
Wzorem lat ubieg³ych maj¹ Pañstwo mo¿liwo�æ uzyskania rzetelnej wiedzy o stanie �rodowiska
w województwie dolno�l¹skim w kolejnej edycji Raportu, prezentowanej w przededniu wst¹pienia
naszego kraju do Unii Europejskiej.

Zród³em miarodajnych informacji o jako�ci poszczególnych elementów �rodowiska s¹ badania
prowadzone w ramach monitoringu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we
Wroc³awiu i jego Delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy i Wa³brzychu. Badania s¹ wykonywane przy
u¿yciu precyzyjnej aparatury pomiarowej i nowoczesnych metod, pozwalaj¹cych na uzyskanie
wyników porównywalnych z otrzymywanymi w krajach cz³onkowskich Wspólnoty. Przy opracowaniu
Raportu wykorzystano równie¿ dane udostêpnione przez inne jednostki, z którymi Inspektorat
wspó³pracuje.

W prezentowanej publikacji zawarte s¹ nie tylko istotne informacje o aktualnym stanie �rodowiska,
ale te¿ o zachodz¹cych w nim procesach oraz o obserwowanych trendach. Warto podkre�liæ, ¿e
w minionym roku, tak jak w poprzednim okresie, odnotowano korzystne zmiany w �rodowisku.
W wyniku dalszego zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ zarówno szkodliwych dla zdrowia, jak
i niekorzystnie wp³ywaj¹cych na ekosystemy nast¹pi³a poprawa jako�ci powietrza. Obserwuje siê
równie¿ dalsz¹ poprawê stanu czysto�ci powierzchniowych wód p³yn¹cych i niewielkie wahania
jako�ci wód podziemnych. 

Niestety, nie mo¿na te¿ nie zauwa¿yæ wystêpuj¹cych zagro¿eñ. Funkcjonuj¹ce od wielu lat du¿e
zak³ady przemys³owe spowodowa³y degradacjê gleb w ich bezpo�rednim s¹siedztwie. Szczególnie
istotne w aspekcie badañ �rodowiskowych jest chemiczne zanieczyszczenie gleb. Powiêksza siê
obszar, na który oddzia³uje ha³as ze �róde³ komunikacyjnych.

Pomimo podejmowanych przez gminy dzia³añ w kierunku ochrony �rodowiska przed odpadami
nadal nie w pe³ni pozostaj¹ rozwi¹zane zagadnienia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Niew¹tpliwie w du¿ym stopniu sytuacja ta jest wynikiem niewystarczaj¹cych �rodków finansowych,
jednak wzrost zainteresowania sprawami ochrony �rodowiska ze strony spo³eczno�ci lokalnych
wymusza poszukiwanie sposobów na jej poprawê.

Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i okre�laniu w³a�ciwego kierunku zagospodarowania
danego obszaru winny byæ pomocne informacje uzyskane w ramach PM�, zawarte w oddawanym
do r¹k Czytelników Raporcie. Pragnê równie¿ zaznaczyæ, ¿e trafne decyzje reglamentuj¹ce
korzystanie ze �rodowiska w znacznej mierze zapobiegaj¹ konfliktom ekologicznym. 

Polska stoi u progu wej�cia w struktury Unii Europejskiej. Funkcjonowanie pañstwa polskiego w jej
obrêbie uwypukli zapewne wiele zagro¿eñ, ale te¿ pozwoli na wykorzystanie pojawiaj¹cych siê szans
poprawy sytuacji w naszym �rodowisku. Jestem przekonany, ¿e organy powo³ane do wykonywania
zadañ w zakresie ochrony �rodowiska sprostaj¹ kolejnemu wyzwaniu i wytrwale bêd¹ d¹¿yæ do
harmonijnego ³¹czenia aspiracji spo³eczeñstwa do poprawy warunków ¿ycia z wymogami ochrony
�rodowiska.

Chcia³bym wyraziæ wdziêczno�æ wszystkim, którzy wnie�li swój wk³ad w opracowanie Raportu.
Mam nadziejê, ¿e niniejsza publikacja, ze wzglêdu na swój charakter i syntetyczn¹ formê, dotrze do
szerokiego grona odbiorców.

Szczególne s³owa wdziêczno�ci pragnê skierowaæ do cz³onków Rady Nadzorczej i Zarz¹du
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu za znacz¹ce
wsparcie finansowe badañ monitoringowych.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

we WROCŁAWIU

mgr Waldemar Kulaszka




