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Synteza 
Executive summary 

Warunki naturalne 

Województwo podlaskie znajduje się w północno-wschodniej części kraju. Sąsiaduje z trzema województwami: mazo-
wieckim na długości 357,9 km, warmińsko-mazurskim – 224,4 km i lubelskim – 4,0 km. Ponadto graniczy od północy  
z Litwą na długości 104,3 km i od wschodu z Białorusią – 245,9 km. Granica z Białorusią stanowi jednocześnie zewnętrzną 
granicę Unii Europejskiej.  

Województwo podlaskie położone jest na terenie Niziny Podlaskiej, polskiej części Pojezierza Litewskiego oraz Niziny 
Mazowieckiej, zróżnicowanych pod względem budowy geologicznej, ukształtowania terenu i środowiska przyrodniczego. 
Sieć rzeczną stanowią głównie rozległe doliny rzek: Narwi, Biebrzy i Bugu. Dominują meandrujące koryta, tworzące 
rozległe doliny, często o charakterze podmokłym i bagienno-torfowym. Ważnym elementem sieci hydrograficznej 
województwa są jeziora. Występują one przede wszystkim w jego północnej części. Do największych jezior należą: Wigry  
o powierzchni 2168 ha, Rajgrodzkie – 1510 ha (na terenie województwa podlaskiego – 987 ha), jezioro graniczne Gaładuś 
– 707 ha (na terytorium Polski – 545 ha), Sajno – 526 ha oraz Dręstwo – 508 ha. Na terenie województwa podlaskiego 
znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza, o maksymalnej głębokości 108,5 m. Cały obszar województwa położony 
jest na terenie ekoregionu Zielone Płuca Polski. 

Województwo podlaskie leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego z zaznaczającymi się wpływami 
kontynentalnymi. W 2017 r. średnia roczna temperatura powietrza odnotowana w stacji meteorologicznej w Białymstoku 
wyniosła 7,9°C, natomiast w Suwałkach – 7,5°C. Województwo podlaskie było jednym z najchłodniejszych regionów  
w Polsce. Niższe średnie temperatury powietrza zanotowano jedynie na obszarach górskich: na Śnieżce (1,4°C) oraz  
w Zakopanem (6,5°C). W Białymstoku i Suwałkach roczne sumy opadów w 2017 r. wyniosły odpowiednio 935 mm i 856 mm. 

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby 

Według ewidencji geodezyjnej, w 2017 r. województwo podlaskie zajmowało obszar 2018,7 tys. ha, tj. 6,5% powierzchni 
kraju.  

Wykres 1. Kierunki wykorzystania powierzchni województwa w 2017 r. 
Stan w dniu 1 I 

 

a Mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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Na początku roku prawie 92% powierzchni województwa stanowiły użytki rolne oraz grunty leśne, zadrzewione i za-
krzewione. Użytki rolne zajmowały 60,4% ogólnej powierzchni województwa (1218,4 tys. ha), a największą ich część 
stanowiły grunty orne – 62,6% (762,6 tys. ha). Grunty leśne łącznie z zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmowały 31,6% 
powierzchni ogólnej województwa (638,4 tys. ha), grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,8% (76,2 tys. ha), grunty pod 
wodami – 1,4% (27,9 tys. ha), użytki ekologiczne – 0,1% (2,0 tys. ha), nieużytki – 2,7% (54,0 tys. ha), a pozostałe grunty 
(tereny różne) – 0,1% (1,8 tys. ha). 

W 2017 r. na cele nierolnicze i nieleśne wyłączono ogółem 135 ha gruntów (124 ha gruntów rolnych i 11 ha gruntów 
leśnych), tj. o 25 ha (o 22,7%) więcej niż w roku poprzednim. Pod budowę osiedli mieszkaniowych przeznaczono 38,5% 
wyłączonych gruntów, na tereny przemysłowe – 25,9%, pod użytki kopalne – 13,3%, a pod drogi i szlaki komunikacyjne  
– 3,0%.  

W końcu 2017 r. powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji i zagospodaro-
wania wyniosła 2,7 tys. ha. Większość spośród nich (96,8%) to grunty zdewastowane, które utraciły całkowicie wartości 
użytkowe. Grunty, których wartość użytkowa zmalała m.in. w wyniku zmian środowiska oraz działalności przemysłowej 
(grunty zdegradowane) zajmowały 3,2% powierzchni gruntów wymagających rekultywacji. W odniesieniu do stanu w końcu 
2016 r. powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji zmniejszyła się o 2 ha.  

Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód 

W 2017 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie podlaskim wyniósł 96,8 hm3 
(niespełna 1% poboru wody w kraju), tj. o 3,8% mniej niż rok wcześniej. Największy udział w poborze wody miała 
eksploatacja sieci wodociągowej, na której potrzeby pobrano 61,2 hm3 wody (63,2% poboru ogółem). Do nawodnień  
w rolnictwie i leśnictwie oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych pobrano 23,3 hm3 wody (24,0%), a na cele 
produkcyjne – 12,4 hm3 (12,8%). 

