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W stępna odpowiedź władz miasta, udzie-

lona w 2003 roku, była pozytywna. 

Zapewniano, że realizacja tego pomysłu na-

stąpi z chwilą uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

al. Niepodległości. Dla realizacji takiej inwe-

stycji ważna jest lokalizacja. Klub propono-

wał tereny położone wzdłuż rzeki Zimnicy, 

w pobliżu centrum miasta (obok PKS-u). Su-

gerowaliśmy, aby projektowanie parku i jego 

tworzenie odbywało się przy dialogu i udzia-

le społecznym, co byłoby zgodne z ideą spo-

łeczeństwa obywatelskiego i przyczyniłoby 

się do jego zintegrowania. Zwracaliśmy rów-

nież uwagę na niskie koszty realizacji parku, 

przy założeniu, że społeczność lokalna była-

by współtwórcą tego zadania. Jak dotąd, nie 

odbyła się jednak żadna konsultacja władz 

ze społecznością Lubina na temat lokalizacji 

i zasad tworzenia Parku Pokoleń.

Władze miasta zapowiedziały natomiast 

utworzenie parku osiedlowego w innym miejscu, 

na obrzeżach Lubina. Wykonano nawet doku-

mentację projektową, ale charakter projektowa-

nego parku odbiega od idei Parku Pokoleń. Ro-

dzi się pytanie, dlaczego administracja lokalna 

unika dialogu społecznego, konsultacji społecz-

nych. Dlaczego nie dopuszcza społeczności do 

udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach 

żywotnych dla tejże społeczności?

O  skutkach braku dialogu społecznego dys-

kutowano podczas międzynarodowych 

warsztatów we Wrocławiu, w grudniu 2004 r. 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, 

organizator międzynarodowej konferencji na 

temat „Udział społeczeństwa w zrównoważo-

nym rozwoju lokalnym” , zaprosił wszystkie 

gminy i powiaty województwa dolnośląskie-

go. Niestety, ani władze powiatu, ani miasta 

Lubina nie uznały za stosowne wydelegować 

chociażby po jednym pracowniku z wydziału 

ochrony środowiska. W konferencji tej bra-

ło udział tylko czterech członków Koła PKE 

OD w Lubinie.

Była to interesująca konferencja, gdyż 

praktycznie uzmysławiała jak należy budo-

wać społeczeństwo obywatelskie na przykła-

dzie doświadczeń państw Unii Europejskiej. 

Przedstawiciel Niemiec w swoim wystąpieniu 

szczegółowo przedstawił cały proces tworze-

nia planu zagospodarowania placu osiedlowe-

go w Berlinie przy partycypacji społecznej. 

Na pierwszym etapie podejmowania decyzji 

o przeobrażeniu placu osiedlowego przepro-

wadzono analizę przyczyn spadku frekwencji 

wyborczej o 42–55 % w 2004 r. w wyborach 

samorządowych w Niemczech. W jej wyniku 

stwierdzono, że jej przyczyną były głównie 

aktualne wydarzenia polityczne i zachowania 

polityków (według 80% ankietowanych). Na-

stępnym krokiem było wyznaczenie kryteriów 

partycypacji społecznej oraz wyznaczenie eta-

pów przeobrażenia placu osiedlowego:

– wywiady z użytkownikami placu,

– wywiady z przedsiębiorcami,

– zamieszczenie informacji o planowa-

nym przedsięwzięciu w gazecie osiedlowej 

i Internecie,

– spotkanie z jury obywatelskim,

– projektowanie placu osiedlowego „na 

żywo” przez mieszkańców osiedla,

– doręczenie mieszkańcom osiedla ulotek 

zapowiadających warsztaty projektowe,

– konsultacja z policją i miejskim urzę-

dem budownictwa,

– warsztaty projektowe (burza mózgów: 

„jak zwiększyć społeczną kontrolę i odpo-

wiedzialność za plac”),

– ustalenie priorytetów, wariantów użyt-

kowania placu (dzieci, psy),

– opracowanie wstępnej propozycji za-

gospodarowania placu,

– przedstawienie wstępnej propozycji 

uczestnikom warsztatów,

– uroczyste spotkanie z udziałem miej-

skiego urzędu budownictwa, w celu zapre-

zentowania wstępnej propozycji,

– konferencja prasowa.

P relegenci wrocławskich warsztatów pod-

kreślali, że każdy przypadek zaangażo-

wania obywateli może być przyczynkiem do 

wzmocnienia integracji społecznej, obywatel-

skiej i europejskiej. Po wysłuchaniu licznych 

wystąpień utwierdziliśmy się w przekonaniu, 

że droga do zbudowania społeczeństwa oby-

watelskiego w Polsce nawet nie jest w po-

wijakach. Mamy jednak nadzieję, że dobre 

doświadczenia państw unijnych zmobilizują 

nasze władze samorządowe do podobnych 

działań na rzecz idei stworzenia w Polsce 

społeczeństwa obywatelskiego. Nadzieja 

nasza jest tym bardziej zasadna, że udział 

społeczeństwa w procesach decyzyjnych sa-

morządów w sprawach środowiska to pod-

stawowy wymóg Unii Europejskiej, w której 

przecież już jesteśmy.

mgr Teresa Glonek

Koło PKE OD w Lubinie

W 2002 r. Koło PKE OD w Lubinie wystąpiło do Prezydenta Miasta z inicjatywą utworzenia Parku Pokoleń. Pomysł 

opierał się na założeniu, że park tworzony będzie przez mieszkańców z okazji ważnych w ich osobistym życiu wy-

darzeń. Okolicznościami do posadzenia pamiątkowego drzewa miałyby być np. narodziny dziecka, okrągłe rocznice 

urodzin, rozpoczęcie nauki w szkole, zawarcie związku małżeńskiego, przejście na emeryturę...

TERESA GLONEK

Czy w Lubinie powstanie Park Pokoleń?Czy w Lubinie powstanie Park Pokoleń?



FORUM EKOLOGICZNE

4 ZP 1(58)/2005

Wprowadzenie

Walory środowiska przyrodniczego, nie-

skażone gleby, czyste powietrze i wody, atrak-

cyjny krajobraz są wartościami, które należy 

chronić nie dla nich samych, ale głównie dlate-

go, że warunkują zdrowie fizyczne i psychicz-

ne człowieka. Ochrona środowiska, przyrody 

i krajobrazu wymaga wyrzeczeń i narzuca 

pewne ograniczenia. Konstytucja RP (art. 

31.1) przewiduje ograniczenia w zakresie ko-

rzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

(np. prawa własności), gdy są one konieczne 

m.in. dla ochrony środowiska. Ten podstawo-

wy dokument prawny RP ustala, że władze 

prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeń-

stwo ekologiczne współczesnym i przyszłym 

pokoleniom, i że ochrona środowiska jest obo-

wiązkiem władz publicznych (art. 74) oraz, 

że każdy jest obowiązany do dbałości o stan 

środowiska i ponosi odpowiedzialność za spo-

wodowanie jego pogorszenia (art. 86).

Planowanie przestrzenne ma decydujący 

wpływ na kształtowanie i degradację środo-

wiska. Zapisy w dokumentach planistycznych 

na długi okres, czasami setki lat, przesądzają 

o rodzaju zainwestowania danego terenu, de-

cydują gdzie i na jakie inwestycje będą mogły 

być wydane decyzje – pozwolenia na budo-

wę, jakie warunki będą musieli spełnić inwe-

storzy, by wybudować wymarzoną fabrykę, 

drogę lub osiedle mieszkaniowe. W planach 

przewiduje się tereny wskazane pod zalesie-

nie, wskazuje się tereny zalewowe, decyduje, 

które obszary będą chronione przed zabudo-

wą, gdzie urządzi się park lub teren sporto-

wy, a gdzie rolnicy będą mogli nadal upra-

wiać swoje pole. Dlatego też ważne jest, aby 

wszystkie dokumenty planistyczne sporządza-

ne były z uwzględnieniem walorów przyrod-

niczych i krajobrazowych oraz by uzyskały 

akceptację lokalnych społeczności.

Oczywiście, miejscowe plany zagospo-

darowania przestrzennego, strategie roz-

woju regionu i inne dokumenty planistycz-

ne sporządzają specjaliści w tym zakresie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale 

jest tu także miejsce dla każdego z miesz-

kańców. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska każdy ma prawo składania uwag 

i wniosków w postępowaniu prowadzonym 

z udziałem społeczeństwa (art. 31), a takim 

postępowaniem jest procedura planowania 

i lokalizacji obiektów.

KRYSTYNA HALADYN

To w jakim żyjemy otoczeniu, jakie jest środowisko w naszej gminie czy miejscowości w pewnym stopniu może zależeć 

od nas samych. Władza lokalna (samorząd), która decyduje o rozwoju gminy czy regionu, pochodzi z wyborów, a my 

sami decydujemy, kogo wybieramy na naszego reprezentanta. Nie jest to jedyny sposób na udział w podejmowaniu 

decyzji dotyczących naszego miejsca na ziemi. Ustrój demokratyczny, wprowadzony w Polsce w 1989 roku, daje nam 

prawo do bezpośredniego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Jest on wprawdzie jeszcze niedoskonały, 

ale nawet taki należy wykorzystać w celu ochrony środowiska i dla dobra społeczności lokalnej. Jednym z ważniejszych 

narzędzi ochrony środowiska jest planowanie przestrzenne. W artykule przedstawiono zakres problematyki środowi-

skowej w dokumentach planistycznych oraz możliwości udziału społecznego w procedurze planowania.

Partycypacja społeczna 
w planowaniu przestrzennym 

a ochrona środowiska (1)

Rozwój metropolii 
nie musi odbywać się
kosztem zieleni (Praga)

Rozwój metropolii 
nie musi odbywać się
kosztem zieleni (Praga)
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W ślad za nowymi aktami prawnymi 

w dziedzinie gospodarki przestrzennej, 

które pojawiły się w ostatnich dwóch la-

tach, podejmowane są przez samorządy lo-

kalne działania zmierzające do aktualizacji 

lub sporządzenia dokumentów planistycznych, 

szczególnie tych dotyczących całego obszaru 

gminy (plany ogólne zagospodarowania prze-

strzennego dla gmin utraciły swoją ważność 

z dniem 1 styczna 2004 roku), czyli studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy. Spróbujmy zatem 

przyjrzeć się jakie są możliwości ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu w plano-

waniu przestrzennym.

Zagadnienia ochrony 

środowiska w dokumentach 

planistycznych

Kształtowaniem i prowadzeniem polityki 

przestrzennej na terenie gminy, z wyjątkiem te-

renów wód morskich, terenów specjalnych (np. 

kolejowych) i wyłącznej strefy ekonomicznej, 

zajmują się organy gminy (samorząd lokalny). 

Jest to tzw. zadanie własne gminy. Realizacja 

tego zadania wymaga m.in. przygotowania do-

kumentów planistycznych, takich jak miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy. Plan miejscowy 

zagospodarowania przestrzennego zazwyczaj 

sporządza się dla fragmentu obszaru gminy. 

Czasem jest to powierzchnia o wielkości hek-

tara, ale może być też kilkadziesiąt hektarów 

(np. dzielnica miasta, obręb całej wsi). 

Natomiast w celu określenia polityki prze-

strzennej dla całej gminy sporządza się studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (studium). To opracowanie pla-

nistyczne nie jest prawem lokalnym (w prze-

ciwieństwie do planów miejscowych, które 

po uchwaleniu są aktami prawa lokalnego), 

spełnia jednak bardzo ważną rolę. Studium 

jest wiążącym dokumentem dla samorządu 

przy sporządzaniu planów miejscowych, to 

znaczy, że projekt planu, aby mógł zostać 

uchwalony, musi być zgodny ze studium. Tak 

więc, najważniejsze decyzje dotyczące doce-

lowego przeznaczenia terenu, kierunków za-

gospodarowania oraz użytkowania terenów 

dla całego obszaru gminy, zapadają na etapie 

sporządzenia studium. Przyjrzyjmy się zatem, 

w pierwszej kolejności, studium pod kątem 

możliwości ochrony środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska mówi, 

że podstawę do sporządzania i aktualizacji 

koncepcji przestrzennych zagospodarowa-

nia kraju, strategii rozwoju województwa, 

planów zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego, stanowią zasady 
zrównoważonego rozwoju i ochrony śro-
dowiska (art. 71). W koncepcji, strategiach, 

planach i studiach:

– określa się rozwiązania niezbędne do 

zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

zapewnienia ochrony przed zanieczyszcze-

niami oraz przywracania środowiska do wła-

ściwego stanu,

– ustala się warunki realizacji przedsię-

wzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych 

efektów w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto przeznaczenie i sposób zagospo-

darowania terenu powinny w jak największym 

stopniu zapewniać zachowanie jego walorów 

krajobrazowych.

Prawo ochrony środowiska wymaga, aby 

w studium zapewnione było utrzymanie rów-

nowagi przyrodniczej i racjonalna gospodar-

ka zasobami środowiska (art. 72) i w tym 

celu nakazuje:

– ustalanie programów racjonalnego wy-

korzystania powierzchni ziemi, w tym na te-
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„Blokowiska” – 
to podstawowa forma 
zabudowy mieszkaniowej 
lat 60, 70, 80. XX w. 
w Polsce (Wrocław)

„Blokowiska” – 
to podstawowa forma 
zabudowy mieszkaniowej 
lat 60, 70, 80. XX w. 
w Polsce (Wrocław)
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Osiedla jednorodzinne 
stwarzają dobre 

warunki życia 
dla człowieka (Holandia)

Osiedla jednorodzinne 
stwarzają dobre 

warunki życia 
dla człowieka (Holandia)



FORUM EKOLOGICZNE

6 ZP 1(58)/2005

renach eksploatacji złóż kopalin, i racjonal-

nego gospodarowania gruntami,

– uwzględnianie obszarów występowa-

nia złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych 

potrzeb eksploatacji tych złóż,

– zapewnianie kompleksowego rozwiązania 

problemów zabudowy miast i wsi, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 

odprowadzania ścieków, gospodarki odpada-

mi, systemów transportowych i komunikacji 

publicznej oraz urządzania i kształtowania 

terenów zieleni,

– uwzględnianie konieczności ochrony 

wód, gleby i ziemi przed zanieczyszcze-

niem w związku z prowadzeniem gospo-

darki rolnej,

– zapewnianie ochrony walorów krajo-

brazowych środowiska i warunków klima-

tycznych,

– uwzględnianie potrzeb w zakresie za-

pobiegania ruchom masowym ziemi i ich 

skutkom,

– uwzględnianie innych potrzeb w za-

kresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, 

ochrony przed hałasem, wibracjami i polem 

elektromagnetycznym.

W studium, przy określaniu struktury 

wykorzystania terenów i przeznaczaniu ich 

na poszczególne rodzaje zagospodarowa-

nia, należy:

– ustalić proporcje pozwalające na za-

chowanie lub przywrócenie na nich równo-

wagi przyrodniczej i prawidłowych warun-

ków życia;

– określić sposób zagospodarowania ob-

szarów zdegradowanych w wyniku działal-

ności człowieka, klęsk żywiołowych oraz 

ruchów masowych ziemi.

Podstawą do sprecyzowania powyższych 

wymagań w dokumentach planistycznych jest 

opracowanie ekofizjograficzne, zawierające 

charakterystykę poszczególnych elementów 

przyrodniczych na obszarze objętym studium 

i ich wzajemne powiązania.

Dokładny zakres opracowania studium pre-

cyzuje ustawa o planowaniu przestrzennym 

(z dnia 27 marca 2003 r.) oraz rozporządzenie 

ministra infrastruktury w sprawie zakresu pro-

jektu studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy (z dnia 

28 kwietnia 2004 r.). Ustawa (art. 9 i 10) mówi, 

że w studium uwzględnia się zasady określone 

w koncepcji przestrzennego zagospodarowa-

nia kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego wojewódz-

twa oraz strategii rozwoju gminy, a także uwa-

runkowania wynikające m.in. z:

– dotychczasowego przeznaczenia, zago-

spodarowania i uzbrojenia terenu;

– stanu środowiska, w tym stanu rolniczej 

i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;

– warunków i jakości życia mieszkańców, 

w tym ochrony ich zdrowia;

– występowania obiektów i terenów chro-

nionych;

– występowania obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych;

– występowania udokumentowanych złóż 

kopalin oraz zasobów wód podziemnych;

– występowania terenów górniczych;

– stanu systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej, w tym stopnia upo-

rządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami.

Studium powinno określać m.in.:

– kierunki zmian w strukturze przestrzen-

nej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

– kierunki i wskaźniki dotyczące zagospo-

darowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy;

– obszary oraz zasady ochrony środowi-

ska i jego zasobów, ochrony przyrody, kra-

jobrazu kulturowego i uzdrowisk;

– kierunki i zasady kształtowania rolni-

czej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

– obszary narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi i osuwania się mas ziemnych.

Studium określa także obszary, dla któ-

rych obowiązuje sporządzenie planu miej-

scowego (np. w oparciu o ustawę o ochronie 

przyrody), obszary dla których gmina za-

mierza sporządzić plan miejscowy, obszary 

wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 

rekultywacji, inne obszary problemowe, je-

śli takie występują.

