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Wstęp 
Celem utworzenia systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), w myśl ustawy z dnia 

20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), było 
zapewnienie szerokiemu gronu odbiorców wiarygodnej informacji o stanie środowiska w Polsce. 

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za 
opracowywanie wieloletnich programów Państwowego Monitoringu Środowiska obejmujących zadania 
wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających 
z polityki ekologicznej państwa.  

 Krajowy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 (PPMŚ) obejmuje 
wytwarzanie, gromadzenie, analizę, udostępnianie i upowszechnianie informacji o środowisku. Jest on 
kontynuacją obecnie realizowanego Programu na lata 2010-2012. 

Informacje uzyskiwane w ramach realizacji Programu obejmują dane o presjach na poszczególne 
elementy środowiska, mające podstawowe znaczenie dla prawidłowego planowania programów i sieci 
pomiarowych (blok – presje). Gromadzone i przetwarzane dane umożliwiają opracowanie prawidłowych 
i rzetelnych ocen i prognoz stanu poszczególnych komponentów środowiska (blok – stan, blok – oceny 
i prognozy). Analizy stanu i trendów zachodzących zmian w powiązaniu z oceną działań inspekcyjnych 
i analizą przyczynowo-skutkową są podstawą do przygotowania informacji niezbędnej do wspomagania 
zarządzania środowiskiem.  

Większość zadań zaplanowanych do realizacji w PPMŚ na lata 2013-2015 wynika z przepisów UE 
oraz wymagań prawa krajowego transponującego wymagania prawa wspólnotowego. Wyniki pomiarów 
i ocen stanowią podstawę do opracowania raportów m.in. do Komisji Europejskiej,  Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) i wywiązania się Polski ze zobowiązań wspólnotowych w zakresie środowiska.  

Nowe elementy Programu wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu 
nowych wymagań unijnych, w szczególności: działań  związanych ze wspomaganiem rocznych ocen 
jakości powietrza metodami modelowania matematycznego oraz wprowadzaniem krótkoterminowych 
prognoz zanieczyszczenia powietrza (dyrektywa CAFE), uwzględnienia w monitoringu wód zwiększonej 
powierzchni obszarów chronionych (dyrektywa RDW), dostosowania monitoringu Bałtyku do wymogów 
ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej (dyrektywa RDSM) czy raportowania danych 
w zakresach i formatach wymaganych prawem Unii Europejskiej.  

Ważnym zadaniem w cyklu PMŚ w latach 2013-2015 jest pełne wdrożenie nowego systemu gro-
madzenia, udostępniania i przekazywania danych i informacji o stanie środowiska wytwarzanych w ra-
mach PMŚ z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej (GIS), a także wdrożenie raportowania 
opartego o jednolitą infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie (dyrektywa INSPIRE). 

Stałym elementem PMŚ jest zapewnienie wysokiej jakości pomiarów i ocen  realizowanych  zadań, 
która będzie gwarancją wiarygodnych informacji o jakości poszczególnych elementów środowiska i klu-
czem do podejmowania efektywnych i skutecznych działań zarządczych.  

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 (dostępny na stronie 
www.gios.gov.pl) stanowi podstawę dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu do opracowania wojewódzkiego programu monitoringu środowiska, zatwierdzanego 
przez GIOŚ.  

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015 
(WPMŚ) (dostępny na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl) realizowany przez WIOŚ jest uszczegółowie-
niem opisu zadań określonych w programie krajowym oraz dodatkowo zawiera zadania monitoringowe 
wynikające ze specyficznych potrzeb i położenia naszego regionu, a szczególnie zadań określonych w: 

▪ Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku jako najważniejszym dokumen-
cie strategicznym regionu (obecnie trwa jego aktualizacja), 

▪ Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008 – 
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, który jest aktualizacją Programu zrównoważonego roz-
woju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego z 2002 roku. 

Dokumenty te wytyczają cele, kierunki działań oraz zadania z zakresu ochrony środowiska na tere-
nie województwa dolnośląskiego.  
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Dane uzyskane w ramach realizacji Programu Państwowego Monitoringu Środowiska wojewódz-
twa dolnośląskiego na lata 2013-2015 będą podstawowym źródłem informacji o stanie środowiska na-
szego regionu dla administracji publicznej i społeczeństwa. WPMŚ pozwoli zarówno na ocenę działań 
planistycznych w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa dolnośląskiego (plany gospoda-
rowania wodami w dorzeczu, wojewódzki, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska), ocenę 
wykorzystania środków z funduszy celowych, jak i na ocenę osiągniętych efektów ekologicznych działań 
naprawczych (program wodno-środowiskowy kraju, program ochrony powietrza, program ochrony przed 
hałasem).  

Sieć pomiarowa uwzględnia specyficzne położenie województwa dolnośląskiego u zbiegu granic 
trzech państw. Przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu uczestniczą w realizacji zadań wynikających z re-
gionalnych umów i porozumień oraz międzynarodowych komisji regionalnych. Współpraca z partnerami 
z Czech i Niemiec obejmuje m.in. wymianę danych monitoringowych, opracowywanie wspólnych ocen 
i działania kontrolne. 

Informacje o jakości środowiska, o trendach i kierunkach zachodzących w nim zmian wraz z oceną 
przestrzegania prawa w obszarze ochrony środowiska są publikowane w kolejnych raportach o stanie 
środowiska województwa dolnośląskiego oraz prezentowane w szczegółowych opracowaniach tematycz-
nych przygotowywanych od 1991 roku przez WIOŚ we Wrocławiu. 
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1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 
Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu śro-
dowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone 
informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowa-
nie organów administracji i społeczeństwa o: 

▪ jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych 
poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów 
lub innych wymagań, 

▪ występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 
powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elemen-
tów przyrodniczych. 

Cele PMŚ będą realizowane poprzez: 
▪ wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska,  
▪ gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji,  
▪ pozyskiwanie informacji o presjach na poszczególne elementy środowiska,  
▪ ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu 

o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska, analizy 
przyczynowo-skutkowe,  

▪ opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej 
lub zapisu elektronicznego.  

Niezwykle istotnym elementem PMŚ jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych danych, 
których wiarygodność jest warunkiem wypełnienia celów PMŚ stawianych mu przez ustawę. 
W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań, zarówno tych o charakterze pomiaro-
wo/badawczo/analitycznym, jak i informacyjnym, w PMŚ obowiązuje zasada cykliczności oraz zasada 
jednolitości metod (art. 26 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Państwowy Monitoring Środowiska zapewnia dane podlegające udostępnianiu w myśl przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), regulujących sprawy swobodnego dostępu do informacji o środowisku. 

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki administracji samorzą-
dowej i rządowej dla potrzeb zarządzania środowiskiem za pomocą instrumentów prawnych, takich jak: 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska 
substancji lub energii, programy i plany ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego. 

 Informacje te wykorzystywane są także do oceny skuteczności działań naprawczych oraz służą do 
planowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Gromadzone informacje są 
dodatkowo wykorzystywane dla potrzeb związanych z rozwojem regionalnym, a także z wykorzystaniem 
funduszy strukturalnych i funduszy spójności. 

Jednym z podstawowych celów realizacji zadań PMŚ jest wytwarzanie danych i opracowywanie 
ocen niezbędnych do wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, 
w szczególności stale poszerzających się obowiązków raportowania informacji o stanie poszczególnych 
komponentów środowiska do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz organów 
konwencji środowiskowych. Informacje wytwarzane w systemie PMŚ są ponadto wykorzystywane 
w pracach nad formułowaniem stanowisk negocjacyjnych Polski dotyczących propozycji nowych uregu-
lowań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. 

Informacje wytwarzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska będą sukcesywnie dostosowywane 
do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 roku usta-
nawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE 
L 108 z 25.04.2007, str.1).  
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2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 
Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących wynikiem po-

miarów i ocen jego stanu, jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji będących wynikiem 
działalności człowieka.  

W celu zapewnienia szerokiego spektrum informacji zadania PMŚ, podobnie jak w latach poprzed-
nich, realizowane będą w ramach struktury opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze – 
pressures/presje – state/stan – impact/oddziaływanie – response/środki przeciwdziałania) stosowanej 
przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejską 
Agencję Środowiska (EEA) do sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen skuteczności polityki ekolo-
gicznej. Struktura ta pozwala na generowanie kompleksowej informacji o środowisku zarówno dla po-
trzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji międzynarodowych. 

Wyżej wymienione kategorie informacji zostały ujęte w trzech blokach PMŚ: bloku – stan, bloku –  
presje oraz bloku – oceny i prognozy różniących się istotnie pod względem funkcji, jakie pełnią w syste-
mie.  

 

Dane dot. czynników 
sprawczych np. działalności 
społ.-gosp., warunków 
meteorologicznych, 
hydrologicznych, napływów 
transgranicznych, dane 
o emisjach wytwarzane 
poza systemem PMŚ  
 

Blok – OCENY I PROGNOZY 

Blok – STAN 
 

PODSYSTEMY: 
 

1.  Monitoring jakości powietrza 
2. Monitoring jakości wód 
3.  Monitoring jakości gleby i ziemi 
4. Monitoring przyrody  
5.  Monitoring hałasu 
6. Monitoring pól elektromagnetycznych 
7. Monitoring promieniowania jonizującego 
 
* pogrubiono podsystemy badane przez WIOŚ we Wrocławiu 

Blok – PRESJE 

Państwowy Monitoring Środowiska 

Informacja o środowisku 
 

 

Rysunek 2.1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 

Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok – stan, obejmujący działania związane 
z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji 
i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. W oparciu 
o dane zgromadzone w ramach tego bloku wykonywane będą oceny dla poszczególnych komponentów.  

Presje na środowisko, w tym informacje o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do 
środowiska, pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach bloku – presje stanowić będą niezbędne źródło informacji do 
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wykonywania ocen i prognoz stanu środowiska. Informacje te będą miały również podstawowe znaczenie 
przy planowaniu programów pomiarowych realizowanych w ramach bloku – stan.  

W ramach bloku – oceny i prognozy będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu śro-
dowiska, analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi 
ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Oceny te będą także 
uwzględniać ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych i zapobiegawczych m.in. w opar-
ciu o wyniki działalności kontrolnej Inspekcji. 

 

Główny Inspektor  
Ochrony Środowiska 

(nadzoruje i koordynuje realizację zadań PMŚ, 
realizuje zadania na poziomie krajowym) 

Wojewódzcy Inspektorzy 
Ochrony Środowiska  

(realizują zadania na poziomie 
 wojewódzkim i lokalnym) 

Wojewodowie 

przepływ informacji wytwarzanych w ramach PMŚ 

Minister Środowiska 
(zatwierdza programy PMŚ) 

nadzór nad realizacją zadań PMŚ  

Instytuty naukowo-badawcze 

organy 
administracji 
publicznej 
 

służby 
i inspekcje 

zarządzający 
drogami, 
lotniskami, koleją 
 

prowadzący 
instalacje lub/i 
urządzenia 

 

Rysunek 2.2. Struktura organizacyjna Państwowego Monitoringu Środowiska 

Dla potrzeb PMŚ wykorzystywane są dane społeczno-gospodarcze gromadzone w systemie staty-
styki publicznej oraz w innych systemach administracyjnych. Ponadto w celu prawidłowego funkcjono-
wania PMŚ konieczny będzie nieodpłatny dostęp do danych wytwarzanych przez służby państwowe zo-
bligowane prawem do ich wytwarzania, w tym do danych meteorologicznych i hydrologicznych. 

Szczegółowy zakres i sposób realizacji ww. zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu w ramach poszczególnych bloków został  przedstawiony w dalszej części Programu. 

Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) koordynują orga-
ny Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane z Państwowym Mo-
nitoringiem Środowiska wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowi-
ska. Jednocześnie wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje w imieniu wojewody zadania 
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i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji (art. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)). 

W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki zobowiązane do tego na mocy prawa 
np. organy administracji rządowej i samorządowej, służby, zarządzający drogami, lotniskami, koleją, 
prowadzący instalacje, jak również instytuty naukowo-badawcze.  

Strukturę organizacyjną Państwowego Monitoringu Środowiska przedstawiono na rysunku 2.2.  
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3. Blok – presje 
Kompleksowa informacja o presjach na poszczególne elementy środowiska jest podstawą do efek-

tywnej realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. Informacje o źródłach i ładunkach 
wprowadzanych do środowiska są niezbędne zarówno w bloku – stan, jak i w bloku – oceny i prognozy. 

W ramach bloku – stan informacje o presjach będą wykorzystywane do: weryfikacji 
i charakterystyki lokalizacji punktów pomiarowych, ustalania programów monitoringu stosownie do na-
tężenia i rodzaju presji na danym obszarze, weryfikacji i interpretacji wyników badań, ocen i analiz stanu 
oraz trendów, a także do analizy przestrzennej jakości środowiska (modelowanie). 

W bloku – oceny i prognozy informacje o presjach na środowisko w połączeniu z informacjami 
pozyskanymi w bloku – stan będą wykorzystywane do wykonania kompleksowych analiz i śledzenia 
trendów w ujęciu przyczynowo-skutkowym, w celu dostarczenia danych umożliwiających zarządzanie 
środowiskowe, w tym opracowanie i wdrażane działań naprawczych oraz ocenę ich skuteczności 
w zakresie ochrony środowiska. 

Blok – presje będzie zasilany danymi wytwarzanymi w ramach innych systemów lub obowiązków 
wykonywanych z mocy prawa przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz inne organy administracji lub 
podmioty gospodarcze. 

Szczegółowe zadania realizowane przez WIOŚ w ramach bloku – presje w latach 2013-2015 będą 
związane z pozyskiwaniem informacji o: 

▪ źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza, 
▪ poborach wód, 
▪ emisjach zanieczyszczeń do wód, 
▪ źródłach i wielkościach emisji hałasu i pól elektromagnetycznych do środowiska. 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza 
dla potrzeb rocznej i wstępnej oceny jakości powietrza oraz prognoz krótkoterminowych 
wraz z rozwiązaniami systemowymi 

Zadanie obejmuje gromadzenie przez WIOŚ danych o źródłach i wielkościach emisji zanieczysz-
czeń objętych systemem oceny jakości powietrza dla potrzeb: 

▪ rocznych ocen jakości powietrza, w tym wspomagania oceny metodami modelowania matema-
tycznego – realizowanych w ramach zadań: „Badanie i ocena jakości powietrza w strefach” 
i „Opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania matema-
tycznego”, 

▪ ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w strefach – 
w ramach zadania: „Wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego 
sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza” (w 2014 r. WIOŚ wykonana ocenę 
zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska),  

▪ prognoz krótkoterminowych – w ramach zadania: „Krótkoterminowe prognozy zanieczyszcze-
nia powietrza”. 

Zakłada się, że podstawowymi źródłami danych o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych 
do powietrza, zbieranych przez WIOŚ w latach 2013-2015 będą: 

▪ dane zbierane w ramach działalności kontrolnej WIOŚ, 
▪ baza danych o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ulokowana w Krajowym 

Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), 
▪ informacje o emisjach przekazywane do WIOŚ przez podmioty gospodarcze zgodnie z art. 149 

ust. 1 oraz art. 286 ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 

▪ raporty od podmiotów objętych rozporządzeniem nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 
2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(PRTR), 

▪ dane z systemu statystyki publicznej, 
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▪ dane o natężeniu i strukturze ruchu drogowego, 
▪ dane nt. aktywności sektora komunalno-mieszkaniowego. 
W razie potrzeby, ww. informacje będą uzupełniane przez inwentaryzacje źródeł emisji na pozio-

mie krajowym, wykonywane przez GIOŚ.  
Jednocześnie w celu zapewnienia danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza w zakresie nie-

zbędnym do wdrożenia w skali kraju wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania ma-
tematycznego oraz wdrożenia prognoz krótkoterminowych, od roku 2013 prowadzone będą prace nad 
stworzeniem systemu gromadzenia danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza. W ramach prac 
określone zostaną szczegółowo zadania WIOŚ i GIOŚ w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych 
o emisjach zanieczyszczeń do powietrza, opracowane zostaną założenia do wykonywania inwentaryzacji 
źródeł i ładunków substancji odprowadzanych do powietrza z uwzględnieniem formatów danych, wy-
tyczne do szacowania wielkości emisji w zakresie substancji objętych systemem ocen jakości powietrza 
oraz przeprowadzona zostanie analiza możliwości pozyskiwania informacji o emisjach i istotnych czyn-
nikach sprawczych od instytucji i organów posiadających te informacje (np. urzędów marszałkowskich, 
urzędów miast, wojewódzkich urzędów statystycznych, zarządzających drogami). Prace te będą wyko-
nywane w ramach projektu „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o do-
świadczenia norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG). 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o emisjach zanieczyszczeń do wód  

Celem realizacji niniejszego zadania jest dokumentowanie rodzaju i ilości zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do wód śródlądowych, niezbędnych do: 

▪ opracowania rocznych i długookresowych ocen jakości wód śródlądowych, 
▪ weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych i modyfikacji programów monitoringu stosownie 

do stanu presji na obszarze zlewni, 
▪ zaprojektowania monitoringu operacyjnego i ewentualnego monitoringu badawczego, 
▪ śledzenia zmian w obciążeniu dorzeczy ładunkami zanieczyszczeń odprowadzanych do wód. 
W ramach realizacji zadania WIOŚ będzie gromadził dane o źródłach i wielkościach emisji zanie-

czyszczeń wprowadzanych do wód lub do ziemi. Dane te pozyskiwane będą z następujących źródeł: 
▪ kataster wodny prowadzony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie zapi-

sów art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Z katastru będą pochodzić 
m.in. informacje o źródłach i charakterystyce zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, o po-
zwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych, o ilościach i rodzajach sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach; 

▪ kolejne aktualizacje Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), w tym 
dane pochodzące z prowadzonej przez WIOŚ weryfikacji/analizy  sprawozdań pod kątem osią-
gnięcia zakładanego efektu ekologicznego planowanej inwestycji oraz terminowości jej realiza-
cji; 

▪ informacje przekazywane do WIOŚ przez podmioty gospodarcze zobligowane do tego na pod-
stawie zapisów art. 149 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska; 

▪ raporty od podmiotów objętych rozporządzeniem nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 
2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(PRTR); 

▪ kontrole podmiotów prowadzone przez WIOŚ we Wrocławiu; 
▪ zbiór danych o emisjach do wód (w ramach realizowanego na zlecenie GIOŚ  

projektu HELCOM pod nazwą Szósta Okresowa Ocena Ładunków Zanieczyszczeń odprowa-
dzanych do Morza Bałtyckiego – PLC-6); 

▪ dane ze statystyki publicznej (roczniki statystyczne GUS, WUS); 
oraz – w miarę potrzeb – od organów administracji rządowej (RDOŚ, inne wojewódzkie inspektoraty) 
i samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin). 
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Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach hałasu i pól elektromagnetycznych wprowadzanych 
do środowiska 

W celu zwiększenia zasobów informacji na temat stanu zanieczyszczenia środowiska, spowodowa-
nego emisją energii do środowiska, w WIOŚ będą gromadzone informacje dotyczące źródeł hałasu oraz 
sztucznie wytwarzanego promieniowania elektromagnetycznego. Informacje te będą podstawą do sporzą-
dzenia oceny stanu akustycznego środowiska i określenia poziomów pól elektromagnetycznych. 

