
Zanieczyszczeniom 
wody i powietrza w 

powiecie świdnickim!



Zanieczyszczenie wód

Jednym z podstawowych 

czynników wpływających na 
jakość wód powierzchniowych są 

zanieczyszczenia zawarte w 

ściekach komunalnych i 

przemysłowych.

Największą ilość ścieków wymagających 

oczyszczenia odprowadzono z terenu 
miasta Lublin (55,2%) oraz powiatów: 

puławskiego (22,0%) i łęczyńskiego 

(9,9%). Najmniejsza ilość ścieków 
odprowadzona została z terenu powiatu 

janowskiego (1,1%), parczewskiego 
(0,8%) oraz chełmskiego (0,8%)

Ilość odprowadzonych ścieków z terenu powiatów 
województwa lubelskiego w 2014 r. (źródło: GUS)

Nasz powiat - świdnicki -
odprowadza ok. 3,2% 

zanieczyszczeń. Co prawda, 
w porównaniu do powiatu 
puławskiego jest to mało, 

ale to nie jest argument, 
aby nie dbać o nasze 

środowisko!



Zanieczyszczenie wód

Kolejnym czynnikiem 
zanieczyszczenia wód jest 

nielegalne wyrzucanie śmieci 
w kompleksy wodne.

Niestety jest to nie 
rzadkie zjawisko. 

Ludzie nie zdają sobie 
sprawy jakie szkody 
czynią nie tylko dla 

siebie, ale i dla 
środowiska.

Art. 182 KK
§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, 

powietrze lub powierzchnię ziemi 

substancją albo promieniowaniem 
jonizującym w takiej ilości lub w 

takiej postaci, że może to zagrozić 
życiu lub zdrowiu człowieka lub 

spowodować istotne obniżenie jakości 

wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w 

świecie roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.rzeka Sławka (Krzesimów, Mełgiew)



Przyczyn można 
wymieniać wiele...

…I tak samo wiele jest 
katastrofalnych skutków



Skutki

Substancje zanieczyszczające 

wody powierzchniowe powodują 
zmianę jej smaku oraz 

zmętnienie. Wpływa to 

negatywnie na jakość wody i 
zdatność do spożycia. Zawarte w 

wodzie mikroorganizmy mogą 
powodować silne zatrucia 

pokarmowe.

W miarę wzrostu stężeń
substancji

zanieczyszczających
wody, zmniejsza się ilość

ryb w zbiornikach
wodnych.



Z zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych związane 

jest zjawisko EUTROFIZACJI. Jest 
to proces wzbogacania wód w 

zbiornikach wodnych 
pierwiastkami biogennymi (azot 

(N), fosfor (P) i inne) najczęściej w 
wyniku odprowadzania do nich 

nie oczyszczonych ścieków.

Skutki

Skutkami tego zjawiska jest

m. in.: rozwój glonów, które 
utrudniają dostęp do światła, 

wymieranie organizmów, 

brak tlenu w wodzie 
i zanieczyszczenie 

zbiorników substancjami 
organicznymi...



Skutki

Innym skutkiem eutrofiazji 
jest gromadzenie się mułu 

nad dnie zbiornika, co 
prowadzi do zmniejszenia 

jego głębokości.

Zbiornik może ulec 
przekształceniu w 

bagno lub torfowisko.



Jak z tym walczyć?

Budowanie nowych 
oczyszczalni 
ścieków oraz 
modernizacja 

starych

Racjonalne 
gospodarowanie 

wodą

Ograniczenie 
zanieczyszczeń 

wprowadzanych do wód

Stosowanie technologii 
o zamkniętym obiegu 

wody, bądź technologii 
wodoszczelnych



Zanieczyszczenie powietrza

Substancja 
zanieczyszczająca

Rok Średnie roczne 
stężenie 

substancji 
w µg/m3

Poziom 
dopuszczalny 

µg/m3

Dwutlenek 
siarki SO2

2004 1,6 (24 h) 125

Dwutlenek 
azotu NO2

2004 21,3 (rok) 40

Pył 
zawieszony 

PM 10

2004 18,7 (rok) 40

Benzen 2004 2,26 (rok) 5

Zestawienie wyników pomiarów substancji 

zanieczyszczających powiat świdnicki
(źródło: www.wios.lublin.pl )



Zanieczyszczenie powietrza

W dużej mierze branża 
transportowa, zakłady 

przemysłowe oraz 
elektrociepłownie emitują 

mnóstwo szkodliwych gazów...

Elektrociepłownia (Świdnik)

..Dlatego mieszkańcy dużych
miast odczuwają zanieczyszczenia

powietrza nie tylko w okresie zimowym, 
ale często także w okresie letnim. Mamy 
wówczas do czynienia ze smogiem typu

Los Angeles.



Zanieczyszczenie powietrza

Oprócz tego, za 
zanieczyszczenie 

powietrza w powiecie 
świdnickim 

odpowiadają także 
spalanie paliw 
kopalnianych,
motoryzacja i 

pożary, np. lasów
Pożar lasu (Pełczyn, Trawniki)



Tak samo jak przy 
zanieczyszczeniach wód -
przyczyn można wymieniać 
wiele...

…I tak samo – skutki są 
katastrofalne



Skutki

Jednym ze skutków zanieczyszczenia

powietrza jest kwaśny deszcz –
opad atmosferyczny o charakterze

kwasowym. Zawiera kwas siarkowy, 

powstały w atmosferze
zanieczyszczonej tlenkami siarki ze 

spalania zasiarczonego węgla
oraz kwas azotowypowstały z 

tlenków azotu.

Przyczynia się do zwiększenia
śmiertelności niemowląt i
osłabienia płuc, powoduje
zakwaszania rzek i jezior,
niszczenie flory i fauny,

degradację gleby, niszczenie
zabytków i architektury.

Pomnik Nieznanego

Żołnierza zniszczony
przez kwaśne

deszcze (Świdnik)



Skutki

Kolejnymi skutkami są

m. in.: zakwaszanie gleby
- dostarczanie przez kwaśne

deszcze substancji silnie

kwasowych do gleb
powoduje zachwianie

ich równowagi kwasowo -
zasadowej.

Smog –

zanieczyszczone powietrze
zawierające duże stężenia

pyłów i toksycznych gazów, 

których źródłem jest 
głównie motoryzacja i

przemysł.

Smog w Świdniku

Efekt cieplarniany –
powoduje wzrost

temperatury planety, w 
tym i ziemi. Efekt

wywołują gazy
atmosferyczne, zwane
gazami cieplarnianymi.



Jak z tym walczyć?

Instalowanie 
wydajnych filtrów 

kominowych.

Inwestowanie w 

ekologiczne środki
transportu i

modyfikacja już

Istniejących

Budowanie

izolacyjnych pasów
zieleni wokół

zakładów

przemysłowych

Wprowadzanie
odnawialnych
źródeł energii



Chrońmy nasz region –
nasze wspólne dobro!