Rozporządzenie w sprawie zakresu pro-

jektu studium mówi, że projekt studium po-

winien zawierać część określającą uwarunko-

wania (w formie graficznej i tekstowej) oraz 

część zawierającą kierunki zagospodarowa-

nia przestrzennego (rysunek i tekst). Ponad-

to powinny się w nim znaleźć uzasadnienia 

przyjętych rozwiązań oraz określenie wpły-

wu uwarunkowań (m.in. przyrodniczych) na 

ustalenie kierunków i zasad zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy.

W części tekstowej studium powinny zna-

leźć się także wymogi dotyczące stosowania 

standardów, w tym m.in. 

– ustalenia dotyczące kierunków zmian 

w strukturze przestrzennej gminy oraz w prze-

znaczeniu terenów powinny określać dopusz-

czalny zakres i ograniczenia tych zmian, a tak-

że zawierać wytyczne ich określania w pla-

nach miejscowych;

– ustalenia dotyczące kierunków i wskaź-

ników, odnoszących się do zagospodarowa-
Plac Poczdamski w Berlinie –
nowoczesne centrum przestrzeni społecznej
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nia oraz użytkowania terenów. Powinny one 

określać minimalne i maksymalne parametry 

i wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające 

wymogi ładu przestrzennego, zrównoważo-

nego rozwoju, wskazywać tereny do wyłą-

czenia spod zabudowy, a także zawierać wy-

tyczne określania tych wymagań w planach 

miejscowych;

– ustalenia dotyczące zasad ochrony śro-

dowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk – powinny 

zawierać wytyczne ich określania w planach 

miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony 

środowiska, obowiązujących ustaleń planów 

ochrony (ustanowionych np. dla parków na-

rodowych, rezerwatów przyrody czy parków 

krajobrazowych), a także uzdrowisk;

– ustalenia dotyczące kierunków i zasad 

kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej powinny określać obszary, 

w których planuje się zmianę przeznacze-

nia gruntów rolnych i leśnych na cele nie-

rolnicze i nieleśne.

Tak wyglądają zalecenia zawarte w usta-

wach i rozporządzeniach. Jak ten język praw-

niczy przełożyć na bardziej zrozumiały dla 

przeciętnego obywatela? Przede wszyst-

kim ważne jest, by planowanie przestrzen-

ne i gospodarka przestrzenna uwzględniały 

zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie 

z art. 3, pkt. 50 Prawa ochrony środowiska, 

przez zrównoważony rozwój rozumie się 

taki rozwój, „w którym następuje proces 
integracji działań politycznych, gospo-
darczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania możliwości za-
spokajania podstawowych potrzeb po-
szczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak 
i przyszłych pokoleń.”

Rola opracowań 

ekofizjograficznych

W zagospodarowaniu przestrzennym 

ważne jest zachowanie równowagi przy-

rodniczej i zapewnienie trwałości procesów 

przyrodniczych. Wszystkie ograniczenia dla 

rozwoju przestrzennego i warunki zachowa-

nia trwałości procesów przyrodniczych po-

winny wynikać z opracowania ekofizjogra-

ficznego, którego obowiązek sporządzenia 

wynika z art. 72 ust. 4 ustawy Prawo ochro-

ny środowiska. Szczegółowy zakres zawarto-

ści opracowania ekofizjograficznego zawiera 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

9 września 2002 r. w sprawie opracowań eko-

fizjograficznych. 

Tak więc, przy opracowaniu ekofizjogra-

fii należy wziąć pod uwagę m.in.:

– dostosowanie funkcji, struktury i inten-

sywności zagospodarowania przestrzennego 

do uwarunkowań przyrodniczych,

– zapewnienie trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych ,

– zapewnienie warunków odnawialności 

zasobów środowiska,

– eliminowanie lub ograniczenie zagro-

żeń i negatywnego oddziaływania na śro-

dowisko,

– ustalenie kierunków rekultywacji ob-

szarów zdegradowanych.

Część kartograficzna i opisowa opracowa-

nia ekofizjograficznego powinna zawierać:

1) rozpoznanie i charakterystykę stanu 

oraz funkcjonowania środowiska, w szcze-

gólności w odniesieniu do:

– poszczególnych elementów przyrodni-

czych i ich wzajemnych powiązań oraz pro-

cesów zachodzących w środowisku,

– dotychczasowych zmian w środowi-

sku,

– struktury przyrodniczej obszaru, w tym 

różnorodności biologicznej,

– powiązań przyrodniczych obszaru z jego 

szerszym otoczeniem,

– zasobów przyrodniczych i ich ochro-

ny prawnej,

– walorów krajobrazowych i ich ochro-

ny prawnej,

– jakości środowiska oraz jego zagrożeń 

wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń;

2) diagnozę stanu i funkcjonowania śro-

dowiska, a w szczególności:

– ocenę odporności środowiska na degra-

dację oraz zdolności do regeneracji,

– ocenę stanu ochrony i użytkowania za-

sobów przyrodniczych, w tym różnorodno-

ści biologicznej,

– ocenę stanu zachowania walorów kra-

jobrazowych oraz możliwości ich kształto-

wania,

– ocenę zgodności dotychczasowego użyt-

kowania i zagospodarowania obszaru z cecha-

mi i uwarunkowaniami przyrodniczymi,

– ocenę charakteru i intensywności zmian 

zachodzących w środowisku,

– ocenę stanu środowiska oraz jego za-

grożeń i możliwości ich ograniczenia.

Ponadto w opracowaniu ekofizjograficz-

nym powinny się znaleźć:

– wstępna prognoza dalszych zmian za-

chodzących w środowisku (określenie inten-

sywności i kierunku degradacji środowiska 

w wyniku dotychczasowego użytkowania 

i zagospodarowania terenu);

– tereny o przyrodniczych predyspozy-

cjach do kształtowania struktury funkcjonal-
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no-przestrzennej (wskazanie obszarów, które 

powinny pełnić przede wszystkim funkcje 

przyrodnicze);

– ocena przydatności środowiska (okre-

ślenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla 

różnych rodzajów użytkowania i form zago-

spodarowania obszaru). 

Ekofizjografia powinna wreszcie spre-

cyzować uwarunkowania w formie wnio-

sków z wcześniejszych analiz, prognoz 

i ocen. Uwarunkowania powinny odnosić 

się przede wszystkim do:

a) przydatności poszczególnych terenów 

dla rozwoju funkcji użytkowej (np. miesz-

kaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-re-

kreacyjnej, rolniczej, leśnej, uzdrowiskowej, 

komunikacyjnej), 

b) wskazania terenów, o wiodącej funkcji 

przyrodniczej (użytkowanie i zagospodarowa-

nie takich terenów powinno być podporząd-

kowane potrzebom zapewnienia prawidłowe-

go funkcjonowania środowiska i zachowania 

różnorodności biologicznej), 

c) ograniczeń wynikających z konieczności 

ochrony zasobów środowiska lub występowa-

nia uciążliwości i zagrożeń środowiska. 

Jak widać, prawne wymogi w zakresie 

opracowań ekofizjograficznych są bardzo sze-

rokie i szczegółowe. Od jakości tego opra-

cowania zależeć będą uwarunkowania dla 

rozwoju danego terenu, od jego komplekso-

wości i rzetelności zależy w dużym stopniu 

dalsza ochrona środowiska. Ekofizjografia 

przygotowywana jest zazwyczaj przez przy-

rodników, ale nie zawsze dysponują oni peł-

nymi informacjami, np. na temat walorów 

przyrodniczych danego terenu, występowa-

nia ciekawych roślin, podmokłości, gnież-

dżenia się chronionych gatunków ptaków. 

Teren ten znają lepiej mieszkańcy, którzy 

chcąc zachować walory przyrodnicze i kra-

jobrazowe powinni wnioskować do urzędu 

gminy o objęcie ochroną konkretnego tere-

nu. Powinna to być prawnie uznana forma 

ochrony przyrody, ewentualnie krajobrazu, 

przykładowo – użytek ekologiczny, rezerwat 

przyrody czy park krajobrazowy.

Inną formą działalności na rzecz ochrony 

środowiska jest składanie wniosków do planu 

miejscowego, aby cenne przyrodniczo tereny 

nie zostały przeznaczone pod zabudowę. Jak 

dotąd rzadko się zdarzają wnioski osób in-

dywidualnych dotyczące ochrony przyrody. 

Jeśli już ktoś zechce się pofatygować z wnio-

skiem do urzędu gminy, to zazwyczaj tylko po 

to, by zawnioskować (żądać), aby jego grunt 

przeznaczyć pod zabudowę, gdyż wtedy może 

zarobić na sprzedaży działek budowlanych. 

Taka postawa jest bardzo krótkowzroczna, 

dlatego, że nawet jeśli prywatne grunty zo-

staną przeznaczone pod zabudowę mieszka-

niową, może się okazać, że nowi mieszkańcy 

nie mają żadnych terenów parkowych czy lasu 

w pobliżu, a nawet nie mają szkoły dla swych 

dzieci bądź boisk. Jeśli jeszcze się okaże, że 

do najbliższego terenu rekreacyjnego jest kil-

kanaście kilometrów, a w najbliższym parku 

jest więcej ludzi niż drzew – jakość życia na 

osiedlu pogorszy się i jego mieszkańcy za-

czną szukać nowych terenów mieszkaniowych. 

Wymagania co do warunków zamieszkiwa-

nia są coraz wyższe i coraz bardziej liczy się 

zieleń, cisza, czyste powietrze, wyposażenie 

w usługi, ale też bliskość terenów sportowo-

rekreacyjnych i możliwość bezpośredniego 

kontaktu ze środowiskiem.

Udział społeczny 

na rzecz ochrony środowiska

Po podjęciu uchwały przez radę gmi-

ny o przystąpieniu do sporządzenia (lub 

aktualizacji) studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, wójt, burmistrz lub prezydent ma obo-

wiązek ogłoszenia, że gmina przystąpiła do 

sporządzenia studium i informuje, do kiedy 

można składać wnioski. Czas na składanie 

wniosków nie może być krótszy niż 21 dni 

(art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). Ogłoszenie o przystą-

pieniu do opracowania studium powinno być 

zamieszczone w lokalnej gazecie (wymaga 

to codziennego przeglądania gazety), może 

być wywieszone na tablicy przed siedzibą 

gminy, może być umieszczone na stronie in-

ternetowej danej gminy. Pisemne zawiado-

mienie otrzymują jedynie instytucje i urzę-

dy, które w późniejszym terminie uzgadniają 

i opiniują projekt studium. Tak więc, chęć 

uczestniczenia w procesie tworzenia doku-

mentu planistycznego wymaga sporo uwa-

gi (zainteresowania), gdyż trzeba na bieżąco 

śledzić wszelkie ogłoszenia gminy. Niestety, 

ani organizacje pozarządowe, ani tym bar-

dziej indywidualni mieszkańcy, nie zostali 

uwzględnieni na liście instytucji, które uzgad-

niają lub opiniują projekt studium. 

Jest to jednak ważny etap udziału w pro-

cesie planowania, gdyż zgłoszone wnioski 

muszą być rozpatrzone przez zespół projek-

towy. Jeśli więc wykażemy, że dany obszar 

posiada walory przyrodnicze lub krajobra-

zowe, które warto chronić przed degradacją, 

jest duża szansa, że nie zostanie on prze-

znaczony np. pod zabudowę przemysłową 

lub autostradę. Jeśli złożymy wniosek do 

studium o przeznaczenie jakiegoś obsza-

ru pod zalesienie lub park, jest szansa, że 

projektanci przychylą się do naszego wnio-

fo
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sku. Każdy wniosek dobrze umotywowany, 

tj. z wiarygodnym uzasadnieniem dlaczego 

widzimy potrzebę np. zachowania funkcji 

przyrodniczej na danym obszarze czy ko-

nieczność stworzenia systemu tras rowe-

rowych, zawsze ma większe szanse na po-

zytywne rozpatrzenie. Tu nie chodzi o wy-

ręczanie projektantów, ale o wskazanie im 

potrzeb społecznych. Każdy człowiek jest 

inny, jeden lubi truskawki, drugi Mozarta, 

ale większość potrzebuje przestrzeni do czyn-

nego wypoczynku, bezpośredniego kontak-

tu z przyrodą, czystego powietrza i miesz-

kania poza zasięgiem uciążliwego hałasu 

komunikacyjnego. Dlatego tak ważne jest 

mówienie o potrzebach danej społeczności. 

Wysoki poziom świadomości ekologicznej 

danej społeczności ułatwia im sformułowa-

nie wniosków dotyczących np. źródeł energii, 

które powinny być na danym terenie wyko-

rzystywane, preferencji dla środków trans-

portu czy charakteru zabudowy. 

Po opracowaniu projektu studium, wła-

dze gminy muszą go udostępnić do publicz-

nego wglądu na okres co najmniej 30 dni. 

I znowu informacja o wyłożeniu projektu 

studium trafia do publicznej wiadomości 

w formie ogłoszenia w prasie, ogłoszenia 

na tablicy przed urzędem, na stronie inter-

netowej. W takim ogłoszeniu musi być po-

dane miejsce i godziny wyłożenia, a także 

termin i miejsce składania uwag do projektu. 

Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni 

od dnia zakończenia okresu wyłożenia pro-

jektu studium do publicznego wglądu. Tak 

więc jest to czas, aby sprawdzić czy złożone 

wnioski zostały przez projektantów uwzględ-

nione, aby przyjrzeć się projektowi i zasta-

nowić czy jest w nim wystarczająco chronio-

ne środowisko, czy nie pogorszą się warun-

ki życia w zabudowie już istniejącej. Jeśli 

projekt studium stwarza zagrożenie, że np. 

zniszczone zostaną cenne zbiorowiska roślin, 

wycięte lasy lub bardzo istotnie wzrośnie po-

ziom hałasu na terenach mieszkaniowych, 

jest możliwość złożenia uwag, które można 

złożyć na miejscu wyłożenia lub przesłać 

je pocztą pod wskazany adres. Aby nasza 

uwaga została poważnie potraktowana, na-

leży napisać nie tylko „co”, ale i „dlaczego” 

powinno być w projekcie studium zmienio-

ne. Jeśli nie złożymy w stosownym terminie 

uwag do projektu, po uchwaleniu studium 

przez radę gminy praktycznie nic już nie da 

się w nim zmienić. Pozostaje jedynie droga 

sądowa, ale jest to najdłuższy i najdroższy 

sposób „społecznego uczestnictwa” w pro-

cesie planowania. 

Zespół projektowy nie ma ustawowego obo-

wiązku uwzględnienia wszystkich wniosków 

i uwag składanych do studium, tym bardziej, 

że część z nich, jak to się czasami zdarza, 

nawzajem się wyklucza. Dlatego też bardzo 

ważne jest mocne, merytoryczne uzasadnienie 

wniosków i uwag, najlepiej na piśmie skiero-

wanym do urzędu gminy. W trakcie wyłoże-

nia projektu studium do publicznego wglądu, 

władze gminy zobowiązane są do zorgani-

zowania publicznej dyskusji nad przyjętymi 

rozwiązaniami w projekcie studium. Jest to 

bardzo ważne, gdyż na spotkaniu dyskusyjnym 

nad studium możemy usłyszeć argumentację 

projektanta, dlaczego wybrał takie a nie inne 

rozwiązanie, można zapoznać się z punktem 

widzenia innych uczestników dyskusji, po-

znać ich racje. Możemy przedstawić nasze 

uwagi i spostrzeżenia oraz wysłuchać kontr-

argumentacji lub, wręcz przeciwnie, popar-

cia dla naszych pomysłów. Wszystko to ma 

wpływ na kształtowanie planowanej struktury 

przestrzennego-funkcjonalnej danej gminy. 

Dlatego też, należy się starać wziąć udział 

w takiej dyskusji – gdyż pomoże to sformu-

łować nasze uwagi do projektu.

Projekt studium z uwzględnionymi uwa-

gami oraz listą uwag nieuwzględnionych tra-

fia do rady gminy, która decyduje o sposobie 

rozpatrzenia uwag i projekt uchwala. Jeżeli 

wojewoda stwierdzi, że studium jest zgodne 

z przepisami prawnymi, i nie zgłosi sprzeci-

wu, nabiera ono mocy prawnej. Od tej chwi-

li każdy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego sporządzany przez gminę musi 

być zgodny z uchwalonym studium.

Możliwości aktywnego uczestniczenia 

mieszkańców w całej procedurze planowa-

nia przestrzennego są wprawdzie niewielkie 

(wnioski i uwagi do projektu), nie mniej jed-

nak trzeba je wykorzystywać w maksymal-

nym stopniu, gdyż to, jak będzie wyglądać 

nasze miasto, nasza gmina, zależy również od 

naszej aktywności. O naszej „małej ojczyź-

nie” powinniśmy decydować sami.

mgr Krystyna Haladyn

Od Redakcji: 

W tym numerze „Zielonej Planety” za-

mieszczamy też artykuł autorstwa Marii 

Abeltin z Rygi, prezentujący sposoby w jaki 

władze miasta Ryga wciągnęły mieszkańców 

w proces planowania przestrzennego, daleko 

wykraczając poza wymogi ustawowe. Są to 

bardzo dobre przykłady inicjatyw władz lo-

kalnych w zakresie rozszerzenia udziału spo-

łecznego, które warto u nas rozpowszechnić. 