Informacje o źródłach hałasu będą pochodziły: 
▪ z pomiarów własnych WIOŚ dotyczących  hałasu komunikacyjnego, 
▪ z działalności kontrolnej WIOŚ, 
▪ od jednostek z mocy prawa zobowiązanych do prowadzenia okresowych pomiarów akustycz-

nych (art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska), 
▪ od prezydentów miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska). 
Pozyskane informacje będą gromadzone w wojewódzkiej bazie danych, a następnie przekazywane 

do centralnej bazy danych do GIOŚ.   
WIOŚ w ramach działalności kontrolnej i monitoringowej będzie pozyskiwał informacje na temat 

źródeł pól elektromagnetycznych mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarun-
kowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko (Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105)). Do ww. przedsięwzięć zalicza się:  

▪ instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektroma-
gnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.  

▪ stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamiono-
wym wynoszącym nie mniej niż 110 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km;  

Dodatkowym źródłem informacji mogą być dane dostępne: 
▪ w bazie pozwoleń radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
▪ w zasobach Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA. 
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4. Blok – stan 
Blok – stan obejmuje działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem 

i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan 
poszczególnych elementów przyrodniczych. W ramach bloku – stan wykonywane są również oceny sta-
nu poszczególnych komponentów środowiska, uwzględniające w coraz szerszym zakresie wpływ elemen-
tów presji. 

Celem działań prowadzonych w bloku – stan jest zapewnienie odpowiednim organom informacji 
niezbędnych do zarządzania środowiskiem, zgodnie z ich kompetencjami, oraz wywiązywania się 
z obowiązków sprawozdawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Bardzo ważnym celem 
tych działań jest również zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do pełnej, a zarazem zrozumia-
łej informacji o stanie środowiska. 

WIOŚ we Wrocławiu w ramach bloku – stan realizuje zadania w pięciu podsystemach, w ramach 
których wyróżniono następujące zadania:  

▪ Podsystem monitoringu jakości powietrza 
Zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach  

Zadanie: Wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania 
rocznych ocen jakości powietrza 

Zadanie: Opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania matema-
tycznego 

Zadanie: Monitoring tła miejskiego pod kątem WWA 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu 
osiągania krajowego celu redukcji narażenia 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rtęcią w stanie ga-
zowym na stacji monitoringu tła regionalnego 

Zadanie: Badania składu chemicznego pyłu PM2,5  

Zadanie: Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza  

Zadanie: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża 

▪ Podsystem monitoringu jakości wód 
Zadanie: Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Zadanie: Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach 

Zadanie: Badania elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód po-
wierzchniowych  

Zadanie: Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych  

▪ Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 
Zadanie: Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Zadanie: Identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby 

▪ Podsystem monitoringu hałasu 
Zadanie: Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

▪ Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych 
Zadanie: Pomiary monitoringowe i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
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Ww. zadania posiadają specyficzne cele, w związku z czym przypisano odpowiednie dla tych ce-
lów programy pomiarowo-badawcze.  

Dla każdego zadania realizowanego w ramach podsystemu przygotowano opis zawierający nastę-
pujące informacje: 

▪ podstawę prawną realizacji zadania, 
▪ cel realizacji zadania, 
▪ sposób gromadzenia danych, 
▪ sposób i zakres oceny, 
▪ informację na temat przekazywania oraz udostępniania i upowszechniania danych, 
▪ program pomiarowy: przedstawiony w formie tabelarycznej szczegółowy zakres planowanych 

pomiarów z wykazem punktów pomiarowych oraz programem pomiarowym i częstotliwością 
badań, 

▪ lokalizacja punktów pomiarowych, przedstawiona w formie graficznej na mapach/rysunkach. 

Dodatkowo, w celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie monitorowania stanu poszczególnych 
elementów środowiska blok – stan zasilany będzie informacjami o presjach oraz innych czynnikach ma-
jących wpływ na jakość środowiska. Informacje te są niezbędne do oceny stanu poszczególnych elemen-
tów środowiska, weryfikacji i rozwoju programów i sieci pomiarowych oraz modelowania 
i prognozowania stanu poszczególnych komponentów środowiska. 
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4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza, zgodnie art. 26 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczają-
cym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza. Dane po-
zyskane w ramach podsystemu stanowić będą podstawę do zarządzania jakością powietrza na terenie 
województwa dolnośląskiego m.in. poprzez programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkotermi-
nowych. Dodatkowo, w ramach obowiązków sprawozdawczych, uzyskane dane będą przekazywane po-
przez GIOŚ do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i do organów konwencji między-
narodowych. 

Program pomiarów jakości powietrza realizowany przez WIOŚ w latach 2013-2015 jest zgodny 
z przepisami prawa polskiego, a program na lata 2013-2014 jest dodatkowo zgodny z wynikami oceny 
pięcioletniej, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów co do liczby wymaganych stałych stanowisk pomia-
rowych zgodnie z dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza, w latach 2013-2015 na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego będą realizowane zadania:  

a) związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z ustawą – Prawo ochrony 
środowiska transponującą wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. 
UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE 
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3): 
▪ badanie i ocena jakości powietrza w strefach, 
▪ wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania 

rocznych ocen jakości powietrza, 
▪ opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania matema-

tycznego, 
▪ monitoring tła miejskiego pod kątem WWA, 
▪ pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu 

osiągania krajowego celu redukcji narażenia, 
▪ pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rtęcią w stanie ga-

zowym na stacji monitoringu tła regionalnego, 
▪ badania składu chemicznego pyłu PM2,5, 
▪ monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża; 

b) związane z wdrażaniem krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza. 

Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów pomiarowych. Ze wzglę-
du jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen jakości powietrza do dynamicznie 
zmieniających się przepisów prawodawstwa unijnego, w tym wymogów dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy, a także decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/WE ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 
2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej 
wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza wprowadzone zostaną 
zadania nowe np.: „Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza”, a zakres niektórych z do-
tychczas realizowanych zadań ulegnie znacznemu poszerzeniu. Dotyczy to przede wszystkim zadania 
„Badanie i ocena jakości powietrza w strefach”, które poszerzone zostanie o program działań związanych 
ze wspomaganiem rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego. Jednocze-
śnie w ramach tego zadania prowadzona będzie większość prac związanych z wdrożeniem nowych wy-
magań sprawozdawczych, określonych w decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/WE ustanawiającej 
zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesie-
niu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego po-
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wietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86-106), w tym prace nad dostosowaniem systemu elektro-
nicznego raportowania i przetwarzania danych o jakości powietrza do wymogów ww. decyzji. 

Zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach  

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika z art. 89-94 
ustawy – Prawo ochrony środowiska transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 
z 26.01.2005, str.3).  

Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref w kraju informacji o poziomach sub-
stancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza i innych kryteriów oceny jakości 
powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie 
efektywności działań podejmowanych w ramach planów i programów ochrony powietrza na jakość po-
wietrza na obszarach przekroczeń.  

Zadanie będzie realizowane w województwie dolnośląskim przez WIOŚ we Wrocławiu i koordy-
nowane w skali kraju przez GIOŚ. 

W latach 2013-2015 na terenie województwa dolnośląskiego będzie utrzymany dotychczasowy 
system monitoringu jakości powietrza dla zanieczyszczeń: PM10 i PM2,5, SO2, NO2, NO, NOx, O3, ben-
zenu, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10 realizowany poprzez: ciągłe pomiary auto-
matyczne i manualne oraz pomiary wskaźnikowe (pomiary okresowe stacjami mobilnymi, pomiary me-
todą pasywną).  

W systemie monitoringu jakości powietrza województwa dolnośląskiego uczestniczą również:  
1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prowadzi monitoring jakości powietrza dla po-

trzeb programów EMEP i GAW/WMO na stacji Śnieżka, 
2. Zakłady przemysłowe zobligowane do prowadzenia pomiarów jakości powietrza określonych 

w pozwoleniach zintegrowanych:  
▪ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia „Turów” w Bogatyni, 
▪ KGHM „Polska Miedź” SA Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy, 
▪ KGHM „Polska Miedź” SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie, 
▪ KGHM „Polska Miedź” SA Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. 

Wykaz stałych stacji pomiarowych, w których wykonywane będą pomiary ciągłe za pomocą metod 
automatycznych i manualnych zgodnie z metodykami referencyjnymi poboru próbek i analiz poziomów 
substancji w powietrzu (zgodnie z zał. Nr 6 do Dz.U. z 2012 r., poz. 1032) znajduje się w poniższej tabeli 
4.1. Zakłada się, że lokalizacje tych stacji będą niezmienne w latach 2013-2015. Wyjątkami będą stacje: 
„Czarny Las”, która w 2014 r. będzie przeniesiona do m. Głogowa, a w 2015 r. – do Świdnicy oraz 
„Szklarki”, dla której lokalizacje w kolejnych latach będą ustalane w zależności od potrzeb (pomiary 
w 2014 r. i 2015 r. – w zależności od możliwości technicznych i finansowych).  

Niewielkim zmianom będzie ulegał natomiast zakres pomiarowy poszczególnych stacji. Obecna 
sieć pomiarowa eksploatowana przez WIOŚ we Wrocławiu bazuje w dużej części na wieloletnich anali-
zatorach o znacznym stopniu wyeksploatowania i znacznej awaryjności. Generuje to poważne problemy 
w realizacji programu badań i uniemożliwia uzyskanie na wszystkich stanowiskach ilości danych pomia-
rowych na poziomie wymaganych 90%. W związku z tym w latach 2013-2015, w miarę pozyskania po-
trzebnych środków finansowych, planuje się gruntowne odnowienie i doposażenie bazy sprzętowej auto-
matycznej sieci monitoringu powietrza w województwie dolnośląskim, przede wszystkim wymianę urzą-
dzeń o wysokiej awaryjności. Zakłada się doposażenie systemu monitoringu powietrza m.in. w automa-
tyczne mierniki pyłu PM10 – co najmniej jeden miernik w aglomeracji i mieście powyżej 100 000 miesz-
kańców. Jest to istotne ze względu na potrzebę bieżącego informowania społeczeństwa o przekroczeniach 
lub ryzyku przekroczeń norm jakości powietrza, zwłaszcza poziomu alarmowego, jak również koniecz-
ność wdrażania w najbliższych latach planów działań krótkoterminowych. 
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Tabela 4.1. Wykaz stałych stacji pomiarowych na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2013-2015 oraz stanowisk 
pomiarowych w 2013 r. 

Lp. Powiat Nazwa stacji 

Substancje, sposób pomiaru 
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Strefa: Aglomeracja wrocławska 

1. 

m. Wroclaw 

Wrocław, ul. Bartnicza – A – A – – – – – – – – –  WIOŚ 

2. Wrocław, Wyb.J.Conrada-
Korzeniowskiego 

A A – A A – M – M M M M M M WIOŚ 

3. Wrocław, ul. Orzechowa – – – – – – M – – – – – – M WIOŚ 
4. Wrocław, ul. Na Grobli – – – – – – – M – – – – – – WIOŚ 
5. Wrocław, al. Wiśniowa* A A – – – – – A – – – – – – WIOŚ 
Strefa: m. Legnica 

6. 
m. Legnica 

Legnica, al. Rzeczypospolitej A A A A A – M M M M M M M M WIOŚ 
7. Legnica, ul. Porazińskiej A A A – – – M – M M M – – – KGHM 
Strefa: m. Wałbrzych 

8. p. wałbrzyski Wałbrzych, ul. Wysockiego A A – A A,M – A,M M M M M M M M WIOŚ 
Strefa: dolnośląska 

9. m. Jelenia Góra Jelenia Góra, Cieplice A A A A – – A – – – – – – – WIOŚ 
10. p. bolesławiecki Osieczów A A – A – A M M M M M M M M WIOŚ 

11. p. dzierżoniow-
ski 

Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego A A – – – – A – – – – – – – WIOŚ 

12. 

p. głogowski 

Głogów, ul. Norwida – – – – – – M – M M M M M M WIOŚ 
13. Głogów, ul. Sikorskiego A A A – – – A – M – – – – – KGHM 
14. Kromolin A A A – – – A – M – – – – – KGHM 
15. Sobczyce A A A – – – A – M – – – – – KGHM 
16. p. jeleniogórski Śnieżka M M – A – – – – – – – – – – IMGW 
17. 

p kłodzki 
Kłodzko, ul. Szkolna A A – A – – A – – – – – – – WIOŚ 

18. Nowa Ruda, ul. Srebrna – – – – – – M – M M M M M M WIOŚ 
19. p. lubański Czerniawa A A – A – – – – – – – – – – WIOŚ 
20. 

p. lubiński 
Kalinówka – – – – – – A – – – – – – – KGHM 

21. Rudna – – – – – – A – – – – – – – KGHM 
22. p. oleśnicki Oleśnica, ul. Brzozowa – – – – – – M – – – – – – – WIOŚ 
23. p. oławski Oława, ul. Żołnierzy AK A A – – – – M – M M M M – M WIOŚ 
24. 

p. polkowicki 
Polkowice, ul. Kasztanowa – – – – – – M – M M M M – M WIOŚ 

25. Tarnówek – – – – – – A – – – – – – – KGHM 
26. Szklarki – – – – – – A – – – – – – – WIOŚ 
27. p. świdnicki Świdnica, Rynek – – – – – – M – – – – – – – WIOŚ 
28. p. trzebnicki Czarny Las A A – A – – A,M – M M M M M M WIOŚ 

29. p. wałbrzyski 
Szczawno-Zdrój, Dom Zdro-
jowy 

– – – – – – M – M M M M M M WIOŚ 

30. p. ząbkowicki 
Ząbkowice Śl., ul. Pow-
stańców Warszawy 

A A – – – – A – – – – – – – WIOŚ 

31. 

p. zgorzelecki 

Bogatynia, ul. Chopina A A – – – – A – – – – – – – PGE 
32. Działoszyn A A – – – – M – – – – – – M WIOŚ 
33. Jasna Góra, ul. Sportowa A A – – – – A – – – – – – – PGE 
34. Radomierzyce A A – – – – A – – – – – – – PGE 
35. Witka A A – – – – A – – – – – – – PGE 
36. Wyszków A A – – – – A – – – – – – – PGE 

37. Zgorzelec, ul. Bohaterów 
Getta 

A A – – – – M M M M M M – M WIOŚ 

38. Zgorzelec, ul. Orzeszkowej A A – – – – A – – – – – – – PGE 
39. p. złotoryjski Złotoryja, ul. Staszica – – – – – – M – – – – – – – WIOŚ 

 

 stacje pozamiejskie (kryterium ochrony roślin)  
A – pomiary za pomocą mierników automatycznych  
M – pomiary manualne (pobór prób w terenie, oznaczenia wykonane w Laboratorium) 
* stacja komunikacyjna 
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Planuje się, że pomiary metodą pasywnego poboru prób powietrza w latach 2013-2015 wykony-
wane będą: 

▪ w 2013 r. na terenie powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, lubińskiego, mi-
lickiego, oleśnickiego, polkowickiego, trzebnickiego, wołowskiego i zgorzeleckiego (gminy 
Pieńsk i Węgliniec), łącznie w 58 punktach pomiarowych, 

▪ w 2014 r. na terenie powiatów: m.Wrocław, m.Legnica, jaworskiego, legnickiego, oławskiego, 
strzelińskiego, średzkiego, wrocławskiego, złotoryjskiego, łącznie w 67 punktach pomiarowych, 

▪ w 2015 r. na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, 
kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, m. Jelenia Góra, świdnickiego, wałbrzyskiego ząbko-
wickiego i zgorzeleckiego (gminy Bogatynia, Zawidów, Zgorzelec), łącznie w 66 punktach po-
miarowych. 

Szczegółowe informacje nt. stanowisk pomiarowych monitoringu jako ści powietrza w stre-
fach województwa dolnośląskiego w latach 2013-2015 zamieszczono w załączniku w Tabeli 4.1.1. 
Lokalizację stacji pomiarowych przedstawiono w załączniku na Rysunkach 4.1.1 i 4.1.2.  

W zestawieniu nie ujęto okresowych (wskaźnikowych) pomiarów prowadzonych w celu uzupeł-
nienia informacji o jakości powietrza za pomocą stacji mobilnych lub polegających na dodatkowych 
oznaczeniach wykonywanych metodami manualnymi. Lokalizacja i zakres tych pomiarów będą zależeć 
od możliwości technicznych i finansowych WIOŚ we Wrocławiu. Zakłada się m.in.:  

▪ prowadzenie pomiarów na terenach chronionych województwa (m.in. obszary NATURA 2000), 
z dala od dużych ośrodków miejsko-przemysłowych oraz lokalnych źródeł emisji do powietrza 
w celu określenia „tła” zanieczyszczenia powietrza w województwie, szczególnie w odniesieniu 
do pyłu drobnego PM10, 

▪ oznaczanie składu pyłu PM2,5 w wybranych okresach badawczych na stanowiskach wyznaczo-
nych dla potrzeb monitorowania wskaźnika średniego narażenia, 

▪ prowadzenie pomiarów na obszarach narażonych na podwyższone stężenia zanieczyszczeń 
w powietrzu określonych na bazie działalności kontrolnej WIOŚ we Wrocławiu. 