Wykres 2. Struktura poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

 
a Poza rolnictwem (z wyłączeniem ferm przemysłowych chowu zwierząt oraz zakładów zajmujących się produkcją roślinną), leśnictwem, łowiectwem  
i rybactwem – z ujęć własnych. b Pobór wody na ujęciach, przed wtłoczeniem do sieci. 

W skali województwa największy pobór wody w 2017 r. odnotowano w powiatach: białostockim – 28,2 hm3 (29,1% 
poboru ogółem), monieckim – 15,5 hm3 (16,0%) i wysokomazowieckim – 6,6 hm3 (6,8%), przy czym w powiecie białostockim 
aż 78,8% poboru wody przypadało na cele związane z eksploatacją sieci wodociągowej. Największy udział poboru wody 
na cele produkcyjne w ogólnym poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie podlaskim 
zanotowano w powiecie wysokomazowieckim – 15,0%. 
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W 2017 r. na potrzeby gospodarki narodowej i ludności zużyto 84,6 hm3 wody, tj. o 3,4% mniej niż w poprzednim roku. 
Zużycie wody w województwie stanowiło 0,9% zużycia krajowego.  

Gospodarstwa domowe w 2017 r., podobnie jak rok wcześniej, zużyły 47,8 hm3 wody, tj. 56,5% ogólnego zużycia wody  
w województwie.  

Na potrzeby przemysłu w omawianym roku przypadało zaledwie 16,0% (13,6 hm3) całkowitego zużycia wody w woje-
wództwie, tj. o 2,7% więcej niż w 2016 r. Największe zużycie zanotowano w jednostkach prowadzących działalność 
związaną z przetwórstwem przemysłowym – 12,0 hm3 (87,8% zużycia na potrzeby przemysłu), z czego prawie 82,0% 
zużyły zakłady zajmujące się produkcją artykułów spożywczych. Największy udział w zużyciu wody na potrzeby przemysłu 
w województwie podlaskim miały: powiat moniecki (17,7%), miasto Białystok (16,6%), powiat białostocki (12,8%) oraz 
powiat wysokomazowiecki (8,3%). 

Do nawadniania w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych w 2017 r. zużyto 23,3 hm3 wody 
(27,5% zużycia wody w województwie), tj. o 12,6% mniej niż rok wcześniej. Największe zużycie wody na ten cel 
odnotowano w powiatach monieckim (55,0% zużycia w województwie) i białostockim (24,2%).  

Według stanu w końcu 2017 r., w województwie podlaskim długość rozdzielczej sieci wodociągowej wyniosła  
13544 km, a liczba przyłączy wodociągowych – 197,1 tys. szt. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodo-
ciągowej zwiększyła się o 27 km (o 0,2%), przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków – o 0,9 tys. szt.  
(o 0,5%). W przekroju terytorialnym według powiatów w województwie podlaskim najdłuższą czynną sieć rozdzielczą 
odnotowano w powiatach białostockim – 1657 km i sokólskim – 1447 km, zaś najkrótszą w miastach Łomża – 125 km oraz 
Suwałki – 142 km. 

W 2017 r. na terenie województwa zużycie wody z wodociągów na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyniosło 33,3 m3  
i w porównaniu z 2016 r. było o 0,1 m3 wyższe. W omawianym roku największe zużycie wody w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca odnotowano w powiatach wysokomazowieckim (59,8 m3) i zambrowskim (44,1 m3), zaś najmniejsze – w powiecie 
hajnowskim (24,3 m3) oraz mieście Łomża (26,7 m3). 

Według stanu w końcu 2017 r., długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w regionie wyniosła 3553 km, przy liczbie 
przyłączy do budynków wynoszącej 94,0 tys. szt. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci kanalizacyjnej 
zwiększyła się o 46 km (o 1,3%), przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o 0,9 tys. szt. (o 1,0%).  
W analizowanym okresie najdłuższa sieć kanalizacyjna usytuowana była na terenie powiatu białostockiego (820 km)  
i miasta Białystok (474 km), zaś najkrótsza – na terenie powiatów sejneńskiego (28 km) oraz kolneńskiego (60 km). 

W końcu 2017 r. na terenie województwa podlaskiego udział ludności miast korzystającej z sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w jej ogólnej liczbie wyniósł odpowiednio 96,7% i 91,6%. W porównaniu z zanotowanym rok wcześniej udział 
ludności miast korzystającej z sieci wodociągowej utrzymał się na niezmienionym poziomie, a korzystającej z sieci kanalii-
zacyjnej wzrósł nieznacznie. 