Wszak władze lokalne wybierane są przez 

mieszkańców i powinny im służyć.
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Duża rzeka jest elementem 
dominującym w życiu miasta 
(Budapeszt nad Dunajem)

Duża rzeka jest elementem 
dominującym w życiu miasta 
(Budapeszt nad Dunajem)
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Kampania „Buduję Rygę”

Kampanię na Rzecz Zaangażowania Spo-

łecznego „Buduję Rygę” przeprowadzono od 

30.03.2004 r. do 17.04.2004 r. Jej głównymi 

celami było:

– poznanie opinii mieszkańców,

– uzyskanie użytecznych, twórczych i war-

tościowych pomysłów na rozwój Rygi, które 

pomogą opracować PRMR 2006–2018,

– zachęcenie mieszkańców do udziału, 

w przyjazny sposób, w trudnym procesie 

planowania,

– zaangażowanie różnych grup celowych 

w proces planowania.

Była to inicjatywa własna Departamen-

tu Rozwoju Zarządu Miasta Ryga, ponieważ 

dyskusja publiczna zorganizowana w sposób 

formalny (ogłoszenie w prasie) dała bardzo 

skromny wynik – tylko 6 opinii ze strony 

mieszkańców Rygi. Tematami przeprowa-

dzonej kampanii były trzy główne tematy: 

„Ludzie”, „Transport” i „Środowisko”, reali-

zowane w kolejnych tygodniach.

Oferta uczestnictwa w przekazywaniu opi-

nii na temat rozwoju miasta, jego przyszło-

ści i problemów, była bardzo szeroka i miała 

różne formy, wymienione poniżej:

1. Kartki pocztowe (opłacone przez miasto). 

Wszyscy mieszkańcy Rygi, którzy posiadają 

skrzynki pocztowe, otrzymali kartki z dwoma 

pytaniami: „Co chciałbyś zmienić na Twojej 

ulicy/osiedlu/mieście?” oraz „Co chciałbyś za-

chować na Twojej ulicy/osiedlu/ mieście?”.

2. Ankiety (na ulicy, w hotelach, w super-

marketach). Bardzo interesujące było ankie-

towanie na ulicy, w ruchu samochodowym. 

Kierowcy byli bardzo zainteresowani i chętni 

do otrzymania specjalnych cukierków kam-

panijnych (z logo kampanii) oraz małej an-

kiety (podobnej do karty pocztowej).

3. Ankiety w gazetach i na stronie in-
ternetowej. Wszystkie ankiety dzieliły się na 

trzy grupy – odpowiednio do tematów kam-

panii. Znalazły się tam m.in. takie pytania 

jak: „Co chciałbyś zrobić, gdybyś został bur-

mistrzem Rygi?”, „Czy wiesz, co to jest Plan 

Rozwoju Miasta Ryga?”, „Wymień trzy naj-

większe niedorzeczności (absurdy) w syste-

mie komunikacyjnym Rygi”.

4. SMS-y. Była to specjalna oferta dla 

młodych, aktywnych i mobilnych ludzi – 

polegała na wysyłaniu do burmistrza Rygi 

SMS-ów z propozycjami dotyczącymi roz-

woju miasta.

5. Forum. Była to jedna z ważniejszych 

części kampanii. Różni specjaliści i profe-

sjonaliści przychodzili podzielić się swoimi 

pomysłami na temat Rygi, w różnych obsza-

rach zainteresowań. Odbyły się trzy spotka-

nia Forum zatytułowane: „Ludzie” (ekono-

mia, bezpieczeństwo, dobrobyt, itp.), „Trans-

port” (ruch samochodowy, rowerzyści, piesi 

itp.), „Środowisko” (zamieszkiwanie, miejsca 

pracy, odpoczynek itp.). Forum było otwar-

te dla każdego i miało duży wkład w plan 

rozwoju miasta.

6. Śniadania biznesowe. Były to spotka-

nia, na które zapraszano różnych specjalistów 

(w zakresie transportu, sportu, kultury, edu-

kacji, biznesmenów, członków rządu krajowe-

go), w celu przedyskutowania z burmistrzem 

i radnymi różnych problemów i pytań. Śnia-

dania pomogły nawiązać w nieformalnej at-

mosferze kontakty pomiędzy liderami różnych 

grup celowych a administracją miasta.

7. Listy, e-maile, poczta głosowa.

8. Wspólna praca na rzecz miasta (wspól-

ne sprzątanie). To wydarzenie miało miejsce 

na końcu kampanii, jako możliwość nie tylko 

rozmowy o problemach miasta, ale też jako start 

do ich rozwiązywania z pozycji współpracow-

nika. Była to okazja do poczucia się częścią 

społeczności miejskiej, poczucia odpowiedzial-

ności za jej przyszłość. Sprzątanie miasta zor-

ganizowano w różnych jego częściach.

9. Specjalna impreza dla najmłodszych, 

dla wsparcia której zaproszeni zostali popu-

larni piosenkarze. Zorganizowano różne kon-

kursy, np. „Z serca i z osiedla” (identyfikacja 

centrum osiedla, utworzenie w przyszłości 

policentrycznego miasta). Dzieci poproszo-

no także o przygotowanie projektów logo ich 

osiedli, a napisana przez pewną dziewczyn-

kę piosenka rockowa o jednej z dzielnic Rygi 

(wybrana jako najlepsza praca w tym konkur-

sie) stała się prawdziwym przebojem.

Ponieważ w naszych trudnych i wypeł-

nionych pracą czasach wspólne świętowanie 

i odpoczynek są bardzo ważnym elementem 

życia społecznego, na końcu kampanii – w celu 

uczczenia trzytygodniowej, wytężonej i ak-

tywnej pracy w procesie planowania miasta 

– zorganizowano koncert na placu katedral-

nym. Głównym celem całej akcji okazało się 

włączenie mieszkańców w rzeczywisty dialog 

z urzędem miejskim i wzmocnienie identyfi-

kacji mieszkańców Rygi z miastem.

Powierzchnia znajdująca się pod administracją miasta Ryga wynosi obecnie 307,2 km2, z czego woda zajmuje 17,6%, 

a tereny zieleni – 36,6%. Liczba mieszkańców wynosi 739 tys., a w obrębie całej aglomeracji miejskiej mieszka 

około 1,1 mln ludzi. W zakresie zagadnień planowania Ryga ciągle próbuje adaptować i wdrażać najlepsze praktyki 

planowania miejskiego, tak aby zapewnić zarówno dynamiczny, jak i zrównoważony rozwój miasta. Obecnie aktu-

alizowany jest Plan Rozwoju Miasta Ryga (PRMR) na lata 1995–2005, jednocześnie rada miejska podjęła decyzję, 

zgodnie z którą przystąpiono do opracowania takiego planu na lata 2006–2018.

MARIJA ABELTIN

„Buduję Rygę”
Kampania na Rzecz Zaangażowania Społecznego
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Przeprowadzenie Kampanii na Rzecz Za-

angażowania Społecznego nie byłoby możli-

we bez szerokiej akcji informacyjnej, która 

wyrażała się w następujących działaniach 

i odbywała się w różnych miejscach:

1. Działania przeprowadzane na ulicach 

stymulowały myślenie mieszkańców, zwracały 

ich uwagę na problemy planowania, motywo-

wały do niepozostawania na uboczu: „Ryga 

może się rozwijać z Tobą lub bez Ciebie! Le-

piej jednak z Tobą...”.

2. Akcje obok stacji komunikacji zbioro-

wej miały charakter informacyjny, związany 

z planem kampanii.

3. Przeprowadzano działania komercyjnie 

„na telemostach” (akcja SMS-owa).

4. W wielu publicznych miejscach wyko-

rzystywano technikę wideo i audio.

5. Produkowano liczne materiały i gadże-

ty informacyjne – plakaty, koszulki, ołówki, 

foldery i cukierki w kształcie symbolu Rygi – 

dzwonu kościelnego. Cukierki te wielu miesz-

kańcom kojarzyły się z dzieciństwem, gdyż 

w czasach sowieckich był to jeden z popu-

larniejszych rodzajów słodyczy.

6. Szeroko wykorzystano mass media 

– kampania zaistniała w telewizji, gazetach 

i portalach internetowych.

7. Uruchomiono specjalną stronę inter-

netową: www.rigai.lv.

Efekty kampanii

Od mieszkańców Rygi, a także od tury-

stów, otrzymano łącznie: 7517 kartek pocz-

towych, 634 wypełnionych kwestionariuszy 

do tematu „Ludzie”, 1269 kwestionariuszy 

do tematu „Transport”, 513 kwestionariuszy 

do tematu „Środowisko”, 716 wypowiedzi 

wyrażonych w innych sposób (SMS, pocz-

ty głosowa, e-mail, listy, wypowiedzi osób 

ankietowanych na ulicach).

Większość pomysłów obywateli dotyczyła 

problemów komunikacyjnych, drugie miej-

sce zajęły problemy związane z miejscami 

publicznymi i poprawą ich funkcjonowania. 

Gama problemów zgłaszanych przez miesz-

kańców była szeroka – od renowacji chod-

nika w pobliżu konkretnych budynków aż 

po układ metra, wiszące ogrody i wygląd 

miasta Ryga na wzór wspaniałej choin-

ki. Łącznie odnotowano aż 10.649 jedno-

stek informacyjnych z różnymi pomysłami. 

Ważnym aspektem kampanii było to, że co 

drugi mieszkaniec Rygi usłyszał o prowadzo-

nych działaniach, dowiedział się o koniecz-

ności rozwoju Rygi i procesie planowania 

miasta. Informacje dotarły zresztą nie tyl-

ko do mieszkańców Rygi, ale zainteresowa-

ły także osoby z innych miast. Generalnie, 

należy stwierdzić, że osiągnięto zakładane 

cele: poznano opinie mieszkańców, a osoby 

prywatne i poszczególne grupy w przyjazny 

sposób zostały wciągnięte w trudny proces 

planowania i dialog między obywatelami 

a urzędem miejskim Rygi.

PRMR na lata 2006–2018

Opracowanie nowego Plan Rozwoju Miasta 

Ryga było konieczne, gdyż obecny nie odpo-

wiada krajowemu ustawodawstwu w zakresie 

planowania, a także współczesnym wyma-

ganiom planowania miast.

Ryga rozwiązuje kwestie (zagadnienia) 

występujące w wielu miastach Europy i świa-

ta, związane z gwałtownym wzrostem liczby 

prywatnych środków transportu, spadkiem 

liczby pasażerów komunikacji zbiorowej 

i zmniejszeniem wydajności systemu trans-

portu publicznego, z problemami ochrony 

środowiska, z problemami socjalnych nierów-

ności i napięć, kształtowania konkurencyj-

nych (w skali międzynarodowej) inwestycji 

środowiskowych, rekultywacji dawnych te-

renów przemysłowych i wojskowych, prze-

kształcania i udostępniania terenów zalewo-

wych itp. Przyszły wzrost ekonomiczny może 

promować urbanizację strefy podmiejskiej 

na cele przemysłowe, handlowe i usługowe, 

zmiany sposobu użytkowania na terenach 

przemysłowych, wzrost zabudowy mieszka-

niowej i podnoszenie standardów zamieszki-

wania, zmiany infrastruktury transportowej 

itp. To wszystko może zmienić model prze-

strzenny miasta. Konieczne jest myślenie, 

jak znaleźć najbardziej optymalny model 

rozwoju miasta i realizować go bez degra-

dacji środowiska.

Opracowywany, nowy program rozwo-

ju będzie dokumentem politycznym Rady 

Miejskiej Rygi oraz narzędziem zarządza-

nia i kontroli rozwoju. W jego treści przewi-

dziano następujące cztery części:

1. Długookresowa strategia rozwoju do 

2025, czyli określenie ram dla rozwoju miasta 

Ryga. Po raz pierwszy w strategii zdefinio-

wano wizję miasta i jego misję na przyszłość. 

Wszystkie główne uwarunkowania i priorytety 

znajdują się w tym dokumencie, jak również 

model wdrażania i monitoringu strategii. Wi-

zja miasta przedstawiona jest w bardzo ogól-

nej formie – Ryga jest miastem możliwości. 

Kiedy przechodzi się do bardziej szczegóło-

wego wyjaśnienia, to wtedy okazuje się, że 

Ryga chce być ważną metropolią w zakresie 

kultury, natomiast w zakresie rozwoju eko-

nomicznego główny nacisk położony jest na 

wielkie centrum logistyczne między Wscho-

dem (Rosją) a rynkiem Unii Europejskiej.

2. Program rozwoju średniookresowego 

(7 lat). Jest to dokument dotyczący planowa-

nia regionalnego, który uwarunkowania, cele 

i aktywności będzie definiował bardziej pre-

cyzyjnie, a także będzie wskazywał instytu-

cje odpowiedzialne za realizację, źródła fi-

nansowe i spodziewane efekty dla osiągnię-

cia celów postawionych w długookresowej 

strategii rozwoju.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego 

– zawierający regulacje dotyczące zabudowy 

(2006–2018). Będzie to jedyny wiążący do-

kument dla wszystkich. Plan będzie określał 

strefowanie terenów (z uwzględnieniem wła-

sności), gęstość i wysokość zabudowy, wy-

mogi ochrony środowiska, parkowania itp., 

a także będzie przedstawiał rozwój Rygi 

w formie graficznej.

4. Książka projektów, która jest przewidzia-

na jako dokument krótkookresowy. W doku-

mencie tym zgromadzone zostaną wszystkie 

pomysły projektowe, uporządkowane latami, 

tak że rozwój miasta uzyska dynamikę i bę-

dzie nadążał za aktualnymi potrzebami.

Pierwsza edycja Planu Rozwoju Miasta 

będzie zakończona pod koniec 2004 roku. 

Wtedy będzie można ponownie poddać go 

publicznej dyskusji, a mieszkańcy Rygi będą 

mieli okazję przekonać się czy i jak ich po-

mysły zostały uwzględnione. 

Marija Abeltin

Departament Rozwoju Miasta 

Urzędu Miejskiego Rygi

tłumaczenie: Krystyna Haladyn
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Spór o rozwój efektu cieplarnianego Spór o rozwój efektu cieplarnianego 
atmosfery ziemskiejatmosfery ziemskiej

Na początku XX wieku, kiedy m.in. na-

stąpiło znaczne ocieplenie w Arktyce, zwró-

cono uwagę na niestabilność klimatu. Kli-

mat przestał być postrzegany jako trwała ce-

cha jakiegoś miejsca na Ziemi – właściwsze 

stało się nazwanie go statystycznym stanem 

atmosfery, a więc zbiorowością zdarzeń, zja-

wisk i wszystkich fizycznych cech powietrza 

o dość chaotycznym przebiegu...

Powstało także pojęcie systemu klima-
tycznego – układu tworzonego przez at-

mosferę i pozostające z nią we wzajemnych 

związkach sfery: krio-, hydro-, bio- i litosferę 

Ziemi. Skład atmosfery ziemskiej oraz dy-

namika cyrkulacji atmosferycznej stanowią 

w tym systemie zasadnicze ogniwa, warun-

kujące przebieg procesów klimatotwórczych 

i decydujące o klimacie stref i regionów geo-

graficznych, a także Ziemi jako całości.

W składzie atmosfery ziemskiej następu-

ją wyraźne zmiany. Od kilkudziesięciu lat 

notuje się m.in. systematyczny wzrost kon-

centracji dwutlenku węgla, która na prze-

łomie wieków osiągnęła poziom 370 ppm, 

wobec około 310 ppm na początku ciągłych 

pomiarów, tj. w 1958 r. Rosną także stęże-

nia innych gazów cieplarnianych, zwłaszcza 

metanu i freonów.

Znane są właściwości radiacyjne tych ga-

zów, kontrolujących transfer promieniowa-

nia podczerwonego od powierzchni Ziemi 

do górnej granicy atmosfery. Przy rosnącej 

zawartości gazów cieplarnianych w atmosfe-

rze, w celu zapewnienia równowagi przycho-

dów i rozchodów promieniowania w układzie 

Ziemia – atmosfera, niezbędny jest wzrost 

kontrastów termicznych między dolną tro-

posferą i wyższymi warstwami atmosfery, 

co oznacza ocieplenie przyziemnych warstw 

powietrza. Zależności te składają się na znany 

już od czasów Arrheniusa (XIX w.) system 

wymiany energii promieniowania w atmosfe-

rze, określany mianem efektu cieplarnianego. 

Badacz ten wyliczył również, że podwojenie 

zawartości dwutlenku węgla w atmosferze 

spowoduje 6-stopniowy przyrost temperatury 

na powierzchni Ziemi. Współczesne modele 

systemu klimatycznego oceniają ten wzrost 

na 1–9 stopni, przy czym za bardziej praw-

dopodobne uważa się ocieplenie, odpowia-

dające dolnej części tego przedziału.

Efekt cieplarniany bywa czasem mylony 

z samym ociepleniem; nieraz oba terminy 

służą do opisu ewentualnych skutków dzia-

łalności człowieka w środowisku przyrodni-

czym. Utrudnia to oczywiście rzetelną dys-

kusję na temat zmian klimatycznych. Efekt 

cieplarniany nie jest bowiem wytworem cy-

wilizacji przemysłowej, lecz naturalną wła-

ściwością atmosfery ziemskiej, dzięki któ-

rej temperatura na powierzchni Ziemi jest 

o około 32 stopnie wyższa od temperatury 

radiacyjnej Ziemi bez atmosfery.

Istnieje utrwalony pogląd, że dalszy 

nieunikniony przyrost zawartości gazów 

cieplarnianych w atmosferze może spowo-

dować w nieodległej przyszłości globalny 

wzrost temperatury i znaczne zmiany kli-

matu wraz z towarzyszącymi im zaburzenia-

mi funkcjonowania ekosystemów na Ziemi. 