WIOŚ we Wrocławiu zapewni udział dolnośląskiej sieci monitoringu powietrza w badaniach bie-
głości analizatorów gazowych, badaniach porównawczych pyłu zawieszonego, badaniach równoważności 
poborników i mierników pyłowych oraz sprawdzeniach i kalibracjach stacji monitoringowych, które zo-
staną zorganizowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące. 

Dane ze stacji będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych monitoringu jakości 
powietrza (lub w krajowej bazie danych monitoringu jakości powietrza, działającej w ramach SI Ekoin-
fonet) i będą zasilać system oceny jakości powietrza. Zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania 
będą przekazywane również do europejskiej bazy danych (AIRBASE) lub bezpośrednio udostępniane 
EEA/KE. 

WIOŚ będzie kontynuował wykonywanie ocen jakości powietrza: 
▪ rocznych ocen poziomów substancji w powietrzu wraz z klasyfikacją stref województwa dolno-
śląskiego za lata: 2012, 2013, 2014 – zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

▪ ocen jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego – szczegółowych ocen jakości 
powietrza za lata: 2012, 2013, 2014, zawierających zestawienia parametrów statystycznych wy-
liczonych na podstawie wyników pomiarów stężeń poszczególnych wskaźników zanieczysz-
czenia powietrza zarejestrowanych we wszystkich stacjach pomiarowych zlokalizowanych na 
terenie Dolnego Śląska, w odniesieniu do obowiązujących norm jakości powietrza. 

Oceny dokonywane będą w strefach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 
914) województwo dolnośląskie podzielone zostało na 4 strefy: aglomerację wrocławską, miasto Legnicę, 
miasto Wałbrzych i strefę dolnośląską. 
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Tabela 4.2. Lista stref z terenu województwa dolnośląskiego 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 

1. aglomeracja wrocławska PL0201 Wrocław – miasto na prawach powiatu 
2. miasto Legnica PL0202 Legnica – miasto na prawach powiatu 
3. miasto Wałbrzych PL0203 Wałbrzych – gmina o statusie miasta 
4. strefa dolnośląska PL0204 Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu 

p. głogowski 
p. kłodzki 
p. oławski 
p. wałbrzyski z wyłączeniem miasta Wałbrzych (gmina o statusie miasta) 
p. zgorzelecki 
p. bolesławiecki 
p. lubański 
p. lwówecki 
p. dzierżoniowski 
p. świdnicki 
p. jaworski 
p. legnicki 
p. złotoryjski 
p. jeleniogórski 
p. kamiennogórski 
p. lubiński 
p. polkowicki 
p. górowski 
p. milicki 
p. oleśnicki 
p. trzebnicki 
p. strzeliński 
p. ząbkowicki 
p. średzki 
p. wołowski 
p. wrocławski 

 
Podstawę oceny jakości powietrza będzie stanowić Rozporządzenie Ministra Środowiska w spra-

wie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031). Do ocen będą brane wyłącznie dane 
pomiarowe spełniające wymagania dotyczące jakości pomiarów określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032). 

Jednocześnie wzmacniany będzie system wspomagania rocznych ocen jakości powietrza metodami 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w zakresie pyłu PM10 i PM2,5, SO2, 
NO2, NOx, benzenu oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10, zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego po-
wietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1). 

Wyniki badań i rocznej oceny jakości powietrza będą wykorzystane przez zarząd województwa do 
opracowania/aktualizacji programów ochrony powietrza w strefach wskazanych do ich wykonania oraz 
do monitorowania skuteczności wcześniej opracowanych programów naprawczych. Wyniki ocen rocz-
nych za 2012, 2013 i 2014 r. wykonanych przez WIOŚ posłużą GIOŚ do wykonania zbiorczych ocen 
jakości powietrza w Polsce dla tych lat i będą stanowić podstawę do kształtowania polityki w zakresie 
ochrony powietrza w kraju.  

Poniżej przedstawiono schemat przepływu informacji dotyczących jakości powietrza, którego 
istotnym elementem będą wyniki pomiarów i ocen, pochodzących z dolnośląskiego systemu monitoringu 
powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  
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Komisja Europejska 
zarządzenie ochroną powietrza i egzekwowanie 

wykonywania prawa UE dot. ochrony powietrza przez 
kraje członkowskie na poziomie europejskim 

egzekwowanie 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
koordynacja działań dotyczących pomiarów i ocen jakości powietrza, 

zbiorcze oceny jakości powietrza, krajowa baza danych, wspomaganie 
oceny metodami modelowania matematycznego wypełnianie obowiązków 

sprawozdawczych wynikających z prawa UE 

poziom krajowy 

poziom europejski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
 

 
 

poziom wojewódzki 

Wyniki 
modelowania 

matematycznego 
realizowanego 

przez WIOŚ 

ocena jakości powietrza  
w strefach  

wraz z klasyfikacją stref 

Zarząd Województwa 

zarządzenie ochroną powietrza, 
opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem 
planów i programów ochrony powietrza 

Główny Urząd 
Statystyczny 

ocena jakości powietrza w strefach 
wyniki pomiarów jakości powietrza 
informacja o stanach alarmowych i przekroczeniach norm jakości powietrza  
wyniki modelowania matematycznego dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza  
inne dane 

Europejska Agencja Środowiska 
europejskie repozytorium danych dot. jakości 

powietrza, analiza danych o jakości powietrza w skali 
europejskiej 

 

Wojewoda 

informowanie społeczeństwa 
o stanach alarmowych i przekroczeniach norm 

jakości powietrza 

pomiary jakości 
powietrza na 

stacjach 
monitoringu 

jakości powietrza 
należących do 

WIOŚ 

Minister Środowiska 
zarządzenie ochroną powietrza, zatwierdzanie raportu z oceny 

jakości powietrza dla Komisji Europejskiej 

IMGW 
dane meteorologiczne 

Zarządzający danymi 
(podmioty gospodarcze, 

administracja samorządowa, 
GUS, WUS, Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami) 

dane o ładunkach emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

Instytuty naukowo-
badawcze i uczelnie 

pomiary jakości powietrza na 
stacjach monitoringu należących 

do instytutów i uczelni 

Podmioty gospodarcze 
pomiary jakości powietrza na 

stacjach monitoringu należących 
do podmiotów gospodarczych 

IMGW i IOŚ 
pomiary jakości powietrza na 

stacjach tła regionalnego 
(EMEP) 

Rysunek 4.1. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości powietrza 
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Tabela 4.3. Pomiary i ocena jakości powietrza w strefach 

Blok Zadanie 

STAN 

Pomiary i ocena jakości powietrza w strefach 
Podsystem 

Monitoring jakości  
powietrza 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 
zm.) – art. 26 oraz art. 85-95; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1032); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1031); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 
dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 1034 ); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powie-
trza (Dz.U. z 2012 r., poz. 914); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji 
o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i klasyfikacja 

WIOŚ oraz jednostki wymie-
nione poniżej 

WIOŚ – wojewódzka baza danych o jakości powietrza 

GIOŚ – krajowa baza danych o jakości powietrza 

WIOŚ – ocena jakości powietrza w województwie 

GIOŚ – zbiorcza ocena jakości powietrza w skali kraju 

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych  
wyników badań 

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

- PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwen-
cjonalna SA Oddział 
Elektrownia „Turów” 
w Bogatyni, 

- KGHM „Polska Miedź” 
SA Oddział Huta Miedzi 
„Legnica” w Legnicy, 

- KGHM „Polska Miedź” 
SA Oddział Huta Miedzi 
„Głogów” w Głogowie, 

- KGHM „Polska Miedź” 
SA Oddział Zakład Hy-
drotechniczny w Rudnej 

wyniki pomiarów ze stacji objętych woje-
wódzkim programem monitoringu środowi-
ska 

do 15 dnia każdego miesiąca za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy – 
dla pomiarów wykonywanych za 
pomocą metod automatycznych i 
manualnych za wyjątkiem składu 
chemicznego pyłu PM10 

do 60 dnia każdego miesiąca za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy – 
dla pomiarów składu chemicznego 
pyłu PM10 

WIOŚ  

WIOŚ 
wyniki pomiarów ze stacji objętych woje-
wódzkim programem monitoringu środowi-
ska  

od trybu ciągłego do rocznego wg 
rozporządzenia MŚ dotyczącego 
zakresu i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących zanieczysz-
czenia powietrza 

GIOŚ  

WIOŚ 
dane o przekroczeniach poziomów infor-
mowania i alarmowych poziomów substan-
cji w powietrzu 

w trybie dobowym 
GIOŚ, zarząd wojewódz-
twa, wojewódzki zespół 
zarządzania kryzysowego 

WIOŚ 
dane o ryzyku wystąpienia przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego lub docelowego 
substancji w powietrzu 

w możliwie najkrótszym czasie od 
uzyskania informacji o ryzyku wy-
stąpienia przekroczenia 

GIOŚ,  
zarząd województwa 

WIOŚ  
wyniki rocznej oceny jakości powietrza 
wykonanej przez WIOŚ dla województwa 
dolnośląskiego 

jeden raz w roku 
GIOŚ,  
zarząd województwa 
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Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechniający 
wyniki 

Forma upowszechnianej informacji 
Częstotliwość 

upowszechniania informacji 
Odbiorca 
informacji 

WIOŚ 

komunikaty w miarę potrzeb 

administracja rządowa 
i samorządowa,  
uczelnie, szkoły,  
biblioteki,  
społeczeństwo 

opracowania tematyczne na stronie inter-
netowej: 
- „Ocena poziomów substancji 

w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji 
stref województwa dolnośląskiego” za 
lata: 2012, 2013, 2014 - zgodnie z art. 
89 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

- „Ocena jakości powietrza na terenie 
województwa dolnośląskiego” za lata: 
2012, 2013, 2014 – szczegółowa oce-
na rocznych pomiarów jakości powie-
trza w odniesieniu do obowiązujących 
norm, 

corocznie do 30 kwietnia po zakoń-
czeniu roku pomiarowego 

wyniki pomiarów na stronie internetowej: 
- wyniki pomiarów ciągłych (metody 

automatyczne) ze stacji WIOŚ – 
www.air.wroclaw.pios.gov.pl, 

- dane z pomiarów manualnych oraz 
stacji zakładowych – zestawienia tabe-
laryczne danych. 

aktualizacja od trybu godzinowego 
do rocznego 

Zadanie: Wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykony-
wania rocznych ocen jakości powietrza 

Obowiązek wykonywania weryfikacji systemu oceny jakości powietrza w strefach wynika z art. 88 
ustawy – Poś transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
(Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE 
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3).  

Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania corocznych ocen jakości powietrza 
w poszczególnych strefach, do 30 czerwca 2014 r. WIOŚ dokona klasyfikacji stref za lata 2009-2013, 
odrębnie pod kątem każdej substancji. Na podstawie wyników tej oceny zmodyfikuje wojewódzki system 
pomiarów i ocen jakości powietrza w odniesieniu do SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, benzenu, CO 
oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w PM10.  

Ocena (klasyfikacja stref) wykonana przez WIOŚ będzie wykorzystana do wykonania krajowego 
raportu z oceny pięcioletniej i do planowania rozwoju systemów pomiarowych w kontekście zmieniają-
cych się wymagań międzynarodowych, rozwoju technik pomiarowych i analitycznych. Posłuży również 
do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa wspólnotowego. 

Zadanie: Opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania ma-
tematycznego 

W celu wzmocnienia systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania rozprze-
strzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) od roku 2013, WIOŚ we Wrocławiu wraz z innymi wo-
jewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, będzie brał udział w prowadzonych przez GIOŚ pracach 
nad stworzeniem systemu modelowania jakości powietrza dla potrzeb ocen rocznych w oparciu o projekt 
wspomagania systemu oceny jakości powietrza metodami analiz przestrzennych opracowany w roku 
2012. 

Prace te będą prowadzone w ramach projektu „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza 
w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG). 
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Zadanie: Monitoring tła miejskiego pod kątem WWA 

Obowiązek pomiarów składu pyłu pod kątem zawartości WWA wynika z art. 4 ust. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, ni-
klu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE 
L 23 z 26.01.2005, str.3). 

Celem zadania jest określenie udziału benzo(a)pirenu w wielopierścieniowych węglowodorach 
aromatycznych zawartych w pyle PM10. Benzo(a)piren, dla którego został określony poziom docelowy, 
ze względu na udowodnione właściwości rakotwórcze uznawany jest bowiem za reprezentanta całej gru-
py związków zbudowanych z kilku skondensowanych pierścieni aromatycznych.  

Stacją tła miejskiego wytypowaną w województwie dolnośląskim do pomiarów składu pyłu pod 
kątem zawartości WWA jest stacja zlokalizowana we Wrocławiu (Wrocław, Wybrzeże J. Conrada-
Korzeniowskiego). Na tej stacji w latach 2013-2015 WIOŚ we Wrocławiu będzie prowadził pomiary 
benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, inde-
no(1,2,3-cd)pirenu i benzo(a,h)antracenu w pyle PM10.  

Dodatkowo, oznaczenia takie będą wykonywane w innych punktach pomiarowych (w których wy-
konywane będą pomiary pyłu PM10 metodą wagową), zlokalizowanych w 2013 r.: w największych mia-
stach województwa, w miastach narażonych na najwyższe stężenia pyłu PM10 oraz w stacjach pozamiej-
skich. Łącznie w 2013 r. planuje się wykonanie składu pyłu pod kątem zawartości WWA w 8 punktach 
pomiarowych, a w latach 2014-2015 w 4 punktach (po jednym w każdej strefie). 

Szczegółowe informacje dotyczące stanowisk pomiarowych zostały zawarte w Tabeli 4.1.1. w za-
łączniku. 

Dane ze stacji będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych monitoringu jakości po-
wietrza (lub w krajowej bazie danych monitoringu jakości powietrza, działającej w ramach SI Ekoinfo-
net) i będą zasilać system oceny jakości powietrza, ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raporto-
wania będą przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE) lub bezpośrednio udostępniane 
EEA/KE. 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania pro-
cesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia 

Obowiązek pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia1 wyni-
ka z art. 15 ust. 3 oraz załącznika XIV sekcja A dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. 
Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1), transponowanego do polskiego prawodawstwa ustawą z dnia 13 
kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 460). 

Celem zadania jest monitorowanie narażenia ludzi na pył drobny poprzez monitorowanie procesu 
osiągania krajowego celu redukcji narażenia i pułapu stężenia ekspozycji2 na pył PM2,5. 

Na terenie Dolnego Śląska pomiary PM2.5 dla potrzeb monitorowania wskaźnika średniego nara-
żenia prowadzone będą przez WIOŚ we Wrocławiu na 3 stanowiskach:  

1. Wrocław, ul. Na Grobli,  
2. Wałbrzych, ul. Wysockiego, 
3. Legnica, al. Rzeczypospolitej. 

Dane ze stacji będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych monitoringu jakości po-
wietrza i będą zasilać system oceny jakości powietrza, ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi rapor-

                                                      
1 Krajowy wskaźnik średniego narażenia oznacza średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie 

pomiarów przeprowadzonych w obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. 
i aglomeracjach na terenie całego kraju 

2 Pułap stężenia ekspozycji jest to poziom substancji w powietrzu wyznaczony no podstawie wartości krajowego 
wskaźnika średniego narażenia w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który 
ma być osiągnięty do 2015 roku; pułap stężenia ekspozycji jest standardem jakości powietrza. 
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towania będą przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE) lub bezpośrednio udostępniane 
EEA/KE. 

Szczegółowe informacje dotyczące stanowisk pomiarowych zostały zawarte w załączniku w Tabeli 
4.1.1. (stanowiska pyłu PM2.5 dla potrzeb wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia zostały zazna-
czone zieloną pogrubioną czcionką). 

W latach 2013-2015, w terminie do 30 czerwca każdego roku, na podstawie pomiarów prowadzo-
nych przez WIOŚ w roku poprzednim, GIOŚ będzie obliczał wskaźniki średniego narażenia dla wszyst-
kich aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., a następnie na ich podstawie obli-
czy krajowy wskaźnik średniego narażenia. Obliczenia te będą prowadzone corocznie, a ich wyniki będą 
niezwłocznie przekazywane Ministrowi Środowiska. 

Minister Środowiska począwszy od roku 2013, w terminie do 30 września, będzie ogłaszał w dro-
dze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wartość wskaź-
nika średniego narażenia dla aglomeracji i miast o licznie mieszkańców większej niż 100 tys. w odniesie-
niu do wartości pułapu stężenia ekspozycji. 

