
IV.3. OBSZARY WYSTĘPOWANIA UCIĄŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA    
PRZYRODNICZEGO 

 
Uciążliwości i zagrożenia środowiska przyrodniczego przedstawiono szczegółowo w 

rozdziałach II i III, gdzie opisano je jakościowo i ilościowo oraz zilustrowano kartograficznie. 
W części syntetycznej ukazano tylko obszary o największej uciążliwości i zagrożeniu 
środowiska przyrodniczego w województwie śląskim. Na mapę nr IV. 3/1 naniesiono 
następujące obszary: 
 
1. Obszary nadmiernie zanieczyszczone:  

- gleby bardzo silnie i silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi, 
- grunty antropogeniczne, 
- wody podziemne nie odpowiadające normom i III klasy jakości (wody podziemne 

zanieczyszczone), 
- wody powierzchniowe nie odpowiadające normom i III klasy czystości (w roku 

2001),  
- strefy jakości powietrze atmosferycznego klasy C. 

 
2. Główne zbiorniki wód podziemnych o wysokim stopniu zagrożenia poziomu wodonośnego. 
  
3. Obszary degradacji geośrodowiska spowodowane eksploatacją kopalin i inną 
działalnością:  

- zapadliska, 
- leje depresyjne, 
- zalewiska, 
- zasięg ruchów górotworu, 
- tereny przeobrażeń stosunków wodnych,  
- tereny zdewastowane. 

  
4. Składowiska odpadów. 
 
5. Obszary zagrożone powodzią  i falą awaryjną. 
 
6. Obszary zagrożone osuwiskami ziemnymi. 
 
7. System transportowy (główny układ komunikacyjny drogowy i kolejowy) istniejący. 
 
8. Strefy lichenoindykacyjne: 

- strefa bardzo silnej i silnej degradacji warunków ekologicznych. 
 
 

Ogółem wydzielone obszary największej uciążliwości i zagrożenia środowiska zajmują 
sumarycznie powierzchnię większą, niż powierzchnia województwa. Po pominięciu 
powierzchni się nakładających, obszary te obejmują około 70% powierzchni województwa. 

Obszary nadmiernie zanieczyszczone występują na powierzchni około 285400 ha (ok. 
23% pow. województwa). Koncentrują się one w obrębie aglomeracji katowickiej, 
częstochowskiej, rybnickiej i wokół Bielska-Białej. 

Obszary GZWP o wysokim stopniu zagrożenia użytkowego występują w północnej         
i środkowej części województwa, zajmując około 532000 ha powierzchni (ok. 43%).   

Obszary degradacji geośrodowiska spowodowane eksploatacją kopalin i inną 
działalnością zajmują około 382000 ha, co stanowi ok. 31 % powierzchni województwa. Ich 
lokalizacja jest podobna, jak obszarów nadmiernie zanieczyszczonych. 

Odpady w województwie śląskim składowane są na powierzchni ponad 3100 ha (0,2% 
powierzchni województwa). Składowiska koncentrują się w obrębie i w okolicy dużych miast. 
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Obszary zagrożone powodzią i falą awaryjną występują na powierzchni około 80400 
ha (ok. 7%) i zlokalizowane są w dolinach większych rzek oraz poniżej sztucznych 
zbiorników wodnych. 

Obszary zagrożone osuwiskami występują niemal wyłącznie w górskiej części 
województwa i zajmują szacunkowo 108000 ha powierzchni (ok. 1%). 

Dużą uciążliwością (emisja hałasu i spalin) jest istniejący główny układ komunikacyjny. 
Na terenie województwa ma on łączna długość około 4270 km, tereny komunikacyjne 
zajmują łącznie 50354 ha (4,1% powierzchni województwa), w tym 1770 km to koleje (9441 
ha; 0,8%) a 2500 km to drogi (39620 ha; 3,2%). 

Syntetyczną ilustracją stanu warunków ekologicznych są strefy degradacji, wyznaczone 
metodą lichenoindykacyjną. Strefy bardzo silnej i silnej degradacji warunków ekologicznych 
zajmują łącznie około 148000 ha, co stanowi około 12% powierzchni województwa 
śląskiego.    

Potencjalnym zagrożeniem środowiska są udokumentowane złoża surowców 
kopalnych, które w województwie śląskim występują na powierzchni ponad 200000 ha 
(ponad 16%). 
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