
ZZapotrzebowanie na rzetelne informacje o jakoœci œrodowiska jest ogromne i stale wzrasta. Nie
z powodu chwilowej mody, ale dlatego, ¿e wiedza o stanie œrodowiska i Ÿród³ach jego zagro¿eñ przy okre-
œlaniu strategii rozwoju dla danego obszaru i wyborze optymalnych metod ich realizacji jest niezbêdna.
Ponadto dane uzyskane w wyniku badañ monitoringowych pe³ni¹ funkcjê kontrolera skutecznoœci i efek-
tywnoœci podejmowanych dzia³añ naprawczych i wspomagaj¹ procesy zarz¹dzania wp³ywem na œrodo-
wisko. 

Harmonijne ³¹czenie dzia³añ spo³eczno-gospodarczych z wymogami ochrony œrodowiska jest
koniecznoœci¹ naszych czasów i kwesti¹ przetrwania dla wielu podmiotów gospodarczych. Wprowadza-
nie rozwi¹zañ zgodnych z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju winno zapewniæ spo³eczeñstwu ¿ycie w czy-
stym, a wiêc bezpiecznym dla zdrowia œrodowisku. Ponadto polski przemys³ stoi przed koniecznoœci¹
dostosowania swojej dzia³alnoœci do wymagañ rynku i konkurencji miêdzynarodowej. Jest to szczególnie
wa¿ne z uwagi na zbli¿aj¹cy siê termin przyst¹pienia naszego Pañstwa do Unii Europejskiej. Aby sprostaæ
tym wyzwaniom trzeba dysponowaæ kompleksow¹ i obiektywn¹ wiedz¹ o œrodowisku. 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom, a jednoczeœnie wype³niaj¹c ustawowe zadanie, Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu opracowa³ kolejny „Raport o stanie œrodowiska w woje-
wództwie dolnoœl¹skim”. Pomimo trudnoœci i problemów towarzysz¹cych realizacji obowi¹zków zwi¹za-
nych z wykonywanymi w ramach monitoringu badaniami, do³o¿yliœmy starañ by zapewniæ w³aœciwy po-
ziom prezentowanej publikacji i przedstawiæ pe³n¹ informacjê o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszcze-
nia podstawowych komponentów œrodowiska. Nie mo¿na by³o jednak unikn¹æ pewnych ograniczeñ wyni-
kaj¹cych ze znacznego zmniejszenia œrodków przyznanych na funkcjonowanie Inspektoratu. Byliœmy
zmuszeni do zrezygnowania z analizowania szeregu zwi¹zków i zale¿noœci wystêpuj¹cych w œrodowisku
Dolnego Œl¹ska. 

Wyniki badañ wykonanych w roku ubieg³ym potwierdzaj¹, utrzymuj¹ce siê od kilku lat, znacz¹ce
zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do œrodowiska, bêd¹ce skutkiem zastosowania tradycyjnych metod
ograniczania iloœci wprowadzanych do œrodowiska substancji i energii. Niestety, daje siê zauwa¿yæ coraz
wiêksze zagro¿enie dla œrodowiska, którego Ÿród³em jest stale rosn¹ca indywidualna konsumpcja oraz
rozwój motoryzacji. 

Bezspornym jest fakt, i¿ na poprawê stanu œrodowiska du¿y wp³yw mia³o konsekwentne stosowa-
nie prawem dostêpnych œrodków przymuszaj¹cych do zachowañ zgodnych z prawem. W du¿ej mierze
jest to rezultat prawid³owego wspó³dzia³ania organów ochrony œrodowiska, opartego na przestrzeganiu
zasad, takich jak: 

· zasada subsydiarnoœci, 
· zasada kooperacji, 
· zasada wzajemnego wsparcia, 
· zasada praworz¹dnoœci, 
· zasada wzajemnego informowania siê. 

Niestety, jeszcze nie wszystkie organy powo³ane do wykonywania zadañ z zakresu ochrony œrodo-
wiska przestrzegaj¹ tych zasad. Zasady te stanowi¹ o sposobie dzia³ania organów administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej w krajach Unii Europejskiej i jedynie ich przestrzeganie przy realizacji obowi¹zków przez
s³u¿by ochrony œrodowiska w naszym kraju gwarantuje osi¹gniêcie zak³adanych efektów ekologicznych
i pe³ne wdro¿enie nowego prawa ochrony œrodowiska. 

Pragn¹c reagowaæ na oczekiwania szerokiego grona Czytelników i odpowiadaæ na konkretne
potrzeby, liczê na sugestie i propozycje w zakresie modyfikacji Raportu. 

Chcia³bym przekazaæ wyrazy wdziêcznoœci wszystkim, którzy przyczynili siê do wydania Raportu,
a szczególnie Radzie Nadzorczej i Zarz¹dowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej za dofinansowanie badañ, bez których Raport nie móg³by zostaæ opracowany.
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