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Sza now ni Pañ stwo

Z du mą i sa tys fak cją za pra szam na stro ny na sze go naj now sze go „Ra por tu o sta nie śro do wi ska w wo je wódz twie
dol no ślą skim w 2012 ro ku” – pu bli ka cji, któ ra sta ła się kom pen dium wie dzy o ja ko ści po szcze gól nych kom po nen -
tów śro do wi ska w re gio nie Dol ne go Ślą ska. 

Wy ni ki ba dań po cho dzą ce z sys te mu Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska, dzia ła nia kon tro l ne in spek to ra tu,
jak i in for ma cje po zy ska ne z in nych źró deł po zwa la ją okre ślić:

§ czy na sze wo dy ma ją szan se osią gnię cia do bre go sta nu w 2015 ro ku, 
§ czy mi mo wie lu in we sty cji ko mu ni ka cyj nych kli mat aku stycz ny wo je wódz twa po pra wił się, 
§ co de cy du je, że za nie czysz czo ne po wie trze za gra ża na sze mu zdro wiu, 
§ jak wy glą da ma pa za nie czysz cze nia gleb w re gio nie,
§ czy po ziom pól elek tro ma gne tycz nych na dal nie prze kra cza war to ści do pusz czal nych.

Przed sta wie nie w Ra por cie in for ma cji w ukła dzie: pre sje, stan i re ak cje nie tyl ko po zwa la okre ślić za leż no ści
przy czy no wo -skut ko we za cho dzą ce w śro do wi sku, uwa run ko wa nia zmian w wie lo le ciu, ale tak że oce nę efek tów
dzia łań na praw czych na wszyst kich szcze blach za rzą dza nia śro do wi skiem w na szym wo je wódz twie. 

Mam na dzie ję, że te go rocz na pu bli ka cja, mi mo że wy da na tyl ko w wer sji elek tro nicz nej, do trze do więk szo ści
za in te re so wa nych, a wszyst kich do cie kli wych za pra szam na stro nę in ter ne to wą Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu i Głów ne go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska w ce lu  uzu peł nie nia wie dzy
o śro do wi sku, w któ rym ży je my.

Jed no cze śnie chciał bym po dzię ko wać wszyst kim oso bom i in sty tu cjom za za an ga żo wa nie i udo stęp nie nie ma -
te ria łów i da nych do  ni niej sze go Ra por tu, a szcze gól nie dzię ku ję Wo je wódz kie mu Fun du szo wi Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu za sfi nan so wa nie wy da nia pu bli ka cji.

Wal de mar Ku lasz ka

Wo je wódz ki In spek tor Ochro ny Œro do wi ska
we Wro c³a wiu
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