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W WIADOMO CI LOKALNYCH SPO ECZNO CI

Streszczenie

Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich wci  jest wyzwaniem 

dla w adz lokalnych. Barier  we wprowadzaniu nowych rozwi za  stanowi cz sto

wiadomo  lokalnych spo eczno ci. Jednym z istotnych zagro e  dla ekosystemów na 

terenach niezurbanizowanych s  zanieczyszczenia przedostaj ce si  do wód wraz ze 

ciekami z gospodarstw domowych. cieki odprowadzane do typowych na obszarach 

wiejskich szamb cz sto przedostaj  si  do gruntu i zanieczyszczaj  lokalne zasoby 

wodne. Istotne jest zatem prowadzenie edukacji ekologicznej w ród mieszka ców wsi, 

ukierunkowanej na wskazanie kierunków rozwoju indywidualnych i zbiorowych sys-

temów oczyszczania cieków. Celem artyku u jest przedstawienie – na przyk adzie 

trzech nieskanalizowanych obszarów gminnych – kszta towania si wiadomo ci spo e-

cze stwa na temat zagro e , jakie p yn  dla ekosystemów wodnych, a tym samym – dla 

mieszka ców gminy, w zwi zku z niew a ciwym post powaniem ze ciekami socjalno- 

-bytowymi. 

S owa kluczowe: ochrona ekosystemów wodnych, wiadomo  lokalnych spo eczno ci, 
metoda wyceny warunkowej, system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 
cieków
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Wprowadzenie

rodowisko podlega ci g ej ewolucji. Dynamicznie zmieniaj  si  równie

procesy zachodz ce w gospodarce (powstaj ce nowe substancje i produkty),  

a w konsekwencji – ich wp yw na rodowisko. Podstawowymi zagro eniami dla 

rodowiska, maj cymi znacz cy wp yw na ekosystemy wodne, s  zanieczysz-

czenie rzek i oceanów oraz wyczerpywanie si  zasobów wodnych. W coraz 

wi kszym stopniu spo ecze stwo ma wiadomo  tego, e przyczynia si  do 

powstawania tych zjawisk i zdaje sobie spraw , i  ma to niekorzystne znaczenie 

dla jego ycia, zdrowia i dobrobytu. 

Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich wci  stanowi 

wyzwanie dla w adz lokalnych. Barier  we wprowadzaniu nowych rozwi za

jest cz sto wiadomo  (a raczej jej brak) lokalnych spo eczno ci. Jednym  

z istotnych zagro e  dla ekosystemów na terenach niezurbanizowanych s  za-

nieczyszczenia przedostaj ce si  do wód wraz ze ciekami z gospodarstw do-

mowych. cieki odprowadzane do typowych na obszarach wiejskich szamb 

cz sto dostaj  si  do gruntu i zanieczyszczaj  lokalne zasoby wodne. Istotne 

jest zatem prowadzenie edukacji ekologicznej w ród mieszka ców wsi, ukie-

runkowanej na wskazanie kierunków rozwoju indywidualnych i zbiorowych 

systemów oczyszczania cieków. Wa ne jest wskazanie strat, jakie powstan

w ekosystemach, gdy przedostan  si  do nich nieoczyszczone cieki, oraz  

w jaki sposób zostanie ograniczona mo liwo  korzystania z ekosystemów 

wodnych.  

Celem artyku u jest przedstawienie, na przyk adzie trzech nieskanalizowa-

nych obszarów gminnych, jak kszta tuje si wiadomo  spo ecze stwa w od-

niesieniu do zagro e  p yn cych dla ekosystemów wodnych, a tym samym  

– dla mieszka ców gminy, w zwi zku z niew a ciwym post powaniem ze cie-

kami socjalno-bytowymi. 

1. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w procesie ochrony ekosystemów 
wodnych na obszarach wiejskich przed zanieczyszczeniami zawartymi w cie-
kach komunalnych 

Niski poziom wiadomo ci, brak wiedzy dotycz cej powi za  mi dzy go-

spodark , spo ecze stwem i rodowiskiem stanowi jedn  z g ównych barier 
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polityki ochrony ekosystemów wodnych. Ramowa Dyrektywa Wodna i jej im-

plementacja do polskiego porz dku prawnego wprowadzi a znacz ce zmiany  

w podej ciu do wody, która nie jest produktem handlowym, lecz dobrem wspól-

nym, dziedziczonym przez kolejne pokolenia. Pojawi  si  zatem wymóg za-

pewnienia udzia u spo ecze stwa w podejmowaniu decyzji i planowaniu go-

spodarki wodnej1. W zwi zku z tym potrzebne s  dzia ania wspieraj ce wi ksze 

zaanga owanie spo eczne w rozwi zywanie problemów zwi zanych z degrada-

cj rodowiska, a z drugiej strony – prowadzenie w wi kszym stopniu konsulta-

cji spo ecznych, edukacji ekologicznej oraz w czanie obywateli w proces de-

cyzyjny w adz2.

W adze gminy, staj c przed trudnymi decyzjami, dotycz cymi sposobu 

ochrony wód przed zanieczyszczeniami, maj  do wyboru coraz wi cej rozwi -

za  technologicznych. Jednak e rozwi zania te cz sto okazuj  si  niedostoso-

wane do lokalnej specyfiki lub potrzeb danej spo eczno ci. Konsekwencje pod-

j tych przez w adze gminy decyzji si gaj  kilkunastu lub nawet kilkudziesi ciu 

lat i dotycz  cz sto wszystkich mieszka ców danej spo eczno ci3. Dlatego te

potrzebne jest zaanga owanie lokalnych spo eczno ci i zapoznanie si  z ich 

stanem wiedzy na temat problematyki ochrony wód. 

Przy okre laniu przez gmin  polityki ochrony wód du  rol  odgrywa ustale-

nie problemów zwi zanych z usuwaniem cieków z gospodarstw domowych oraz 

z zanieczyszczaniem wód na terenie gminy, jak równie  ustalenie, w jakim 

stopniu mieszka cy wsi s  zainteresowani rozwojem zbiorowego i indywidual-

nego systemu oczyszczania cieków. 

W polityce ochrony ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich przed 

zanieczyszczeniami zawartymi w ciekach komunalnych mo e by  stosowana 

metoda wyceny warunkowej (Contingent Valuation Method – CVM). Opiera 

si  ona na badaniach ankietowych przeprowadzanych w ród respondentów za-

interesowanych danym dobrem lub us ug . Ankietowanym zadawane s  pytania 

WTP (Willingness To Pay), czyli: ile s  w stanie zap aci  za dost p do danego 

dobra lub us ugi, lub WTA (Willingness to Accept), czyli: ile s  sk onni przyj

                                                          
1  T. Bergier, J. Kronenberg, K. Maliszewska, Szko a letnia. „Wyzwania zrównowa onego

rozwoju w Polsce” – dwana cie lat do wiadcze , Problemy Ekologii, XIII (5), Kraków 2009. 
2 Wyzwania zrównowa onego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja 

Sendzimira, Kraków 2010. 
3  T. Bergier, Dobre praktyki zintegrowanej gospodarki komunalnej w Szwecji, Zrówno-

wa ony Rozwój – Zastosowania, nr 2, Kraków 2011. 
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za tolerowanie niekorzystnych zmian w badanym elemencie lub ograniczenie 

dost pu do niego4.

Badania ankietowe oparte s  najcz ciej na metodzie wywiadu bezpo red-

niego. Kwestionariusz do bada  ankietowych (zbudowany na podstawie pyta

w postaci WTP) zosta  tak zaprojektowany, a eby ujawni  preferencje i gotowo

do zap aty mieszka ców gmin za wprowadzenie zbiorowego systemu oczysz-

czania cieków. Budowa i eksploatacja takiego systemu powinna przyczyni  si

do poprawy jako ci wód powierzchniowych i podziemnych na terenie badanych 

gmin oraz pozwoli  na likwidacj  zbiorników bezodp ywowych, a tak e uci liwe-

go dla rodowiska transportu tych cieków taborem asenizacyjnym. Stworzy to rów-

nie  lepsze warunki dla rozwoju turystyki na terenach badanych gmin. 

