzrosła w latach 1990-2005 z 566 do 949. W tym okresie wybudowano 370 oczyszczalni o wysokiej
skuteczności oczyszczania ścieków, czyli z podwyższonym usuwaniem biogenów, jakich w roku 1990 Polska
posiadała niewiele. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja z rozwojem sieci kanalizacyjnej i budowa
oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich, gdzie w roku 2005 z oczyszczalni ścieków korzystało tylko
20,4% mieszkańców (w miastach – 85,2%). Najmniejszy udział mieszkańców obsługiwanych przez
oczyszczalnie ścieków występuje w środkowej i wschodniej części kraju.
Nadal nie został rozwiązany problem obszarowych
zanieczyszczeń rolniczych, związanych ze spływem
do cieków, jezior jak i wód gruntowych zanieczyszczeń
związanych z nawożeniem gleb oraz ochroną roślin.
W przypadku kryterium fizykochemicznego, udział wód
nadmiernie zanieczyszczonych kształtował się
odpowiednio na poziomie 12,5% (w 2004 roku)
i 31,9% (1999), zaś w przypadku kryterium biologicznego
41,6% (2004) i 66,4% (1999). Z uwagi na kryterium
fizykochemiczne, wzrósł natomiast udział wód w I klasie
czystości z 3,3% (1999) do 4,9% (2004). Niestety, z uwagi
na kryterium biologiczne nie występują wody w I klasie
czystości.
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Jakość wód w polskich jeziorach nadal odbiega od oczekiwanych standardów jakościowych. Uśrednione
wartości z monitoringu czystości jezior, jaki wykonano w latach 1994-1998 w 440 jeziorach o powierzchni
ponad 50 ha wynika, że w I klasie czystości było 12 jezior (2,7% badanych jezior), zaś poza klasami
sklasyfikowano 92 jeziora (20,9%). Czystość jezior ulega poprawie. W roku 2004 już tylko w 16,2%
monitorowanych jezior odnotowano wody nadmiernie zanieczyszczone. Najgorsze wskaźniki osiągnęło
województwo mazowieckie, gdzie 50% jezior miało wody poza klasami, zaś w I klasie czystości wody nie
sklasyfikowano żadnego jeziora. Najlepszą jakość wód stwierdzono w jeziorach województwa
zachodniopomorskiego, w którym tylko 6,5% badanych jezior miało wody poza klasami. W ostatnich latach
zaobserwować można powolny proces poprawy wód w jeziorach. Najlepszą jakością wśród zasobów wodnych
Polski charakteryzują się wody podziemne, zarówno gruntowe, jak i wgłębne. W roku 2005 w klasie I
(najwyższej jakości) i II (dobrej) sklasyfikowano 27,9% wód podziemnych, zaś w klasie III (zadowalającej) –
35,3%. Najwyższe wskaźniki jakościowe uzyskała woda z pokładów kredowych. Dla wielu aglomeracji, w tym
warszawskiej, wody podziemne stanowią jedyną rezerwę wody dobrej jakości. Ich zasobność w Polsce maleje
wraz z narastaniem wieku warstw skalnych. Skały wieku czwarto- i trzeciorzędowe charakteryzują się
największą zasobnością - 76% zasobów eksploatacyjnych, które wynoszą 12,5 km3. Skały starsze niż triasowe
zawierają tylko znikome ich ilości (ok. 6% zasobów eksploatacyjnych). Z uwagi na pozyskanie wód
podziemnych ogromne znaczenie mają tzw. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, których jest na obszarze kraju
160, a ich zasoby eksploatacyjne wynoszą 7,35 km3.
Stopień ich wykorzystania i zagospodarowania jest różny.
Największą eksploatacją charakteryzują sie złoża niecek artezyjskich,
jak np. warszawskiej. Obszary GZWP z uwagi na ich eksploatacje
dla celów konsumpcyjnych i przemysłowych wymagają szczególnej
ochrony. Podobnie jak złoża wód leczniczych i termalnych, których
mamy w kraju 68, z czego na województwo małopolskie przypada 29,
zaś na dolnośląskie 12.