Tabela 4.4. Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego 
celu redukcji narażenia 

Blok Zadanie 

STAN 
Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania 

krajowego celu redukcji narażenia 
Podsystem 

Monitoring jakości 
powietrza 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 
– art. 26 oraz art. 86a-86c, art. 94; 

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 460); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia 
oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1029); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1030);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 914). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ 
WIOŚ – wojewódzka baza danych o jakości powietrza 

GIOŚ – krajowa baza danych o jakości powietrza 
GIOŚ 

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych wyników 
badań 

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ 

wyniki pomiarów ze stanowisk pomiarowych pyłu 
PM2,5, na których prowadzone są pomiary pyłu 
PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego 
wskaźnika średniego narażenia 

od trybu miesięcznego do rocznego 
wg rozporządzenia MŚ dotyczące-
go zakresu i sposobu przekazywa-
nia informacji dotyczących zanie-
czyszczenia powietrza 

GIOŚ  

Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszech-
niający wyniki 

Forma upowszechnianej informacji 
Częstotliwość 

upowszechniania informacji 
Odbiorca informacji 

WIOŚ 

wyniki ze stacji  pomiarowych dostępne na stronie 
internetowej w ramach opracowań własnych 
WIOŚ 

corocznie do 30 kwietnia po zakoń-
czeniu roku pomiarowego administracja rządowa 

i samorządowa,  
uczelnie, szkoły,  
biblioteki,  
społeczeństwo 

zestawienia tabelaryczne danych na stronie 
internetowej WIOŚ 

aktualizacja od trybu miesięcznego 
do rocznego 

GIOŚ 
informacja o wartościach wskaźników średniego 
narażenia dla miast i aglomeracji oraz wartość 
wskaźnika krajowego 

co roku do 31 października 
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Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rt ęcią w stanie 
gazowym na stacji monitoringu tła regionalnego 

Obowiązek wykonywania pomiarów metali ciężkich i WWA w pyle PM10 i depozycji oraz rtęci 
w stanie gazowym na stacjach tła regionalnego wynika z art. 4 ust. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3). 

W województwie dolnośląskim zlokalizowana jest stacja tła regionalnego w Osieczowie (gm. 
Osiecznica, pow. bolesławiecki), w której w celu oceny tła zanieczyszczenia metalami ciężkimi i WWA 
wykonywane będą pomiary: całkowitej rtęci w stanie gazowym, arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu, 
benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-
cd)pirenu i dibenzo(a,h)antracenu w pyle PM10 oraz całkowitej depozycji tych zanieczyszczeń. Szczegó-
łowe informacje dotyczące stanowisk pomiarowych funkcjonujących w ramach stacji w Osieczowie zo-
stały zawarte w załączniku w Tabeli 4.1.1. 

Wyniki z ww. badań jakości powietrza wykonanych na stacji tła regionalnego w Osieczowie będą 
przekazywane do GIOŚ z częstotliwością od trybu ciągłego do rocznego wg rozporządzenia MŚ dotyczą-
cego zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Ponadto co-
rocznie, w terminie do 15 maja, WIOŚ we Wrocławiu przekaże do GIOŚ sprawozdanie zbiorcze. 

Wyniki badań z lat 2012-2014 posłużą do sporządzenia rocznych ocen zanieczyszczenia powietrza 
na poziomie tła regionalnego.  

Dane ze stacji będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych monitoringu jakości po-
wietrza i będą zasilać system oceny jakości powietrza na Dolnym Śląsku i w Polsce, ponadto zgodnie 
z wymogami dotyczącymi raportowania będą przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE) 
lub bezpośrednio udostępniane EEA/KE. 

Tabela 4.5. Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rtęcią w stanie gazowym na stacji monito-
ringu tła regionalnego 

Blok Zadanie 

STAN 
Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rtęcią w stanie gazowym na 

stacjach monitoringu tła regionalnego 
Podsystem 

Monitoring jakości  
powietrza 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 
zm.) – art. 26; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji doty-
czących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034 ). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ 
WIOŚ – wojewódzka baza danych o jakości powietrza 
GIOŚ – krajowa baza danych o jakości powietrza 

GIOŚ 

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań (min.) 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ  
 

wyniki pomiarów ze stanowisk pomiarowych 
pyłu PM2,5, na których prowadzone są 
pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznacze-
nia krajowego wskaźnika średniego naraże-
nia 

od trybu miesięcznego do rocznego wg 
rozporządzenia MŚ dotyczącego zakre-
su i sposobu przekazywania informacji 
dotyczących zanieczyszczenia powie-
trza 

GIOŚ 
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Upowszechnianie wyników 

Podmiot 
upowszechniający 

wyniki 

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej 

Częstotliwość 
upowszechniania informacji 

wynikowej (min.) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

WIOŚ  
 

wyniki ze stacji  pomiarowej dostępne na stronie 
internetowej, częściowo są  elementem oceny 
rocznej 

corocznie do 30 kwietnia po 
zakończeniu roku pomiarowego 

administracja rządowa 
i samorządowa, uczel-
nie, szkoły, biblioteki, 
społeczeństwo 

WIOŚ 
„Raport z badań jakości powietrza wykonanych na 
stacji tła regionalnego” 

corocznie 

GIOŚ 
zbiorcza ocena zanieczyszczenia powietrza na 
stacjach tła regionalnego (w tym Osieczów) 

corocznie 
 

Zadanie: Badania składu chemicznego pyłu PM2,5  

Obowiązek wykonywania pomiarów składu chemicznego pyłu PM2,5 wynika z art. 6 ust. 5 dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powie-
trza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1). 

 W celu uzyskania średnich rocznych informacji na temat stężenia pyłu PM2,5 na obszarach tła 
regionalnego oraz składu chemicznego tego pyłu na stacji tła regionalnego w Osieczowie (gm. Osieczni-
ca, pow. bolesławiecki) wykonywane będą pomiary pyłu PM2,5 oraz pomiary wybranych kationów, 
anionów, węgla organicznego i elementarnego w pyle PM2,5.  

Corocznie, w terminie do 15 maja, WIOŚ we Wrocławiu przekaże do GIOŚ sprawozdanie z ww. 
badań jakości powietrza wykonanych na stacji tła regionalnego w Osieczowie. 

Wyniki powyższych badań za 2012-2014 posłużą do sporządzenia rocznych ocen zanieczyszczenia 
powietrza na poziomie tła regionalnego pod tym kątem.  

Dane ze stacji będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych monitoringu jakości po-
wietrza lub w krajowej bazie danych monitoringu jakości powietrza, działającej w ramach SI Ekoinfonet 
i będą zasilać system oceny jakości powietrza, ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania 
będą przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE) lub bezpośrednio udostępniane EEA/KE. 

Tabela 4.6. Badania składu chemicznego pyłu PM2,5  

Blok Zadanie 

STAN 

Badania składu chemicznego pyłu PM2,5 
Podsystem 

Monitoring jakości 
powietrza 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 
zm.) – art. 26 oraz art. 86-94; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 1031);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 
dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034 ). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ 
WIOŚ – wojewódzka baza danych o jakości powietrza 
GIOŚ – krajowa baza danych o jakości powietrza 

GIOŚ 

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań (min.) 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ  
 

wyniki pomiarów ze stacji objętych 
programem  

od trybu ciągłego do rocznego wg rozpo-
rządzenia MŚ dotyczącego zakresu i 
sposobu przekazywania informacji doty-
czących zanieczyszczenia powietrza 

GIOŚ 

WIOŚ 
sprawozdanie z badań jakości powietrza 
wykonanych na stacji tła regionalnego 

jeden raz w roku w terminie do 15 maja GIOŚ 
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Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechnia-
jący wyniki 

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min.) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

WIOŚ 

wyniki ze stacji  pomiarowej dostępne na 
stronie internetowej, częściowo są  elemen-
tem oceny rocznej 

corocznie do 30 kwietnia po zakończe-
niu roku pomiarowego 

administracja rządowa 
i samorządowa, uczel-
nie, szkoły, biblioteki, 
społeczeństwo 

„Raport z badań jakości powietrza wykona-
nych na stacji tła regionalnego” 

corocznie 

GIOŚ 
zbiorcza ocena zanieczyszczenia powietrza 
na stacjach tła regionalnego (w tym Osie-
czów) 

corocznie 

Zadanie: Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza  

Celem zadania jest zapewnienie bieżącej informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń 
w powietrzu. Informacje te są niezbędne do ostrzegania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia wysokich, 
zagrażających zdrowiu, stężeń zanieczyszczeń, jak i uruchamiania działań przewidzianych w planach 
działań krótkoterminowych zgodnych z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. 
Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1).  

W latach 2013-2015, na poziomie krajowym, opracowane i wdrożone zostanie operacyjne progno-
zowanie z użyciem modelowania w postaci platformy informacyjnej o prognozach krótkoterminowych 
(24 h, 48 h, 72 h) w zakresie ozonu troposferycznego. Prognozy te, będą wykonywane w okresie od 
1 kwietnia do 30 września i będą mogły być wykorzystywane na potrzeby informowania odpowiednich 
organów administracji rządowej i samorządowej o stanach ostrzegawczo-alarmowych prognozowanych 
stężeń ozonu w powietrzu zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i art. 94 ust.1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).  

 Informacja prezentująca prognozy krótkoterminowe będzie zamieszczona: 
▪ na portalu internetowym GIOŚ prezentującym informacje o jakości powietrza oraz działaniach 

na rzecz jego poprawy, jako prognoza ogólnokrajowa, 
▪ na stronie internetowej WIOŚ, jako prognoza wojewódzka. 

Zadanie: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do pod-
łoża 

Celem realizacji zadania jest dostarczenie danych o ładunkach substancji zakwaszających, bioge-
nów oraz metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem atmosferycznym. Dane te umożli-
wiają śledzenie trendów i tym samym ocenę skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; ponadto mogą być wykorzystywane do bilansowania związków eutrofizujących w ramach 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa.  

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych będą mogły stanowić wkład do rewizji dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych 
poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, 
str. 22).  

Na terenie województwa dolnośląskiego monitoring chemizmu opadów atmosferycznych oraz oce-
na depozycji zanieczyszczeń do podłoża prowadzone będą w ramach sieci krajowej w 2 stacjach (w Le-
gnicy i na Śnieżce). W ramach zadania w opadach atmosferycznych badane będą stężenia: 

▪ anionów: SO4
2-, NOx

-, Cl-,  
▪ kationów: NH4

+, Na+, Ca2+, Mg2+, K+,  
▪ metali ciężkich (Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Cr),  
▪ azotu ogólnego i fosforu ogólnego, 
oraz prowadzone będą pomiary pH i przewodności elektrolitycznej. 
Próby opadu mokrego będą pobierane za pomocą automatycznych kolektorów opadu na stacjach 

synoptycznych IMGW-PIB, analizy będą wykonywane przez laboratorium WIOŚ we Wrocławu. Szaco-
wanie miesięcznych i rocznych depozycji oraz ocenę w powiązaniu z wrażliwością receptorów (gleb, 
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ekosystemów glebowo-leśnych, wód powierzchniowych) będzie wykonywał wrocławski oddział IMGW-
PIB, sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją programu. Wyniki badań będą prezentowane 
w systemie GIS z podziałem na jednostki administracyjne oraz jednostki hydrograficzne. 

Tabela 4.7. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża 

Blok Zadanie 

STAN 
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża Podsystem 

Monitoring jakości powietrza 
Przepisy prawne Brak specyficznych regulacji prawnych 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 
IMGW-PIB – pobór prób 
WIOŚ – analizy laboratoryjne 

IMGW-PIB  o. Wrocław / GIOŚ 
GIOŚ we Współpracy 
IMGW-PIB o. Wrocław 

Przekazywanie wyników badań /ocen 

Podmiot przekazujący wyniki 
Rodzaj i forma przekazywanych 

wyników badań 
Częstotliwość przekazywania wyni-

ków badań (min.) 
Miejsce przekazania 

wyników badań 
WIOŚ  wyniki analiz prób opadu co miesiąc IMGW-PIB o. Wrocław 

Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechniający 
wyniki 

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min.) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

GIOŚ 
portal o jakości powietrza 
w Polsce na stronie internetowej 
GIOŚ 

na bieżąco w miarę dostępności nowych 
informacji 

administracja rządowa 
i samorządowa, 
uczelnie, szkoły, biblioteki, 
społeczeństwo GIOŚ 

publikacja BMŚ dotycząca zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce 

co dwa lub trzy lata, w zależności od 
dostępności środków 
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4.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości wód, zgodnie art. 26 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących jakości wód śródlądowych po-
wierzchniowych i podziemnych oraz wód morskich.  

Podsystem monitoringu jakości wód na terenie województwa dolnośląskiego obejmuje:  
▪ monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe, 
▪ monitoring jakości wód podziemnych. 

4.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a 
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zwanej dalej ustawą – 
Prawo wodne. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elemen-
tów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska. 

Szczegółowe regulacje dotyczące badań monitoringowych są zawarte w rozporządzeniu MŚ z dnia 
15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550). Z kolei regulacje odnośnie oceny stanu wód po-
wierzchniowych są zawarte w rozporządzeniu MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfi-
kacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) oraz rozporządzeniu MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549).  

Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy 
stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją powodowaną 
wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniami przemysło-
wymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. 

Ponadto w ramach podsystemu wypełniane będą zobowiązania Polski wynikające ze współpracy 
z krajami sąsiadującymi z Dolnym Śląskiem – Czechami i Niemcami. Wyniki prac i badań posłużą także 
do wypełnienia przez Polskę w latach 2013-2015 obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Euro-
pejskiej oraz  wynikających ze współpracy z Komisją Helsińską i Europejską Agencją Środowiska.  

W ramach monitoringu wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego będzie realizowane 
zadanie Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, w ramach którego WIOŚ będzie 
prowadził badania elementów biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. 

Program monitoringu realizowany będzie w ramach: 
▪ monitoringu operacyjnego, 
▪ monitoringu badawczego, 
▪ monitoringu obszarów chronionych.  
Monitoring obszarów chronionych będzie prowadzony w jednolitych częściach wód (JCW) znajdu-

jących się na obszarach:  
▪ wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,  
▪ zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych,  
▪ przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, 
▪ wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
▪ sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód 

powierzchniowych.  
W latach 2013-2015 nie będą prowadzone badania w ramach monitoringu diagnostycznego, po-

nieważ zostały one zrealizowane w poprzednim cyklu badawczym 2010-2012.  
Wyniki badań pozwolą na ocenę ogólnej kondycji wód regionu i stworzy bazę do programowania 

działań (w tym także monitoringu operacyjnego) w ramach kolejnego sześcioletniego cyklu gospodaro-
wania wodami w dorzeczu w latach 2016-2021. 
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Decyzje o potrzebie realizacji w danej jednolitej części wód monitoringu badawczego oraz 
o zakresie badań i terminach poboru prób będą podejmowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska i nie będą wymagać akceptacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz aneksowania 
wojewódzkiego programu monitoringu środowiska. Informacje o tych zmianach dotyczących monitorin-
gu badawczego będą przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

W ramach zadania Badania elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekolo-
gicznego wód powierzchniowych WIOŚ będzie prowadził podczas poboru prób biologicznych obserwa-
cje elementów hydrologicznych i morfologicznych, których wyniki będą zapisywane w protokołach tere-
nowych. 

W Programie zapisano również zadanie Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach 
i jeziorach, w którego realizacji WIOŚ nie będzie brał bezpośredniego udziału, ale będzie wykorzystywał 
wyniki prac realizowanych w jego ramach. 

Zadanie: Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Program monitoringu wód powierzchniowych na lata 2013-2015 w zakresie badań i oceny jest 
kontynuacją programu monitoringu na lata 2010-2012. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu zloka-
lizowane zostały na podstawie: 

▪ wykazów wód:  
- wykaz jednolitych części wód powierzchniowych wykorzystywanych do poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
- wykaz części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli,  
- wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 
- wykazy wód powierzchniowych i podziemnych uznanych za wrażliwe oraz obszarów 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
z których należy ograniczyć odpływ azotu do tych wód, 

- wykaz obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia komunalnego; 
▪ zaktualizowanych charakterystyk jednolitych części wód ze wskazaniem sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem 
celów środowiskowych,  

▪ wykazów wielkości emisji, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo wodne, przekazanych 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) do Głównego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska, z uwzględnieniem danych własnych WIOŚ. 

▪ wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu i kierując się koniecznością zapewnienia administrato-

rowi wód jak najbardziej rzetelnej informacji o ich stanie przyjęto założenie, że monitoring operacyjny 
(MO ) w I cyklu gospodarowania wodami przeprowadzony zostanie w każdym wyznaczonym dla tego 
celu punkcie z częstotliwością trzech razy w ciągu sześcioletniego cyklu. Dlatego też badania w ramach 
monitoringu operacyjnego prowadzone będą zasadniczo w punktach, które zostały już określone w po-
przednim programie, jako konsekwencja ustalonej wcześniej kategoryzacji JCW pod kątem zagrożenia 
nieosiągnięciem celów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną. Stąd w okresie 2013-2015 
w niektórych punktach badania wykonane będą dwukrotnie, a w niektórych tylko raz, zgodnie 
z przyjętym w poprzednim programie harmonogramem badań. Sieć monitoringu operacyjnego uzupeł-
niona została o kilka punktów, dla których po analizie stanu wód i wobec wymogu ustanowienia dla jed-
nolitej części wód punktu reprezentatywnego wynikła potrzeba ich wprowadzenia. 

Jednocześnie na podstawie wstępnej analizy wyników z monitoringu diagnostycznego prowadzone 
będą w ramach monitoringu operacyjnego badania substancji priorytetowych w tych punktach, w których 
stwierdzono ich ponadnormatywną obecność. Dla tych substancji, których stężenia przekroczyły wartości 
dopuszczalne badania będą wykonywane corocznie z częstotliwością 12 oznaczeń na rok. 

Pod koniec 2011 roku zostało wprowadzonych lub znowelizowanych kilka rozporządzeń Ministra 
Środowiska, regulujących zarówno sposób prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, jak 
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i zasady klasyfikacji ich stanu. Spowodowało to potrzebę weryfikacji opracowanej w 2009 roku sieci 
monitoringowej pod kątem zgodności z zasadami określonymi w tych aktach prawnych. Dotyczy to 
szczególnie monitoringu wód na obszarach chronionych. 

Obszary chronione wyznacza się tam, gdzie dla wód wyznaczono dodatkowe cele środowiskowe, 
których spełnienie również podlega ocenie. Obszary te mogą być przeznaczone do: 

▪ poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, 
▪ celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, 
▪ ochrony siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czyn-

nikiem w ich ochronie, 
▪ ochrony gatunków wodnych o znaczeniu gospodarczym, 

a także wrażliwe są na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub 
narażone są na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Niektóre jednolite 
części wód mogą znajdować się na obszarach, którym przypisano kilka celów środowiskowych jednocześnie. 
Dla każdego z celów ochrony przypisany jest oddzielny program pomiarowy. 

Monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia (MOPI ) prowadzony jest na tych jednolitych częściach wód, na których zloka-
lizowane są ujęcia wód powierzchniowych, z których ujmowane jest co najmniej 100 m3 wody na dobę. Sieć 
punktów zaprojektowano na bazie zawartego w planie gospodarowania wodami wykazu, który został przeana-
lizowany i zweryfikowany (np. z niektórych ujęć zaprzestano poboru wody, niektóre ujęcia są nieczynne od 
dłuższego czasu). Badania dla tego monitoringu prowadzone będą co roku w każdym punkcie 
z częstotliwością zależną od ilości obsługiwanych przez ujęcie mieszkańców. 

Monitoring obszarów przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych (MORE) 
zaplanowano w tych jednolitych częściach wód, na których – zgodnie z wykazem – wyznaczone zostało ką-
pielisko oraz które w 2012 r. wystąpiły z wnioskiem o umieszczenie ich w wykazie kąpielisk. Na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego zostały wyznaczone 4 takie jednolite części wód. 

Najbardziej istotne zmiany zaszły w podejściu do monitoringu obszarów ochrony siedlisk 
i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (MDNA, 
MONA ). Podstawą do prowadzenia tego monitoringu są wykazów obszarów ochrony zawarte w planie go-
spodarowania wodami w dorzeczu. Obecnie w wykazie tym znajdują się wszystkie obszary objęte siecią Natu-
ra 2000. W przyszłości wykaz ten może być rozszerzony o inne formy konserwatorskiej ochrony przyrody. Na 
terenie województwa dolnośląskiego na obszarach wyznaczonych do sieci Natura 2000 znajduje się 206 jed-
nolitych części wód, z których tylko część w całości leży na obszarze ochrony. Wiele z nich tylko przecina ten 
obszar, znaczna cześć to odcinki źródłowe lub ujściowe, duża część to niewielkie cieki o znikomym znaczeniu 
i wpływie na obszar ochronny. Dla tej sieci monitoringowej przyjęto, że: 

▪ monitorowane będą te jednolite części wód, które w całości leżą na obszarze ochronnym, 
▪ spośród tych jednolitych części, które tylko częściowo znajdują się na obszarze ochronnym monito-

rowane będą te z nich, których udział w obszarze ochronnym jest znaczy oraz które mogą mieć 
istotne znaczenie dla ochrony tego obszaru. 

W kilku przypadkach, dla jednolitych części wód tego samego typu abiotycznego, tej samej kategorii 
oraz o zbliżonych presjach wybrano do badań jednolitą część wód reprezentatywną, z której oceny wyników 
monitoringu mogą być przeniesione na pozostałe części. 

W tej sieci monitoringowej obowiązujący zakres i częstotliwość badań odpowiada monitoringowi dia-
gnostycznemu – 1 raz w ciągu sześcioletniego cyklu planistycznego. Ponieważ w części punktów znajdują-
cych się na obszarach ochronnych prowadzony był już monitoring diagnostyczny w ramach realizacji progra-
mu 2010-2012, jego wyniki pozostają aktualne i wiążące przez cały sześcioletni okres realizacji planu i nie ma 
potrzeby ich powtarzania tylko ze względu na lokalizację danej JCW na obszarze ochronnym. 

Monitoring obszarów przeznaczonych dla ochrony gatunków wodnych o znaczeniu gospodarczym nie 
będzie prowadzony, gdyż w obowiązującym planie gospodarowania wodami takie obszary nie zostały wyzna-
czone. 

Ostatnimi elementami programu jest monitoring związany ze zjawiskiem eutrofizacji wód po-
wierzchniowych. Zjawisko to polega na przeżyźnieniu wód związkami azotu i fosforu, z czym wiążą się 
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negatywne efekty dla środowiska. Źródłem związków biogennych może być zarówno gospodarka komu-
nalna jak i rolnictwo, w związku z czym dla obu tych oddziaływań prowadzony jest osobny monitoring. 

Monitoring obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych (MORO ) prowadzony jest na terenach, na których stwierdzono zagrożenie wysokimi 
stężeniami azotanów. Tereny te zostały określone w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 4/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
poz. 2543) i obejmują zlewnie rzek: Orli, Rowu Polskiego, Cichej Wody oraz część zlewni rzek Wierz-
biaka, Żurawki i Świerznej. Ponieważ rzeki te są również zakwalifikowane jako zagrożone nieosiągnię-
ciem celów RDW i wyznaczone zostały na nich punkty monitoringu operacyjnego, monitoring związków 
azotu prowadzony będzie w tych samych punktach równolegle z monitoringiem operacyjnym. 

Monitoring obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzą-
cymi ze źródeł komunalnych (MOEU ) prowadzony będzie na tych jednolitych częściach wód, na któ-
rych stwierdzono oddziaływanie punktowych i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń pochodzenia komu-
nalnego (oczyszczalnie ścieków, nieuporządkowana gospodarka ściekowa, brak kanalizacji). Monitoring 
ten będzie prowadzony równolegle z ustanowionym wcześniej monitoringiem operacyjnym. 

W jednym punkcie pomiarowym realizowany będzie corocznie monitoring badawczy intensyw-
nego monitorowania jednolitych części wód (MBIN)  na potrzeby wymiany informacji pomiędzy pań-
stwami członkowskimi UE. Punkt reperowy na rzece Odrze został zlokalizowany powyżej miasta Wro-
cławia w 240,8 km. 

Dodatkowo, realizując zapisy porozumień międzynarodowych, WIOŚ w ramach współpracy bilate-
ralnej z krajami sąsiadującymi – Niemcami (Polsko–Niemiecka Grupa Robocza do spraw Ochrony Wód 
Granicznych  tzw. Grupa W2) i Czechami  (Polsko–Czeska Wspólna Grupa Robocza do spraw ochrony 
wód granicznych przed zanieczyszczeniem (Grupa OPZ) – wykonuje coroczne badania jakości wód 
granicznych w ustalonych punktach pomiarowych w uzgodnionym zakresie pomiarowym (MB ). 
W ramach współpracy następuje wymiana uzyskanych wyników badań i pomiarów oraz opracowywanie 
corocznych, wspólnych raportów o jakości wód granicznych, zgodnych z wymogami RDW. 

Ustalając zakres badań w poszczególnych programach monitoringu wód uwzględniono również 
zapisy projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednoli-
tych części wód powierzchniowych i podziemnych, które wejdzie w życie w 2013 roku. 

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano w latach 2013-2015 na terenie Dolnego Śląska 
badania jakości 157 jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniając wszystkie typy abiotyczne 
występujące na terenie naszego województwa. W tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilo-
ści JCW badanych w kolejnych latach realizacji programu. 

Tabela 4.8. Wykaz ilości jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego zaplanowanych do 
badań w latach 2013-2015 z uwzględnieniem typu abiotycznego 

Typ 
abiotyczny 

Ilość JCW  
w województwie 

Ilość JCW badanych 
w latach 2013-2015 

Łączna ilość JCW 
badanych w latach 

2013-2015* 

% badanych JCW 
w województwie 

2013 rok 2014 rok 2015 rok 
0 15 12 10 12 12 80% 
3 8 5 6 5 6 75% 
4 103 14 24 19 31 30% 
5 9 2 1 2 2 22% 
6 12 2 2 2 3 25% 
7 9 3 3 3 3 33% 
8 21 8 10 9 15 71% 
9 3 1 2 2 2 67% 
10 2 2 2 2 2 100% 
16 43 5 4 6 8 19% 
17 125 16 11 23 28 22% 
18 21 3 5 4 7 33% 
19 30 14 14 18 23 77% 
20 10 6 6 7 8 80% 
21 5 4 3 4 4 80% 
23 10 3 1 3 3 30% 
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Typ 
abiotyczny 

Ilość JCW  
w województwie 

Ilość JCW badanych 
w latach 2013-2015 

Łączna ilość JCW 
badanych w latach 

2013-2015* 

% badanych JCW 
w województwie 

2013 rok 2014 rok 2015 rok 
RAZEM 426 100 104 121 157 37% 
* ilości JCW z poszczególnych lat nie sumują się do wartości łącznej, ponieważ niektóre JCW 

badane bedą kilkakrotnie w latach 2013-2015; 
** w typie 0 uwzględniono kanały i zbiorniki zaporowe (łącznie ze zbiornikiem odpadów 

poflotacyjnych "Żelazny Most") 
Corocznie WIOŚ będzie wykonywał ocenę stanu jednolitych części wód objętych monitoringiem 

w roku poprzednim (ocena stanu ekologicznego, względnie, w przypadku sztucznych i silnie zmienio-
nych jednolitych części wód, potencjału ekologicznego i/lub ocena stanu chemicznego). 

Ww. oceny wykonywane będą w układzie zlewniowym w oparciu o standardy zapisane 
w rozporządzeniach MŚ do ustawy Prawo wodne oraz opracowane przez GIOŚ metodyki. Ponadto, na 
potrzeby odbiorców wojewódzkich, WIOŚ będzie prezentował wyniki ww. ocen zestawione w układzie 
granic administracyjnych województwa. 

Weryfikacji i scalenia wyników oceny dla obszarów dorzeczy dokonywał będzie GIOŚ. 
Dodatkowo, zgodnie z kalendarzem wynikającym z odpowiednich przepisów i dyrektyw, wyko-

nywane będą oceny jednolitych części wód, w których zlokalizowane zostały punkty pomiarowo-
kontrolne monitoringu obszarów chronionych. 

Dane z monitoringu realizowanego w latach 2013-2015 posłużą do opracowania oceny stopnia eu-
trofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, którą WIOŚ wykona w 2016 roku. Ocena będzie obej-
mowała lata 2012-2015 i wykonana zostanie wg zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, metodyki opracowanej przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz wytycznych Komisji Europejskiej.  

W roku 2013 sporządzone zostanie zbiorcze zestawienie oceny stanu/potencjału ekologicznego 
oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem w latach 2010-2012. 
Dane z monitoringu w latach 2013-2015 posłużą do planowanej na rok 2016 aktualizacji zestawienia 
zbiorczego. 

Wykaz wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych rzek i zbiorników zaporowych zaplanowa-
nych do badań w latach 2013-2015 wraz z ich lokalizacją oraz szczegółowym programem przypisanych 
do nich badań w poszczególnych latach określone są w załączniku (Tabele 4.2.1.1.1. – 4.2.1.1.5 dla rzek, 
Tabele 4.2.1.1.1.z. – 4.2.1.1.5.z. dla zbiorników zaporowych). 

Tabela 4.9. Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Blok Zadanie 

STAN 
Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych Podsystem 

Monitoring jakości wód 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z późn. zm.) – art. 26; 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) - art. 38a ust. 2 i 3, 
art. 47, art. 155a, art. 155b, art. 156; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550); 

- rozporządzenie MŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monito-
ringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (projekt); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
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spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728); 
- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych 

na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093); 
- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji 

informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485); 
- rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolni-
czych (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Poz. 2543); 

- rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego 
Poz. 3157). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i klasyfikacja 

WIOŚ 
(w uzasadnionych przypadkach również 
GIOŚ) 

GIOŚ – baza monitoringu wód powierzchniowych (plano-
wane stopniowe wdrażanie systemu informatycznego; do 
tego czasu dane gromadzone będą w arkuszach 
w formacie.xls) 

GIOŚ – w skali kraju, w układzie dorze-
czy 

WIOŚ – j.w. 
WIOŚ – w skali województwa, w układzie 
zlewniowym 

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Częstotliwość przekazywania wyników 
badań (min) 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ 
wyniki pomiarów wg ustalonego 
formatu, po wdrożeniu systemu 
informatycznego - w tym systemie 

co pół roku 
(po wdrożeniu systemu informatycznego 
co kwartał) 

GIOŚ  

WIOŚ 
oceny stanu wód w województwie oraz 
w układzie zlewniowym (w ppk oraz w 
JCW) 

jeden raz w roku GIOŚ 

GIOŚ 

zagregowane wyniki pomiarów i oceny 
stanu ekologicznego oraz chemicznego 
(lub potencjału ekologicznego) w 
układzie dorzeczy, w formie do 
uzgodnienia 

jeden raz w roku KZGW, WIOŚ 

GIOŚ 
zestawienia wyników z punktów 
pomiarowo-kontrolnych monitoringu 
obszarów chronionych 

zgodnie z odpowiednimi przepisami KZGW, WIOŚ 

Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechniający 
wyniki 

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

WIOŚ raporty tematyczne corocznie administracja rządowa 
i samorządowa,uczelnie, 
szkoły, biblioteki, 
społeczeństwo 

WIOŚ strona internetowa WIOŚ aktualizacja roczna 

Zadanie: Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach 

WIOŚ nie prowadzi badań związanych z realizacją tego zadania, będzie jednakże wykorzystywał 
wyniki prac realizowanych w jego ramach przez GIOŚ. 

Zadanie: Badania elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych 

Monitoring elementów hydromorfologicznych jest jednym z elementów oceny stanu ekologicznego 
i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. W celu zdobycia informacji dotyczących warunków 
hydrologicznych i morfologicznych wspierających ocenę stanu jednolitych części wód, wojewódzki in-
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spektorat ochrony środowiska będzie prowadził podczas poboru prób biologicznych obserwacje elemen-
tów hydrologicznych i morfologicznych. Wyniki tych obserwacji będą zapisywane w protokołach tere-
nowych. 

 

poziom europejski 

Komisja Europejska 

Europejska Agencja Środowiska, OECD, 
Konwencje i umowy międzynarodowe 

Ministerstwo Środowiska 
 

Zatwierdzenie raportów dla KE 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

 
Klasyfikacja i ocena stanu wód 
powierzchniowych na terenie 

województwa, w układzie zlewni  
 

Pomiary jakości wód 
powierzchniowych 

Podmioty gospodarcze 
 

Dane o emisjach zanieczyszczeń 
do wód powierzchniowych 

Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej 

Terenowe organy 
administracji publicznej 

oceny stanu wód powierzchniowych 

wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych 

wykazy wód, analizy presji i oddziaływań 

inne dane  

poziom krajowy 

poziom wojewódzki 

Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej 

 
Badania elementów 

hydromorfologicznych  

Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

 
Opracowanie wkładów 

merytorycznych raportów dot. 
oceny stanu wód w dorzeczach 

 
Klasyfikacja i ocena stanu wód 

w obszarach dorzeczy 
 

Koordynacja działań w zakresie 
monitoringu wód powierzchniowych 
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Raporty dla KE 

Główny Urząd 
Statystyczny 

 Rysunek 4.2. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości wód powierzchniowych 
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4.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych 

Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1, art. 47 oraz 
art. 155a i 155b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145).  

Szczegółowe regulacje dotyczące badań monitoringowych są zawarte w rozporządzeniu MŚ z dnia 
15 listopada 2011 r. w sprawie formy i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550). Natomiast szczegółowe regulacje odnośnie oceny 
stanu wód podziemnych są  zawarte w rozporządzeniu MŚ z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896). 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym 
wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządza-
nia zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. 

Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych posłużą do 
optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód podziemnych, mających 
na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych; będą także wykorzystane na potrze-
by wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej. 

Zadanie: Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych  

Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (jcwp), ze szczególnym uwzględ-
nieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, znajdujących się na terenie 
niektórych jednolitych części wód podziemnych. 

Na terenie województwa dolnośląskiego realizowany jest przez PIG (na zlecenie GIOŚ) monitoring kra-
jowy wód podziemnych. W latach 2013 – 2015 badania jakości wód podziemnych na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego będą prowadzone w oparciu o sieć pomiarową liczącą ok. 64 punktów pomiaro-
wych.  

Uzupełnieniem badań, wykonywanych w ramach monitoringu krajowego będą badania stanu che-
micznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone przez WIOŚ Wrocław na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego w ramach monitoringu regionalnego. Badania prowadzone będą w ramach: 

▪ monitoringu diagnostycznego, którym będą objęte wszystkie jednolite części wód podziem-
nych; 

▪ monitoringu operacyjnego, którym objęte będą jednolite części wód podziemnych o statusie za-
grożonych nieosiągnięciem dobrego stanu, wody reprezentujące słaby stan chemiczny oraz wo-
dy na obszarach narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego; 

▪ monitoringu badawczego, ustanawianego w miarę potrzeb wokół źródeł stanowiących zagroże-
nie środowiska, którego zakres i częstotliwość będzie ustalany każdorazowo pod kątem przy-
czyn jego ustanowienia. 

Badania w ramach monitoringu diagnostycznego będą prowadzone z częstotliwością 1 raz w roku 
w 58 punktach pomiarowych w 2013 r. i 2015 r. oraz w 60 punktach pomiarowych w 2014 roku. Więk-
szość punktów pomiarowych będzie ujmowała płytkie poziomy wodonośne występujące przeważnie 
w obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego rozprzestrzenionego najpowszechniej na terenie kraju, 
a pozostałe punkty pomiarowe będą ujmowały głębsze poziomy wodonośne, występujące w starszych 
strukturach hydrogeologicznych.  

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmie wskaźniki ogólne (odczyn, tempe-
ratura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny) i wskaźniki nieorga-
niczne (amoniak, arsen, azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom, cynk, cyjanki, fluorki, fosforany, glin, 
kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, wapń, wodorowę-
glany, żelazo).  

Zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego obejmie elementy fizykochemiczne charakte-
ryzujące rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na badane wody 
podziemne oraz elementy fizykochemiczne, których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu dia-
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gnostycznego przekraczały wartości graniczne określone dla III klasy jakości wód podziemnych. Są to 
wartości progowe dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. 

Badania w ramach monitoringu operacyjnego prowadzone będą:  
▪ na obszarze jcwpd o numerach 88 i 89, zagrożonych nie osiągnięciem dobrego stanu chemicz-

nego, z częstotliwością 2 razy w roku, łącznie w 6 ppk.  
Zakres badań obejmie: tlen rozpuszczony przewodność, odczyn, jon amonowy, azotany, azoty-
ny, fenole, HCO3, Mn, Fe, F, PO4.  

