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Opracowanie sygnalne 

Ochrona środowiska w Kujawsko-Pomorskim  

 

 Powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. 

wyniosła 1797,1 tys. ha (5,7% ogólnej powierzchni Polski). 

Wyk.1.  Struktura powierzchni według kierunków wykorzystania (stan w dniu 1 stycznia 2016 r.) 

 
 
Wyk. 2. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 r. 

 
 

 

Ogólna powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych  

w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. wyniosła 571,4 tys. ha. Stanowiło  

to 31,8% powierzchni ogólnej województwa oraz 5,6% chronionej powierzchni Polski.  
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Tabl. 1. Oczyszczalnie ścieków w 2015 r. (stan w dniu 31 XII) 

W 2015 r. do wód powierzchniowych lub do ziemi odprowadzono 124,2 hm3 ścieków 

przemysłowych i komunalnych, w tym 118,9 hm3 wymagało oczyszczania (95,8%). Stanowiło to 5,6% 

ścieków wymagających oczyszczania w kraju.  

W 2015 r. za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza atmosferycznego  

w województwie kujawsko-pomorskim uznano 92 zakłady. Zakłady te wyemitowały 2,6 tys. ton 

zanieczyszczeń pyłowych (5,9% zanieczyszczeń pyłowych w kraju) i 51,5 tys. ton zanieczyszczeń 

gazowych (bez dwutlenku węgla; 3,2% zanieczyszczeń gazowych Polski). 

W województwie kujawsko-pomorskim wytworzono 3372,4 tys. ton odpadów  

(z wyłączeniem komunalnych). Ilość odpadów komunalnych powstałych w ciągu roku w wyniku 

działalności bytowo-gospodarczej ludności wyniosła 592,9 tys. ton, w tym 473,4 tys. ton to odpady 

powstające w gospodarstwach domowych (79,8% udziału). Odpady komunalne były wywożone  

na 25 czynnych kontrolowanych składowisk, które zajmowały łączną powierzchnię 156,0 ha. 

Tabl. 2. Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2014 r. 

W 2015 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie 

kujawsko-pomorskim wyniosły 807,1 mln zł i stanowiły 5,3% nakładów na środki trwałe służące 

ochronie środowiska w kraju i 5,8% ogółu wydatków inwestycyjnych w województwie. Nakłady na 

środki trwałe służące gospodarce wodnej poniesiono w kwocie 125,4 mln zł, co stanowiło 3,8% 

krajowych nakładów inwestycyjnych na ten cel i 0,9% ogółu wydatków inwestycyjnych 

w województwie. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Oczyszczalnie przemysłowe Oczyszczalnie komunalne 

liczba 
przepustowość  

w dam3/dobę 
liczba 

przepustowość 

w dam3/dobę 

Ogółem  ................................................................  48 449,2 137 443,2 

Mechaniczne  ........................................................  14 261,7 – x 

Chemiczne  ............................................................  3 37,5 – x 

Biologiczne  ...........................................................  30 132,8 104 72,4 

Z podwyższonym usuwaniem biogenów  ..............  1 17,2 33 370,9 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Odpady komunalne zebrane selektywnie 

ogółem 

w tym 

papier  

i tektura 
szkło 

tworzywa 

sztuczne 
metale tekstylia 

niebez- 

pieczne 

zużyte 

urządzenia 

elektrycz- 

ne i elek- 

troniczne 

wielkoga- 

barytowe 

biodegra- 

dowalne 

Ogółem w t  .......................  128043,8 8064,1 25609,1 15129,0 963,6 205,3 63,4 899,3 9770,9 52689,3 

w tym z gospodarstw 

domowych  ...................  115712,6 6463,0 23398,8 14026,7 876,6 197,8 59,3 657,7 9551,4 46975,5 



        Ochrona środowiska 

 

3 | S t r o n a  
 

Wyk. 3. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 r. 

 

 

 
 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 
 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat ochrony środowiska w naszym województwie  

znajdą Państwo w publikacji Urzędu pn.:  

Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r., 

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 24 listopada 2016 r. 
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