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Infrastruktura komunalna i ochrony środowiska w Polsce
Określenie infrastruktura, niezależnie
od dziedziny życia w której znajduje zastosowanie, oznacza zbiór obiektów,
urządzeń czy instytucji stanowiących fundament, bez którego nie jest możliwe ani
stworzenie, ani funkcjonowanie, ani rozwój jakiegokolwiek systemu gospodarczego czy społecznego [Sadowy 2006]. Odnosząc się do łacińskiego źródłosłowu,
termin infrastruktura oznacza podstawę
określonego układu. W nawiązaniu do tego układu infrastruktura spełnia szereg
funkcji [Wojewódzka 2010]. Szczególnie
ważną funkcją infrastruktury komunalnej
jest funkcja usługowa, która sprowadza
się do sprawnej obsługi zarówno mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych,
instytucji znajdujących się na danym terenie. Infrastruktura komunalna w aspekcie ilościowym i jakościowym decyduje
o warunkach życia ludności. Podnosi
konkurencyjność danego terenu w stosunku do innych i decyduje o jego atrakcyjności jako potencjalnego miejsca zamieszkania bądź lokalizacji działalności
gospodarczej.

równaniu do roku 1999, a o 9 km w odniesieniu do 2004 roku. Wzrost wskaźnika w latach 2004-2009, wyższy niż
średni dla Polski, odnotowano w województwie mazowieckim, śląskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, święto krzy skim, war miń sko -ma zur skim
i pomorskim. W 2009 roku gęstość sieci wodociągowej była zdecydowanie
najwyższa w województwie śląskim

razy więcej niż w 2004 roku (tabela 2).
Zdecydowanie najwyższy wzrost miał
miejsce w województwach: podkarpackim, opolskim, małopolskim, kujaw sko -po mor skim, wiel ko pol skim
i świętokrzyskim. Nasycenie siecią kanalizacyjną w Polsce w roku 2009 wynosiło 32 km na 100 km2. Zdecydowanie najwyższe było w województwie
śląskim oraz podkarpackim i małopol-

Tab. 1. Zmiany długości sieci wodociągowej w Polsce w latach 1999-2009.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
W latach 1999-2009 odnotowano znaczący wzrost długości sieci wodociągowej w Polsce. Sieć wodociągowa w 2009
roku miała długość ponad 267 300 km
i była o nieco ponad 31% dłuższa niż
w 1999 roku (tabela 1). W latach 20042009 dy na mi ka wzro stu by ła nie co
mniejsza i wynosiła prawie 12%. Relatywnie w największym stopniu długość sieci wodociągowej zwiększyła się w latach
1999-2009 w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim i pomorskim. Biorąc pod uwa gę na sy ce nie sie cią
wodociągową określone długością sieci wodociągowej jaka przypada na 100
km2 powierzchni można stwierdzić, że
wynosiła ona w Polsce w 2009 roku 85,5 km i wzrosła o 20,4 km w po-
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

(161,1), a najniższa w województwie zachodniopomorskim (39,1 km na 100
km2). Poza tym, oprócz województwa
śląskiego wyższe wskaźniki, niż średnia
w kraju, notowano w województwach:
kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim
i wielkopolskim.
Podobnie, jak w przypadku sieci wodociągowej, również długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się znacznie
w ciągu ostatnich 10 lat. Długość sieci
kanalizacyjnej w 2009 roku w Polsce
to 100 200 km, co stanowi ponad 2,14

skim. W tych trzech województwach nastąpił największy wzrost wskaźnika gęstości sieci kanalizacyjnej. Najmniejsze
nasycenie siecią było w województwach: podlaskim, lubelskim, lubuskim
i warmińsko-mazurskim (poniżej 20 km
na 100 km2).
Analizując sieć wodociągową i kanalizacyjną w przekroju województw należy
zwrócić uwagę na dysproporcje w podziale na miasto i wieś. Otóż w miastach sieć
wodociągowa dla Polski w 2009 roku
to 280,1 km na 100 km2, podczas gdy na
wsi tylko 71,2 km na 100 km2.
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Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Artykuł recenzowany (przyp. red.).
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Z kolei wskaźnik gęstości sieci kanalizacyjnej w miastach wynosił w 2009 roku 232,4 km na 100 km2, a na wsi 17,3 km
na 100 km2.
Sieć rozdzielcza gazowa w km na 100
km2 w Polsce, według danych za rok 2009,
to 35,9 km, co stanowi wzrost o 3,3 km
w stosunku do roku 2004. W województwie małopolskim i śląskim sieć jest stosunkowo najgęstsza, wskaźnik wynosi
odpowiednio 135,6 km i 117 km na 100
km2 w 2009 roku. Najmniejszą wartość
wskaźnika odnotowano w województwie podlaskim (4,7 km na 100 km2).
Świadczy to o dużych dysproporcjach
w tym względzie w skali całego kraju. Istotne są również różnice w gęstości sieci gazowej w podziale na miasto i wieś.
W przypadku miast nasycenie siecią gazową wyniosło 239,5 km na 100 km2, a na
wsi tylko 21 km na 100 km2.