W 2017 r. w województwie podlaskim do wód lub do ziemi odprowadzono 41,3 hm3 ścieków, w tym 41,1 hm3 ścieków 
wymagających oczyszczania. Wielkość emisji ścieków wymagających oczyszczania w województwie stanowiła niespełna 
1,9% ich emisji krajowej. W porównaniu z 2016 r. ilość tych ścieków w województwie wzrosła o 1,5%. W 2017 r. wśród 
miast województwa podlaskiego o największej skali zagrożenia ściekami były 3 miasta na prawach powiatu: Białystok, 
Suwałki i Łomża. Łączna ilość ścieków odprowadzonych do wód lub do ziemi wymagających oczyszczania z tych miast 
stanowiła 48,1% ogółu ścieków wymagających oczyszczania w województwie. W 2017 r. udział ścieków oczyszczanych  
z podwyższonym usuwaniem biogenów w ogólnej ilości ścieków oczyszczanych w województwie wyniósł 80,8% (w 2016 r.  
– 80,1%), ścieków oczyszczanych mechanicznie – 0,8% (rok wcześniej – 1,5%), natomiast biologicznie – 18,4% (w roku 
poprzednim – 18,3%). 
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Wykres 3. Struktura ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania  
odprowadzonych do wód i do ziemi 

 

W 2017 r. w województwie podlaskim odprowadzono ogółem 11,6 hm3  ścieków przemysłowych, z czego 7,7 hm3 do 
wód lub do ziemi, a 3,8 hm3 siecią kanalizacyjną. Emisja ścieków przemysłowych odprowadzonych do wód lub do ziemi 
zwiększyła się o 3,0% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczyszczania wymagało 7,5 hm3 (97,0% ogółu) ścieków prze-
mysłowych, w tym procesowi oczyszczania poddano 99,9%.  

Największy udział w ilości ścieków przemysłowych odprowadzonych bezpośrednio do wód lub do ziemi miały zakłady 
prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 96,2%.   

W 2017 r. w województwie podlaskim ścieki przemysłowe były oczyszczane w 24 oczyszczalniach o łącznej przepusto-
wości 64,1 dam3 na dobę, z tego w 2 oczyszczalniach mechanicznych, 17 – biologicznych oraz w 5 – z podwyższonym 
usuwaniem biogenów. Z ogólnej ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania odprowadzonych bez-
pośrednio do wód lub do ziemi 61,9% było oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów, 36,6% – biologicznie, 
a 4,4% – mechanicznie. 

W analizowanym roku w województwie siecią kanalizacyjną odprowadzono do wód lub do ziemi 33,6 hm3 ścieków 
komunalnych (o 1,3% więcej niż w 2016 r.). Były one w całości oczyszczane, w tym 85,0% oczyszczano metodą 
podwyższonego usuwania biogenów (28,5 hm3), a 15,0% – biologicznie (5,0 hm3). Na terenie województwa pracowały 122 
oczyszczalnie komunalne (93 biologiczne oraz 29 z podwyższonym usuwaniem biogenów) o łącznej przepustowości  
238,2 dam3 na dobę.  

W województwie podlaskim w 2017 r. oczyszczalnie komunalne wytworzyły 14,6 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. 
Z tego 23,7% ponownie wykorzystano (głównie w rolnictwie) i aż 43,4% zostało czasowo zmagazynowane. Ilość osadów 
dotychczas składowanych (nagromadzonych) na terenie oczyszczalni według stanu w końcu 2017 r. wyniosła 17,7 tys. ton 
suchej masy i wystąpiły one tylko na terenie miasta Białystok. W porównaniu z rokiem poprzednim ich ilość zmniejszyła się 
o 2,3 tys. ton. 

W końcu 2017 r. udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie mieszkańców województwa 
wyniósł 67,8% i w porównaniu z 2016 r. zwiększył się o 0,2 p. proc. Z oczyszczalni ścieków w miastach korzystało 96,6% 
ludności, a na wsi – zaledwie 23,4%. W kraju wskaźniki te ukształtowały się odpowiednio na poziomie 94,5% i 42,0%. 
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Zanieczyszczenie i ochrona powietrza 

W końcu 2017 r. na terenie województwa podlaskiego działało 70 zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości 
powietrza (rok wcześniej 69 zakładów). Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych posiadało 40 zakładów (57,1% 
ogółu), a tylko 7 (10,0%) spośród nich było wyposażonych w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych. Prawie 
31,5% zakładów nie posiadało wyników pomiarów emisji pyłów, 27,1% nie posiadało wyników pomiarów emisji gazów,  
a 17,1% z nich nie miało określonej emisji dopuszczalnej. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2017 r. wyniosła 0,7 tys. ton (2,0% emisji krajowej) i w porównaniu z emisją z roku 
poprzedniego była o 14,0% mniejsza. Województwo podlaskie wyemitowało najmniej zanieczyszczeń pyłowych wśród 
wszystkich województw w kraju. Znaczna ilość zanieczyszczeń pyłowych pochodziła ze spalania paliw (62,5% ogólnej 
emisji pyłów w województwie). W omawianym roku emisja zanieczyszczeń pyłowych w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni 
wyniosła 34,7 kg/km2.  

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) w analizowanym roku osiągnęła 9,1 tys. ton i była o 0,08% (7 ton) 
mniejsza niż w 2016 r. Dominującymi źródłami emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych były jednostki prowa-
dzące działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (54,1% 
emisji w województwie), zaś w mniejszym stopniu – zakłady przetwórstwa przemysłowego (25,5%).  