Konsekwencją przyjęcia hipotezy globalnego 

ocieplenia są postulaty powstrzymania emisji 

gazów cieplarnianych i przygotowania gospo-

darki światowej do zmiany warunków klima-

tycznych (por. tab. 1).

Mówi się wprawdzie o scenariuszach glo-

balnych zmian klimatu (tzn. o różnych wersjach 

jego ewolucji), ale same zmiany uznawane są 

potocznie za fakt dostatecznie udokumento-

wany i w zasadzie bezdyskusyjny. Przekona-

nie o zachodzących już zmianach i nasileniu 

ich w przyszłości wiąże się m.in. z przyjęciem 

tej hipotezy za podstawę światowej strategii 

ekologicznej i kampanii na rzecz ograniczenia 

spalania paliw kopalnych – źródła emisji dwu-

tlenku węgla do atmosfery. Międzyrządowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) przedstawia 

raporty, uzasadniające tezę o postępach glo-

balnego ocieplenia i przygotowuje scenariusze 

zmian klimatycznych obejmujące całe stule-

cie. Klimatologiczna hipoteza funkcjonuje jako 

paradygmat w nauce o środowisku, w koncep-

cji zrównoważonego rozwoju oraz jako pod-

stawa oficjalnej działalności proekologicznej 

i politycznej. Oczekiwanie ocieplenia klimatu 

i troska o adaptację społeczeństw do szybko 

zmieniających się warunków klimatycznych 

stały się składnikiem „poprawności” politycz-

nej. Książka Al Gore’a „Ziemia na krawędzi” 

jest pasjonującym wykładem ekologii stoso-

wanej i stanowi przykład funkcjonowania hi-

potezy globalnego ocieplenia w świadomości 

społecznej i w programie politycznym.

Można zrozumieć przyczyny dość łatwej 

akceptacji tej hipotezy tak w środowisku na-

ukowym, jak i poza nim. Są wśród nich m.in.: 

fascynacja komputerowymi modelami klima-

tu, naturalna skłonność do wyolbrzymiania 

aktualnych fluktuacji klimatycznych i odczy-

tywania w nich sygnału trwałych przemian, 

uznanie znaczącej roli człowieka w środowi-

sku przyrodniczym oraz wiara w możliwość 

sterowania zmianami klimatu. Sama hipoteza 

stanowi atrakcyjny, dość prosty model funk-

Klimat, w odróżnieniu od zmieniającej się z dnia na dzień pogody, w klasycznym ujęciu był zdefiniowany jako śred-

ni stan atmosfery, związany z położeniem geograficznym i stanowiący trwałą cechę środowiska geograficznego.

KRZYSZTOF KOŻUCHOWSKI

Ocieplenie klimatu
m i t  c z y  r z e c z y w i s t o ś ć ?m i t  c z y  r z e c z y w i s t o ś ć ?
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cjonowania systemu klimatycznego, regulo-

wanego poprzez emisję gazów cieplarnianych, 

zwłaszcza dwutlenku węgla.

System klimatyczny jest jednak nieco bar-

dziej złożony; nie sposób pominąć pytania 

o podstawy teoretyczne scenariuszy klimatu, 

a przede wszystkim o ich zgodność z obserwo-

wanymi zmianami klimatu. Czy zapowiadane 

już od kilkudziesięciu lat ocieplenie rzeczy-

wiście zachodzi i czy notowane zmiany mają 

związek z emisją gazów cieplarnianych, po-

chodzących ze spalania węgla i ropy naftowej? 

Istnieje szereg wątpliwości w tym zakresie. 

Występują poważne zastrzeżenia do rzetelno-

ści naukowej raportów wspomnianego wyżej 

IPCC. Wyrazem krytyki działalności tego ze-

społu była tzw. petycja oregońska, w której 

liczni specjaliści – geofizycy, meteorolodzy 

i klimatolodzy – zaprotestowali przeciw nad-

używaniu autorytetu nauki w forsowaniu kon-

cepcji, według której klimat Ziemi zmienia 

się głównie pod wpływem działalności czło-

wieka, a ludzie są w stanie kontrolować i po-

wstrzymywać tempo tych zmian. Raportom 

IPCC zarzucono stronniczość, manipulowanie 

faktami, forsowanie wniosków na podstawie 

jednostronnie dobranych przesłanek itp.

Główne zastrzeżenia dotyczące hipotezy 

globalnego ocieplenia są następujące:

1. Przecenia się rolę wzrostu koncentracji 

dwutlenku węgla w atmosferze. Gaz ten ustępuje 

pod względem właściwości cieplarnianych parze 

wodnej, która jest podstawowym regulatorem 

wymiany energii w atmosferze. Zawartość pary 

wodnej i związane z nią zachmurzenie mają 

decydujące znaczenie dla przychodów energii 

słonecznej i dla transferu promieniowania pod-

czerwonego. Tymczasem używane do prognoz 

klimatycznych numeryczne modele systemu 

klimatycznego są dość bezradne w ocenach 

obiegu wilgoci w atmosferze.

2. Przyrost zawartości dwutlenku węgla 

w atmosferze może być zarówno przyczyną, 

jak i skutkiem ocieplenia. Ogrzewające się 

oceany oddają rozpuszczony w ich wodach 

dwutlenek węgla do atmosfery, powodując 

dalszy wzrost zarówno temperatury, jak i stę-

żenia CO2 w powietrzu.

3. Obserwowany wzrost temperatury glo-

balnej wykazuje szereg fluktuacji, które nie 

znajdują wyjaśnienia w zmianach zawartości 

dwutlenku węgla w atmosferze.

Tab. 1. Fakty, wnioski i opinie na temat współczesnego ocieplenia klimatu: „za” i „przeciw”

„Za” „Przeciw”

Wzrasta zawartość dwutlenku węgla, metanu 
i freonów w atmosferze.

Gazy te mają niewielki udział w efekcie 
cieplarnianym, emitowane do atmosfery 

pyły wywołują „antyefekt”, tj. ochłodzenie. 
Najważniejsza jest para wodna i zachmurzenie.

Koncentracja CO2 osiągnęła nienotowany w historii 
poziom i podwoi się w ciągu XXI wieku.

Pomiary CO2 w rdzeniach lodowych są 
niewiarygodne i zaniżają poziom CO2 

w przeszłości. Dalszy wzrost będzie tłumiony 
przez absorbcję w oceanie.

Temperatura globalna rośnie w tempie 
0,6 stopnia na stulecie.

Ocieplenie nie było tak wielkie; przyrosty 
temperatury nie były skorelowane ze zmianami 

zawartości CO2.

Dalszy nieunikniony wzrost zawartości gazów 
cieplarnianych podniesie temperaturę 

o 1–6 stopni w XXI wieku.

Przyrost zawartości gazów cieplarnianych jest 
skutkiem naturalnych zmian temperatury wód 
oceanu światowego; cieplejszy ocean oddaje 

atmosferze dwutlenek węgla, może go też 
skutecznie wchłaniać.

Wzrosła temperatura przyziemnych warstw 
powietrza, spadła temperatura górnej troposfery – 
zgodnie z mechanizmem efektu cieplarnianego.

Geograficzny rozkład zmian temperatury nie 
odpowiada mechanizmowi efektu cieplarnianego; 

w Arktyce całe ocieplenie nastąpiło 
na początku XX wieku.

Należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, 
stymulować fotosyntezę w biomasie, wyłączać CO2 
z obiegu przez gromadzenie go w drewnie. Trzeba 

zabezpieczać wybrzeża morskie przed zatopieniem; 
wprowadzić podatek od paliw i emisji CO2.

Zabiegi te nie wpłyną na klimat. Faworyzują 
tylko kraje wysoko rozwinięte, zdolne do zmiany 

technologii wytwarzania energii i oczekujące 
poprawy koniunktury wskutek postępu techniki 
i korzyści z podatku od paliw. Dla większości 

krajów oznacza to zahamowanie wzrostu 
i niebezpieczeństwo głębokiego kryzysu.

Należy rozwijać badania nad modelami 
systemu klimatycznego, przygotować precyzyjne 

scenariusze zmian klimatu i opracować 
strategię adaptacji do zmian.

Ekspertyzy w sprawie zmian klimatu są sterowane 
przez zainteresowane ich wynikami rządy krajów 

wysoko rozwiniętych; kontrargumenty 
nie są upowszechniane.

„Mamy najsilniejsze dowody, jakie kiedykolwiek 
zostały użyte w tej batalii, że klimat Ziemi zmienia 

się właśnie pod wpływem działań człowieka” 
(S. Levitus, NOAA).

„Dwutlenek węgla wytwarzany przez człowieka 
nie ma wielkiego wpływu na klimat. [Teoria ta] 

stała się atrakcyjnym usprawiedliwieniem modnych 
obecnie propozycji ograniczenia wzrostu ludności 

Trzeciego Świata oraz nałożenia wielkich podatków 
na paliwa kopalne” (Z. Jaworowski, Centralne 

Laboratorium Ochrony Radiologicznej).

„Dochodzenie w sprawie efektu cieplarnianego 
jest zakończone. Już dawno nie chodzi o dowody 

winy, lecz o złagodzenie wymiaru kary...” 
(H. Grass, ekspert ONZ ds. meteorologii).

„Taka redukcja (produkcji energii według 
porozumienia w Kioto) spowodowałaby szok 
i recesję gorszą niż kryzys naftowy w 1973 r. 

Przewidywany wzrost temperatury 
na Ziemi wyniósłby 3,7 stopnia zamiast 4 stopni. 

To nie jest różnica warta poświęceń” 
(R. Lindzen, Massachusetts Inst. of Technology).

„Zmiany klimatu mogą nastąpić tak szybko, 
że skuteczne przystosowanie się może być 

niemożliwe” (A. Gore, były wiceprezydent USA).

„Przypisywanie globalnego ocieplenia klimatu 
antropogenicznej emisji CO2 jest słabo uzasadnione. 

Wzrosty i spadki temperatury powietrza są 
skorelowane ze wzrostami i spadkami zmierzonej 

masy CO2 w atmosferze, a nie ze wzrostami 
i spadkami CO2 pochodzącego ze spalania paliw” 

(J. Boryczka, UW).

Kilku spraw możemy być pewni, mianowicie tego, 
że gazy cieplarniane pochłaniają promieniowanie 

długofalowe i powodują ogrzewanie atmosfery, 
że koncentracja tych gazów rośnie oraz tego, że 

konsekwencje tych zmian zagrażają życiu na Ziemi 
(M. Sadowski, dawne Biuro ds. Konwencji 

Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska).

„Zawartość CO2 zależy od temperatury wód 
oceanów”. Fluktuacje temperatury na Ziemi są 

wynikiem nakładania się cyklicznych wpływów 
aktywności Słońca i konfiguracji planet układu 

słonecznego (J. Boryczka, UW).

Topnieją lodowce, podnosi się poziom oceanu 
światowego, występują oznaki nasilenia fotosyntezy 
wskutek zwiększonej koncentracji CO2 w powietrzu.

Znajdujemy się w fazie obniżania się temperatury; 
w Warszawie średnie temperatury stycznia 

około 2015 roku spadną poniżej –7° 
(J. Boryczka, UW).
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4. Rozkład geograficzny zmian tempe-

ratury nie odpowiada scenariuszom, zakła-

dającym największe ocieplenie w wysokich 

szerokościach geograficznych.

5. Skala ocieplenia klimatu w XX wieku 

nie jest tak wielka jak się powszechnie sądzi, 

szczególnie jeśli uwzględnić rekonstrukcje 

zmian temperatury w ciągu ostatniego tysiąc-

lecia. Okres tzw. ciepłego średniowiecza, gdy 

Grenlandia była prawdopodobnie „zielonym 

lądem”, był cieplejszy niż wiek XX.

6. Nadzieja związana ze strategią po-

wstrzymywania ocieplenia poprzez kilku-

procentowe ograniczenia emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery jest co najmniej wątpli-

wa. Spodziewany efekt tego ograniczenia nie 

jest większy od błędu oceny prognozowanych 

zmian temperatury.

Publikacja nieformalnego zrzeszenia „nie-

zależnych naukowców”, tworzących tzw. Geo-

rge C. Marshall Institute (2000), podaje 19 

krytycznych opinii o najważniejszych tezach 

„idei” globalnego ocieplenia. Żadna z nich, 

według tych opinii, nie jest pewna. W szczegól-

ności nieuzasadnione są obawy, że działalność 

człowieka przyczynia się do wzrostu zagro-

żeń, związanych z powodziami, huraganami, 

podnoszeniem się poziomu mórz itd. Uczeni 

ci podkreślają znaczenie naturalnych czyn-

ników zmian klimatu i wskazują, że system 

klimatyczny bez ingerencji człowieka zdolny 

jest do „produkowania” znaczących, nagłych 

zmian warunków klimatycznych.

Łatwo dostrzec, że opinie krytyków hipo-

tezy globalnego ocieplenia obarczone są pew-

ną dawką emocji i wynikają z przekonania, że 

daremne bądź szkodliwe są wszelkie próby 

sterowania działalnością ludzką w środowi-

sku przyrodniczym. Szkoda, że spór nauko-

wy uwikłał się w politykę i przybrał postać, 

w której zamiast rzeczowych argumentów 

padają oskarżenia o spisek przeciwko roz-

wojowi gospodarczemu lub o lekkomyślną 

ignorancję czy konserwatyzm... Nastąpiła 

ideologizacja klimatologii: antropocentry-

cy występują przeciw naturalistom, ekolo-

dzy przeciwko realistom, demokraci prze-

ciwko republikanom...

Scenariusze ocieplenia klimatu są niezbyt 

pewne, ale czy istnieją empiryczne dowody 

sprawdzalności, pojawiających się od czasu 

do czasu, zapowiedzi nadchodzącego zlodo-

wacenia? Czy klimat ma się ochłodzić tylko 

dlatego, że „nadszedł już czas” zakończenia 

obecnego interglacjału, trwającego ponad 10 

tysięcy lat? Czy trafne są prognozy klima-

tyczne, bazujące na rekonstrukcji ukrytych, 

naturalnych cykli klimatycznych i ich ekstra-

polacji na przyszłość? Teoria chaosu deter-

ministycznego, dobrze opisująca zachowanie 

się systemu klimatycznego, wyklucza możli-

wość prognozy zmian klimatycznych według 

jakiejś uniwersalnej reguły.

Klimat Polski w końcu XX wiekuKlimat Polski w końcu XX wieku

Autor nie dysponuje empirycznymi ani 

innymi materiałami, które mogłyby zweryfi-

kować hipotezę o postępach ocieplenia, jego 

przyczynach oraz ocenić trafność scenariu-

szy klimatycznych w skali globalnej. Trudno 

w szczególności odnieść się do antagonistycznych 

poglądów na ten temat, zwłaszcza jeśli strony 

sporu zarzucają sobie nawzajem tendencyjność 

wnioskowania, a nawet wybiórcze, nierzetelne 

korzystanie z danych empirycznych.

Trzeba jednakże odnieść się do przedmiotu 

sporu i postawionego w tytule pytania. Nie po-

zostaje nic innego, jak przedstawić wycinkowy 

obraz rzeczywistości, a mianowicie pokazać, 

jak wyglądają współczesne trendy zmian kli-

matycznych na obszarze Polski. Można również 

wykonać próby wyjaśnienia obserwowanych 

w Polsce tendencji oraz porównania niektó-
rych prognoz (scenariuszy) klimatycznych 
z ich realizacją przez system klimatyczny 

w odniesieniu do obszaru kraju.

Podstawę empiryczną do tego rodzaju po-

stępowania stanowią dane pomiarowe z sieci 

stacji meteorologicznych w Polsce: wykorzy-

stano tzw. średnie obszarowe wartości tem-

peratury powietrza i sum opadów atmosfe-

rycznych, wyliczone przez E. Żmudzką z da-

nych pochodzących z 50 stacji i obejmujących 

50-letni okres od 1951 do 2000 r. Ponadto, 

wybrano 5 charakterystycznie usytuowanych 

punktów pomiarowych (Szczecin, Wrocław, 

Suwałki, Przemyśl i Łódź), dla których okre-

ślono trendy klimatyczne, uwzględniające tak-

że pierwsze trzy lata bieżącego stulecia.

Analiza materiału wykazuje wyraźnie po-

stępujące ocieplenie. Trend liniowy średniej 

temperatury rocznej w Polsce wyniósł w drugiej 

połowie XX wieku 0,9°C. Średnie temperatu-

ry w lutym i marcu wzrosły o około 3 stopnie, 

w maju – o 1,5°C. Spośród 10 najcieplejszych 

lat półwiecza aż 6 wystąpiło w ostatniej deka-

dzie (1991–2000). Ocena statystyczna zmian 

temperatury w marcu, maju oraz średnich rocz-

nych wykazuje, że były one nieprzypadkowe 

– tzn. miały istotną tendencję rosnącą. Opady 

atmosferyczne w skali rocznej nie odznaczały 

się istotnymi zmianami; obserwowano jedynie 

znaczący trend rosnący sum opadów w marcu 

oraz przyrost udziału opadów półrocza chłod-

nego w całej sumie rocznej.