Tab. 2. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej w Polsce w latach 1999-2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tab. 3. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w %.

Mimo ewidentnych różnic w gęstości
poszczególnych rodzajów sieci pomiędzy
miastem a wsią obserwuje się poprawę
wskaźnika. Zmiana (wzrost) wartości
wskaźnika gęstości sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i gazowej na wsi w latach 2004-2009 wyniosła w Polsce odpowiednio 7,6, 6,2 i 2 km na 100 km2.

Infrastruktura ochrony środowiska
Scharakteryzowano liczbę komunalnych oczyszczalni ścieków w podziale na
miasto i wieś. Analizie poddano również
liczbę ludności jaka z nich korzysta.
Przedstawiono nakłady na komunalne
oczyszczalnie ścieków z uwzględnieniem zachodzących tendencji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tab. 4. Zmiany liczby komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce w latach 1999-2009.

Odsetek ludności ogółem korzystającej
z oczyszczalni wynosił w Polsce w 2009
roku 64,2% (tabela 3). Oznacza to wzrost
o 12,7 pkt % w porównaniu do 1999 roku. Największy odsetek stwierdzono
w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, śląskim i kujawsko-pomorskim. Najmniejszy odsetek odnotowano
w 2009 roku w województwie mazowieckim. Na wsi według danych za 2009 rok
jedynie 18,4% ludności korzysta z oczyszczalni ścieków – najwyższy odsetek Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i podkarpackim. W stosunku
W Polsce w 2009 roku było 4 336 sztuk by o 452 sztuki, czyli o 11,6%. Natomiast
do 1999 roku odnotowano wzrost tego przemysłowych i komunalnych oczysz- w porównaniu do 2004 roku ich liczba
wskaźnika o 18,4 pkt %, podczas gdy czalni ścieków ogółem. W stosunku do wzrosła o 122 sztuki, to jest tylko o 2,9%.
w mieście o 10,1 pkt %.
roku 1999 odnotowano wzrost ich licz- Liczba ludności korzystająca z oczyszczal-
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W przekroju województw (rysunek 1),
najwięcej komunalnych oczyszczalni ścieków jest w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i lubelskim (prawie 36% wszystkich
w kraju). Najmniej komunalnych oczyszczalni ścieków (poniżej 100) funkcjonowało w województwach: opolskim i lubuskim. Największy przyrost ich liczby
w okresie 1999-2009 stwierdzono w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Jedynie
w województwie pomorskim w 2009 roku zanotowano niewielki spadek ich
liczby w porównaniu z rokiem 2004.

Rys. 1. Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków w przekroju województw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

ni ścieków miejskich i wiejskich zwiększyła się w 2009 roku (24,5 mln osób) o ponad 1,23 razy w odniesieniu do roku 1999, kiedy to wynosiła 19,9 mln osób.
Wśród komunalnych oczyszczalni ścieków dominują oczyszczalnie biologiczne,
które w 2009 roku stanowiły 72,2%.
Jeżeli chodzi o komunalne oczyszczalnie ścieków w Polsce w latach 1999-2009,
to ich liczba z roku na rok systematycznie rośnie, choć tempo wzrostu jest
różne (tabela 4). Ich liczba w 2009 roku
wynosiła 3 153, czyli było ich nieco ponad 1,4 razy więcej niż w 1999 roku.

W Polsce nakłady w 2009 roku wynosiły prawie 1 451 mln zł (tabela 5). Najwyższe były w roku 1999, a najniższe
w 2003. Podlegały ciągłym zmianom

Tab. 5. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według kierunków inwestowania w Polsce – oczyszczalnie komunalne (mln zł).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rys. 2. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według kierunków inwestowania według województw – oczyszczalnie komunalne (mln zł). Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Tab. 6. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej według kierunków inwestowania w Polsce – na 1 komunalną oczyszczalnię (tys. zł).

przez samorządy polityki rozwoju. Należy pamiętać jednak, że infrastruktura może prawidłowo pełnić swoje funkcje, zarówno te o charakterze gospodarczym,
jak i społecznym pod warunkiem zapewnienia jej kompleksowego rozwoju, który powinien wyprzedzać rozwój innych
dziedzin gospodarki.