Wykres 4. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza 

 

W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń powietrza w 2017 r. zatrzymano 82,9 tys. ton (99,2%) pyłów i 1,8 tys. ton 
(16,5%) gazów (bez dwutlenku węgla) wyemitowanych przez zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza.  
W przypadku zanieczyszczeń pyłowych było to o 6,4% mniej niż rok wcześniej, natomiast zanieczyszczeń gazowych 
zatrzymano o 125,0% więcej niż w 2016 r. 

Najwyższy stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych odnotowano w Białymstoku (99,8%) oraz w powiatach: grajewskim 
(99,4%), augustowskim (98,2%) i zambrowskim (98,0%). 

Redukcja zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) w województwie podlaskim wahała się od 1,4% w powiecie 
sokólskim do 42,1% w mieście Białystok.  
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Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w ogólnej ilości zanieczyszczeń wytworzonych w 2017 r. w przy-
padku poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń gazowych ukształtował się na poziomie: 29,2% dla tlenków azotu, 19,1% 
dla dwutlenku siarki, 3,3% dla tlenku węgla, 2,8% dla węglowodorów i 5,5% dla innych zanieczyszczeń. 

Wśród zakładów przemysłowych wyposażonych w urządzenia oczyszczające powietrze najwyższy stopień redukcji zarów-
no zanieczyszczeń pyłowych, jak i gazowych uzyskały jednostki należące do sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (odpowiednio 99,3% i 22,8%). 

Odpady 

W 2017 r. w województwie podlaskim wytworzono 1076,0 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), 
co stanowiło 0,9% ich ogólnej ilości w skali kraju. Wytworzono ich w regionie o 414,0 tys. ton (o 38,5%) więcej niż rok 
wcześniej. 

Liczba zakładów wytwarzających odpady w województwie podlaskim w końcu 2017 r. wyniosła 54 i w ciągu roku wzrosła o 1. 

Największa ilość odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w omawianym okresie pochodziła z grup „Odpady  
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej” – 360,7 tys. ton (33,5% ogółu 
odpadów wytworzonych w województwie) oraz „Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności” – 263,7 tys. ton (24,5%).  

Wykres 5. Struktura odpadówa (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w 2017 r. 

 

a Wytworzonych w ciągu roku. b We własnym zakresie przez wytwórcę. 

W analizowanym roku ilość odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi zwiększyła się do 325,1 tys. ton 
(z 267,1 tys. ton w 2016 r.), natomiast zmniejszyła się ilość odpadów unieszkodliwionych (z 6,1 tys. ton do 4,9 tys. ton) oraz 
dotychczas składowanych (z 2337,0 tys. ton do 2331,5 tys. ton).  

W 2017 r. w województwie podlaskim głównym źródłem odpadów było przetwórstwo przemysłowe (477,3 tys. ton 
odpadów), w tym głównie jednostki zajmujące się produkcją artykułów spożywczych oraz produkcją wyrobów z drewna, 
korka, słomy i wikliny. Znaczną część stanowiły także odpady z budownictwa – 342,5 tys. ton (31,8%). 

Uwzględniając przekrój terytorialny według powiatów, największą ilość wytworzonych odpadów (z wyłączeniem 
odpadów komunalnych) w 2017 r. zanotowano w miastach Białystok (384,4 tys. ton) i Suwałki (116,1 tys. ton) oraz w po-
wiatach monieckim (147,6 tys. ton) i sokólskim (140,2 tys. ton). 

W omawianym roku 820,4 tys. ton (76,2% ogółu) odpadów wytworzono w miastach województwa podlaskiego, a na 
obszarach wiejskich – 255,6 tys. ton (23,8%). 
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W analizowanym roku w województwie podlaskim zebrano 278,7 tys. ton odpadów komunalnych. W porównaniu z po-
przednim rokiem ich ilość spadła o 4,2%. Zdecydowana większość (84,4%) tego typu odpadów została odebrana z gospo-
darstw domowych.  

W 2017 r. w regionie zebrano 208,1 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, tj. o 11,5% mniej niż przed rokiem. Masa 
odpadów zmieszanych odebranych z gospodarstw domowych wyniosła 171,0 tys. ton i stanowiła 82,2% ich ogólnej ilości. 

W analizowanym roku w województwie podlaskim zebrano selektywnie i wysegregowano z frakcji suchej ponad jedną 
czwartą ogółu odpadów komunalnych (25,3%). W porównaniu z 2016 r. ilość odpadów odebranych lub zebranych 
selektywnie wzrosła (o 26,7%) do 70,6 tys. ton. Frakcjami o dominującym udziale były: odpady wielkogabarytowe (15,2% 
ogólnej ilości odpadów zebranych selektywnie), odpady ze szkła (15,0%) oraz z tworzyw sztucznych (8,5%). 

W końcu 2017 r. na obszarze województwa funkcjonowało 13 czynnych składowisk przyjmujących odpady komunalne,  
o łącznej powierzchni 59,1 ha. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zamknięto 1 składowisko, które 
zajmowało powierzchnię 2,0 ha. 

W 2017 r. z terenu województwa podlaskiego z 76,3 tys. zbiorników bezodpływowych odebrano 378,7 dam3 nieczystości 
ciekłych, tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem. W analizowanym roku ilość nieczystości ciekłych wywiezionych z gospo-
darstw domowych stanowiła 62,0% ogółu tego typu nieczystości w województwie. W przypadku obszarów o niewystar-
czająco rozwiniętej infrastrukturze kanalizacyjnej część mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków, 
których w końcu 2017 r. w regionie było 14,9 tys., tj. o 4,7% więcej niż rok wcześniej. 