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Zasoby leśne
Lesistość Polski, wynosiła w 1920 r. około 38 %, zmalała do 20,8 % w 1945 r. Odwrócenie tego procesu
nastąpiło w latach 1946-70, kiedy w wyniku zalesienia ponad 1,2 mln ha lesistość Polski wzrosła do 27,0%.
W roku 2004 zasoby leśne Polski to 28,8% powierzchni kraju (lesistość Europy – 32%). Niezbędne zwiększenie
lesistości kraju do 30% w bliższej perspektywie (2020 r.) i do 33% w dalszej (2050 r.) wymaga systemowych
rozwiązań przestrzennych i ekonomicznych, zapewniających wykorzystanie roli lasów w kształtowaniu
środowiska i racjonalizację struktury użytkowania ziemi w Polsce. Zalesienia są bowiem podstawowym
sposobem zagospodarowania gruntów marginalnych dla rolnictwa, których powierzchnię szacuje się na 3,3 mln
ha. Na części tych gruntów już obecnie zrezygnowano z intensywnej gospodarki rolnej bądź występuje ich
odłogowanie. „Krajowy program zwiększenia lesistości” przyjęty przez Radę Ministrów 23 czerwca 1995 r.
przewiduje zalesienie do 2020 r. około 700 tys. ha gruntów, a w dalszej perspektywie – łącznie 1500 tys. ha.
Według Raportu o Stanie Lasów w Polsce [2004], w strukturze lasów dominują bory, występujące na 57,6%
powierzchni leśnej. Bogatsze siedliska lasów mieszanych i liściastych zajmują 42,4%, w tym wilgotne łęgi i
olsy, czyli siedliska semihydrogeniczne stanowią 3,9% powierzchni leśnych. W składzie gatunkowym polskich
lasów dominują gatunki iglaste (75,8% powierzchni lasów i 78,3% ich miąższości), głównie sosna (łącznie z
modrzewiem zajmująca 67,6% powierzchni). W strukturze wiekowej lasu dominują drzewostany II (21-40 lat) i
III (41-60 lat) klasy wieku, zajmujące odpowiednio 21,2% i 24,0% powierzchni. Największy udział w
wielkościach zasobów drzewnych mają łącznie drzewostany w wieku 41-60 i 61-80 lat. Ich powierzchnia
wynosi odpowiednio 24,0% i 17,8% ogólnej powierzchni lasów. Drzewostany powyżej 100 lat w PGL Lasy
Państwowe zajmują powierzchnię 8,4%, co odpowiada 13,4% miąższości zasobów drzewnych. Wzrost zasobów
drzewnych jest wynikiem realizacji zasady trwałości lasów i zwiększania ich zasobów dla pozyskiwania drewna
w Lasach Państwowych. W lasach administrowanym przez PGL Lasy Państwowe przeciętny wiek
drzewostanów wynosi 60 lat, gdy w lasach prywatnych tylko 40.
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Zasady polityki leśnej są ujęte w
podstawowych dokumentach :
Rezolucja Parlamentu Europejskiego
w sprawie strategii leśnictwa Unii
Europejskiej – 1997;
Zasady leśne uchwalone podczas
konferencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych ,,Środowisko i
Rozwój”, Rio de Janeiro – 1992.
Polityka Leśna Państwa – 1997.
Udział lasów niepaństwowych
w ogólnej powierzchni leśnej
województw (wg ZBiSIP IBL)
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Lasy komunalne Zielonej Góry, na tle ogólnej gospodarki leśnej w regionie wypadają źle. Wynika to głównie
z ogromnej antropopresji wobec obszarów leśnych – użytkowanie lasu niezgodnie z zasadami równowagi
przyrodniczej, zaśmiecenie, wandalizm oraz niejednolitości administracyjnej – przeplecenie powierzchni
miejskich i będących w gestii Nadleśnictw.
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Surowce mineralne
Rozkład złóż większości
surowców mineralnych w Polsce
jest nierównomierny, co decyduje
o powstawaniu konglomeracji
miejsko-przemysłowych.
Decydująca o formach
wykorzystania powierzchni ziemi
w tych rejonach jest technologia
wydobycia – odkrywkowe,
wgłębne. Nawet ten sam surowiec
może być wydobywany obydwoma
metodami, z widocznymi skutkami
dla terenów – np. węgiel brunatny
w Okręgu Konińskim,
Turoszowskim i w Zielonej Górze.
