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Przy przy go to wy wa niu ni niej szej in for ma cji zo sta ³y wy ko rzy sta ne szcze gó ³o we opra co wa nia z za kre su po szcze gól -
nych kom po nen tów œro do wi ska, opra co wa ne w Wy dzia le Mo ni to rin gu Œro do wi ska Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Œro do wi ska we Wro c³a wiu: 

§ Oce na po zio mów sub stan cji w po wie trzu oraz wy ni ki kla sy fi ka cji stref wo je wódz twa dol no œl¹ skie go za 2013
rok (zgod nie z art. 89 usta wy Pra wo ochro ny œro do wi ska), 

§ Oce na ja ko œci po wie trza na te re nie wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2013 ro ku, 

§ Oce na sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych na te re nie wo je wódz twa dol no œl¹ skie go za rok 2013, 

§ Oce na sta nu czy sto œci wód pod ziem nych wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2013 ro ku, 

§ Oce na ja ko œci wód pod ziem nych na ob sza rach uprze my s³o wio nych, na ra ¿o nych na od dzia ³y wa nie punk to -
wych Ÿró de³ za nie czysz czeñ w wo je wódz twie dol no œl¹ skim w 2013 ro ku, 

§ Oce na stop nia za nie czysz cze nia gleb w wo je wódz twie dol no œl¹ skim w 2013 ro ku – ob sza ry bez po œred nio za -
gro ¿o ne za nie czysz cze nia mi, 

§ Kli mat aku stycz ny w wy bra nych punk tach wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2013 ro ku, 

§ Ba da nia po zio mów pól elek tro ma gne tycz nych w wy bra nych punk tach wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2013 ro ku,

§ Ba da nia po zio mów pól elek tro ma gne tycz nych w wy bra nych punk tach wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w la tach
2011-2013.

Po nad to wy ko rzy sta no:

§ Ma te ria ³y opra co wa ne przez: 

– An drzej Dan ce wicz: Cha rak te ry sty ka wa run ków me te oro lo gicz nych na ob sza rze wo je wódz twa
dolnoœl¹skiego w 2013 ro ku, In sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej – Pañ stwo wy In sty tut Ba daw czy,
Od dzia³ we Wro c³a wiu, Wro c³aw 2014,

– Ewa Lia na, An na Bo żek, Mi chał Po bu dej ski: Che mizm opa dów at mos fe rycz nych w wo je wódz twie
dolnoœl¹skim w 2013 ro ku, In sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej – Pañ stwo wy In sty tut Ba daw czy,
Od dzia³ we Wro c³a wiu, Wro c³aw 2014,

– To masz Za werb ny: Gle by u¿yt ko wa ne rol ni czo, Okrê go wa Sta cja Che micz no -Rol ni cza we Wro c³a wiu,
Wro c³aw 2014,

– Ja ro sław Ka szub kie wicz, Pa weł Je zier ski, Do ro ta Ka wał ko: Ba da nia gleb na te re nie po wia tu średz kie go,
Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu, Wro cław 2013. 

§ Ma te ria ³y udo stêp nio ne przez: 

– Urz¹d Mar sza³ kow ski Wo je wódz twa Dol no œl¹ skie go, 

– Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Œro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro c³a wiu, 

– Okrê go w¹ Sta cjê Che micz no -Rol ni cz¹ we Wro c³a wiu, 

– In sty tut Na uk o Gle bie i Ochro ny Œro do wi ska – Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro c³a wiu, 

– Re gio nal n¹ Dy rek cjê Ochro ny Œro do wi ska, 

– Wy dzia³ Geo de zji i Kar to gra fii Urzê du Mar sza³ kow skie go Wo je wódz twa Dolnoœl¹skiego,

– In sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej – Pañ stwo wy In sty tut Ba daw czy, Od dzia³ we Wro c³a wiu,

– Dol no ślą ską Służ bę Dróg i Ko lei we Wro cła wiu, 

– Sta ro stwa po wia to we wo je wódz twa dol no œl¹ skie go.
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APo zo sta łe wy ko rzy sta ne ma te ria ły: 

§ Da ne z dzia ³al no œci kon tro l nej Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Œro do wi ska we Wro c³a wiu i je go De le -
ga tur,

§ Ra por ty o sta nie œro do wi ska w wo je wódz twie dol no œl¹ skim (…) z lat 2000–2012, WIOŒ Wro c³aw, 

§ Rocz ni ki sta ty stycz ne z lat 2001–2013: Ochro na œro do wi ska, GUS, 

§ Rocz ni ki sta ty stycz ne z lat 2001–2013: Wo je wódz two dol no œl¹ skie, WUS, 

§ Stu dium In te gra cji Prze strzen nej Pol skiej Czę ści Po gra ni cza Pol ski i Nie miec (IPPON), Mi ni ster stwo Trans por -
tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Wod nej, Wo je wódz two dol no ślą skie, Wo je wódz two Lu bu skie, Wo je wódz two Za -
chod nio po mor skie, gru dzień 2012,

§ Stra te gia Roz wo ju Wo je wódz twa Dol no ślą skie go 2020, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, 

§ Opra co wa nie Eko fi zjo gra ficz ne dla Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Za rząd Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Wo -
je wódz kie Biu ro Urba ni stycz ne, Wro cław 2005,

§ Biu ro Stu diów i Po mia rów Pro eko lo gicz nych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.: Wy ko na nie ma te ma tycz ne go mo de lo -
wa nia ja ko ści po wie trza w wo je wódz twie dol no ślą skim za la ta 2013 – 2015. ETAP I – mo de lo wa nie za rok 2013,
Gdańsk 2014,

§ SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o.: Ba da nia gleb i pło dów rol nych, zlo ka li zo wa nych na ob sza rze po wia tu po lko -
wic kie go, obej mu ją ce ba da nia mo nito rin go we ska że nia gleb na ob sza rach użyt ko wa nych rol ni czo po ło żo nych
na te re nie od dzia ły wa nia obiek tu uniesz ko dli wia nia od pa dów wy do byw czych Że la zny Most w gra ni cach po wia -
tu po lko wic kie go, Pszczy na  2013.

Wszyst kie ak tu al ne oraz ar chi wal ne opra co wa nia o sta nie œro do wi ska s¹ do stêp ne na stro nie in ter ne to wej
www.wroc law.pios.gov.pl oraz w sie dzi bie Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Œro do wi ska we Wro c³a wiu
i je go De le ga tur.
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