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

Województwo podlaskie wyróżnia się znaczną różnorodnością biologiczną pod względem urozmaicenia siedlisk i gatun-
ków przyrodniczych, w dużym stopniu zachowanych w stanie naturalnym lub półnaturalnym. Pomimo postępującego 
rozwoju infrastruktury oraz presji urbanizacyjnej, obszar województwa nadal pozostaje ostoją wielu gatunków i mozaiką 
różnorodnych siedlisk, często cennych przyrodniczo. 

Ustanowienie obszarów prawnie chronionych o szczególnych walorach przyrodniczych stanowi formę zabezpieczenia 
ekosystemów przed skutkami niekontrolowanej antropopresji. W końcu 2017 r. obszary prawnie chronione1 w woje-
wództwie zajmowały 638,8 tys. ha, co stanowiło 31,6% jego powierzchni ogólnej. Wskaźnik ten był niższy od krajowego, 
który kształtował się na poziomie 32,5%. Na 1 mieszkańca przypadało 5393 m2 obszarów prawnie chronionych (w kraju  
– 2648 m2). Pod względem zajmowanej powierzchni największy udział obszarów prawnie chronionych (64,1%) odnoto-
wano w powiecie augustowskim, zaś najmniejszy (0,4%) – w powiecie zambrowskim.  

                                                 
1 Dane nie uwzględniają informacji o obszarach sieci Natura 2000, obejmują tylko tę ich część, która mieści się w granicach pozostałych obszarów prawnie 
chronionych. 
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Mapa 1. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionaa  
według podregionów i powiatów w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 
a Dane nie uwzględniają informacji o obszarach sieci Natura 2000, obejmują tylko tę ich część, która mieści się w granicach pozostałych obszarów prawnie 
chronionych. 

Biorąc pod uwagę obszar parków narodowych w poszczególnych województwach, w omawianym okresie województwo 
podlaskie zajmowało 1 miejsce w Polsce. Powierzchnia parków narodowych w województwie podlaskim (92,2 tys. ha) 
stanowiła 29,3% ich ogólnej powierzchni w kraju. Ponadto, wszystkie 4 parki narodowe znajdujące się na terenie 
województwa zostały objęte ochroną o znaczeniu międzynarodowym. Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim 
obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa, natomiast pozostałe parki, tj. 
Biebrzański, Narwiański i Wigierski, znajdują się na światowej liście siedlisk Konwencji Ramsarskiej ze względu na obszary 
mokradłowe o znaczeniu międzynarodowym. 

Wykres 6. Struktura powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronioneja w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 
a Dane nie uwzględniają informacji o obszarach sieci Natura 2000, obejmują tylko tę ich część, która mieści się w granicach pozostałych obszarów prawnie 
chronionych. b Bez powierzchni rezerwatów i innych form ochrony przyrody położonych na terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu. 
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W końcu 2017 r. na terenie województwa znajdowały się 93 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 23,7 tys. ha. Prze-
ciętna powierzchnia rezerwatu wynosiła 254,6 ha (w kraju 113,0 ha). Zdecydowanie największy obszar zajmowały rezer-
waty leśne, które stanowiły 77,2% ogólnej powierzchni rezerwatów w województwie. 

Na terenie województwa podlaskiego w analizowanym okresie znajdowały się 3 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 
86,6 tys. ha, co stanowiło 4,3% powierzchni województwa, natomiast obszary chronionego krajobrazu obejmowały  
457,3 tys. ha, zajmując 22,7% powierzchni województwa. Wśród obszarów chronionego krajobrazu największą powierzchnię 
zajmowała Puszcza Białowieska – 76,3 tys. ha. 

Łącznie w województwie podlaskim w końcu 2017 r. zanotowano prawie 2 tys. pomników przyrody, z czego aż 1,2 tys. 
znajdowało się na terenie powiatu hajnowskiego. 

Wśród form ochrony przyrody warto również wymienić obszary Natura 2000. W analizowanym okresie specjalne obszary 
ochrony siedlisk (SOO) zajmowały 26,9% powierzchni województwa, natomiast obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
– 28,7%.  

Świat zwierząt na terenie województwa podlaskiego także wyróżnia się znacznym bogactwem gatunków chronionych. 
Gatunkiem charakterystycznym jest żubr, którego liczebność w 2017 r. wynosiła 864 osobniki, co stanowiło 46,1% 
populacji tego gatunku w kraju. Inne gatunki chronione występujące na terenie województwa to m.in. ryś (30 szt.), wilk 
(167 szt.) oraz bóbr europejski (15 tys. szt.). Ich sposób bytowania może powodować szkody w uprawach, lasach, 
pasiekach, w gospodarstwach rolnych oraz w pogłowiu zwierząt gospodarskich. 