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ZASOBY PRZYRODNICZE
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ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Od roku 1990 obserwuje się
znaczącą poprawę stanu sanitarnego
powietrza nad Polską. Eliminacja
wielu przedsiębiorstw
przemysłowych emitujących
zanieczyszczenia do atmosfery z
jednej strony, z drugiej zaś
intensyfikacja inwestycji
związanych z ochroną atmosfery
spowodowały, że w ciągu ostatnich
15 lat ograniczenie emisji pyłu do
atmosfery w stosunku do 1988 roku
wyniosło 92%, zaś gazów o blisko
40%.
Wśród zanieczyszczeń gazowych
redukcja dwutlenku siarki wyniosła
57,9%, dwutlenku węgla 50,5%.
Zwiększyła się również średnia
skuteczność urządzeń odpylających
w polskiej energetyce, która wynosi
obecnie 99,5%.
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Rozkład stężeń średniorocznych
dwutlenku siarki w powietrzu na
obszarze Zielonej Góry (na podstawie
badań z pasywnym poborem próbek)

Rozkład stężeń średniorocznych
dwutlenku azotu w powietrzu na
obszarze Zielonej Góry (na podstawie
badań z pasywnym poborem próbek)
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Odpady
Postęp w zagospodarowaniu odpadów jest znacznie mniejszy niż w ochronie atmosfery i ochronie wód.
Dopiero wprowadzenie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
18 września 2001 roku, z późn. zm.) stworzyło podstawy prawne działań mających na celu poprawę gospodarki
odpadami. Do początku XXI wieku, pomimo spadku produkcji odpadów w Polsce z 460 t odpadów na 1 km 2 w
roku 1990 do 401 t na 1 km2 w 2000 roku, wzrastała ilość odpadów składowanych. Według stanu na koniec
grudnia 2000 roku wielkość zgromadzonych odpadów, z wyłączeniem komunalnych, w Polsce wyniosła 2,01
mld ton. W roku 2004 wielkość nagromadzonych odpadów,
z wyłączeniem komunalnych, wynosiła 1,75 mld ton,
przy rocznej produkcji 134 mln ton. Szacuje się, że łączna
ilość odpadów wytworzonych w Polsce wynosić będzie:
w 2010 r. — 145, 3 mln ton,
w 2014 r. — 172 mln ton.
Szczególną kategorię stanowią odpady,
związane z przemysłem wydobywczym.
Chociaż przestrzennie ich zasięg jest
ograniczony, to dla regionów, w których
działalność górnicza ma miejsce, jest on
bardzo istotny. Dotyczy to przede wszystkim
odpadów powstających przy płukaniu
i oczyszczaniu kopalin (województwo śląskie
– 29,5 mln ton w roku 2004) oraz odpadów
z flotacyjnego wzbogacania rud metali
nieżelaznych (województwo dolnośląskie
– 28,5 mln ton w roku 2004).
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10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów (z wyłączeniem
pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
54,42 Mg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów 9841,13 Mg
17 01 02 Gruz ceglany 281,29 Mg
17 01 03 Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia 11,03 Mg
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
4840,68 Mg
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03
2219,28 Mg
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 2142,66 Mg
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
1277,60 Mg
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Hałas
Na wzrost hałasu w Polsce decydujący wpływ ma niezwykle dynamiczny rozwój motoryzacji przy złym
stanie nawierzchni dróg i pojazdów samochodowych (ogromny import wyeksploataowanych pojazdów).
Wielokrotnie wzrosło natężenie przewozów towarowych i osobowych transportem samochodowym, zarówno
ze względu na wzmożony ruch lokalny, jak również ruch tranzytowy w komunikacji międzynarodowej.
Szacuje sie, że w zasięgu uciążliwego oddziaływania hałasem drogowym w Polsce znajduje sie około 15 mln
osób. Prognozy ruchu wskazują, że należy liczyć sie z dalszym wzrostem natężenia ruchu. Ocenia się, że
pozytywny wpływ na klimat akustyczny będzie miał program budowy autostrad. Korzystne efekty powinna
przynieść również budowa obwodnic wokół miast, przez które obecnie przechodzą ważniejsze trasy
tranzytowe.