▪ w ramach monitoringu wód podziemnych reprezentujących słaby stan chemiczny. Będzie on re-
alizowany łącznie w 14 punktach pomiarowych, gdzie wartości stwierdzone na podstawie moni-
toringu diagnostycznego w latach 2010-2012 przekraczały wartości graniczne określone dla III 
klasy jakości wód podziemnych. Badania prowadzone będą 2 razy w roku.  
Zakres badań obejmuje: temperatura, przewodność, odczyn, Se, Ni, Hg, K, Ca, Fe, Mn, SO4, 
azotany.  

▪ na obszarach narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Obszary te 
wskazano w rozporządzeniu nr 4/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu – Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego, poz. 2543 z dnia 17 lipca 2012 roku)  w sprawie określenia wód 
powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rol-
niczych do tych wód należy ograniczyć. Rozporządzenie to określa wody powierzchniowe 
wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych: rzeki Orla od źródeł do uj-
ścia do Baryczy, rzeki Rów Polski od źródeł do ujścia do Baryczy, rzeki Kuroch od źródeł do 
ujścia Baryczy, rzeki Czarna Woda od źródeł do ujścia do Baryczy, rzeki Świerzna we wskaza-
nych obrębach geodezyjnych z terenu gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim, rzeki Żurawka 
od źródeł do ujścia do Ślęzy, Cicha Woda od źródeł do ujścia do Odry,  rzeki Wierzbiak od źró-
deł do ujścia do Kaczawy. Ze względu na wysokie stężenie związków azotu w wodach po-
wierzchniowych w wymienionych rzekach, za potencjalnie zagrożone uznano także płytkie wo-
dy podziemne. Badania będą przeprowadzone 2 razy w roku łącznie w 15 punktach pomiaro-
wych w latach 2013-2015 w zakresie badań obejmującym: tlen rozpuszczony, przewodność, 
odczyn, jon amonowy, azotany i azotyny. 

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych wód podziemnych zaplanowanych do badań w latach 
2013-2015 wraz z ich lokalizacją oraz szczegółowym programem przypisanych do nich badań 
w poszczególnych latach określone są w załączniku (Tabela 4.2.2.1. – 4.2.2.5. oraz na Rysunkach 4.2.2.1 
– 4.2.2.4). 

W ramach monitoringu badawczego prowadzone będą badania jakości wód podziemnych na ob-
szarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunalnymi wokół źródeł 
stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska. Podstawowym celem badań jest identyfikacja wpływu 
obiektu na środowisko lub w przypadku obiektów, wokół których prowadzono już badania, określenie 
kierunków zachodzących zmian. Badania te będą prowadzone raz w roku w zakresie badań zgodnym 
z rozporządzeniem MŚ w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r. nr 220 poz.1858) z uwzględnieniem w niektórych przypadkach 
dodatkowych wskaźników odzwierciedlających charakter źródła.  

W 2013 r. badania wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami 
WIOŚ we Wrocławiu prowadzić będzie wokół 16 obiektów w 56 punktach pomiarowych. Wykaz oraz 
lokalizację obiektów określono w załączniku (Tabela 4.2.2.6. i Rysunek 4.2.2.5.). W programie ujęto 
jedynie badania zaplanowane na 2013 r. Nie podano wykazu obiektów na obszarach bezpośrednio zagro-
żonych zanieczyszczeniami, wokół których będą prowadzone badania wód podziemnych w latach 2014-
2015, ponieważ wyznaczając punkty monitoringowe na rok następny bierze się pod uwagę spostrzeżenia 
z wizji lokalnych w terenie i interwencji w działaniach inspekcyjno-kontrolnych w roku poprzedzającym 
badania. Ponadto badania wód podziemnych wokół składowisk odpadów traktowane są jako badania 
kontrolne, oceniające prawidłowość wyników przesyłanych do WIOŚ, zgodnie z ustawą o odpadach 
przez zarządców obiektów, w terminie do końca pierwszego kwartału po zakończeniu roku kalendarzo-
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wego, którego te wyniki dotyczyły. W związku z powyższym dopiero w następnym roku można wskazać 
ewentualne uchybienia w przekazanych do WIOŚ wynikach badań. 

Decyzja o potrzebie realizacji monitoringu badawczego oraz zakresie badań i terminach poboru 
prób będą podejmowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i nie będą wymagać 
akceptacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz aneksowania wojewódzkiego programu moni-
toringu środowiska. 

Wyniki badań monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego będą gromadzone 
i oceniane w bazie Regionalny monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego.  

Corocznie WIOŚ we Wrocławiu, wykorzystując wyniki monitoringu krajowego i regionalnego, 
będzie przygotowywał ocenę stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, w tym wód zagro-
żonych nie osiągnięciem dobrego stanu i o stanie słabym oraz na obszarach narażonych na zanieczysz-
czenia pochodzenia rolniczego. Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych będzie dotyczyła 
oceny klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych z terenu poszczególnych 
jcwpd. Oceny obszarowej w odniesieniu do jcwpd dokona PIG-PIB w ramach umowy z GIOŚ. 

Ocena jakości wód podziemnych zostanie wykonana wg obowiązujących aktów prawnych (rozpo-
rządzenie MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych – Dz. 
U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896) w 5-stopniowej skali. Przy realizacji monitoringu azotanowego jako kryte-
rium uznania wód  za zagrożone zanieczyszczeniem przyjęto wody podziemne, w których zawartość azo-
tanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3.  

Tabela 4.10. Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

Blok Zadanie 

STAN 

Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych Podsystem 

Monitoring jakości wód 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.) – art. 26; 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) – art. 38a ust.1, art. 155a, 
art.155b; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód pod-
ziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia  monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550); 

- rozporządzeniem MŚ w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia  monitorin-
gu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220 poz. 1858); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji 
informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485); 

- rozporządzenie MŚ w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858); 

- rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Poz. 2543); 

- rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rol-
niczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Poz. 3157). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ – pomiary w skali województwa 
WIOŚ – wojewódzka baza danych Regional-
ny monitoring wód podziemnych wojewódz-
twa dolnośląskiego 

WIOŚ 

WIOŚ – sieci pomiarowe w obszarach nara-
żonych na zanieczyszczenia pochodzenia 
rolniczego 

WIOŚ przy współpracy z GIOŚ/PIG-PIB 
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Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący wyniki 
Rodzaj i forma przekazywanych 

wyników badań 
Częstotliwość przekazywania 

wyników badań 
Miejsce przekazania 

wyników badań 

GIOŚ/PIG-PIB 

wyniki badań i oceny w układzie 
województw i regionów wodnych w 
formie zestawień tabelarycznych i 
map 

raz w roku WIOŚ, KZGW 

WIOŚ  
wyniki badań regionalnych w formie 
i zakresie określonym przez GIOŚ 

wg ustaleń z GIOŚ  GIOŚ 

Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechniający  
wyniki 

Forma upowszechnianej  
informacji 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji 

Odbiorca informacji 

WIOŚ 
raporty tematyczne corocznie  

administracja rządowa 
i samorządowa, uczelnie, 
szkoły, biblioteki, społe-
czeństwo strona internetowa aktualizacja roczna 
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4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 

Obowiązek prowadzenia monitoringu, obserwacji zmian i oceny jakości gleby i ziemi w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z zapisów art. 26 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Na poziomie krajowym realizowany będzie monitoring chemizmu gleb ornych Polski, którego ce-
lem jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo. 

Dodatkowo ramach monitoringu regionalnego, jako uzupełnienie badań wykonywanych przez sta-
rostwa, WIOŚ we Wrocławiu będzie realizował badania gleb w celu identyfikacji terenów, na których 
wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby. 

W latach 2013-2015 zakres zadań podsystemu może ulec zmianom w związku z nowymi wymaga-
niami prawnymi, wynikającymi z opracowywanej przez Komisję Europejską Ramowej Dyrektywy Gle-
bowej oraz zmian polskich regulacji prawnych w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi, 
w szczególności ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

Zadanie: Identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby 

Celem zadania jest identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości 
gleby, jako uzupełnienie badań wykonywanych przez starostwa. Punkty pomiarowe typowane są do ba-
dań co roku, ponieważ identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości 
gleby prowadzona jest w danym roku w większości w nowo wyznaczonych punktach, a poprzednio bada-
ne obiekty typowane są do badań w odstępach 5-10 letnich. Wyznaczając punkty monitoringowe na rok 
kolejny bierze się pod uwagę spostrzeżenia z wizji lokalnych w terenie, interwencji i kontroli w roku 
poprzedzającym badania oraz stwierdzone w poprzednich latach przekroczenia standardów jakości gleby. 

W 2013 roku obiekty do badań gleb wytypowano na obszarach, gdzie w poprzednio prowadzonych 
badaniach stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby. Uwzględniono obiekty położone na:  

▪ terenach wokół zakładów przemysłowych, 
▪ terenach wokół składowisk odpadów, 
▪ polach uprawnych w gospodarstwach stosujących obornik lub gnojowicę, 
▪ na obszarach chronionych, w tym obszarach Natura 2000. 
W 2013 roku badania zostaną wykonane w 112 punktach pomiarowych wokół 17 obiektów 

z częstotliwością badań 1 raz w roku. Wokół niektórych obiektów uwzględniono wskaźniki specyficzne, 
jak np. zanieczyszczenia węglowodorowe i azot mineralny. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych 
zaplanowanych do badań w 2013 roku wraz z opisem ich lokalizacji oraz szczegółowym programem 
przypisanych do nich badań są określone w załączniku (Tabela 4.3.1., Tabela 4.3.2. oraz Rysunek 4.3.1.). 

Ocena uzyskanych wyników badań dokonana zostanie na podstawie rozporządzenie MŚ z dnia 
9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 165, poz. 1359) oraz wytycznych IUNG Puławy. 

W latach 2014-2015 badania będą realizowane na podobnych obszarach, jak w 2013 roku: na tere-
nach wokół zakładów przemysłowych, wokół składowisk odpadów, na polach uprawnych w gospodar-
stwach stosujących obornik lub gnojowicę, na obszarach chronionych, a także  wzdłuż nowych tras ko-
munikacyjnych i obiektów stanowiących źródło poważnych awarii.  

W latach 2013-2015 zostaną podjęte działania nad stopniowym wdrażaniem badań monitoringo-
wych gleb na terenach w pobliżu zlikwidowanych mogilników na obszarze województwa dolnośląskiego. 
Wiąże się to z oznaczeniem w glebach, wskaźników dotychczas nie identyfikowanych, jak pestycydy.  
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Tabela 4.11. Identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby  

Blok Zadanie 

STAN 

Identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby Podsystem 

Monitoring jakości gleby i ziemi 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) – art. 26; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości 
aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

Wykonawca programu – pobór prób i analiza Wykonawca programu/GIOŚ 
GIOŚ we współpracy z wykonawcą 
programu 

WIOŚ WIOŚ WIOŚ 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot przekazujący 

wyniki 
Rodzaj i forma przekazywanych 

wyników 
Częstotliwość przekazywania wyników 

badań 
Miejsce przekazania wyni-

ków 

WIOŚ 
informacje i wyniki badań z sieci 
regionalnej  

wg ustaleń z GIOŚ GIOŚ 

Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechnia-
jący wyniki 

Forma upowszechnianej informacji 
Częstotliwość upowszechniania  

informacji 
Odbiorca informacji 

WIOŚ 

opracowanie tematyczne po zrealizowaniu programu monitoringu  administracja rządowa 
i samorządowa, uczelnie, 
szkoły, biblioteki, społeczeń-
stwo 

strona internetowa WIOŚ aktualizacja roczna 
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4.4. Podsystem monitoringu hałasu 

Zgodnie z art. 26 i art. 117 ustawy – Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyski-
wanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. 

Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem 
realizowanej w szczególności poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony 
środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania techniczne 
ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie, np. ekrany akustyczne.  

Zadanie uwzględnia stan prawny wynikający z wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do  oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) wprowadzonych do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz.150 z późn. zm.).  

Zadanie: Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Zadanie dotyczy pomiarów i ocen hałasu emitowanego przez źródła komunikacyjne (drogi, linie 
kolejowe, tramwajowe oraz lotniska) oraz przemysłowe.  

WIOŚ we Wrocławiu będzie prowadził działania w zakresie badania i oceny stanu akustycznego 
środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych. Natomiast 
w odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne są wykonywane, WIOŚ będzie gromadził dane 
nt. wykonanych map (zgodnie z art. 120 ustawy – Poś) i przechowywał je w rejestrze (art. 120a ustawy – 
Poś). 

W ramach pomiarów hałasu komunikacyjnego mierzonymi wskaźnikami będą: 
▪ poziomy równoważne dla pory dnia LAeqD,  
▪ poziomy długookresowe LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny) oraz LN (poziom nocny). 
Poziom hałasu określony wskaźnikiem LAeqD oznacza  równoważny poziom dźwięku dla 16 godzin 

pory dnia. Pomiary będą wykonywane w okresie od marca do grudnia.  
Poziom hałasu określony wskaźnikiem LDWN oznacza długookresowy średni poziom dźwięku wy-

znaczony w ciągu wszystkich dób w roku. Będzie on mierzony w kilku wybranych punktach na terenie 
województwa. Minimalna długość pomiarów na danym obszarze będzie wynosić łącznie 6 dób pomiaro-
wych. Pomiary będą wykonywane w okresie wiosennym (2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas 
weekendu) oraz w okresie jesienno-zimowym (j.w.). Przy ustalaniu wartości wskaźnika uwzględniona 
zostanie zmienność funkcjonowania źródeł hałasu i warunków meteorologicznych oraz różnorodność 
czynników wpływających na rozchodzenie się hałasu w środowisku. 

Pomiary hałasu w latach 2013-2015 będą realizowane w wytypowanych powiatach. Badaniami ob-
jęte zostaną przestrzenie zurbanizowane miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tysięcy oraz tereny 
pozamiejskie, gdzie spodziewany hałas drogowy nie spełni standardów ochrony środowiska. Pomiary 
hałasu w powiatach będą stanowić podstawę do dalszych działań naprawczych w celu wyeliminowania 
uciążliwości hałasu na badanych terenach. 

Ostateczna lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych zostanie ustalona po uprzednich pomia-
rach orientacyjnych, które są podstawowym kryterium wyznaczania punktów. 

Poza wykonywaniem pomiarów WIOŚ będzie opracowywał oceny klimatu akustycznego w skali 
województwa, w których wykorzystane zostaną zarówno badania własne, jak i badania realizowane przez 
inne jednostki wykonujące pomiary hałasu z mocy prawa. 

Wykaz oraz lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa dolnośląskiego, 
w których zaplanowano badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego w latach 2013-2015 określone 
są w załączniku (Tabela 4.4.1. – 4.4.3. oraz Rysunek 4.4.1.). 
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Tabela 4.12. Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Blok Zadanie 

STAN 

Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska Podsystem 

Monitoring hałasu 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn.  zm.) art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 177 i 179; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika 
hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012. r, poz. 1109); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, 
poz. 1340); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, na podstawie pomiarów, 
badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 82, poz. 500); 

- rozporządzenie MŚ  z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 
1291);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowa-
dzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów 
i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 16 czerwca 2011 r. sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomia-
rów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn.zm.); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowa-
dzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 
które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i spo-
soby ich prezentacji (Dz. U. z 2003 Nr 18, poz. 164) – do czasu wydania nowego rozporządzenia 
na podstawie art. 177 ustawy – Poś;  

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których 
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, 
dla których wymagane jest sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby określania granic te-
renów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji 
informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

zarządzający drogą, linią kolejową, 
portem, lotniskiem, starosta 

WIOŚ – wojewódzki rejestr stanu akustycznego  WIOŚ – ocena w skali województwa  

WIOŚ (w tym pomiary kontrolne)  GIOŚ – krajowy rejestr stanu akustycznego  WIOŚ – nadzór i ocena w skali województwa 

starosta, zarządzający – wyniki 
mapowania akustycznego  

GIOŚ – krajowy rejestr stanu akustycznego WIOŚ – ocena w skali województwa 

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań  

Częstotliwość przekazywania wyni-
ków badań (min)  

Miejsce przekazania  
wyników badań  

starosta 
mapy akustyczne; wyniki pomiarów 
własnych  

2013, 2014 rok  WIOŚ 

zarządzający drogą, linią 
kolejową, portem, lotni-
skiem 

wyniki pomiarów własnych, w szcze-
gólności wyniki analiz po realizacyj-
nych i przeglądów ekologicznych 
dane z map akustycznych 

sukcesywnie, w miarę pozyskiwanych 
wyników badań 
 
2013, 2014 rok 

WIOŚ 

WIOŚ 
wyniki pomiarów własnych  
i innych jednostek ujętych w woje-
wódzkim programie monitoringu 

raz w roku wg Programu Badań Staty-
stycznych 

GIOŚ 

WIOŚ 
wyniki pomiarów w uzgodnionym 
formacie 

raz w roku, interwencyjne na bieżąco starosta 
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Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszech-
niający wyniki  

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej  

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min)  

Odbiorca informacji  
wynikowej  

WIOŚ  raporty tematyczne  raz w roku  administracja rządowa 
i samorządowa, uczelnie, szkoły, 
biblioteki, społeczeństwo WIOŚ strona internetowa aktualizacja roczna 

 

Minister Środowiska 
zarządzenie ochroną przed hałasem 

 

Komisja Europejska 

poziom krajowy 

poziom europejski 

Państwowy 
Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny  Starosta i marszałek 
województwa 

Zarząd 
województwa 

poziom wojewódzki 

Starosta 
 

Główny Urząd 
Statystyczny 

ocena stanu akustycznego środowiska 
mapy akustyczne 
wyniki pomiarów hałasu 

Zarządzający drogami, 
liniami kolejowymi, 

liniami tramwajowymi, 
lotniskiem 

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
koordynacja działań dotyczących pomiarów hałasu prowadzonych przez WIOŚ, 

ocena stanu akustycznego środowiska, krajowa baza danych, pomiary 
monitoringowe wykonywane w celu oceny stanu akustycznego środowiska, nadzór 

merytoryczny nad realizacją obowiązku opracowywania map akustycznych 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
 
 

ocena stanu akustycznego 
środowiska na obszarze 

województwa 

pomiary hałasu 
drogowego, kolejowego, 

tramwajowego, lotniczego 
i emitowanego z obszaru 

portów 

opracowywanie  
mapy akustycznej 

obszarów położonych 
w otoczeniu dróg, 

linii kolejowych i lotnisk 

pomiary hałasu 

opracowywanie  
mapy akustycznej 

Europejska Agencja Środowiska 

Prowadzący instalację  
lub właściciel urządzenia 

pomiary hałasu emitowanego z urządzeń 
i instalacji 

pomiary monitoringowe 
wykonywane w celu oceny 

stanu akustycznego środowiska 
 

pomiary kontrolne 

 Rysunek 4.3. Schemat przepływu informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska 
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4.5. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych  

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi-
ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W latach 2013-2015 kontynuowane będą prace 
w zakresie obserwacji poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku 
z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni lat objętych monitoringiem.  