Bardzo charakterystycznie układały się 

zmiany sezonowych aspektów klimatu. Ich 

ogólną tendencją było wcześniejsze pojawianie 

się kolejnych pór roku. Największe „przyspie-

szenie” dotyczyło przedwiośnia, które w ostat-

niej dekadzie ubiegłego wieku nadchodziło 

o 2–3 tygodnie wcześniej, niż w poprzednich 

latach. Pewną osobliwością tych zmian była 

względna stabilność, a nawet skrócenie czasu 

trwania okresu wegetacyjnego, zdefiniowane-

go jako czas utrzymywania się średniej do-

bowej temperatury powietrza >5°C. Skróciła 

się znacząco zima, wydłużyło się natomiast 

lato (tab. 2). Warto odnotować, że w zachod-

niej Polsce zanikły w ostatnim dziesięciole-

ciu ujemne średnie temperatury miesięczne. 

Wystąpiły przypadki braku klimatologicznej 

zimy: w Szczecinie „bezzimie” przypadło na 

lata 1974/75, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1991/

92, 1994/95, 1997/98 i 1999/2000., we Wrocła-

wiu na lata 1974/75, 1987/88, 1988/89 i 1997/

98. Coraz częściej pojawiały się też tzw. „zimy 

bezjądrowe” – sezony zimowe podzielone na 

dwie części przez wyraźne ocieplenie. W zi-

mie 1993/94 ocieplenie to trwało od 5 grudnia 

do 3 lutego we Wrocławiu i od 2 grudnia do 

3 lutego w Szczecinie. W zimie 1997/98 zja-

wisko to pojawiło się także na wschodzie kraju 

– w Suwałkach i w Przemyślu (tab. 3).

Poza zmianą trwania poszczególnych se-

zonów, dla warunków klimatycznych ostat-

niej dekady XX wieku znaczące były wzrosty 

„sum ciepła”, określone przez sumy nadwy-

żek temperatury ponad progi termiczne 0, 

5, 10 stopni i odpowiadające tzw. tempera-

turom efektywnym, rzutującym na warunki 

wegetacji roślin. Szczególnie dużym wzro-

stem charakteryzowały się sumy temperatur 

dobowych, przekraczających 0 i przekracza-

jących 10 stopni (tzw. temperatury aktywne). 
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Zmiany tych charakterystyk klimatu w końcu 

XX wieku odpowiadały różnicom geograficz-

nym, występującym między środkową i za-

chodnią lub między wschodnią i środkową 

częścią Polski (tab. 4).

Średnie miesięczne temperatury powie-

trza w latach 2001–2003 mogą sugerować, że 

w Polsce nadal rozwija się ocieplenie klimatu. 

Wykonano próbę określenia prawdopodobień-

stwa, że średnie temperatury w tym okresie nie 

różniły się znacząco od średnich wieloletnich 

(tzn. średnich pięćdziesięcioletnich z drugiej 

połowy XX wieku) oraz prawdopodobieństwa, 

że średnie temperatury w trzyleciu nie różniły 

się od wartości określonych przez trendy mie-

sięcznych temperatur z minionego pięćdzie-

sięciolecia (tzn. że w większości przypadków 

nadal rosły). Niewielka liczebność próby nie 

pozwala na kategoryczne odrzucenie hipotezy 

o stabilizacji warunków termicznych (tj. utrzy-

mywania się średnich wieloletnich wartości), 

jednakże prawdopodobieństwo prawdziwo-

ści takiej hipotezy jest wyraźnie mniejsze 

od prawdopodobieństwa realizacji tendencji 

rosnącej. Stosując test znaków dla odchyleń 

średnich miesięcznych od średniej pięćdziesię-

cioletniej (A) i dla odchyleń od linii trendu (B) 

stwierdzono przewagę dodatnich odchyleń A, 

których częstość tylko z 6–12% prawdopodo-

bieństwem świadczy o stabilizacji warunków 

termicznych. Natomiast częstości odchyleń typu 

B aż w 70–80% przemawiają za przyjęciem 

hipotezy o utrzymującym się ociepleniu.

Warunki termiczne w Polsce w decydującym 

stopniu zdeterminowane są przez cyrkulację 

atmosferyczną. Stwierdzono istotną korelację 

średnich temperatur miesięcznych na obszarze 

kraju ze składowymi wiatru geostroficznego 

nad Europą Środkową, tj. ich zależność od 

kierunku i siły adwekcji mas powietrznych. 

Na podstawie równań regresji wielokrotnej 

T = aW + bN + c (gdzie W – składowa zachod-

nia, N – składowa północna) obliczono średnie 

temperatury w ostatniej dekadzie XX wieku. 

Charakterystyczną cechą tej „prognozy” tem-

peratur na podstawie warunków cyrkulacyj-

nych są występujące w większości miesięcy 

roku nadwyżki temperatur obserwowanych 

nad temperaturami estymowanymi według 

równania z wiatrem geostroficznym. Dekada 

1991–2000 okazała się „za ciepła” w stosun-

ku do panujących warunków cyrkulacyjnych. 

Średnia różnica w ciągu roku wyniosła 0,3°C, 

w kwietniu osiągnęła 1,1°C, w sierpniu, maju 

i marcu 0,8°C. Obserwowane różnice mogą 

być interpretowane jako wynik nieliniowych 

zależności temperatury od cyrkulacji i/lub jako 

skutek globalnego ocieplenia, rzutującego na 

temperaturę napływających nad obszar Polski 

mas powietrznych. Przyczyną „nadmiernego” 

ocieplenia w sezonie zimowym oraz częściowo 

na wiosnę może być także działanie sprzęże-

nia zwrotnego między temperaturą i pokrywą 

śnieżną. Warto podkreślić, że liczba dni z po-

krywą śnieżną w Polsce środkowej w pełni 

zimy zmalała o połowę – w styczniu w Łodzi 

było średnio 11 dni z pokrywą śnieżną w la-

tach 1991–2000, wobec 22 dni w poprzednim 

czterdziestoleciu. Ocieplenie przyczynia się do 

zaniku pokrywy śnieżnej, co z kolei wpływa 

na dalszy wzrost temperatury, spowodowany 

przyrostem salda bilansu promieniowania po-

wierzchni ziemi, pozbawionej śniegu. Efekt 

wpływu termicznego występowania pokrywy 

śnieżnej, oceniony różnymi metodami, wy-

nosi około 0,6–0,7 stopni w skali miesiąca. 

Ubytek 11 dni ze śniegiem w styczniu odpo-

wiada więc wzrostowi średniej miesięcznej 

temperatury o około 0,2 stopnia. Na ogólny 

wzrost średniej temperatury stycznia (+1,7) 

składa się wpływ cyrkulacji (+1,1) oraz wy-

mieniony efekt sprzężenia zwrotnego mię-

dzy śniegiem i temperaturą wynoszący około 

0,2 stopnia. Za pozostałe 0,4 stopnia wzrostu 

temperatury odpowiedzialne jest prawdopo-

dobnie globalne ocieplenie.

Współczesne ocieplenie klimatu Polski 

jest, jak widać, faktem dostatecznie udoku-

Tab. 2. Średnia długość trwania sezonów klimatycznych w Polsce w latach 1951–2000 i 1991–2000

Stacje 
meteorologiczne

Trwanie zimy (dni) Trwanie sezonu 
wegetacyjnego (dni) Trwanie lata (dni)

1951–2000 zmiana* 1951–2000 zmiana* 1951–2000 zmiana*

Szczecin

Wrocław

Łódź

Suwałki

Przemyśl

41

50

77

100

78

–20

–16

–5

–12

–14

238

234

220

202

229

+5

–3

–10

0

–9

108

114

98

95

111

+7

+10

+9

+9

+5

* zmiana średniej w latach 1991–2000

Tab. 3.  Częstość występowania zim bezjądrowych i lat bez zimy termicznej 
w kolejnych dekadach okresu 1951–2000

Dekada
Szczecin Wrocław Łódź Suwałki Przemyśl

Suma
bj bz bj bz bj bz bj bz bj bz

1951–1960

1961–1970

1971–1980

1981–1990

1991-2000

.

3

1

1

2

.

.

.

3

4

1

1

2

1

4

.

.

1

2

1

.

.

.

2

2

.

.

.

.

.

.

.

1

1

1

.

.

.

.

.

.

.

.

3

2

.

.

.

.

.

1

4

5

13

16

Legenda: bj – zima bezjądrowa, bz – brak zimy

Tab. 4.  Sumy temperatur przekraczających 0, 5 i 10 stopni („stopniodni”) w latach 1951–2000 i 1991–2000

Stacje
meteorologiczne

Sumy temperatur > 0° Sumy temperatur > 5° Sumy temperatur > 10°

1951–2000 1991–2000 1951–2000 1991–2000 1951–2000 1991–2000

Szczecin

Wrocław

Łódź

Suwałki

Przemyśl

3483

3539

3168

2947

3326

3698

3801

3297

3134

3529

2079

2159

1882

1773

2048

2242

2388

1988

1926

2217

1056

1133

932

895

1068

1185

1320

1016

1020

1207
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mentowanym. Jest ono dodatkowo wzmocnio-

ne wskutek sprzyjającego mu oddziaływania 

czynników cyrkulacyjnych oraz efektów zwią-

zanych z dość gwałtowną regresją częstości 

występowania i trwałości pokrywy śnieżnej. 

Skala ocieplenia w końcowej dekadzie XX 

wieku odpowiada, w ogólnym zarysie, wiel-

kości przyrostu temperatury przewidywanej 

w scenariuszu zmian klimatu, uwzględniającym 

rosnące stężenie gazów cieplarnianych oraz 

aerozoli siarczanowych w atmosferze (model 

HadCM2 GS). Porównanie obserwowanych 

temperatur w dekadzie 1991–2000 z tempera-

turami prognozowanymi przez model HadCM2 

GS, wykazuje ich dość dobrą zbieżność (tab. 

5). Wprawdzie korelacja prognozowanych 

i obserwowanych zmian temperatury z roku 

na rok jest bardzo słaba (w odróżnieniu od 

dobrej korelacji dla temperatur, estymowa-

nych na podstawie charakterystyk cyrkula-

cyjnych), ale syntetyczna ocena zgodności 

obserwowanych i prognozowanych wartości 

temperatury w Polsce (statystyka Dmax – tab. 

5) wypada najlepiej w odniesieniu do modelu 

HadCM2 GS. Trzeba jednak też zauważyć, że 

analizowany model nietrafnie ocenia sezono-

wy układ zmian temperatury w Polsce – nie 

uwzględnia on m.in. charakterystycznego dla 

współczesnych zmian klimatycznych znaczne-

go ocieplenia na wiosnę ani obserwowanej od 

szeregu już lat tendencji zniżkowej tempera-

tury w drugiej połowie roku kalendarzowego, 

zwłaszcza w listopadzie i grudniu.

Warto także dodać, że analizowane tu 

zmiany temperatury pod koniec XX wieku 

stanowią zaledwie epizod w wieloletnim cią-

gu fluktuacji termicznych, obserwowanych od 

początku nieprzerwanych pomiarów meteoro-

logicznych w Polsce (1779). Krzywa, obrazu-

jąca historię tych fluktuacji (ryc. 1), pozwala 

stwierdzić wyraźną przewagę rosnących ten-

dencji temperatury przynajmniej od końca XIX 

wieku. Ostatnie ocieplenie osiągnęło najwięk-

sze rozmiary; średnia temperatura roku 2000 

w Polsce była najprawdopodobniej rekordowo 

wysoka w ciągu całej serii jej pomiarów, obej-

mującej ponad 200 lat (Kożuchowski, Żmudz-

ka 2001). W Warszawie średnia temperatura 

roku 2000 wyniosła 10,1 stopnia! Pierwsze lata 

XXI wieku były również ciepłe, średnie roczne 

temperatury znacznie przewyższały „normę” 

wieloletnią (w Warszawie 9,1, 9,9 i 8,3 stop-

nia odpowiednio w latach 2001, 2002 i 2003). 

Obserwowane ocieplenie nie potwierdza więc 

trendu zniżkowego temperatury, prognozowa-

nego na pierwszą dekadę XXI wieku i wyni-

kającego z „naturalnych” czynników zmien-

ności klimatu (Boryczka 1985). Zestawienie 

prognozowanych w ten sposób i obserwowa-

nych średnich temperatury ilustruje najlepiej 

tę rozbieżność (tab. 6).

Ocena empirycznych danych nie pozosta-

wia wątpliwości, że ocieplenie klimatu jest 

realnym faktem. Inną kwestią jest wyjaśnie-

nie przyczyny tego zjawiska.

W odniesieniu do Polski można wskazać 

na czynniki cyrkulacyjne, sprzyjające wzrosto-

wi temperatury w końcu XX wieku (podobnie 

jak i w pierwszych dwu dekadach XX stulecia, 

kiedy to również nastąpiło m.in. nasilenie stre-

fowej, zachodniej cyrkulacji atmosferycznej). 

Można także wymienić rosnące od lat 70. XX 

w. usłonecznienie powodujące wzrost tempe-

ratury, zwłaszcza w sezonie letnim. Mniej ja-

Tab. 5.  Związki statystyczne między średnimi miesięcznymi temperatury w Polsce w latach 1991–2000 
i ich wartościami estymowanymi na podstawie charakterystyk cyrkulacji atmosfery (Tc), scenariusza 
klimatu HadCM2 GS (THad) oraz trendu liniowego zmian temperatury z lat 1951–1990 (Tt)

Statystyka Tc THad Tt

Współczynnik korelacji Pearsona r

Współczynnik zbieżności zmian Youle’a Q

Różnica między dystrybuantami Dmax

0,71*

0,70*

0,175

0,05

–0,08

0,174*

0,21*

0,20*

0,273

Gwiazdka (*) oznacza znamienną zgodność ocen i wartości obserwowanych

Tab. 6.  Prognozowane i zaobserwowane wartości średnich temperatury w Warszawie 
w pięcioleciu 1999–2003 (Boryczka 1985)

Rok
Styczeń Lipiec Średnia roczna

Tp Tobs Tp Tobs Tp Tobs

1999

2000

2001

2002

2003

–4,3

–3,9

–3,9

–4,2

–4,6

0,3

–0,9

0,8

0,4

–2,9

18,5

18,4

18,8

18,3

18,3

21,2

17,1

21,2

21,1

20,2

7,3

7,1

7,1

7,3

7,2

9,3

10,1

9,1

9,9

8,3

Ryc. 1.  Przebieg średnich rocznych wartości temperatury powietrza w Warszawie (Obserwatorium 
Astronomiczne) w latach 1779–2003. Średnie roczne (kropki) i ich zmiany, wyrównane filtrem 
dwumianowym 5-punktowym
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sne jest pochodzenie obserwowanych chłodów 

w jesieni i wczesne pojawianie się zim, kontra-

stujących z ogólnym rozwojem ocieplenia.

Na obserwowaną zmianę średnich tem-

peratur w Polsce składa się prawdopodobnie 

także „sygnał” globalnego ocieplenia. Skala 

tego ocieplenia bywa różnie oceniana; niektó-

rzy kwestionują „oficjalne” oceny, podawane 

w raportach IPCC i podają znacznie mniej-

sze, znikome przyrosty temperatury globalnej. 

Wspomniany już „A Guide to global warming” 

(2000) podaje, że w ciągu ostatnich 20 lat XX 

wieku temperatura wzrosła zaledwie o 0,1°C. 

Otwarte pozostaje pytanie o rolę antropogennej 

emisji gazów cieplarnianych w kształtowaniu 

warunków klimatycznych na Ziemi. Problem 

ten pozostanie prawdopodobnie przedmiotem 

nieustających sporów zarówno wśród klima-

tologów, jak i ekologów. Można jedynie wy-

razić opinię, że należy się liczyć z możliwo-

ścią wystąpienia znaczących zmian w syste-

mie klimatycznym pod wpływem impulsów, 

wywołanych przez działalność człowieka, nie-

zależnie od „siły” tych impulsów w stosunku 

do naturalnych czynników zmienności klima-

tu. Uzasadnienie tej opinii uwzględnia znaną 

metaforę z teorii chaosu deterministycznego: 

Skoro system czuły jest na przefrunięcie moty-

la, to nie może być jednocześnie obojętny na 

poczynania gatunku Homo sapiens...

Próba podsumowaniaPróba podsumowania

Propozycją podsumowania przedstawionych 

opinii, teorii i faktów może być przyjęcie kilku 

wniosków, które wprawdzie są dość trywialne, 

ale – jak się zdaje – dostatecznie realne i po-

zbawione stronniczej nadinterpretacji.

1. Efekt cieplarniany jest naturalnym pro-

cesem, regulującym stan systemu klimatycz-

nego i utrzymującym temperaturę Ziemi na 

poziomie umożliwiającym istnienie życia. 

Oceany i biosfera, zwłaszcza rośliny zielo-

ne, mają znaczący udział w stabilizacji skła-

du atmosfery i jej temperatury.

2. W ciągu ubiegłego wieku wzrosła za-

wartość gazów cieplarnianych w atmosfe-

rze. Towarzyszył temu pewien, zróżnicowa-

ny geograficznie i nierównomierny w cza-

sie, przyrost średniej temperatury przy po-

wierzchni Ziemi.

3. Atmosfera otrzymuje rocznie ponad 

5 gigaton węgla w postaci CO2, pochodzą-

cego ze spalania paliw kopalnych.

4. Emisja ta nie przekracza 5% wymiany CO2 

między atmosferą i oceanami, zaś efekt energe-

tyczny podwojenia koncentracji CO2 w powie-

trzu to około 5 W (watów) na 1 m2 powierzchni 

Ziemi (wobec ponad 240 W/m2 pochłanianego 

promieniowania słonecznego).