Zagrożenie hałasem kolejowym jest znacznie mniejsze i obejmuje nieco ponad 1 mln mieszkańców Polski.
Jego dalsze zmniejszenie jest możliwe poprzez realizacje programów modernizacji linii kolejowych. W
trakcie ich modernizacji należy uwzględnić stosowanie różnorodnych środków ochrony akustycznej np.
ekranów akustycznych wzdłuż torowisk.
W otoczeniu lotnisk cywilnych i wojskowych obserwowane są obszary o dużym stopniu zagrożenia hałasem.
Spodziewać się należy w kolejnych latach rozwoju transportu lotniczego i tym samym narastania zagrożenia
hałasem lotniczym. Zagrożenie hałasem sygnalizują również mapy akustyczne opracowane dla większości
lotnisk cywilnych w Polsce.
Niekorzystnym zjawiskiem spowodowanym przez restrukturyzację gospodarki, z punktu widzenia ochrony
przed hałasem, jest powstawanie obiektów o relatywnie niskiej emisji akustycznej, które przez fakt
lokalizowania ich coraz bliżej zabudowy mieszkaniowej, pomimo zastosowania nowoczesnych urządzeń,
powodują ponadnormatywna emisje hałasu do środowiska. Według badan CBOP w sierpniu 2003 roku 46%
respondentów odpowiedziało, że niepokoi ich uciążliwy hałas w miejscu zamieszkania.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

© Andrzej GREINERT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

SIEĆ DROGOWA

Drogi kołowe
Rozwój dróg postępuje za rozwojem osad
ludzkich, ale także ten rozwój stymuluje. Jest
to zjawisko obserwowane od pierwszych
okresów osiadania grup ludzkich aż do dnia
dzisiejszego. Duże znaczenie miało i ma w
tym zakresie sytuowanie głównej sieci dróg
(współcześnie autostrad i dróg szybkiego
ruchu). Pamiętać należy, że w sytuacji Polski
położenie nacisku na „osie drogowe” oznacza
również zaniedbanie dróg pozostałych.
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SIEĆ DROGOWA
Drogi kolejowe
Od początku powstania transportu kolejowego, ten rodzaj transportu okazał się ogromnym stymulatorem
zmian w kształtowaniu przestrzeni. Ukształtowały się dwa „światy” – obszary połączone koleją wraz z
węzłami w postaci dworców oraz obszary ominięte przez sieć. Te drugie bardzo szybko okazały się
upadającymi, z ominięciem tych o bardzo dobrych warunkach rolniczych.
Do połowy XX wieku transport kolejowy wiódł prym w transporcie towarowym, co przyczyniło się do
rozwoju przemysłu – także Zielonej Góry. Obecnie część towarów przejął transport drogowy, pamiętać należy
jednak, że w dużej mierze nie dotyczy to transportu mas – np. surowców mineralnych (poza materiałami
budowlanymi).
Rozwój, czy utrzymanie linii kolejowych, ma też wymiar ekonomiczny – społeczność małych miast i wsi
staje się mniej mobilna w sytuacji zamknięcia szlaku kolejowego.
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Na rozwój sieci osadniczej wpływa
wiele czynników, począwszy od
przyrodniczych, skończywszy na
społecznych, ekonomicznych oraz
politycznych. Jeśli zastanowimy się nad
historią cywilizacji ludzkiej, to jest ona
w dużej mierze nacechowana
powstawaniem i rozbudową miast.
Obecnie proces ten ma inną skalę,
a tym samym inne konsekwencje.
Tereny zabudowane to już nie arena
zdarzeń łatwych do uchwycenia –
to przeplecione elementy przestrzenne,
obecne dokoła nas.
W Polsce są 884 miasta, z czego 18 liczy powyżej 200 tys.
mieszkańców i mieszka w nich 35% ludności miejskiej.
O strukturze przestrzennej decydują więc miasta małe (do 20
tys. mieszkańców), które stanowią 75% (liczby miast z
wyłączeniem dużych) oraz miasta średnie (20-50 tys.
mieszkańców), których jest 15%. Polskie miasta składają się
z gigantycznych osiedli, które zaczynają rodzić coraz więcej
problemów: technicznych, ekonomicznych i społecznych.
Istnieje też problem rozlewania się miast.
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