Ochronie środowiska przyrodniczego i jego składników, w tym różnorodności biologicznej, służą także tereny zieleni. Ich 
celem jest ponadto kształtowanie zdrowego otoczenia oraz poprawa warunków bytowych ludności. W końcu 2017 r. 
ludność miast mogła korzystać z parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców, zieleni ulicznej oraz terenów zieleni 
osiedlowej o łącznej powierzchni 1,6 tys. ha, co oznacza, że na 1 mieszkańca miast przypadało 22,4 m2 tych terenów. 

Działalność inspekcyjno-kontrolna i ocena skutków degradacji środowiska 

Według ewidencji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, w końcu 2017 r. w województwie 
podlaskim było 51 hoteli oraz 39 basenów kąpielowych. Z 27 hoteli skontrolowanych w omawianym roku wszystkie 
obiekty charakteryzowały się właściwym stanem sanitarnym, natomiast spośród 33 skontrolowanych basenów kąpielo-
wych 2 miały stan sanitarny określony jako zły.  

W końcu 2017 r. w województwie podlaskim wśród 13093 obiektów żywnościowo-żywieniowych, obiektów produkcji  
i obrotu przedmiotami największą część stanowiły sklepy spożywcze, których było 3496 oraz otwarte zakłady żywienia 
zbiorowego –1863. W 2017 r. skontrolowano 5963 takie placówki i wydano 1482 decyzje administracyjne, z czego 9 do-
tyczyło przerwania działalności całego lub części zakładu.  

W analizowanym roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku przeprowadziła ocenę niektórych 
artykułów spożywczych i przedmiotów użytku. Spośród 2420 zbadanych prób 3,7% zostało zdyskwalifikowanych z przy-
czyn mikrobiologicznych oraz/lub w kierunku znakowania. Największy odsetek dyskwalifikacji odnotowano w produktach 
z mleka i przetworach mlecznych oraz w ziołach i przyprawach. Najlepiej (bez dyskwalifikacji) w kontroli wypadły grupy: 
drób, podroby drobiarskie, jaja i ich przetwory (200 prób zbadanych), warzywa, w tym strączkowe (212 prób zbadanych), 
wyroby garmażeryjne i kulinarne (111 prób zbadanych), wody mineralne i napoje bezalkoholowe (72 próby zbadane), 
grzyby (36 prób zbadanych) oraz majonezy, musztardy i sosy (22 próby zbadane).  

Według Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, w 2017 r. wśród zachorowań na choroby zakaź-
ne w województwie podlaskim dominowała grypa (122,0 tys. zachorowań lub podejrzeń grypy). W porównaniu z rokiem 
poprzednim liczba zachorowań na grypę wzrosła o ponad 14 tys.  
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Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska poniesione w 2017 r. wyniosły 163,2 mln zł, co stanowiło 2,6% 
nakładów inwestycyjnych na gospodarkę narodową w województwie podlaskim i w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosły o 50,6 mln zł (o 44,9%). Najwyższe nakłady w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w Białymstoku (285,49 zł), 
Łomży (237,24 zł) oraz w powiecie wysokomazowieckim (197,26 zł), natomiast najniższe odnotowano w powiecie 
kolneńskim (5,80 zł). 

Wykres 7. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska na 1 mieszkańca według powiatów w 2017 r. 
(ceny bieżące) 

 

Biorąc pod uwagę kierunki inwestowania w ochronie środowiska stwierdzono, że największe nakłady poniesiono na gos-
podarkę ściekową i ochronę wód – 108,8 mln zł (66,7% ogółu nakładów służących ochronie środowiska w województwie), 
wśród których największy odsetek stanowiły wydatki na sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki (49,5%) oraz sieć 
kanalizacyjną odprowadzającą wody (ścieki) opadowe (36,0%). Nakłady na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 
wyniosły 11,6 mln zł (7,1%), gospodarkę odpadami – 6,2 mln zł (3,8%) oraz ochronę i przywrócenie wartości użytkowej 
gleb, ochronę wód podziemnych i powierzchniowych – 3,6 mln zł (2,2%). W nakładach na pozostałą działalność związaną 
z ochroną środowiska (33,0 mln zł) dominowały wydatki na przedsięwzięcia energooszczędne dotyczące centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody oraz – w niewielkiej części – docieplania budynków.  
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Wykres 8. Struktura nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska według kierunków inwestowania  
w 2017 r. (ceny bieżące) 

 

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w województwie podlaskim w 2017 r. wyniosły 52,1 mln zł i były  
o 27,6 mln zł (o 113,0%) wyższe od poniesionych rok wcześniej. Najwyższe nakłady w zakresie gospodarki wodnej  
w przeliczeniu na 1 osobę odnotowano w mieście Białystok (111,64 zł), najniższe zaś w powiecie łomżyńskim (3,00 zł).  

Wykres 9. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej na 1 mieszkańca według powiatów w 2017 r. 
(ceny bieżące) 

 

Najwięcej, bo 90,0% ogółu nakładów służących gospodarce wodnej przeznaczono na ujęcia i doprowadzenia wody, 
natomiast na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody wydatkowano 5,3% tej kwoty.  
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Wykres 10. Struktura nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej według kierunków inwestowania  
w 2017 r. (ceny bieżące) 

 

Biorąc pod uwagę źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w 2017 r., należy zauważyć, 
że były to przede wszystkim środki własne jednostek (odpowiednio 76,4% oraz 72,6%) oraz kredyty i pożyczki krajowe,  
w tym bankowe (odpowiednio 10,9% oraz 16,5%).  