5. Zmiany energetyczne w systemie kli-

matycznym powiązane są z cyrkulacją at-

mosfery i obiegiem wilgoci. Słabo znamy 

ilościowe charakterystyki tych związków; 

trudno ocenić znaczenie niewielkiej dawki 

energii pochodzenia antropogennego.

6. Realne możliwości zmniejszenia emi-

sji gazów cieplarnianych przez człowieka są 

ograniczone, a jego ewentualne skutki – w od-

niesieniu do klimatu – najprawdopodobniej 

nieistotne.

7. Działania proekologiczne, w tym zwłasz-

cza podniesienie efektywności wykorzystania 

energii paliw i rozwój energetyki, bazującej na 

odnawialnych źródłach, są z wielu względów 

pozytywną realizacją koncepcji zrównoważone-

go rozwoju, niezależnie od tego, czy mają one 

wpływ na średnią temperaturę na Ziemi.

Można sądzić, że ta ostatnia uwaga jest 

praktycznie najważniejszą konkluzją z dyskusji 

o globalnym ociepleniu. Chociaż scenariusze 

klimatyczne są niepewne, ale przecież ener-

gooszczędność nie jest szkodliwa!...

prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski

Uniwersytet Łódzki, Zakład Dynamiki 

Środowiska i Bioklimatologii
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Kryteria oceny wartości

Dla oceny wartości środowiska lub jego 

części (elementu) konieczne jest przyjęcie kry-

teriów oceny. Można je podzielić na uniwer-

salne i lokalne. Kryteria uniwersalne odno-

szą się do wartości podstawowych, najważ-

niejszych dla człowieka. Są nimi: 1) życie, 

2) zdrowie, 3) spełnienie potrzeb duchowych, 

4) spełnienie potrzeb materialnych.

Te potrzeby można dzielić na wiele szcze-

gółowych warunków ilościowych i jakościo-

wych, zależnych od położenia geograficzne-

go, poziomu gospodarczego, ustroju politycz-

nego, wierzeń religijnych, lokalnych zwy-

czajów i tradycji. Ale na pierwszych dwóch 

miejscach są niezmiennie życie i zdrowie. 

Wszystko, co zagraża życiu i zdrowiu lub 

stanowi ochronę przed zagrożeniem jest roz-

patrywane w pierwszej kolejności jako kry-

terium najważniejsze. Kryteria wynikające 

z możliwości spełnienia potrzeb są mniej 

rygorystyczne i odzwierciedlają potrzeby 

duchowe i materialne, których spełnienie 

związane jest z istnieniem, posiadaniem 

czy korzystaniem ze środowiska. 

Od czego zależy wartość środowiska lub 

jego zasobów? Marksiści lansowali długo (zbyt 

długo) pogląd, że np. o wartości kopaliny decy-

duje wartość pracy włożonej w jej wydobycie. 

Nie ma pracy – nie ma wartości. Złoże mine-

ralne nie miało więc wartości – było dobrem 

ogólnym, wolnym. Dopiero praca ludzka dawa-

ła wydobytej kopalinie wartość. Zupełnie inny 

pogląd prezentowała gospodarka kapitalistycz-

na: coś jest warte tyle, ile ktoś jest gotów za to 

dać. O wartości decyduje więc poziom cen na 

rynku, giełdzie i relacja popyt – podaż. Co za-

tem wpływa na wartość środowiska? Okazuje 

się, że dużo czynników, których wagi określane 

są przez konkretne sytuacje i potrzeby. 

Czynniki wpływające 
na wartość środowiska:

– znaczenie militarne, obronne. Dawniej 

wysoka góra, rozwidlenie rzek, bagna chro-

niące przed nieprzyjacielem czy gęsty las po-

zwalający na ukrycie się lub ucieczkę;

– znaczenie gospodarcze – dla poprawie-

nia poziomu życia, surowce dobro przyrody, 

tereny pod zabudowę;

– znaczenie dla turystyki, rekreacji, wy-

poczynku. Unikatowość ale i dostępność form 

przyrodniczych, warunki klimatyczne, poło-

żenie geograficzne. Dla zapewnienia ciągłości 

użytkowania i zachowania walorów środowi-

skowych, nieprzekraczanie kpp (krańcowych 

progów przyrodniczych), tj. np. maksymalnej 

pojemności turystycznej czy intensywności 

użytkowania środowiska;

– znaczenie dla nauki, historii, dziedzictwa 

ludzkości – zabytki przyrody nieożywionej, 

kulturowe, pomniki przyrody, osobliwości, 

tereny unikatowe, fauna, flora;

– znaczenie dla bezpieczeństwa żywno-

ściowego, produktywność, przydatność dla 

rolnictwa;

– znaczenie dla zabudowy mieszkaniowej, 

komunikacji, tereny handlowe, rekreacyjne, 

parki, kliny napowietrzające;

– znaczenie dla zabudowy przemysłowej, 

wielkoobszarowych instalacji, o dużym wpły-

wie na środowisko;

– unikatowość, rzadkość występowa-

nia, oryginalność, atrakcyjność form kra-

jobrazowych;

– moda, zapotrzebowanie na pewne 

do bra materialne czy formy użytkowania 

przyrody;

– sposób formalnego zakwalifikowania, 

np. klasa bonitacyjna ziemi czy forma użyt-

kowania (ugór, sad);

– walory ochronne – otuliny parków, stre-

fy ochronne, zadrzewienia śródpolne;

– potencjalna produktywność dla rolnic-

twa, hodowli i innych form użytkowania;

– potencjalne wartości dla budownictwa 

(centrum miasta – peryferie);

– położenie i wyposażenie – uzbrojenie 

(kanalizacja, sieć wodociągowa, gazowa, 

elektryczna, linie komunikacyjne);

– otoczenie – stopień pokrycia roślinno-

ścią, rodzaj roślinności (łąki, lasy, nieużytki, 

pola uprawne);

– tereny poprzemysłowe – stopień dewa-

stacji, stara infrastruktura, potencjalne moż-

liwości zagospodarowania;

– konieczność sanacji, detoksykacji tere-

nów zdewastowanych;

– ważność z tytułu pełnionej funkcji w sys-

temie ochrony środowiska (np. jako korytarz 

ekologiczny, klin napowietrzający, szlak mi-

gracyjny zwierząt);

– reprezentatywność, typowość, pospo-

litość (np. hektar lasu w centrum miasta 

i wśród leśnego kompleksu mają zupełnie 

inne wartości);

– unikatowość – zawsze podnosi wartość 

środowiska, szczególnie gdy coś występuje 

wyjątkowo rzadko (rośliny, zwierzęta).

W miarę rozwoju cywilizacji coraz częściej zachodzi potrzeba określania wartości środowiska. Często się zdarza, że 

rozwój ten opiera się na korzystaniu ze środowiska poprzez wprowadzanie w nim nieodwracalnych zmian. Budowa 

osiedla, autostrady czy fabryki zmienia środowisko. Z naturalnego lub pierwotnego staje się ono kulturowe i pełni 

inne funkcje. Prawie zawsze dochodzi do utraty jego walorów, funkcji, często nieodwracalnie. Dla rzetelnego bilan-

su przedsięwzięć konieczne jest więc określenie zysków i strat środowiskowych. Wobec bardzo częstego pomijania 

tych strat zachodzi potrzeba uznania, że środowisko ma wartość, że nie jest dobrem wolnym, niczyim.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Wartość środowiskaWartość środowiska



FORUM EKOLOGICZNE

ZP 1(58)/2005 19

Coraz częściej spotykamy się z proble-

mem konieczności oceny elementu środowi-

ska, szczególnie gdy zachodzi potrzeba ozna-

czenia strat z tytułu całkowitej zmiany formy 

użytkowania, np. osiedle mieszkaniowe na 

gruntach ornych czy kamieniołom w miej-

sce zielonego pokrytego drzewami wzgórza. 

Dla przeprowadzenia bilansu zysków i strat 

konieczna jest więc waloryzacja ocenianych 

elementów środowiska. Od jej jakości zależy 

trafność podejmowanych decyzji.

Waloryzacja środowiska lub jego elemen-

tów nie jest łatwym zadaniem, gdyż w znacz-

nej części odnosi się do elementów niewy-

miernych, ale ważnych dla człowieka i jego 

środowiska. Są nimi np. piękno, unikatowość, 

przydatność do zagospodarowania, czystość 

środowiska, walory lecznicze, środowisko-

twórcze. Konieczne więc było poszukiwanie 

różnych sposobów oceny wartości środowi-

ska, w których te niewymierne elementy by-

łyby brane pod uwagę.

Metody oceny – 
obliczenia wartości:

– porównanie z podobnymi terenami (bio-

typami, elementami, obszarami);

– metoda restytucyjna – obliczamy, ile 

kosztowałoby odtworzenie zmienionego ele-

mentu środowiska;

– metoda substytucyjna – obliczamy, ile 

kosztuje utworzenie substytutu utraconego lub 

przekształconego terenu. Substytut może nie 

odpowiadać dokładnie jakości terenu, który 

zastępuje – ocena jego walorów jest więc su-

biektywna. Jej zaletą jest możliwość policze-

nia kosztów utworzenia substytutu;

– kompensacja ekologiczna – za przekształ-

cenie lub dewastację jakiegoś obszaru oddaje-

my inny obszar odpowiednio urządzony, np. 

zalesiony lub z odtworzonym stanem poprzed-

nim lub pożądanym – oczko ekologiczne, ciek 

wodny, korytarz ekologiczny. Kompensacja 

wymaga oszacowania znaczenia dla środowiska 

straconego obszaru i oddawanego w zamian. 

Konieczna jest więc ocena środowiskotwór-

czego charakteru obydwu obszarów;

– skale punktowe porównawcze – służą 

do oszacowania wartości mierzalnych i nie-

mierzalnych elementów środowiska. Dają wy-

obrażenie o jakości środowiska i jego oszaco-

waniu – miejscu pomiędzy pełną dewastacją 

a stanem nienaruszonym. Są dobre dla szyb-

kiego porównania obiektów – elementów śro-

dowiska, ale gubią ich szczegóły;

– klasy, gwiazdki, kategorie – służą do 

orientacji dotyczącej jakości środowiska. Nie 

uwzględniają zupełnie szczegółów, są syn-

tezą wielu danych. Są poręczne przy ocenie 

obiektów porównywalnych;

– zgodność oceny z kryteriami uwzględ-

niającymi uwarunkowania generalne (np. wa-

runki obronności, ochrony prawnej terenów) 

lub lokalne (miejsca historyczne, korytarze 

ekologiczne, zabytki czy potrzeby konkret-

nych form zagospodarowania).

spojrzeniE holistyczne

Przy ocenie środowiska lub jego części ko-

nieczne jest uwzględnienie wszystkich wpły-

wających na jego wartość elementów. Należy 

wziąć pod uwagę rolę rozpatrywanego elementu 

w środowisku i wzajemne relacje pomiędzy 

ocenianym terenem a jego otoczeniem. Do-

tyczy to także potencjalnych wartości, które 

określa się jako możliwe warianty zagospo-

darowania czy eksponowania elementu śro-

dowiska. Zawsze konieczne jest holistyczne 

spojrzenie, które uwzględnia wszystkie istot-

ne dla oceny wartości okoliczności.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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Każda wystarczająco zaawansowana tech-

nologia jest magią.

Arthur C. Clarke

Wstęp

Korzeni tej technologii należy się doszuki-

wać w roku 1839, kiedy fizyk brytyjski William 

R. Grove zademonstrował, że podczas elektro-

chemicznej reakcji łączenia wodoru z tlenem 

powstaje prąd elektryczny. Ogniwo takie nie 

ma części ruchomych, działa bezszumowo, 

a substancją odpadową jest woda. Oparte na 

tym zjawisku ogniwa paliwowe przez ponad 

wiek były tylko ciekawostką laboratoryjną. 

Dopiero w latach 60. XX w. lekkie i zwarte 

(choć drogie jeszcze konstrukcje) i ich odmia-

ny instalowano w statkach kosmicznych do 

zasilania w energię elektryczną i wodę pitną. 

W ciągu ostatniej dekady następuje szybki 

„powrót na Ziemię” ogniw paliwowych. W la-

tach 90. XX wieku, na całym świecie, ogni-

wa znalazły setki komercyjnych i testowych 

zastosowań. Obecnie intensywne prace nad 

ich masowym zastosowaniem prowadzone 

są przez wszystkie, światowe koncerny mo-

toryzacyjne, przedsiębiorstwa energetyczne, 

a także przez producentów sprzętu przeno-

śnego, np. telefonów komórkowych, kompu-

terów, sygnalizacji, latarek. Eksperymenty 

nad ogniwami paliwowymi są prowadzone 

w ramach badań nad nową generacją turbin 

gazowych (program NGGT) i w ramach 

programu elektrowni „Vision 21”. Specjali-

ści oceniają, że zastąpienie tradycyjnych me-

tod wytwarzania energii elektrycznej z węgla 

przez ogniwa paliwowe powinno zmniejszyć 

emisję dwutlenku węgla o 40–60%, zaś emi-

sję tlenków azotu – o 50–90%. Przewiduje 

się, że masowe zastosowanie ogniw paliwo-

wych w motoryzacji radykalne obniży kosz-

ty tych urządzeń i spowoduje wprowadzanie 

do energetyki, wykorzystując je do zasilania 

w energię elektryczną i ciepło.

Czym jest ogniwo paliwowe?

Ogniwo paliwowe jest elektrochemicz-

nym źródłem prądu elektrycznego. W ogniwie 

paliwowym prąd zostaje wytworzony dzięki 

reakcjom chemicznym.

Reakcja sumaryczna

2O2 + CH4 → 2H2O + CO2

W ogniwie paliwowym zasilanym ga-

zem ziemnym (ryc. 1) cały proces zaczyna 

się od wydzielania czystego wodoru w re-

formerze (1).

Reakcje reformowania

CH4 + O2 → 2H2 + CO2

Powstający dwutlenek węgla (2) usuwany 

jest na zewnątrz. Podobnie jest w przypadku 

stosowania metanolu. Następnie wodór trafia 

do właściwego ogniwa, wywołując kolejne 

reakcje chemiczne: platynowy katalizator na 

anodzie (3) „wyrywa” z gazu elektrony (4), 

a dodatnio naładowane jony (protony) wodo-

rowe „rozpuszczają” się w elektrolicie (5).

Reakcja anodowa

2H2 → 4H+ + 4e-

Obojętny elektrycznie tlen, doprowadza-

ny do katody (6), przechwytuje swobodne 

elektrony powodując powstanie prądu sta-

łego (8). Ujemnie naładowane jony tlenu re-

agują w elektrolicie z protonami, również 

znajdującymi się w elektrolicie, wytwarza-

jąc wodę (7).

Reakcja katodowa

O2 + 4H+ + 4e– → 2H2O

Siła elektromotoryczna pojedynczego ogni-

wa paliwowego jest mniejsza niż 1 V, a natę-

żenie prądu elektrycznego w obwodzie zale-

ży od powierzchni elektrod. Napięcie można 

zwiększać, łącząc ze sobą szeregowo wiele 

takich ogniw – jak plastry wafli przekłada-

nych nieprzepuszczalnymi dla elektrolitu, lecz 

przewodzącymi prąd elektryczny, membra-

nami, zwiększając w ten sposób ich wydaj-

ność. Bateria ogniw paliwowych, tzw. stos, 

składa się z pojedynczych elementów, z któ-

rych każdy zawiera anodę, katodę i matrycę 

elektrolitową. Elementy są przedzielone pły-

tami bipolarnymi, wyposażonymi w kanały 

dopływu reagentów.

Rodzaje ogniw paliwowych

Istnieje wiele typów ogniw paliwowych, 

różniących się między sobą konstrukcją, ma-

teriałem elektrod, rodzajem elektrolitu i ka-

talizatorów. W ogniwach wytwarzających 

energię elektryczną i wodę, przeznaczonych 

dla promów kosmicznych, NASA stosuje np. 

wodorotlenek potasu. Ale najbardziej uniwer-

salnymi i niezawodnymi urządzeniami, ma-

W artykule przedstawiono zasadę pracy ogniw paliwowych, ich rodzaje oraz zastosowania w domu i zagrodzie. 

Podkreśla się, że ogniwa paliwowe są czystym ekologicznie źródłem energii. Barierą zastosowań technologii ogniw 

paliwowych są wciąż wysokie ich koszty.

HENRYK WOJCIECHOWSKI

Ogniwo paliwowe
Ekologicznie czyste źródło energii  w XXI wieku
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jącymi za sobą dorobek długotrwałych prac 

badawczo-rozwojowych, są ogniwa wykorzy-

stujące kwas fosforowy (PAFC – Phosphoric 

Acid Fuel Cell) oraz ogniwa z membranami 

polimerowymi PEMFC (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell). W tabeli 1 zestawio-

no typy ogniw paliwowych, temperatury ich 

pracy oraz zastosowania.