Zadanie: Pomiary monitoringowe i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

Obowiązek wykonywania ocen poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji 
zmian wynika z  art. 123 ustawy – Prawo ochrony środowiska. W rozumieniu ustawy pola elektromagne-
tyczne (PEM) są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakre-
su od 0 Hz do 300 GHz. 

Zadanie ma na celu monitorowanie poziomu wartości parametrów charakteryzujących pola elek-
tromagnetyczne wytwarzane i wprowadzane do środowiska w sposób sztuczny przez źródła pól elektro-
magnetycznych występujące w naszym otoczeniu, głównie przez obiekty radiokomunikacyjne (stacje 
nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych). 

Podstawowym założeniem badań jest śledzenie zmian poziomów pól elektromagnetycznych w śro-
dowisku, w powiązaniu z informacją o występowaniu źródeł pól elektromagnetycznych, mogących po-
wodować przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności rozpo-
rządzeniem MŚ z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).  

Na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2013-2015 WIOŚ wykona pomiary monitorin-
gowe zgodnie z rozporządzeniem MŚ z 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 
1645) w 135 punktach pomiarowych, dla trzech typów terenów dostępnych dla ludności tj.: w centralnych 
dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach 
oraz na terenach wiejskich. Pomiary w wytypowanych punktach pomiarowych powtarzane są w cyklach 
3-letnich. 

W oparciu o wyniki pomiarów monitoringowych i w powiązaniu z informacją o występowaniu 
źródeł pól elektromagnetycznych WIOŚ będzie opracowywać oceny roczne poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku.  Dodatkowo w roku 2014 zostanie przeprowadzona ocena na podstawie trzylet-
niego cyklu pomiarowego obejmującego lata 2011-2013, a w latach 2014 i 2015 będą prowadzone pomia-
ry z  kolejnego – trzeciego, trzyletniego cyklu pomiarowego obejmującego lata 2014-2016. W miarę po-
siadanych informacji ocena może być uzupełniona o wyniki pomiarów kontrolnych prowadzonych przez 
WIOŚ. 

Ponadto, zgodnie z art. 124. ustawy – Prawo ochrony środowiska, WIOŚ będzie prowadził aktuali-
zowany corocznie i dostępny na stronie internetowej WIOŚ rejestr zawierający informacje o terenach, na 
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
oraz miejsc dostępnych dla ludności. 

Szczegółowy program wykonywania pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych wraz 
z lokalizacją punktów pomiarowych przedstawiono w załączniku (Tabela 4.5.1. – 4.5.3. oraz Rysunek 
4.5.1– 4.5.3.). 
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Tabela 4.13. Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 

Blok Zadanie 

STAN 
Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku Podsystem 

Monitoring pól elektromagnetycznych 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktua-
lizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485);  

- rozporządzenie MŚ w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań po-
ziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z 12 listopada 2007 roku (Dz. U. z 2007 
r. Nr 221, poz. 1645). 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ 
WIOŚ – wprowadzanie danych z pomiarów na poziomie wojewódzkim do bazy 
danych monitoringu promieniowania niejonizującego – pól elektromagnetycz-
nych  

GIOŚ wspólnie z wybraną jed-
nostką naukowo-badawczą  

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych wyni-
ków 

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań (min.) 

Miejsce przekazania wyników 

administracja rządowa 
i samorządowa 

zbiory danych jeden raz na rok WIOŚ 

WIOŚ  zbiory danych wraz wynikami obliczeń jeden raz na rok  GIOŚ  

Upowszechnianie wyników 

Podmiot upowszechnia-
jący wyniki 

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min.) 

Odbiorca informacji 
 wynikowej 

WIOŚ  strona internetowa aktualizacja roczna 
administracja rządowa i samo-
rządowa, uczelnie, szkoły, biblio-
teki, społeczeństwo  
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Minister Środowiska 
 

zarządzanie ochroną przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

poziom krajowy 

Instytuty naukowo-
badawcze i uczelnie 

pomiary poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycznego 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
 
 

 
 

poziom wojewódzki 

ocena poziomu pól 
elektromagnetycznych 

w środowisku 

Wojewoda 
 

zarządzanie ochroną przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Główny Urząd 
Statystyczny 

ocena poziomów pól elektromagnetycznych 
wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego 
inne dane 

rejestr terenów, na których 
stwierdzono przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych 
pól elektromagnetycznych 

Administracja rządowa 
i samorządowa 

pomiary poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycznego, 
informacje na temat źródeł 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
 

koordynacja działań dotyczących pomiarów 
i ocen poziomu pól elektromagnetycznych, 

krajowa baza danych 

pomiary poziomów promieniowania elektromagnetycznego 
w środowisku o charakterze: 

– kontrolnym, 
– monitoringowym 

 Rysunek 4.4. Schemat przepływu informacji dotyczących poziomu pól elektromagnetycznych 
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5. Blok – oceny i prognozy  
Podstawą wszystkich działań WIOŚ związanych z organizowaniem, koordynowaniem 

i prowadzeniem badań jakości środowiska oraz obserwacją i oceną jego stanu, określonych w Progra-
mach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), są zapisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (tj., Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 287 z późn. zm.). Ich celem jest wytworzenie in-
formacji o środowisku dla ośrodków decyzyjnych i społeczeństwa, na potrzeby zarządzania środowi-
skiem. 

W związku z tym w strukturze PMŚ wydzielono odrębny blok–oceny i prognozy, który wykorzy-
stuje informacje z pozostałych bloków systemu (bloku – presje i bloku – stan) do wieloaspektowych 
analiz zjawisk zachodzących w środowisku, ocen przyczynowo-skutkowych oraz ocen skuteczności dzia-
łań w zakresie ochrony środowiska. 

W bloku – oceny i prognozy  będą wykonywane:  
▪ analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu z czynnikami presji, 
▪ analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku, 
▪ prognozy przebiegu zjawisk, głównie w oparciu o analizy trendów, sukcesywnie 

z wykorzystaniem modelowania, 
▪ analizy i oceny powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku a społeczno-

gospodarczym rozwojem kraju.  
Opierając się na doświadczeniach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w zakresie monitoro-

wania skuteczności polityki ekologicznej i strategii zrównoważonego rozwoju UE oraz polityki Organi-
zacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącej środowiska, w analizach i ocenach wyko-
nywanych zarówno w skali kraju, jak i na poziomie województwa będzie kontynuowane wdrażanie ocen 
opartych na modelu D-P-S-I-R (Driving Forces/czynniki sprawcze – Pressures/presje – State/stan – Im-
pact/oddziaływanie – Response/ środki przeciwdziałania). Model ten umożliwi diagnozę, wskazanie 
przyczyn istniejącego stanu i tym samym możliwe kierunki działań naprawczych, a także pozwoli na 
opracowanie informacji na temat skuteczności prawa w poszczególnych komponentach środowiska oraz 
informacji na temat skuteczności przyjmowanych strategii rozwoju kraju.  

Wytworzenie powyższych informacji będzie wymagało zarówno wykorzystania informacji groma-
dzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jak i informacji i danych pozyskiwanych 
z innych źródeł  np. systemu statystyki publicznej, organów administracji publicznej, Eurostat itp. 

Planuje się, że oceny oraz analizy stanu i zmian w środowisku będą przygotowywane 
z wykorzystaniem wybranych wskaźników środowiskowych stosowanych przez EEA i OECD. Pozwoli 
to na opracowanie takiej informacji, która umożliwi kształtowanie skutecznej polityki ochrony środowi-
ska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego.  

Informacje o czynnikach sprawczych (Driving Forces) pozyskiwane będą z systemu statystyki pu-
blicznej czy z poszczególnych systemów resortowych, generalnie nie będą gromadzone przez organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Przedmiotem zintegrowanych ocen i analiz mogą być zarówno poszczególne elementy środowiska 
jak i problemy ekologiczne zidentyfikowane w polityce ekologicznej Państwa, innych krajowych doku-
mentach strategicznych, konwencjach i programach międzynarodowych (takich jak np. programy badania 
oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i ekosystemy) oraz programach regionalnych i lokal-
nych. Przedmiotem analiz mogą być także sektory gospodarki, wybrane obszary wrażliwe (np. środowi-
sko miejskie, obszary górskie, tereny przygraniczne), problematyka zrównoważonego korzystania 
z zasobów, funkcje i wrażliwość/odporność ekosystemów. 
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Rysunek 5.1. Integracja Programu PMŚ z systemem zarządzania środowiskiem według modelu DPSIR 

Wyniki ocen będą stanowiły podstawę do opracowania raportów o stanie środowiska oraz raportów 
tematycznych i problemowych zarówno na poziomie kraju, jak i województwa.  

Na poziomie krajowym  w 2014 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, realizując ustawowy 
obowiązek wynikający z art. 25b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska opublikuje Raport o stanie 
środowiska w Polsce w latach 2009-2012, którego elementy zostaną włączone do europejskiego systemu 
SERIS (System Informacyjny o Raportach o Stanie Środowiska) prowadzonego przez Europejską Agen-
cję Środowiska. Raport ten będzie złożony z dwóch części: 

▪ oceny stanu środowiska i trendów jego zmian w oparciu o zestaw wskaźników według schema-
tu D-P-S-I-R w odniesieniu do celów krajowej i wspólnotowej polityki ekologicznej, 

▪ prezentacji stanu środowiska i jego zmian w 16 województwach według jednolitego zestawu 
wskaźników w układzie P-S-R.  

Zakłada się, że oprócz publikacji książkowych, zostaną opracowane interaktywne elektroniczne 
wersje raportu i prezentacje multimedialne. 

Na poziomie wojewódzkim Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska w latach 2013-2015 
opracowywać będzie analizy i oceny w formie: 

▪ rocznych, kompleksowych raportów o stanie środowiska w województwie:  
- Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2012,  
- Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2013, 
- Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2014; 

▪ rocznych opracowań i raportów tematycznych dotyczących stanu: powietrza, wód powierzch-
niowych, wód podziemnych, gleb, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego na terenie 
województwa dolnośląskiego, 

▪ raportów problemowych – m.in. w latach 2013-2014 WIOŚ opublikuje syntetyczne oceny stanu 
zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych na obszarze województwa dolnośląskiego na pod-
stawie wieloletnich badań monitoringowych. WIOŚ w opracowywanych ocenach jakości śro-
dowiska  będzie wykorzystywał dane z monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce. Na tere-
nie województwa dolnośląskiego zlokalizowanych jest 20 punktów pomiarowych w sieci kra-
jowej. 

Dodatkowo, realizując zapisy porozumień międzynarodowych, WIOŚ w ramach współpracy bilate-
ralnej z krajami sąsiadującymi z Dolnym Śląskiem – Czechami i Niemcami – będzie uczestniczył 
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w opracowaniu corocznych, wspólnych raportów o jakości wód granicznych, zgodnych z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Częstotliwość i wybór zagadnień objętych raportami problemowymi zostaną określone 
z uwzględnieniem aktualnych problemów dotyczących środowiska oraz w zależności od potrzeb 
i oczekiwań odbiorców regionalnych (np. rady powiatowe i gminne, Zarząd Województwa Dolnośląskie-
go, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).  

Planuje się, że po zakończeniu realizacji niniejszego programu PMŚ w 2016 r. wojewódzcy inspek-
torzy ochrony środowiska opracują kompleksowy Raport o stanie środowiska w województwie określając 
trendy zachodzących zmian w oparciu o model D-P-S-I-R  w oparciu o zestaw wskaźników opracowa-
nych przez GIOŚ oraz własnych wskaźników specyficznych dla danego województwa. 

Wszystkie dane pochodzące z systemu Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego udostępniane są instytucjom, urzędom administracji rządowej i samorządowej, 
do celów naukowych oraz społeczeństwu. Informacje te są również upowszechniane w formie wystąpień 
i prezentacji multimedialnych na wykładach, konferencjach, naradach oraz posiedzeniach rad i sejmików. 

Na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu (www.wroclaw.pios.gov.pl) dostępne są: 
▪ roczne opracowania tematyczne dotyczące jakości poszczególnych komponentów oraz oceny 

gospodarki odpadami na terenie województwa dolnośląskiego, 
▪ aktualny Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego oraz jego wersje archiwalne, 
▪ aktualny Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego oraz 

programy archiwalne, 
▪ wykaz publikacji o środowisku wydanych w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, 
▪ podstawowe informacje dotyczące działalności i funkcjonowania WIOŚ we Wrocławiu 

w wersji angielsko- i niemieckojęzycznej. 
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6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 
Niezwykle istotnym elementem PMŚ jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych danych 

i ocen, których wiarygodność i rzetelność jest warunkiem wypełnienia celów stawianych PMŚ przez 
ustawę. Ponadto badania i pomiary muszą być użyteczne w odniesieniu do wymagań prawnych determi-
nujących parametry jakościowe badań. Bez dotrzymania tych parametrów, zwłaszcza w odniesieniu do 
granic oznaczalności, wykorzystanie pracy laboratoriów wykonujących badania jakości środowiska dla 
celów oceny jego stanu nie będzie możliwe. 

Działania związane z zapewnieniem jakości danych w PMŚ będą obejmowały kontynuację procesu 
wdrażania systemów jakości w poszczególnych podsystemach oraz akredytacji laboratoriów badawczych 
i pomiarowych, modernizację infrastruktury pomiarowej, organizację i udział w krajowych 
i międzynarodowych badaniach porównawczych oraz w szkoleniach w zakresie procedur systemowych 
i wymagań prawnych. 

W latach 2013-2015 WIOŚ kontynuować będzie działania związane z rozwojem funkcjonującego 
w Laboratorium systemu zarządzania, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poprzez: 

▪ ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych personelu zatrudnionego 
w Laboratorium poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, 

▪ rozwój potencjału technicznego Laboratorium poprzez zakupy i wdrożenie nowoczesnego wy-
posażenia pomiarowo-badawczego, 

▪ zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i środowiskowych, 
▪ stosowanie referencyjnych i zwalidowanych metod badawczych i pomiarowych, spełniających 

wymagania PMŚ w zakresie granic oznaczalności i niepewności pomiaru, 
▪ zachowanie spójności pomiarowej dla wszystkich badań i pomiarów poprzez okresowe wyko-

nywanie wzorcowań zewnętrznych w Głównym Urzędzie Miar lub akredytowanych laborato-
riach wzorcujących oraz wykonywanie wzorcowań wewnętrznych z wykorzystaniem odpo-
wiednich materiałów odniesienia, 

▪ realizację wewnętrznego sterowania jakością badań oparte także na regularnym stosowaniu cer-
tyfikowanych materiałów odniesienia oraz prowadzeniu oceny statystycznej wyników badań 
próbek kontrolnych, 

▪ realizację zewnętrznego sterowania jakością badań poprzez udział Laboratorium w programach 
biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. 

Wdrożony w Laboratorium WIOŚ system zarządzania podlega regularnej ocenie przez Polskie 
Centrum Akredytacji. Zakresem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 075 objętych jest więk-
szość badań i pomiarów wykonywanych na potrzeby monitoringu środowiska, przy czym zakres ten jest 
stale aktualizowany i poszerzany.  

W dalszym ciągu kontynuowana będzie specjalizacja w wykonywaniu badań, szczególnie tych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych oraz ujednolicanie procedur postępowania od 
poboru próbek do wydania wyniku końcowego. 

6.1. System jakości w monitoringu powietrza 

 WIOŚ będzie uczestniczyć w pracach Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego 
(KLRiW) z siedzibą w Krakowie, związanych z systemem zarządzania jakością w ramach monitoringu 
powietrza, a w szczególności: 

▪ pracownicy uczestniczyć będą w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez KLRiW, 
celem poszerzania wiedzy z zakresu najlepszych praktyk i najnowszych rozwiązań stosowanych 
w monitoringu powietrza, 

▪ realizowane będą zakupy nowych urządzeń pomiarowych i badawczych do monitorowania ja-
kości powietrza oraz wdrażane będzie wyposażenie otrzymane z zakupów centralnych realizo-
wanych przez GIOŚ, 

▪ w celu zachowania spójności pomiarowej, Laboratorium WIOŚ uczestniczyć będzie 
w porównaniach międzylaboratoryjnych analizatorów gazowych i poborników pyłu PM10 
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i PM2,5 oraz korzystać z usług KLRiW w zakresie wzorcowania analizatorów i sprawdzania 
układów poboru prób na stacjach monitoringu, 

▪ WIOŚ wdrażać będzie także wszelkie zalecenia GIOŚ i KLRiW w zakresie stosowania jednoli-
tych procedur postępowania podczas wykonywania pomiarów i badań stosowanych w monito-
ringu powietrza. 

WIOŚ podejmie także wszelkie działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej kompletności 
serii pomiarowych oraz jakości danych i ocen. 