W ankiecie zawarto pytania, które pozwoli y na ocen  poziomu wiedzy re-

spondentów z zakresu problematyki ochrony wód w gminie. Respondentom za-

dano tak e pytania o to, czy zgadzaj  si  na budow  oczyszczalni cieków, która 

mog aby w sposób znacz cy zredukowa  zanieczyszczenia ekosystemów wodnych 

w ciekach odprowadzanych z terenu gminy. Dla tych respondentów, którzy odpo-

wiedzieli pozytywnie, przygotowano pytanie o maksymaln  kwot , któr  byliby 

sk onni zap aci  za odprowadzanie cieków. 

2. Charakterystyka badanych gmin województwa podlaskiego: Miastkowo, Zbójna 
 i Dubicze Cerkiewne 

Gmina Miastkowo po o ona jest w zachodniej cz ci województwa podla-

skiego, w dorzeczu rzeki Narew z dop ywem rzeki Ru . W jej sk ad wchodz

dwadzie cia trzy so ectwa. Powierzchnia gminy wynosi 114,84 km2, a zamiesz-

kuje j  4466 osób. Na terenie gminy nie ma adnych jezior ani sztucznych 

zbiorników wodnych.  

Gmina Miastkowo jest w 98% zwodoci gowana. To bardzo wa ne, po-

niewa  przy braku rozwini tej sieci kanalizacyjnej istnieje du e niebezpiecze -

stwo przedostawania si  zanieczyszcze  organicznych do wód wydobywanych 

z p ytkich studni kopanych. Z takich w a nie studni pobierana jest woda do 

celów socjalno-bytowych w przypadku braku pod cze  do zbiorczej sieci wo-

                                                          
4  A. Graczyk, Ekologiczne koszty zewn trzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja,

Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko, Bia ystok 2005, s. 42–49. 
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doci gowej. Gmina nie posiada kanalizacji i oczyszczalni cieków. cieki gro-

madzone s  w zbiornikach bezodp ywowych, a nast pnie wywo one taborem 

asenizacyjnym do po o onej kilkadziesi t kilometrów dalej oczyszczalni cie-

ków w om y5.

Gmina Zbójna po o ona jest w powiecie om y skim pomi dzy rzekami: 

Narwi , Pis  i Szkw . Obszar gminy obejmuje dziewi tna cie so ectw. Po-

wierzchnia gminy wynosi 18 577 ha, liczba mieszka ców – 4708 osób. Miesz-

ka cy gminy s  zaopatrywani w wod  z sieci wodoci gowej, z wodoci gów

zagrodowych i studni kopanych. Na terenie gminy znajduje si  jedno uj cie

wód, zlokalizowane we wsi Zbójna. W gminie Zbójna na dziewi tna cie wsi 

tylko trzy s  zwodoci gowane.

Znaczna cz  domów jednorodzinnych nie jest pod czona do zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych ze wzgl du na rozproszony charakter osadnictwa. 

Ponad 50% ogólnej liczby gospodarstw nie posiada w ogóle systemu kanaliza-

cji. cieki odprowadzane s  do gruntu i wód powierzchniowych. Pozosta e

cieki na obszarze gminy gromadzone s  w zbiornikach bezodp ywowych,  

a nast pnie wywo one taborem asenizacyjnym do po o onej kilkadziesi t kilo-

metrów dalej oczyszczalni cieków w om y6.

Gmina Dubicze Cerkiewne le y w powiecie hajnowskim w s siedztwie 

Puszczy Bia owieskiej w obszarze chronionego krajobrazu. Obszar gminy 

obejmuje siedemna cie so ectw. Powierzchnia gminy wynosi 151 km2, a liczba 

mieszka ców – 2089 osób.  

Podstawowym ród em zaopatrzenia ludno ci w wod  pitn  i do celów go-

spodarczych na obszarze gminy s  wody podziemne. Gmina Dubicze Cerkiew-

ne jest w 99% zwodoci gowana, natomiast d ugo  sieci kanalizacyjnej obej-

muje zaledwie 6% obs ugiwanych mieszka ców7.