Zasadniczo rozróżnia się dwa typy 

ogniw:

1. Ogniwa o alkaicznym elektrolicie. 

Elektrolitem w takim ogniwie przeważnie 

jest roztwór KOH. Reakcje:

Anoda: 2H2 + 4OH- → H2O + 4e-

Alkaliczny elektrolit
Katoda: O2 + 4e- = 2H2O → 4OH-

2. Ogniwa o kwaśnym elektrolicie (rów-

nież ogniwo z membraną polimerową). Ogni-

(3) (5) (6)

reformer (1)

(4) (8)

energia elektryczna

powietrze

woda + ciepło

gaz ziemnypowietrze

dwutlenek węgla (2)

(7)

Ryc. 1.  Schamat działania ogniwa paliwowego: (1) reformer; (2) dwutlenek węgla; (3) anoda; (4) elektrony; 
(5) elektrolit paliwa; (6) katoda; (7) woda opuszczająca ogniwo; (8) energia elektryczna

Tab. 1. Typy ogniw paliwowych

Ogniwo paliwowe Elektrolit Elektrody Paliwo Temperatura pracy 
i zastosowanie ogniwa

Ogniwo alkaliczne (zasadowe)
AFC

(Alkaline Fuel Cell)

Roztwór wodorotlenku potasu:
a) stężony 85%

(temp. pracy <250°C), 
b) rozcieńczony 35–40% 

(temp. pracy <120°C)

Zastosowanie różnych metali

Wodór H2, hydrazyna N2H4, 
metan CH4

Paliwo i utleniacz muszą być 
pozbawione CO2

Temp. pracy: 100–200°C

Zastosowanie: technika 
kosmiczna i wojskowa 

(łodzie podwodne i pojazdy 
pancerne), transport

Ogniwo polimerowe 
(membranowe)

SPFC 
(Solid Polymer Fuel Cell)

PEMFC
(Proton Exchange Membrane 

Fuel Cell)

Jonowymienna membrana 
z polimeru sulfono-fluoro-

węglowego
Platynowe

Wodór H2, metanol CH3OH

Paliwo musi być 
pozbawione CO

Temp. pracy: <120°C

Zastosowanie: głównie 
transport, pojazdy kosmiczne 

i wojskowe

Ogniwa kwasu fosforowego 
PAFC

(Phosphoric Acid Fuel Cell)

Stężony kwas fosforowy 
(100%)

Platyna naniesiona na podłoże 
węglowe spajane teflonem

Wodór H2, gaz ziemny, nafta, 
metanol CH3OH, biogaz

Paliwo musi być odsiarczone 
i pozbawione CO

Temp. pracy: 150–200°C

Zastosowanie: jako źródło 
energii elektrycznej i cieplnej 

w obiektach użyteczności 
publicznej (szpitale, 

biura, hotele, małe osiedla 
mieszkaniowe)

Ogniwa węglanowe 
(stopionych węglanów)

MCFC
(Molten Carbonate Fuel Cell)

Mieszanina węglanów 
alkalicznych (Li, K, Na)

Anoda – porowaty nikiel 
z dodatkiem chromu

Katoda – porowaty tlenek 
niklu dotowany litem

Gaz ziemny, metanol CH3OH, 
biogaz

Paliwo musi być 
konwertorowane na gaz 
zawierający wodór H2 

w odrębnym urządzeniu 
– reforming zewnętrzny lub 

reforming wewnętrzny 
z wykorzystaniem ciepła 
reakcji elektrochemicznej

Utleniacz to powietrze 
z dodatkiem CO2

Temp. pracy: 600–700°C

Zastosowanie: 
wysokotemperaturowe ogniwa 

węglanowe umożliwiają 
wykorzystanie produkowanego 

ciepła do celów grzewczych 
i w procesach 

technologicznych

Ogniwa tlenkowe
SOFC

(Solid Oxide Fuel Cell)

Nieporowaty stały tlenek 
metalu, najczęściej cyrkonu 

ZrO2, stabilizowany tlenkiem 
itru Y2O3

Gaz ziemny, biogaz

Paliwo musi być 
konwertorowane na gaz 
zawierający wodór H2 

w odrębnym urządzeniu 
– reforming zewnętrzny lub 

reforming wewnętrzny 
z wykorzystaniem ciepła 
reakcji elektrochemiczne

Temp. pracy: 900–1000°C

Ogniwa te znajdują się w 
fazie prac badawczych i ich 

zastosowanie w większej skali 
jest jeszcze odległe
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wo takie posiada w elektrolicie ruchome ka-

tiony wodoru, które grają tu kluczową rolę. 

Reakcje:

Anoda: 2H2 → 4H+ + 4e-

Kwaśny elektrolit
Katoda: O2 + 4e- + 4H+ → 4OH-

Ogniwa paliwowe pod względem ener-

getycznym charakteryzuje charakterystyka 

napięciowo-prądowa (ryc. 2) oraz sprawność 

pojedynczego ogniwa i jego stosu (ryc. 3)

Zastosowanie ogniw 
paliwowych

Praktyczne zastosowanie ogniw paliwowych 

ogranicza ich wysoki jeszcze koszt. Budowa 

konwencjonalnej elektrowni jest znacznie tań-

sza od obiektu z ogniwami paliwowymi. A bez 

zamówień na ogniwa paliwowe producenci nie 

mogą uruchomić ich masowej, a więc tańszej 

i zautomatyzowanej produkcji. Zainteresowa-

ne firmy szacują, że uruchomienie produkcji 

ogniw o łącznej mocy 200 MW rocznie pozwo-

liłoby obniżyć ich cenę detaliczną o połowę. 

Kwestią o największym znaczeniu jest rozwią-

zanie magazynowania paliwa. Bogaty energe-

tycznie ciekły wodór musi być przechowywany 

w temperaturach bliskich zeru bezwzględnemu, 

co jest nie do zaakceptowania w masowych 

zastosowaniach. Uwolnienie wodoru z gazu 

ziemnego, metanolu czy biogazu wymaga re-

formingu, tj. złożonej i kłopotliwej przemiany 

chemicznej (ryc. 4). A ponadto, często potrzeb-

ny jest cenny katalizator platynowy. Te i po-

dobne czynniki komplikują konstrukcję ogniw 

paliwowych, niejednokrotnie wymagających 

uzupełnienia skomplikowanymi podsystema-

mi. Następuje obecnie komercjalizacja ogniw 

paliwowych w trzech dziedzinach:

– napędów samochodowych, gdzie trud-

no zdystansować silniki spalania wewnętrz-

nego;

– energetyki, w której następuje odejście 

od scentralizowanych systemów megawato-

wych elektrowni i przejście do małych elek-

trociepłowni na użytek domowy;

– zasilania elektronicznych urządzeń 

przenośnych, w których ogniwa paliwowe 

mogą z powodzeniem zastąpić stosowane 

obecnie akumulatory (porównanie konwen-

cjonalnego silnika, brudnego i hałaśliwego, 

z ogniwem paliwowym – czystym i cichym 

przedstawiono na ryc. 5).

Z uwagi na to, że wodór do dziś nie jest 

paliwem dostępnym komercyjnie, podstawo-

wy wysiłek w zakresie rozwoju technologii 

ogniw paliwowych skupia się na wykorzystaniu 

gazu ziemnego. Zasadniczym argumentem za 

tym typem paliwa jest istnienie rozbudowanej 

infrastruktury pozyskiwania, przesyłu i dys-

trybucji dla zastosowań stacjonarnych. Wie-

le domów jest podłączonych do sieci gazowej 

i często ogniwo paliwowe staje się urządze-

niem zastępującym jedno- lub wielofunkcyjny 

kocioł gazowy. Gaz ziemny jako paliwo wy-

korzystywany jest aktualnie w dwóch typach 

ogniw: PEMFC (Proton Exchange Membrane 

Fuel Cell) oraz SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). 

Ogniwa PEMFC, pracujące przy względnie 

niskich temperaturach, cechują się wysoką gę-

stością mocy. Membrana wymiany protonów 

jest cienkim arkuszem z tworzywa sztuczne-

go o złożonym składzie chemicznym, przez 

ogniwo paliwowe
– pojedyncza cela

ogniwo paliwowe
– stos
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który następuje transport jonów wodorowych. 

Membrana obustronnie pokryta jest węglem, 

tworzącym elektrody o wysokiej zawartości 

rozproszonych cząstek platyny o silnych właści-

wościach katalitycznych. Po stronie anodowej 

ogniwa podawany jest wodór, zaś katalizator 

pobudza uwalnianie się elektronów, powodu-

jące powstawanie dodatnio naładowanych jo-

nów wodorowych. Elektrony, po wykonaniu 

pracy w obwodzie zewnętrznym, powracają 

do katody, na którą podawany jest tlen. Jed-

nocześnie następuje dyfuzja protonów (jonów 

wodoru) przez membranę do katody, na której 

następuje rekombinacja atomu wodoru i reak-

cja z tlenem, powodująca powstawanie wody, 

co kończy proces. Ogniwo PEMFC musi być 

zasilane czystym tlenem, zatem możliwość 

wykorzystania gazu ziemnego uwarunkowa-

na jest wprowadzeniem procesu wzbogacania 

wodór (reformingu).

Ogniwa paliwowe z tlenkami stałymi 

(SOFC) zawierają cienką membranę z cera-

micznego elektrolitu, utworzoną przez sto-

pione tlenki (np. tlenki cyrkonu), powleczoną 

obustronnie przez warstwę elektrodową. Pro-

ces utleniania wodoru występuje na anodzie, 

uwalnianie elektronów jest analogiczne do 

przebiegu w ogniwie PEMFC. Na katodzie 

tlen z powietrza atmosferycznego ulega dy-

socjacji i zjonizowaniu. Obwód zamyka się 

przez transport jonów tlenu przez elektrolit 

ceramiczny. Ponieważ tlen przemieszcza się 

z katody do paliwa w komorze anody, umoż-

liwia to wykorzystywanie szerokiej gamy pa-

liw węglowodorowych przy ich wzbogacaniu 

w układzie reformowania.

Komercyjne rozwiązanie technologii 

SOFC dla celów zaopatrzenia w ciepło i ener-

gię elektryczną domu jednorodzinnego za-

proponowała firma Szuler Hexis. Z uwagi na 

nierównomierność poboru ciepła przez od-

biory domowe, zastosowano zbiornik wody 

gorącej, akumulujący chwilowe nadmiary 

ciepła, wytwarzanego w ogniwie paliwo-

wym. Zbiornik wyposażono w dodatkowy 

palnik, zapewniający automatyczne zasilanie 

przy wyłączonym ogniwie, co zwiększa ela-

styczność eksploatacyjną instalacji central-

nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Ogniwo zbudowane jest modularnie z poje-

dynczych elementów o mocach 1 kW, połą-

czonych szeregowo. Przed zapoczątkowaniem 

fazy wejścia na rynek, rozwiązanie poddano 

w latach 1998–2001 testom eksploatacyjnym 

w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Japonii, 

w sumarycznym czasie ponad 75.000 godzin 

pracy. Firma organizuje obecnie sieć serwi-

sowo-dystrybucyjną na terenie Europy.

Technologię PEMFC, w postaci oferty ko-

mercyjnej, rozwija firma Plug Power, a pierw-

szą ofertę rynkową zaproponowano w roku 

1998 pod handlową nazwą Plug Power 7000. 

Jest to system skojarzonego wytwarzania cie-

pła i energii elektrycznej o mocy elektrycznej 

7 kW przeznaczony dla gospodarstw domo-

wych. W fazie wstępnej ogniwo zasilane było 

wodorem i tlenem, lecz od sierpnia 1999 roku 

zasilane jest gazem ziemnym i powietrzem at-

mosferycznym. Firma nawiązała współpracę 

z innymi przedsiębiorstwami branży, tworząc 

porozumienie typu joint venture z GE Power 

Fuel Wells Systems i Vaillant. W tych przed-

sięwzięciach Plug Power odpowiada za rozwój 

technologii dla sektora rynkowego odbiorców 

komunalnych. Rozpoczęte będą wkrótce ba-

dania eksploatacyjne systemu Fuel Cell He-

ating Appliance (FCHA) wytwarzające również 

w skojarzeniu energię elektryczną. Spółka Plug 

Power/Vaillant zamierza ze swymi produktami 

wejść na rynek budownictwa wielorodzinnego 

Niemiec, Holandii, Szwajcarii, i Austrii. Wy-

bór tych krajów uzasadniony jest dobrą infra-

strukturą gazu ziemnego i silnymi wpływami 

ruchów proekologicznych, do których oferta 

dociera przez eksponowanie walorów ochro-

ny środowiska cechujących technologię ogniw 

paliwowych. Zachęcające jest tu doświadcze-

nie niemieckiego programu energetyki solar-

nej „100.000 elektrycznych dachów”, który 

uzyskał silne wsparcie ze strony państwa. 

Podjęte działania hobbistyczne mają na celu 

stworzenie podobnego programu dla „domo-

wych” ogniw paliwowych, co przyśpieszyłoby 

otwarcie ogromnego rynku zbytu.

W technologię PEMFC angażowała się 

również samodzielnie firma Vaillant, która 

w roku 1999 opracowała system o szansach 

komercyjnej oferty od roku 2002, początko-

wo w skali 400 zastosowań na terenie Euro-

py. System dla zastosowań w domach wie-

lorodzinnych wytwarza w skojarzeniu moc 

cieplną 35 kW i 4,5 kW mocy elektrycznej. 

Firma przygotowuje również ofertę dla do-

mów jednorodzinnych.

Prognozy rynkowe firmy Vaillant prze-

widują opanowanie 45% rynku Europy Za-

chodniej, przy czym wejście na rynek zakła-

da współdziałanie z lokalnymi przedsiębior-

stwami energetycznymi. Umożliwi to, dzięki 

rozbudowanym strukturom obsługi odbior-

ców, zastosowanie koncepcji plug and play 

(„podłącz i korzystaj”, przy czym „podłącze-

nie” jest uproszczone do czynności włączenia 

wtyczki do gniazdka). Moduł FCHA może 
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Ryc. 5. Porównanie silnika spalinowego z ogniwem paliwowym (opr. na podst. Barlow R., Residential fuel cells: Hope or hype?, Home Power, 08-09/1999)
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być elementem wspomagającym istniejący 

system ogrzewania, co przypomina liczne 

przypadki „koegzystencji” systemów koksu 

i gazu w krajowych systemach ogrzewania 

modernizowanych budynków.

Na rynku są również dostępne ogniwa pa-

liwowe o mocach elektrycznych: 3 kW, 10 kW, 

a także 25-watowa latarka oraz rower z napę-

dem elektrycznym, zasilanym z ogniwa pali-

wowego. Do zaopatrzenia w ciepło i energię 

elektryczną budynków wielorodzinnych (ma-

łych osiedli) dość powszechne zastosowanie 

znajdują, zwłaszcza w Niemczech, ogniwa 

paliwowe PAFC o mocy elektrycznej 200 

kW i mocy cieplnej 220 kW.

Współpraca z przedsiębiorstwami energe-

tycznymi jest obustronnie korzystna; ogniwa 

paliwowe, zintegrowane z siecią elektroenerge-

tyczną, ograniczają potrzebę rozbudowy sieci 

dystrybucyjnych, obniżają koszty dostarcza-

nia energii odbiorcom. Barierą zastosowań 

technologii ogniw paliwowych są wysokie 

koszty systemów prototypowych. Oczekuje 

się tu znaczącej obniżki tych kosztów przy 

rozwinięciu skali produkcji – przy 5 tysiącach 

systemów jednostkowe koszty przekraczają 

9.000 dolarów za kW. Nie zmniejsza to opty-

mizmu inwestorów, upatrujących w cechach 

ogniw paliwowych (niezawodność, przyja-

zność dla środowiska) przesłanek nieodle-

głego w czasie sukcesu na rynku urządzeń 

grzewczych. Według rzecznika firmy Vaillant 

rynek „domowych zastosowań ogniw paliwo-

wych na obszarze Europy Północnej do roku 

2010 obejmie 250.000 systemów, ale jest to 

bardzo ostrożne oszacowanie”.

Ogniwa paliwowe a ekologia

Ogniwa paliwowe są czystym ekologicz-

nie źródłem energii elektrycznej. W standar-

dowym ogniwie paliwowym atomy wodoru 

(paliwo) oddają elektrony jednej elektrodzie 

(anodzie), a następnie łączą się z elektronami 

i tlenem (utleniaczem) na drugiej elektrodzie 

(katodzie). Jedynym produktem chemicznym 

zachodzących reakcji jest woda, a elektrody 

nie ulegają przemianom. W bateriach elektro-

dy biorą udział w reakcjach elektrochemicz-

nych (np. w akumulatorach niklowo-kadmo-

wych elektrodami są tlenowodorotlenek niklu 

i kadm). W przypadku małych akumulatorów 

litowych, zaprojektowanych z myślą o prze-

nośnych urządzeniach elektronicznych, napię-

cia nie przekraczają obecnie 3–4 V. Ogniwa 

paliwowe w pojedynczych celach mają na-

pięcie poniżej 1 V. Aby uzyskać wyższe na-

pięcia, trzeba je zestawiać w stos. W porów-

naniu z akumulatorami mają mniejszą masę 

i umożliwiają większe upakowanie, a tym sa-

mym uzyskuje się więcej energii elektrycznej 

przy tych samych rozmiarach akumulatora 

i ogniwa paliwowego. Trwa wyścig technolo-

gów opracowujących akumulatory elektryczne 

o możliwie dużym stosunku zapasu energii 

do masy. Dużym sukcesem jest opracowanie 

baterii litowo-jonowych mających pojemność 

trzykrotnie większą od akumulatorów klasycz-

nych przy tej samej masie – wynoszącą 120 

Wh/kg. Jednakże bardziej atrakcyjne od takich 

akumulatorów są ogniwa paliwowe, których 

nie trzeba długo doładowywać, a wystarczy 

tylko uzupełniać zapas paliwa, co trwa znacz-

nie krócej. Ponieważ bezpośrednie operowanie 

wodorem jest niebezpieczne, konstruktorzy 

zdecydowali się jako źródło wodoru wyko-

rzystać metanol. Reakcja w ogniwie paliwo-

wym zachodzi w temperaturze 80–90°C przy 

ciśnieniu 3,0 bara. Ogniwo paliwowe wspo-

magane jest baterią akumulatorową.