Wśród efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska w województwie podlaskim uzyskanych w 2017 r. należy 
wymienić budowę 45,3 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz 32,6 km sieci odprowadzającej wody opado-
we. Oddano do eksploatacji 1 biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych, a 1 oczyszczalnię ścieków komunalnych 
poddano modernizacji, w wyniku której zwiększyła się jej przepustowość.  

W finansowaniu działalności na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie podlaskim co roku dużą 
rolę pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2017 r. z jego budżetu pochodziło  
25,3 mln zł i były to środki uzyskane głównie z opłat za korzystanie ze środowiska, tj.: pobór wody, wprowadzanie ścieków, 
emisję dwutlenku węgla oraz inne. 

W 2017 r. w województwie podlaskim wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wyniosły 11,2 mln zł, natomiast z powiatowych środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przeznaczono  
2,4 mln zł, a z gminnych – 6,5 mln zł. Środki te wydatkowane były na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony 
wód, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarki odpadami oraz inne. 

Leśnictwo i łowiectwo 

Według stanu w końcu 2017 r., powierzchnia gruntów leśnych w województwie podlaskim wyniosła 632,2 tys. ha,  
z czego 96,5% stanowiły grunty zalesione. W porównaniu z rokiem poprzednim, powierzchnia gruntów leśnych zwiększyła 
się o 662 ha, czyli o 0,1%. Powierzchnia gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia w ciągu roku wzrosła o 3 ha  
i w analizowanym okresie wyniosła 13 ha. Grunty te znajdowały się w całości w zarządzie Lasów Państwowych.  

W końcu 2017 r. na terenie województwa znajdowało się 6,7% ogólnej powierzchni gruntów leśnych w Polsce. Wskaźnik 
lesistości był wyższy od krajowego (29,6%) i wyniósł 30,8% (nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego). Pod tym 
względem województwo podlaskie uplasowało się na 7 miejscu wśród innych województw w kraju. W regionie najwyższy 
wskaźnik lesistości odnotowano w powiatach: hajnowskim (53,5%), augustowskim (46,1%) i sejneńskim (42,0%), zaś 
najniższy – w miastach na prawach powiatu: Łomża (1,0%) i Suwałki (13,5%). 
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Mapa 2. Lesistość według podregionów i powiatów w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

W analizowanym okresie w strukturze własnościowej lasów województwa, podobnie jak w całym kraju, dominowała 
własność publiczna (67,8%), a w jej ramach – lasy znajdujące się pod zarządem Lasów Państwowych, stanowiące 91,1% 
lasów publicznych i 61,8% wszystkich lasów w województwie. Lasy prywatne obejmowały 32,2% wszystkich gruntów 
leśnych i w 97,0% były własnością osób fizycznych. 

Wykres 11. Struktura powierzchni gruntów leśnych według form własności w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

Lasy występują najczęściej na obszarach o najsłabszych glebach, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze siedliskowej 
lasów województwa. W 2017 r. bory i bory mieszane stanowiły 53,5% powierzchni wszystkich lasów. Układ siedlisk znalazł 
potwierdzenie w składzie gatunkowym drzewostanów. W lasach wszystkich form własności niezmiennie przeważały 
drzewa iglaste (67,4%), przy czym aż 55,6% przypadało na sosnę. Spośród gatunków liściastych najwyższy udział miały 
olsza (11,4%) oraz brzoza (8,7%).  
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Wykres 12. Struktura powierzchni lasów według gatunków panujących (przeważających) w drzewostanie 

 

Uwaga. Dane opracowano na podstawie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów przeprowadzonej w latach 2013–2017 przez Biuro Urządzania Lasu 
I geodezji Leśnej. 

W strukturze wiekowej lasów województwa podlaskiego dominowały drzewostany mające 41–60 lat, czyli znajdujące 
się w III klasie wieku. Zajmowały one 29,1% całej powierzchni lasów. Najwyższym przeciętnym wiekiem wykazywały się 
drzewostany z przewagą grabu (66 lat), a najniższym – osiki (47 lat). 

Wykres 13. Struktura powierzchni lasów według klas wieku drzewostanów 

 

Uwaga. Dane opracowano na podstawie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów przeprowadzonej w latach 2013–2017 przez Biuro Urządzania Lasu 
I geodezji Leśnej. 

Zasoby drzewne na pniu w województwie podlaskim w 2017 r. wynosiły 179,4 hm3. Wielkość zasobów zwiększyła się  
w stosunku do roku poprzedniego o 2,6 hm3. Większość, bo aż 63,9% tych zasobów znajdowało się w Lasach Państwowych,  
a 29,3% – w lasach prywatnych.  