6.2. System jakości w monitoringu wód 

Aby zapewnić odpowiednią jakość wyników badań i ocen w zakresie monitoringu wód, WIOŚ 
wdrażać będzie wytyczne GIOŚ dotyczące wyboru lokalizacji punktów pomiarowych oraz przypisywania 
im odpowiednich programów badawczych.  

Wdrażane będą także odpowiednie zalecenia w zakresie poboru prób i wykonywania badań wskaź-
ników dla wszystkich elementów stanu wód. 

W celu wzmocnienia wiarygodności wyników uzyskiwanych na potrzeby monitoringu wód WIOŚ 
wdrażać będzie zasady zapewnienia jakości pomiarów i badań zgodnie z zapisami §18 rozporządzenia 
MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 258, poz.1550), a w szczególności:  

▪ zapewnione zostaną odpowiednie kryteria dotyczące granic oznaczalności i niepewności pomia-
rów, 

▪ wzmocniony zostanie potencjał techniczny Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu poprzez realiza-
cję zakupów nowego wyposażenia zapewniającego stosowanie określonych metodyk referen-
cyjnych, 

▪ pracownicy uczestniczyć będą w specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, 
w tym także organizowanych przez GIOŚ, których celem będzie poszerzanie wiedzy z zakresu 
metod stosowanych w monitoringu wód. 

W zakresie badań biologicznych sukcesywnie wdrażane będą, przekazywane przez GIOŚ, metody-
ki do badań i ocen elementów biologicznych w poszczególnych kategoriach wód.  

6.3. System jakości w monitoringu gleb 

Realizując badania gleb WIOŚ zapewni wiarygodne i użyteczne wyniki badań, niezbędne do spo-
rządzenia  na ich podstawie rzetelnej oceny. 

W tym celu Laboratorium zapewni akredytację dla wszystkich elementów badania: od poboru pró-
bek do oznaczania wszystkich wymaganych wskaźników fizykochemicznych. 

Zostaną również podjęte próby osiągnięcia granicy oznaczalności dla grupy gruntów B zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem MŚ w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 
ziemi dla pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i węglowodorów chlorowa-
nych. Laboratorium potwierdzi kompetencje w tym zakresie, uczestnicząc w badaniach biegłości i po-
równaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne. 

6.4. System jakości w monitoringu hałasu 

Pracownicy WIOŚ we Wrocławiu, realizujący zadania związane z monitoringiem hałasu będą 
sprawdzać swoje umiejętności, wiedzę i wyposażenie stosowane podczas pomiarów hałasu uczestnicząc 
w organizowanych przez GIOŚ badaniach biegłości. Badania te organizowane będą w rzeczywistych 
warunkach terenowych dla różnych poziomów dźwięku w zakresie emisji i imisji hałasu.  

6.5. System jakości w monitoringu pól elektromagnetycznych 

Aby zapewnić wysoki poziom wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku 
WIOŚ we Wrocławiu zakończy proces akredytacji Laboratorium w tym zakresie. Pracownicy WIOŚ we 
Wrocławiu, wykonujący pomiary i związane z nimi oceny, uczestniczyć będą w porównaniach międzyla-
boratoryjnych i szkoleniach z tego zakresu, organizowanych w latach 2013-2015 przez GIOŚ. 
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7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 

7.1. Bazy danych PMŚ w ramach SI Ekoinfonet 

Zgodnie z zapisami art. 28h ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) wszystkie uzyskiwane w trakcie realizacji zadań informa-
cje dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska 
powinny być zbierane za pomocą Systemu Informatycznego Ekoinfonet. 

SI Ekoinfonet jest systemem informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska, tworzonym w celu 
wspomagania rejestracji, gromadzenia, przetwarzania, sprawozdawczości i szeroko pojętej analizy da-
nych odnoszących się do monitorowania stanu jakości poszczególnych elementów środowiska.  

SI Ekoinfonet umożliwi przetwarzanie i eksport zgromadzonych danych w wymaganych prawem 
polskim i unijnym formatach. Zapewni to udostępnianie informacji w postaci raportów/zestawień na po-
trzeby różnych użytkowników systemu, w szczególności GIOŚ i WIOŚ oraz innych organów administra-
cji publicznej, instytucji i społeczeństwa oraz organizacji europejskich. Docelowo informacja z systemu 
Ekoinfonet dla społeczeństwa prezentowania będzie poprzez Portal i Geoportal Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska.  

Dane pozyskiwane z systemu PMŚ będą gromadzone w SI Ekoinfonet w „tematycznych” bazach 
danych. Obecnie wdrażane są bazy dla podsystemów: powietrza, wód powierzchniowych, hałasu i pól 
elektromagnetycznych, które docelowo utworzą Krajowe Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Śro-
dowiska (Krajowe Repozytorium). 

W podsystemach tematycznych zbierane będą m.in.: wyniki z pomiarów, metainformacje dotyczą-
ce systemów pomiarowych, dane o metodykach i instrumentach pomiarowych. Tematyczne bazy danych 
będą zawierały moduły do analiz, weryfikacji i zarządzania danymi. Głównymi użytkownikami będą 
operatorzy i administratorzy wojewódzcy w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska i admini-
strator krajowy w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawa IIP, 
Dz. U.  z 2010 r. Nr 76 poz. 489), transponującą dyrektywę Parlamentu i Rady 2007/2/WE ustanawiającej 
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie, tzw. dyrektywę INSPIRE, do krajowego porządku 
prawnego, WIOŚ we Wrocławiu podejmie działania mające na celu dostosowanie posiadanych zasobów 
i baz danych do wymagań infrastruktury informacji przestrzennej oraz do wdrożenia na szczeblu regio-
nalnym elementów systemu informatycznego Ekoinfonet. 

W związku z planowanym na szczeblu centralnym wdrożeniem elementów systemu informatycz-
nego Ekoinfonet dolnośląskie zbiory danych z podsystemów: powietrze, wody powierzchniowe, hałas 
i promieniowanie elektromagnetyczne zostaną przygotowane do migracji danych do SI Ekoinfonet zgod-
nie z jego wymogami i zasilą bazy danych: JPOAT, JWODA, EHAŁAS i JELMAG. 

Dla pozostałych podsystemów PMŚ: wód podziemnych i gleb podjęte zostały (przez GIOŚ) prace 
zmierzające do zinwentaryzowania  istniejących metadanych. GIOŚ planuje weryfikację i korektę tych 
danych przy współpracy WIOŚ przed ostatecznym umieszczeniem ich na stronach geoportalu GIOŚ. 

Obecnie funkcjonujące w WIOŚ bazy danych lub narzędzia do gromadzenia danych to: 
▪ powietrze: JPOAT (dane od 2002 r.), XR (dane od 2004 r.), PA – Poziomy Alarmowe (aktuali-

zacja w miarę potrzeb), OR – Oceny Roczne z klasyfikacją stref (dane od 2002 r.), 
▪ wody powierzchniowe: JaWo (dane za okres 1991-2003), AQUA (dane za okres 2004-2011),  

od 2012 r. dane są gromadzone w  MS Excel, 
▪ wody podziemne: baza Regionalny Monitoring Wód Podziemnych województwa dolnośląskie-

go (od 2000 r. do chwili obecnej), 
▪ gleby: do 2010 r. dane były gromadzone w MS Word, od 2011 r. funkcjonuje baza danych 

GLEBY (program autorski opracowany w WIOŚ), 
▪ hałas: OPH (dane za okres 2003-2009), od 2010 r. funkcjonuje OPH 2009, 
▪ PEM: dane są gromadzone w MS Excel. 
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Rysunek 7.1. Bieżący i docelowy przepływ danych w systemie Ekoinfonet 
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7.2. Prezentacja informacji PMŚ w formie przestrzennej 

Jednym z podstawowych celów w procesie udostępniania informacji o środowisku staje się prezen-
tacja danych w formie przestrzennej. Wychodząc naprzeciw temu celowi oraz w ramach wymagań usta-
wy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (IIP), dokonana zostanie modernizacja strony internetowej 
WIOŚ Wrocław, mająca na celu poprawę dostępu do istotnych dla użytkownika informacji o jakości śro-
dowiska.  

Dokonany zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Monitoringu Środowiska oraz zaktualizo-
wane oprogramowanie ArcGIS umożliwi ą pracę z przestrzennymi bazami danych w większym niż do-
tychczas zakresie, głównie poprzez tworzenie i edycję warstw tematycznych, analizę przestrzenną danych 
zawartych w bazach etc. 

Planowany jest zakup oprogramowania serwerowego do wizualizacji przestrzennej zasobów da-
nych posiadanych przez WIOŚ na stronie internetowej. Zakup umożliwi modernizację prezentowanych 
obecnie internetowych opracowań mapowych wyników prac Wydziału Monitoringu Środowiska. Pozwoli 
też, zgodnie z wymogami dyrektywy INSPIRE, na uruchomienie usług na stronie internetowej WIOŚ 
Wrocław, umożliwiających przeglądanie i edycję wybranych warstw tematycznych z opracowań z zakre-
su monitoringu środowiska na aplikacjach użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych (usługi WMS 
i WFS). Udostępnione zasoby danych przestrzennych i usług zostaną opisane metadanymi uwzględniają-
cymi opracowany na zamówienie GIOŚ branżowy profil danych przestrzennych należących do tematu 
„urządzenia do monitorowania środowiska”. 
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8. Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ  
Źródłem finansowania zadań Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanych przez WIOŚ 

są środki budżetowe, których dysponentem II stopnia jest Wojewoda Dolnośląski. 
W związku z brakiem zapewnienia pełnego finansowania zadań PMŚ ze środków budżetu Państwa, 

WIOŚ poszukuje dodatkowych źródeł finansowania, głównie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Środki WFOŚiGW na realizację zadań monitoringowych 
od 2011 roku są przekazywane w formie rezerwy celowej budżetu Państwa.  

Struktura wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) związanych z realizacją PMŚ na 
Dolnym Śląsku przedstawia się następująco (dane za 2011 r.): 

▪ środki z rezerwy celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 76%, 

▪ środki z budżetu Państwa – 17%, 
▪ pozostałe środki (m.in. środki z budżetu gmin i powiatów) – 7%. 

Ponoszone przez WIOŚ we Wrocławiu wydatki bieżące wynikające z realizacji WPMŚ, są związane z: 
▪ obsługą automatycznych sieci monitoringu powietrza, poborem prób i wykonywania analiz la-

boratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i wód, pomiarami hałasu i promieniowania 
elektromagnetycznego oraz badań jakości gleb, wdrażania nowych elementów systemów oceny 
jakości poszczególnych komponentów środowiska, projektowania i uruchamiania nowych sta-
nowisk pomiarowych;  

▪ prowadzeniem wojewódzkich baz danych, przetwarzaniem danych i wykonywaniem ocen stanu 
poszczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkim i lokalnym, opracowy-
waniem i przekazywaniem do GIOŚ i innych odbiorców danych i raportów dla potrzeb spra-
wozdawczości krajowej wspólnotowej, informowaniem organów administracji publicznej 
i społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą różnych form przekazu;  

▪ koordynacją działań PMŚ na szczeblu wojewódzkim, w tym z pracami na rzecz zapewnienia ja-
kości pomiarów i ocen jakości powietrza, wód, gleb, hałasu i pól elektromagnetycznych, zaku-
pem sprzętu pomiarowego i aparatury laboratoryjnej, materiałów eksploatacyjnych, łącznością 
zdalną ze stacjami pomiarowymi, transportem – niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadań 
PMŚ;  

▪ udziałem pracowników WIOŚ w szkoleniach specjalistycznych, interkalibracjach i badaniach 
biegłości organizowanych przez GIOŚ, instytuty naukowe oraz inne jednostki pracujące na 
rzecz PMŚ.  

W zakresie odtworzenia bazy pomiarowej i informatycznej WIOŚ we Wrocławiu bazuje na zaku-
pach centralnych, realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz zakupach ze środ-
ków pozyskanych z funduszy ochrony środowiska, które wydatkowane są na modernizację lub zakup 
infrastruktury laboratoryjnej (stacje monitoringowe, aparatura pomiarowa i badawcza) oraz informatycz-
nej (sprzęt komputerowy, oprogramowanie). 

 

Uwaga!!! 
Realizacja zadań Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskie-

go na lata 2013-2015 uwarunkowana jest dostępnością środków finansowych. W głównej mierze 
zależy to od wielkości dofinansowania przyznanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu. 
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Załączniki 
do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa  
dolnośląskiego na lata 2013-2015 

4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza 

Tabela 4.1.1. Wykaz stanowisk działających w dolnośląskim wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w la-
tach 2013-2015 i stanowisk uzupełniających 

Tabela 4.1.2. Liczba stanowisk działających w 2013 roku w ramach dolnośląskiego wojewódzkiego systemu oceny 
jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

Tabela 4.1.3. Liczba stanowisk działających w 2014 roku w ramach dolnośląskiego wojewódzkiego systemu oceny 
jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

Tabela 4.1.4. Liczba stanowisk działających w 2015 roku w ramach dolnośląskiego wojewódzkiego systemu oceny 
jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

Rysunek 4.1.1. Punkty monitoringu jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2013 roku 

Rysunek 4.1.2. Punkty monitoringu jakości powietrza metodą pasywną w województwie dolnośląskim w latach 2013-
2015 

4.2. Podsystem monitoringu jakości wód  

4.2.1. Monitoring jakości wód powierzchniowych 

Tabela 4.2.1.1.1. Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie 2013-2015 w jednolitych częściach 
wód rzecznych 

Tabela 4.2.1.1.2. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu rzek 

Tabela 4.2.1.1.3. Szczegółowy zakres badań rzek w roku 2013* 

Tabela 4.2.1.1.4. Szczegółowy zakres badań rzek w roku 2014* 

Tabela 4.2.1.1.5. Szczegółowy zakres badań rzek w roku 2015* 

Tabela 4.2.1.1.1.z. Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie 2013-2015 w zbiornikach zaporowych 

Tabela 4.2.1.1.2.z. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu zbiorników zaporowych 

Tabela 4.2.1.1.3.z. Szczegółowy zakres badań zbiorników zaporowych w roku 2013* 

Tabela 4.2.1.1.4.z. Szczegółowy zakres badań zbiorników zaporowych w roku 2014* 

Tabela 4.2.1.1.5.z. Szczegółowy zakres badań zbiorników zaporowych w roku 2015* 

 

* tabele ze szczegółowym programem badań na lata 2013, 2014 i 2015 dla rzek i zbiorników zaporowych wyłącznie 
w formie elektronicznej 

4.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych 

Tabela 4.2.2.1. Baza danych punktów pomiarowych badanych w ramach monitoringu wód podziemnych 
w województwie dolnośląskim w  latach 2013-2015 

Tabela 4.2.2.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu regionalnego wód podziemnych badanych w woje-
wództwie dolnośląskim w 2013 roku 

Tabela 4.2.2.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu regionalnego wód podziemnych badanych w woje-
wództwie dolnośląskim w 2014 roku 

Tabela 4.2.2.4. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu regionalnego wód podziemnych badanych w woje-
wództwie dolnośląskim w 2015 roku 

Tabela 4.2.2.5. Zestawienie punktów pomiarowych wód podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na  
zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych (OSN) w województwie dolnośląskim w  latach 2013-2015 
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Tabela 4.2.2.6. Lokalizacja punktów pomiarowych z zakresem badań w rejonie objętym działalnością WIOŚ Wrocław 
w ramach badań jakości wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami 
w 2013 r. – składowiska odpadów i inne obiekty 

Rysunek 4.2.2.1. Lokalizacja punktów monitoringu regionalnego wód podziemnych w województwie dolnośląskim 
w 2013 roku na tle jednolitych części wód podziemnych  

Rysunek 4.2.2.2. Lokalizacja punktów monitoringu regionalnego wód podziemnych w województwie dolnośląskim 
w 2014 roku na tle jednolitych części wód podziemnych 

Rysunek 4.2.2.3. Lokalizacja punktów monitoringu regionalnego wód podziemnych w województwie dolnośląskim 
w 2015 roku na tle jednolitych części wód podziemnych 

Rysunek 4.2.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu wód podziemnych na terenach zagrożonych zanie-
czyszczeniem związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych na lata 2013-2015 

Rysunek 4.2.2.5. Lokalizacja punktów pomiarowych w rejonie objętym działalnością WIOŚ Wrocław w ramach ba-
dań jakości wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2013 r. – 
składowiska odpadów i inne obiekty 

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 

Tabela 4.3.1. Wykaz obiektów badanych w monitoringu jakości gleb na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanie-
czyszczeniami w 2013 roku w województwie dolnośląskim – tereny uprzemysłowione i inne 

Tabela 4.3.2. Harmonogram badań w ramach monitoringu wojewódzkiego gleb na obszarach bezpośrednio zagro-
żonych zanieczyszczeniami w 2013 roku – tereny uprzemysłowione i inne 

Rysunek 4.3.1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości gleb w rejonie objętym działalnością WIOŚ Wrocław na 
obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2013 roku – tereny uprzemysłowione i inne 

4.4. Podsystem monitoringu hałasu 

Tabela 4.4.1. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie dolnośląskim w roku 2013 

Tabela 4.4.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie dolnośląskim w roku 2014 

Tabela 4.4.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie dolnośląskim w roku 2015 

Rysunek 4.4.1. Powiaty na terenie województwa dolnośląskiego wytypowane do badań hałasu komunikacyjnego 
w latach 2013-2015 

4.5. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych 

Tabela 4.5.1. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych w województwie dolnoślą-
skim w roku 2013 

Tabela 4.5.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych w województwie dolnoślą-
skim w roku 2014 

Tabela 4.5.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych w województwie dolnoślą-
skim w roku 2015 

 Rysunek 4.5.1. Lokalizacja punktów pomiarowych wytypowanych do badań poziomów pól elektromagnetycznych 
w 2013 roku 

Rysunek 4.5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych wytypowanych do badań poziomów pól elektromagnetycznych 
w 2014 roku 

Rysunek 4.5.3. Lokalizacja punktów pomiarowych wytypowanych do badań poziomów pól elektromagnetycznych 
w 2015 roku 