                                                          
5  www.miastkowo.pl (12.01.2010). 
6  www.zbojna.powiatlomzynski.pl (12.01.2010).  
7  www.dubicze-cerkiewne.pl (12.01.2010). 
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3. Analiza poziomu wiedzy mieszka ców gmin Miastkowo, Zbójna i Dubicze  
 Cerkiewne z zakresu ochrony ekosystemów wodnych 

Najcz ciej stosowanym rozwi zaniem w zakresie oczyszczania cieków 

w gospodarstwach domowych na terenie badanych gmin s  zbiorniki bez-

odp ywowe (szamba). Du a ich cz  nie spe nia wymaga  w zakresie w a ci-

wego stanu technicznego, poniewa  s  niew a ciwie zlokalizowane i nieszczel-

ne, a ich zawarto  przenika do gruntu lub wód powierzchniowych. Problem 

stanowi tak e wywóz zgromadzonych w nich cieków, który nierzadko jest 

wykonywany przez firmy nieposiadaj ce stosownych uprawnie . Oprócz tego 

sami u ytkownicy cz sto wywo cieki na w asne pola w celu ich rolniczego 

wykorzystania, co jest niezgodne z obowi zuj cymi przepisami. 

Wprowadzanie zanieczyszcze  do wód powierzchniowych mo e przyczy-

ni  si  do pogorszenia zarówno jako ci rodowiska wodnego, jak równie  ota-

czaj cego go ekosystemu l dowego. Dlatego te  jednym z podstawowych ce-

lów dzia ania gminy jest poprawa jako ci rodowiska wodnego. Zatem gmina, 

planuj c polityk  ochrony wód, powinna by  zainteresowana, w jakim stopniu 

lokalna spo eczno  jest wiadoma wp ywu zanieczyszcze  zawartych w cie-

kach na ekosystemy wodne w gminie. Ma to istotne znaczenie przy podejmo-

waniu decyzji o ewentualnym realizowaniu i finansowaniu inwestycji maj cych 

na celu popraw  jako ci rodowiska wodnego w gminie.  

Ocena wiadomo ci spo eczno ci lokalnych zosta a przeprowadzona na 

przyk adzie trzech gmin województwa podlaskiego: Miastkowo, Zbójna i Dubi-

cze Cerkiewne. Badania ankietowe w tych gminach przeprowadzono zgodnie  

z metod  wywiadu bezpo redniego. Badaniom poddano trzysta dwadzie cia 

gospodarstw domowych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy poziomu wiedzy z zakresu ochro-

ny i jako ci wód na terenie badanych gmin stwierdzono, e 45% respondentów 

jest w tym temacie dobrze zorientowana. Natomiast 55% mieszka ców gmin 

wie na ten temat ma o lub bardzo ma o. Najwi ksz  wiedz  o ochronie i jako ci 

wód wykazali si  mieszka cy gminy Dubicze Cerkiewne (49%), najmniejsz

za  – gminy Miastkowo (38%). Zwi zane jest to najprawdopodobniej z tym, e

w gminie Dubicze Cerkiewne w ostatnim okresie zosta  rozpropagowany pro-

gram gospodarki wodno- ciekowej. Zak ada on wyeliminowanie ryzyka wpro-

wadzania do rodowiska cieków nieoczyszczonych powstaj cych na skutek 

nieszczelno ci zbiorników bezodp ywowych, przez budow  na terenach rozpro-
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szonych przydomowych oczyszczalni cieków. W pozosta ych gminach pro-

blem ten nie zosta  jeszcze rozwi zany. 

Na pytanie o wa no  problemów zwi zanych z zanieczyszczeniem wód, 

niekontrolowanym zrzutem cieków, jako ci  wody do picia we wszystkich 

trzech badanych gminach za najwa niejszy problem (86%) mieszka cy gminy 

uznali pogarszaj cy si  stan jako ci wody do picia, t umacz c to coraz cz st-

szymi niekontrolowanymi zrzutami do wód cieków pochodz cych ze zbiorni-

ków bezodp ywowych, a tym samym – zwi kszenia zanieczyszczenia ekosys-

temów wodnych i l dowych. Oprócz tego badania wykaza y, e mieszka cy 

badanych gmin s  zaniepokojeni brakiem rozwi zania problemu cieków na ich 

terenie (48%), uwa aj c to za g ówn  przyczyn  pogarszania si  stanu i jako ci

ekosystemów wodnych i l dowych. 