Wynikiem wielu przyrodniczych i społecznych funkcji pełnionych przez lasy jest ustanowienie kategorii lasów ochron-
nych. Spełniają one ważną rolę ochronną w stosunku do różnych elementów środowiska, takich jak gleby, wody czy 
ostoje zwierząt. Są także istotnym miejscem rekreacji ludności, jak np. lasy uzdrowiskowe czy w miastach. W 2017 r. do tej 
kategorii zaliczono 228,1 tys. ha lasów (wzrost o 1,6 tys. ha w stosunku do roku poprzedniego), z czego 95,3% znajdowało 
się w zarządzie Lasów Państwowych, a 4,6% stanowiły lasy prywatne. W Lasach Państwowych wśród lasów ochronnych 
największy udział miały lasy cenne pod względem przyrodniczym (58,3%) i wodochronne (23,4%).  
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Odnowienia w lasach województwa podlaskiego w 2017 r. objęły powierzchnię 2513 ha (o 92 ha większą niż w roku 
poprzednim), z czego 92,8% przypadało na lasy publiczne. Cel zwiększania udziału powierzchni lasów w powierzchni 
całego kraju realizowany jest głównie poprzez zalesianie gruntów nieleśnych. W województwie podlaskim w 2017 r.,  
w porównaniu z rokiem poprzednim, ilość zalesień zwiększyła się o 16 ha, osiągając poziom 150 ha. Większość (83,8%) 
tego typu prac przeprowadzono na gruntach prywatnych, przy finansowym wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  

W 2017 r. na obszarze 12,3 tys. ha, czyli 2,0% wszystkich lasów województwa, przeprowadzono prace pielęgnacyjne, 
koncentrujące się głównie na zabiegach wykonywanych w uprawach (78,1% pielęgnowanego obszaru). W porównaniu  
z rokiem poprzednim pracami pielęgnacyjnymi objęto areał większy o 2,6%. Większość (93,9%) tego rodzaju prac prze-
prowadzono w lasach będących w zarządzie Lasów Państwowych, a 5,6% – w lasach prywatnych. 

W analizowanym roku w województwie podlaskim pozyskano 2261,1 tys. m3 drewna (bez pozyskania drewna z zadrze-
wień), co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost o 76,3 tys. m3. Stanowiło to 5,1% całkowitego pozyskania 
drewna w kraju. Prawie 97% pozyskanego drewna stanowiła grubizna, z czego grubizna iglasta – 81,6%, a liściasta  
– 15,1%. Z ogólnej ilości grubizny 93,3% pozyskano w Lasach Państwowych, a 5,8% – w lasach prywatnych. W przeliczeniu 
na 100 ha powierzchni lasów pozyskano 351,5 m3 drewna, tj. mniej niż w kraju, gdzie wartość tego wskaźnika 
ukształtowała się na poziomie 462,0 m3.  

Od dostawców z terenu województwa podlaskiego w 2017 r. skupiono 134 tony świeżych owoców leśnych, czyli o 38,8% 
mniej niż w roku poprzednim. W tej ilości 91,8% stanowił bez czarny. W skupie krajowym owoców leśnych udział woje-
wództwa wyniósł 4,1%. Skup grzybów leśnych ukształtował się na poziomie 190 ton, czyli o 111,0% wyższym niż w roku 
poprzednim. Aż 62,6% skupionych grzybów stanowiły kurki. Udział województwa w krajowym skupie grzybów wyniósł 
2,6%. 

W omawianym roku wyraźnie zmniejszyła się ilość prac wykonywanych na terenie zadrzewień, czyli skupisk drzew i krze-
wów znajdujących się poza lasami czy terenami zieleni. Nasadzono 6,0 tys. szt. drzew i pozyskano 37,8 tys. m3 drewna, 
czyli odpowiednio o 61,2% i 33,1% mniej niż w roku poprzednim. Liczba nasadzonych krzewów wyniosła 4,9 tys. szt.  
i zwiększyła się o 170,2% w odniesieniu do 2016 r. 

W 2017 r. w województwie podlaskim wystąpiły 63 pożary lasów na powierzchni 3,6 ha. Odnotowano znaczny spadek  
w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to w wyniku 135 pożarów spłonęło ponad 230 ha lasu. W analizowanym roku 
średnia powierzchnia jednego pożaru wyniosła 0,1 ha, a głównymi przyczynami, podobnie jak w latach poprzednich, były 
podpalenia i nieostrożność dorosłych. 

Na terenie województwa podlaskiego żyje wiele zwierząt łownych. Według danych szacunkowych, w 2017 r. wśród nich 
najwięcej było zajęcy (39,3 tys. szt.) i saren (27,1 tys. szt.). W łowieckim roku gospodarczym 2017/18 najwięcej odstrzelono 
lisów (6,9 tys. szt.), dzików (6,3 tys. szt.) i saren (5,2 tys. szt.), a największy ubytek liczebności, wynikający z przyczyn innych 
niż odstrzał czy odłów, zanotowano wśród dzików (1,5 tys. szt.). 

W 2017 r. na terenie województwa działało 95 kół łowieckich, do których należało 5367 członków. Polowali oni na terenie 
294 obwodów łowieckich, obejmujących 1667 ha, z czego ponad 27,5% stanowiły grunty leśne. 
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