W 1996 roku jeździło po drogach świata 

około 634 mln pojazdów (przyrost około 30% 

w ciągu dziesięciolecia). Pojazdy te wyemi-

towały łącznie około 3,7 mld ton dwutlenku 

węgla – gazu potęgującego efekt cieplarniany. 

Emisja tlenków azotu stwarza pewne zagro-

żenia dla zdrowia. Większość zasobów ropy 

naftowej znajduje się na niestabilnym Bliskim 

Wschodzie. Z wyżej wymienionych powodów 

producenci samochodów poszukują różnych 

alternatywnych źródeł energii, wiele nadziei 

wiąże się z ogniwami paliwowymi. Sprawność 

przemiany energii chemicznej w elektrycz-

ną w ogniwie paliwowym wynosi 30–40%. 

Ogniwa paliwowe można powiązać z ukła-

dem technologicznym turbin gazowo-paro-

wych, tworząc w ten sposób układ hybrydo-

wy o sprawności wytwarzania energii elek-

trycznej bliskiej 70%.

Do usuwania tlenków siarki i azotu ze spa-

lin w elektrowniach konwencjonalnych po-

trzebne są kosztowne instalacje do oczyszcza-

nia, równie do funkcjonowania wymagające 

energii. Ogniwa paliwowe takich zanieczysz-

czeń nie wytwarzają, a emisja tlenku węgla 

jest niższa od jego zawartości w powietrzu 

atmosferycznym. Rozsądnym staje się roz-

ważenie alternatywy: czy bardziej opłaca się 

inwestować w układy technologiczne i uru-

chomienie masowej produkcji ogniw paliwo-

wych, czy przeznaczać ogromne środki na 

dopracowywanie starych i opracowywanie 

wciąż nowych metod oczyszczania spalin 

w elektrowniach konwencjonalnych.

Ogniwa paliwowe zasilane paliwem 

z zanieczyszczeniami powodują stopniowe 

zatykanie porowatych elektrod, co ogranicza 

przepływ jonów wodoru i tlenu, zmniejsza-

jąc wydajność prądową. Konstruktorzy sta-

rają się stworzyć zestawy o żywotności nie 

mniejszej niż 40.000 godzin (oznacza to ko-

nieczność wymiany stosu ogniwa paliwowe-

go co 5–7 lat).

Podsumowanie

Barierą zastosowań technologii ogniw 

paliwowych są wysokie koszty systemów 

prototypowych. Bez zamówień na ogniwa 

paliwowe producenci nie mogą uruchomić 

ich masowej, a więc tańszej i zautomatyzo-

wanej, produkcji. Przewiduje się, że masowe 

zastosowanie ogniw paliwowych w motory-

zacji radykalnie obniży koszty tych urzą-

dzeń i spowoduje wprowadzanie do energe-

tyki, wykorzystując je do zasilania w energię 

elektryczną i ciepło. Ogniwo paliwowe nie 

ma części ruchomych, działa bezszumowo, 

a substancją odpadową jest woda. Ogniwo to 

jest niezawodne i przyjazne dla środowiska. 

Ogniwa paliwowe stanowią poważny poten-

cjał technologiczny dla efektywnej (w sensie 

energetycznym, ekologicznym i w przyszło-

ści ekonomicznym) produkcji ciepła i energii 

elektrycznej. Sprawność wytwarzania energii 

elektrycznej w konwencjonalnej elektrowni 

parowej wynosi około 35–37%, w ogniwie 

paliwowym: 40–45%, w układzie hybrydo-

wym: 60–70%.

dr inż. Henryk Wojciechowski

Instytut Energoelektryki 

Politechniki Wrocławskiej

Szczegółowy wykaz literatury do arty-
kułu dostępny u Autora i w Redakcji.
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Zbulwersowani doniesieniami prasowymi 

o wycince drzew w Parku Zachodnim, która 

może kosztować Zarząd Dróg i Komunikacji 

20 milionów złotych odszkodowania, spie-

szymy z propozycją, jak uniknąć tak gigan-

tycznych kosztów i uspokoić zatroskanych 

o środowisko naturalne wycinką około 1.500 

kilkudziesięcioletnich drzew.

Sposób jest bardzo prosty, zgodny z przepi-

sami, potwierdzony praktyką. Drzewa przezna-

czone do wycinki za odszkodowaniem należy 

po prostu... przesadzić. Sposób realizacji:

1. Wybrać odpowiednio podmokły teren 

w celu oszczędzenia kosztów podlewania na-

sadzeń przez 2 lata.

2. Wydać decyzję zezwalającą na przesa-

dzenie drzew (a wyda ją ochotnie podległy 

Zarządowi Wydział Ochrony Środowiska, bo 

przesadzanie to nie wycinka).

3. Przesadzenie zlecić specjalistycznej fir-

mie. Koszty przesadzenia będą wielokrotnie 

niższe od odszkodowania za wycinkę. Operacja 

przesadzania wygląda następująco... Sprzę-

tem specjalistycznym drzewo zostaje wyko-

pane, powalone i ogołocone z konarów. Pień 

drzewa z cząstką masy korzeniowej zostaje 

przewieziony na teren posadzenia, posadzo-

ny, a dla zabezpieczenia przed wywróceniem 

zabezpieczony odciągami. 

4. Na efekty czekamy dwa lata, po upły-

wie których Wydział Ochrony i Kształtowa-

nia Środowiska sprawdza, czy przesadzone 

drzewa (a właściwie pnie) mają odrosty. 

Z obserwacji wiemy, że nawet ścięty kilku-

dziesięcioletni pień potrafi dawać odrosty, 

a przecież zostaną przesadzone pnie z cząst-

ką systemu korzeniowego. Jeżeli niektóre się 

nie przyjmą (a będzie ich na pewno niewie-

le), trzeba będzie zapłacić odszkodowanie 

– ale tylko za te bez odrostów. Jak będzie 

wyglądał park z takimi drzewami, nieistot-

ne. Ważne, że wszystko odbyło się zgodne 

z przepisami. Żaden prokurator nie potrafi 

postawić nikomu zarzutu z art. 231 kodek-

su karnego, tj. przekroczenia uprawnień lub 

niedopełnienia obowiązków na szkodę inte-

resu publicznego.

Jeżeli czytający ten list pomyślą: brednie, 

bezsens – przyznamy im rację, bo i my tak 

myślimy. Piszemy dlatego, by wykazać bez-

sens takich poczynań we Wrocławiu i gdzie 

indziej. A może to nie bezsens, skoro takie po-

stępowania są praktykowane? Jesteśmy w po-

siadaniu decyzji zezwalającej na przesadze-

nie siedmiu kilkudziesięcioletnich drzew, za 

wycinkę których należało zapłacić 267.894 

zł odszkodowania. Takich decyzji jest wiele. 

Bez trudności można sprawdzić i zestawić, 

o jakie kwoty został uszczuplony Fundusz 

Ochrony Środowiska naszej gminy w ostat-

nich latach. [...]

Konkludując – drzewa w Parku Zachod-

nim trzeba wyciąć, a nie przesadzać, skoro 

obwodnicy nie można było zaprojektować in-

aczej. Nie czarować społeczeństwa zyskami 

z odszkodowań za wycinkę i wizją nowych 

nasadzeń. Te środki niech pozostaną w ZDiK-

u. Zabrane ZDIK-owi pomniejszą środki na 

drogi, a dane Wydziałowi Ochrony i Kształ-

towania Środowiska nie wiadomo, czy zosta-

ną sensownie wykorzystane. Należy zweryfi-

kować wszystkie wydane w ostatnich latach 

decyzje na przesadzenie drzew. Bezsensow-

ne unieważnić i wykazać straty Funduszu 

Ochrony Środowiska wynikłe z tych decyzji. 

Zaprzestać wydawania decyzji na bezsensow-

ne przesadzanie drzew. Niech niszczący bez-

trosko drzewostan naszego miasta płacą prze-

widziane ustawą odszkodowania. Może one 

ich powstrzymają przed takimi praktykami. 

Środki z odszkodowań przeznaczyć na nowe 

nasadzenia, a miasto nasze się zazieleni. 

Wacław Jaroszyński, Stefan Pankowski

Wrocław, 22 kwietnia 2002 r. 

Od Redakcji 

Taki sarkastyczny list otrzymaliśmy 

od mieszkańców Krzyków we Wrocławiu, 

którzy są niezadowoleni z traktowania zie-

leni we Wrocławiu. Niestety, od tego czasu 

sprawy mają się jeszcze gorzej. Nowa usta-

wa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku mówi, że nie pobiera się opłat za 

usunięć drzew (art. 86 ust. 1) m.in.: 

– na których usunięcie nie jest wymaga-

ne zezwolenie,

– na których usunięcie osoba fizyczna uzy-

skała zezwolenie na cele niezwiązane z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej,

– które zagrażają bezpieczeństwu ludzi 

lub mienia w istniejących obiektach budow-

lanych,

– w związku z przebudową dróg publicz-

nych i linii kolejowych.

Zgodnie z tą ustawą (art. 83. ust. 6) nie 

jest wymagane zezwolenie m.in. na usunię-

cie drzew: 

– niszczących nawierzchnię i infrastruk-

turę drogową, ograniczających widoczność 

na łukach i skrzyżowaniach, z wyjątkiem ro-

snących na terenie nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków,

– które utrudniają widoczność sygnaliza-

torów i pociągów, a także utrudniają eksplo-

atację urządzeń kolejowych albo powodują 

tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, 

usuwanych na podstawie decyzji właściwe-

go organu;

– stanowiących przeszkody lotnicze, usu-

wanych na podstawie decyzji właściwego or-

ganu.

Tyle ustawa. Czy znajdzie się jakiś po-

mysł na wycinkę drzew, który nie będzie miał 

podstaw w ustawie? Praktycznie, każde drze-

wo może zasłaniać widoczność, niszczyć na-

wierzchnię bądź rosnąć na drodze planowanej 

modernizacji trasy komunikacyjnej.

Jak uniknąć kary za wycinkę drzew?
L I S T  O T WA R T Y  D O  P R E Z Y D E N TA  I  Z A R Z Ą D U  W R O C Ł AW I A
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O d Sylwestra raczę gości i rodzinę szpi-

nakiem prosto z ogrodu. Rodzina już się 

przyzwyczaiła, że wracam z ogródka z ko-

szyczkiem pełnym świeżych, drobnych list-

ków. Znajomi jednak moje zaproszenie na 

szpinak „prosto z ogródka” traktują z przy-

mrużeniem oka i pytają czy zamierzam ich 

poczęstować kompostem albo czy moja lo-

dówka stoi w ogródku. Gdzie mogą, próbu-

ją się „przyczepić” do moich ekoprzekonań 

i zdarza się, że daję się wciągnąć w dyskusję, 

z której czasem nie umiem się wyplątać.

Ostatnio jednak taką właśnie zaczepkę zaja-

dających się szpinakiem gości odparłam błyska-

wicznie, ripostując, że „amerykańskie badania 

wykazały niezbicie, iż trzymanie lodówki na 

balkonie wzmaga efekt cieplarniany w stopniu 

większym niż gdy się ją trzyma w mieszkaniu. 

Zatem ja nie trzymam i nie będę trzymać lo-

dówki w ogródku, bo to tak jak na balkonie”. 

Dodałam jeszcze, że w ramach doskonalenia 

własnych postaw proekologicznych rozważam 

całkowitą rezygnację z lodówki, gdyż ta, którą 

mam, jest stara i nieprzyjazna środowisku, a na 

nową nie mogę sobie w tej chwili pozwolić. 

Chyba, że zaoszczędzę, odżywiając się szpi-

nakiem, który dzięki globalnemu ociepleniu 

mam za darmo w środku zimy i... kupię naj-

nowszy model lodówki w wersji „eko”! 

Zaniemówili, ale tylko na chwilkę, po czym 

ktoś się odezwał, że właśnie w którymś su-

permarkecie widział informację o promocji 

ekolodówek. Na bardzo dobrych warunkach, 

pierwsza rata nawet nie jest oprocentowana. 

Informacja ta wywołała śmiech reszty towa-

rzystwa. Ktoś zaczął opowiadać, jak to się 

dał nabrać na przedrostek „eko”, kupując pro-

szek do prania. Ktoś inny mówił o tym, jak to 

jest z tymi ratami... Nie słyszałam dokładnie 

wszystkiego, bo byłam już w kuchni ze stertą 

poszpinakowych talerzyków. Dołączył do mnie 

szwagier, który pomagając w układaniu talerzy 

w zmywarce, z bardzo poważną miną zapytał 

czy ja o tych amerykańskich badaniach to tak 

na serio, czy może „ściemniałam”...

G dy wróciliśmy do pokoju, oczy więk-

szości skupione były na żółwiu, któ-

ry właśnie w tych dniach się obudził i teraz 

buszował pod choinką. Wyobrażam sobie, że 

podobnie jak ja, przez ten szpinak, też jest 

trochę zdezorientowany, co to właściwie za 

pora roku? Oprócz typowego dla zimy jadła, 

kapusty pekińskiej i jabłka, dostał właśnie do 

jedzenia coś, o czym w tej chwili nawet nie 

śnił. Listki mniszka i bardzo uporczywego 

chwastu, będącego równocześnie wdzięczną 

roślinką tworzącą na grządkach w zawrot-

nym tempie zielony dywanik w miejscu, gdzie 

powinny być widoczne koperki, marchewki 

czy inne specjalnie wysiane warzywa. Jeśli 

w porę się tego nie powyrywa, chwast wygry-

wa konkurencję z tym, czego się na grządce 

oczekuje. Taki właśnie zielony dywanik po-

krywa moje grządki teraz, bo w bożonaro-

dzeniowej atmosferze całkiem po prostu nie 

przyszło mi do głowy iść plewić ogródek.

To akurat wydaje mi się całkiem normalne 

i przemyśleń związanych z efektem cieplar-

nianym nie przywołuje. Ale czy normalne 

jest to, że teraz w styczniu roślinka nie tylko 

sobie jest na moich grządkach, ale nawet dość 

obficie kwitnie? Ma białe malutkie kwiat-

ki, połyskujące w słońcu jak mika. Płatki są 

ostro zakończone, a cały kwiatek wygląda 

jak śnieżynka. Listki, a właściwie cały po-

krój roślinki, przypomina kurzyślad, ale to 

nie jest kurzyślad. Może to być gwiazdnica, 

a może rogownica? Jeśli dobrze pamiętam, 

to zasadnicza różnica polega między innymi 

na tym, jak głęboko wcięte są płatki okwia-

tu... Cóż, muszę to sprawdzić.

Szczegóły morfologii kwitnących zimą 

kwiatuszków nie interesowały moich gości, 

którzy jednak naciskali, abym im wytłuma-

czyła, jak to „naprawdę” jest z tym efektem 

cieplarnianym. Czy grozi nam (lub naszym 

dzieciom czy wnukom), że zaleje nas woda ze 

stopionych lodowców? Które wyspy pierwsze 

znikną z mapy? Czy to „naprawdę prawda”, 

że Holendrzy są tak świetnie przygotowani 

do wzrostu poziomu morza i sobie poradzą? 

Odpowiadanie na coraz bardziej dociekliwe 

pytania nie szło mi najlepiej, bo co tu kryć, nie 

nadążam za zmieniającymi się prognozami 

i nie wiem, które są bardziej prawdopodobne. 

Nawet nie wiem, czy tej zimy będzie jakaś 

zima?! Poleciwszy więc wszystkim świątecz-

ny numer „Zielonej Planety”, w którym znaj-

dowało się sporo materiałów „o lodowcach”, 

zainteresowałam gości naszą choinką...

C hoinka w tym roku wygląda wyjątko-

wo świeżo, mimo że stoi cały czas przy 

grzejniku. Pytania, dlaczego nie mamy choin-

ki sztucznej, nikt mi już nie stawia (co uzna-

ję za sukces na polu edukacji ekologicznej). 

Jednak pytanie, skąd mam „taką” choinkę, 

uznałam za uzasadnione. Kupiliśmy ją od 

plantatora, który w ramach reklamy nigdy nie 

kłamie, tylko mówi prawdę i uczciwie infor-

muje, które drzewka są świeżo ścięte. Wybra-

liśmy jodłę kaukaską, którą nikt się nie inte-

resował, bo miała skrzywiony pień i niezbyt 

była foremna – ale mi od razu wpadła w oko! 

Obiecałam sobie, że zadbam o nią i faktycz-

nie dzień w dzień spryskuję ją wodą. Dole-

wam też wody i wrzucam lód do pojemnika, 

w którym stoi. Potem wychodzę do ogrodu 

po szpinak... i wszelkie wątpliwości dotyczą-

ce efektu cieplarnianego pryskają!

dr Maria Kuźniarz

MARIA KUŹNIARZ

Szpinak
pod choinkę

Jest środek stycznia, kwitną stokrotki, a ja zrywając w ogródku szpinak, 

rozmyślam nad przyrodniczą schizofrenią...
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