Na pytanie o wiedz  z zakresu rozwi za  technologicznych i sposobów 

oczyszczania cieków w trzech badanych gminach 40% ankietowanych przed-

stawi o szerok  wiedz  z tego zakresu, natomiast 42% respondentów – redni .

Najwi ksz  wiedz  wykazali mieszka cy gminy Zbójna (50%), natomiast naj-

mniejsz  – gminy Miastkowo (34%). 

W odniesieniu do zainteresowania respondentów rozwojem zbiorowego 

oczyszczania cieków w celu poprawy jako ci ekosystemów wodnych prawie 

wszyscy ankietowani wyrazili zgod  na budow  oczyszczalni cieków na tere-

nie badanych gmin. Wi kszo  ankietowanych, bo a  98%, uwa a a, e budowa 

urz dze  do oczyszczania cieków poprawi jako  zasobów wodnych na terenie 

gminy. W gminie Zbójna i Miastkowo tylko 2% respondentów nie wierzy o

w popraw  jako ci ekosystemów wodnych nawet po zbudowaniu urz dze  do 

oczyszczania cieków, natomiast 1% osób stwierdzi o, e wed ug nich nie ma 

potrzeby oczyszczania cieków. 

Natomiast spo ród ankietowanych gminy Dubicze Cerkiewne 3% ankie-

towanych nie wierzy w popraw  jako ci ekosystemów wodnych nawet po zbu-

dowaniu urz dze  do oczyszczania cieków. W ród podanych przyczyn adna  

z osób nie zaznaczy a punktu mówi cego o tym, e wed ug niej nie ma potrzeby 

oczyszczania cieków.

W badanych gminach prawie wszyscy ankietowani (89%) zainteresowani 

rozwojem turystyki na ich obszarze uwa aj , e budowa urz dze  (zarówno 

indywidualnych, jak i zbiorowych systemów) do oczyszczania cieków przy-

czyni si  do zwi kszenia jej atrakcyjno ci turystycznej. Mieszka cy badanych 
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gmin uwa aj  bowiem, e sko cz  si  wówczas niekontrolowane zrzuty cie-

ków z szamb do wód i ziemi, przez co poprawi si  ekosystem wodny i l dowy. 

Respondentom zadano tak e pytania o gotowo  do zap aty za budow  zbio-

rowego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków w celu poprawienia jako ci

zasobów wodnych oraz o kwot , któr  byliby sk onni za to zap aci . Gotowo  do 

zap aty w gminie Zbójna wyrazi o osiemdziesi t pi  osób, w gminie Dubicze 

Cerkiewne – osiemdziesi t sze  osób, natomiast w gminie Miastkowo – dzie-

wi dziesi t trzy osoby (rys. 1). 

Rysunek 1. Gotowo  do zap aty za budow  zbiorowego systemu oczyszczania cieków

w trzech badanych gminach 

ród o: opracowanie w asne. 

Przeprowadzona analiza pokaza a, e a  84% mieszka ców badanych gmin 

jest gotowa p aci  za popraw  stanu ekosystemów wodnych.  

Oprócz tego badania pokaza y, e mieszka cy wszystkich trzech gmin dekla-

ruj  wysokie kwoty na budow  urz dze  do oczyszczania cieków w celu popra-

wienia jako ci zasobów wodnych. Proponowane kwoty (rys. 2), jakie byliby sk on-

ni zap aci  mieszka cy gminy Zbójna za budow  zbiorowego systemu odprowa-

dzania i oczyszczania cieków, mie ci y si  w granicach od 8 do 12 z  (oko o 37% 

ankietowanych), w gminie Dubicze Cerkiewne – od 8 do 20 z  (oko o 32% ankie-

towanych), a w gminie Miastkowo – od 8 do 25 z  (oko o 43% ankietowanych). 
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Rysunek 2. Proponowane kwoty mieszka ców trzech badanych gmin  

za budow  zbiorowego systemu oczyszczania cieków

ród o: opracowanie w asne. 