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano stan wybranych elementów infrastruktury komunalnej i infrastruktury związanej z ochroną śro do wi ska. Do ko na no ana li zy
porównawczej według województw z wykorzystaniem Banku Danych Lokalnych
GUS. Zakres czasowy prowadzonych
analiz to lata 1999-2009.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

i trudno wskazać na prawidłowości rzą- w 2009 roku w stosunku do 2004 roku
dzące tymi zmianami.
osiągnęło województwo dolnośląskie,
a największy spadek zanotowało wojeNie występuje żadna prawidłowość wództwo warmińsko-mazurskie. W zew poszczególnych województwach w ana- stawieniu nakładów, w przeliczeniu
lizowanych latach jeżeli chodzi o wzrost na 1 oczyszczalnię ścieków w ujęciu wonakładów na oczyszczalnie komunalne (ry- jewództw w roku 2004 i 1999, widać
sunek 2). Największe nakłady w 2009 ro- istotne zmiany w pozycjach poszczególku poniesiono w województwach śląskim, nych województw w porównaniu do romazowieckim, małopolskim i wielkopol- ku 2009.
skim, a najmniejsze w województwach
warmińsko-mazurskim, podlaskim, opol- Zakończenie
skim, lubuskim, lubelskim, świętokrzyskim
i podkarpackim (jedyne z wymienionych
W nawiązaniu do zaprezentowanej
gdzie była tendencja wzrostowa w anali- analizy materiału empirycznego można
zowanym okresie). Należy zwrócić uwa- stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat w Polgę, że wymieniono w tej grupie wszyst- sce obserwuje się znaczącą poprawę
kie województwa Polski Wschodniej. w zakresie infrastruktury komunalnej,
Drugim województwem, gdzie obser- co ma wpływ na poprawę jakości życia
wuje się z roku na rok wzrost nakładów, ludności oraz na stan środowiska naturaljest województwo mazowieckie. Na uwa- nego. Wyraźny postęp w rozwoju infragę zasługują również wielkopolskie i dol- struktury komunalnej, polegający na bunośląskie z bardzo wysokimi nakładami dowie nowych sieci bądź modernizacji już
w 1999 roku (w przypadku wielkopolskie- istniejących, nastąpił w efekcie dostępu
go związane jest to z największą spośród do środków finansowych przedakcesyjwszystkich województw liczbą oczyszczal- nych i jest kontynuowany z wykorzystani komunalnych w 2009 roku).
niem funduszy strukturalnych. Szczególnie temat aktualny jest na wsi, gdzie
Średnio na 1 komunalną oczyszczal- zaniedbania w budowie infrastruktury konię ścieków w Polsce w 2009 roku po- munalnej były szczególnie duże i stanonoszono w 2009 roku nakłady w wyso- wiły barierę rozwoju.
kości 460 170 zł (tabela 6). Najwyższe
Znaczny wzrost przede wszystkim dłubyły w województwach: śląskim i kujawsko -po mor skim, a naj niż sze (po ni - gości sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
żej 100 000 zł) w województwach: poprawa wskaźników gęstości sieci oraz
warmińsko-mazurskim, podlaskim i lu- zwiększenie liczby komunalnych oczyszbelskim. Największą poprawę pozycji czalni ścieków to efekty prowadzonej

Analiza materiału empirycznego, pozwoliła stwierdzić, że w ciągu ostatnich
lat w Polsce obserwuje się znaczącą poprawę w zakresie infrastruktury komunalnej, co ma wpływ na poprawę jakości życia ludności oraz na stan środowiska
naturalnego.

Municipal and environmental
protection infrastructure in Poland
Summary
The article describes the level of selected elements of urban infrastructure and
infrastructure related to environmental
protection. Based on Local Data Bank
prepared by CSO comparative analysis
by voivodships was performed. Time range of analysis covers the years 19992009. An analysis of empirical material
revealed that in recent years in Poland
there is a considerable improvement in
the infrastructure. It entails improvement
of the quality of life and the environment
upgrade.
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