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Ta be la 1.1. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą cych ze źró deł punk to wych w wo je wódz twie dol no ślą skim

w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.2. Uśred nio na struk tu ra pa liw w wo je wódz twie dol no ślą skim (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.3. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą cych ze źró deł po wierzch nio wych w wo je wódz twie dol no ślą skim

w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.4. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą cych ze źró deł li nio wych w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2013 r.

(źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.5. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą cych z rol nic twa w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2013 r. 

(źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.6. Su my emi sji cał ko wi tych po szcze gól nych za nie czysz czeń w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2013 r. 

(źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.7. Emi sja na pły wo wa spo za te re nu Pol ski (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
Ta be la 1.8. Emi sja na pły wo wa z pa sa 30 km wo kół wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ

we Wro cła wiu)
Ta be la 1.9. 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 r. 

(Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
Ta be la 1.10. Cha rak te ry sty ka tem pe ra tu ry po wie trza i opa dów at mos fe rycz nych w 2013 r. na pod sta wie da nych ze sta -

cji me te oro lo gicz nej we Wro cła wiu -Stra cho wi cach (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
Ta be la 1.11. Wy kaz sta cji i sta no wisk po mia ro wych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2013 r. wraz z in for ma -

cją o prze kro cze niach po zio mów nor ma tyw nych
Ta be la 1.12. Skład che micz ny py łu za wie szo ne go PM2.5 w sta cji tła re gio nal ne go w Osie czo wie w 2013 r. (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 1.13. Wy ni ko we kla sy stref dla po szcze gól nych za nie czysz czeñ w 2013 r., uzy ska ne w oce nie rocz nej do ko na nej

z uwzglêd nie niem kry te riów usta no wio nych w ce lu ochro ny zdro wia lu dzi (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 1.14. Wy ni ko we kla sy stref dla po szcze gól nych za nie czysz czeñ w 2013 r., uzy ska ne w oce nie rocz nej do ko na nej

z uwzglêd nie niem kry te riów usta no wio nych w ce lu ochro ny roœlin (źró dło: WIOŚ)
Tabela 1.15. Wielkości stężeń zanieczyszczeń w próbkach miesięcznych opadów atmosferycznych mokrych na

stacjach z województwa dolnośląskiego w 2013 r. oraz wielkości miesięczne wniesionych wraz z opadami
ładunków zanieczyszczeń (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)

Ta be la 1.16. Rocz ne ła dun ki za nie czysz czeń wnie sio ne z opa dem at mos fe rycz nym mo krym w 2013 r. na te ren wo je wódz -
twa dol no ślą skie go ob li czo ne z mo de lu roz kła du prze strzen ne go (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)

Ta be la 2.1. Spo sób oce ny sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych
Ta be la 2.2. Oce na ja ko ści wód po wierzch nio wych prze zna czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa trze nia lud no ści

w wo dę do spo ży cia za 2013 rok (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 2.3. Oce na eu tro fi za cji w punk tach po mia ro wych po ło żo nych na ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych na za nie -

czysz cze nia azo ta na mi w la tach 2009-2013 w zlew ni rze ki Or li (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 2.4. Oce na eu tro fi za cji w punk tach po mia ro wych po ło żo nych na ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych na za nie -

czysz cze nia azo ta na mi w la tach 2009-2013 w zlew ni rze ki Wierz biak (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 2.5. Oce na eu tro fi za cji w punk tach po mia ro wych po ło żo nych na ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych na za nie -

czysz cze nia azo ta na mi w la tach 2009-2013 w zlew ni rzek Ma słów ka i Ci cha Wo da (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 4.1. Ba da nia kli ma tu aku stycz ne go na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2013 r. (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 5.1. Wy ni ki ba dań po zio mów PEM na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2013 ro ku (źró dło: WIOŚ)
Ta be la 6.1. Od pa dy ko mu nal ne zbie ra ne se lek tyw nie na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w la tach 2005-2013 

(źró dło: GUS)
Ta be la 6.2. Li sta re gio nal nych in sta la cji prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2013 r.

(źró dło: WIOŚ, UMWD)
Ta be la 6.3. In sta la cje do od zy sku ener gii z bio ga zu skła do wi sko we go dzia ła ją ce w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2013 r.

(źró dło: re mo we.eu)
Ta be la 6.4. Wy kaz skła do wisk przyj mu ją cych od pa dy za wie ra ją ce azbest na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go 

(źró dło: GIOŚ)
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