Przeprowadzone badania wykaza y, e osoby w rednim wieku i starsze s

gotowe zap aci  za us ugi zbiorowego oczyszczania cieków, natomiast osoby 

m odsze – nie. Mo e to by  spowodowane problemami migracyjnymi m odych 

ludzi ze wsi do miast. M odzie  chce przenie  si  do wi kszych miast lub za 

granic  w celu znalezienia lepszej pracy, a osoby starsze chcia yby rozwi zania 

problemów zwi zane z zanieczyszczeniem wód i oczyszczaniem cieków na 

swoim terenie. By  mo e osoby starsze maj  te  wi ksze oszcz dno ci. Ponadto 

wy sze jest bezrobocie w ród m odych osób, szczególnie w tej cz ci Polski. 

Podsumowanie 

Zmniejszenie negatywnego wp ywu na jako  ekosystemów wodnych 

przez ograniczenie liczby zbiorników bezodp ywowych i obj cie jak najwi k-

szej liczby mieszka ców zbiorowym b d  indywidualnym (szczególnie na tere-

nach rozproszonych) systemem oczyszczania cieków jest podstawowym zada-

niem polityki gminy w zakresie ochrony wód. Pozwoli to na ograniczenie a-

dunków zanieczyszcze  przedostaj cych si  z nieszczelnych szamb do cieków 

wodnych b d  ziemi oraz podniesie standard ycia mieszka ców. 
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Spo ecze stwo powinno mie wiadomo  znaczenia podejmowanych 

przez w adze samorz dowe dzia a  zmierzaj cych do poprawy jako ci lokal-

nych zasobów wodnych. Do poznania opinii mieszka ców w kwestii realizacji  

i eksploatacji systemów zbiorowego oczyszczania cieków mo na pos u y  si

metod  wyceny warunkowej opieraj cej si  na pytaniu WTP. Uzyskane za jej 

pomoc  informacje pozwol  na okre lenie, ile lokalna spo eczno  jest w stanie 

zap aci  za popraw  jako ci zasobów wodnych oraz za korzystanie z us ugi 

zbiorowego oczyszczania cieków.

Wa na jest tak e wiedza mieszka ców o problemach zwi zanych z zanie-

czyszczeniem wód na terenie gminy, potrzeba równie , by pog biali oni wie-

dz  na temat poprawy jako ci ekosystemów wodnych. Wi kszo  ankietowa-

nych ma wiadomo , jak wa ne jest dbanie o rodowisko wodne. Badania 

przeprowadzone w wy ej wymienionych gminach pokaza y, e wi kszo

mieszka ców zna problemy zwi zane z jako ci  i ochron  wód oraz jest zainte-

resowana wprowadzeniem zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego systemu 

oczyszczania cieków. Mo na zatem stwierdzi , e poprawa wiadomo ci eko-

logicznej mieszka ców gmin pozwoli na rozwi zanie problemu zanieczyszcze-

nia rodowiska, a co za tym idzie – tak e poprawy jako ci ekosystemów wod-

nych. 
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AQUATIC ECOSYSTEMS POLICY IN RURAL AREAS
BEFORE THE EMISSION CONTAINED IN MUNICIPAL WASTEWATER AWARENESS  

OF LOCAL COMMUNITY 

Abstract 

Protection of aquatic ecosystems in rural areas is still a challenge for local 

authorities. Barrier to the introduction of new solutions is often the awareness of local 

communities. One of the major threats to ecosystems in urban areas by the impurities 

getting into the water along with wastewater from households. Wastewater discharged 

into the typical rural septic tanks often leak into the ground and contaminate local water 

resources. It is important, therefore, conduct environmental education among rural 

residents, aiming to indicate the directions of the development of individual and 

collective sewage treatment systems. The aim of this article is to show, on the example 

of three not sewered communal areas, how does the public awareness regarding the 

dangers inherent to aquatic ecosystems and thus for the residents of the municipality in 

connection with improper conduct with sewage social-ontic. 

Keywords: protection of aquatic ecosystems, the awareness of local communities, 
contingent valuation method, the system of collective sewage disposal and 
treatment
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