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Informacjaośrodowiskuto nie tyl ko wie dza o je go sta nie i za cho dzą cych w nim zmia nach, ale tak że na rzę dzie
wspo ma ga ją ce two rze nie, re ali za cję i oce nę dzia łań na praw czych, nie zbęd nych do osią ga nia ce lów śro do wi sko -
wych i pla no wa nych efek tów go spo dar czych, do ku men tu ją cych re ali za cję po li ty ki eko lo gicz nej Pań stwa.

Przy kła dem ta kiej skarb ni cy rze tel nej wie dzy o ja ko ści po wie trza, sta nie dol no ślą skich wód, stop niu za nie czysz -
cze nia gleb, po zio mie na ra że nia na pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne czy uciąż li wo ści ha ła su w śro do wi ska jest
ni niej sza pu bli ka cja. Na jej stro nach znaj dzie my in for ma cje o tym, w ja kim śro do wi sku ży je my, czy speł nia my wy -
ma ga nia pra wa kra jo we go i unij ne go w za kre sie ochro ny śro do wi ska, w ja kim kie run ku po win ni śmy po dą żać, aby
po pra wić je go stan, jak nim za rzą dzać, by kom fort ży cia miesz kań ców Dol ne go Ślą ska sta le się pod no sił.

Ko lej ny Raportostanieśrodowiskawwojewództwiedolnośląskim przy go to wa ny zo stał na pod sta wie wy ni -
ków ba dań po cho dzą cych z sys te mu Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska, dzia łań kon tro l nych in spek to ra tu oraz
in for ma cji po zy ska nych z in nych źró deł. 

Li czy my, że in for ma cje w nim za war te wy ko rzy sta ne zo sta ną w spo sób rze tel ny i przy czy nią się do wzro stu świa -
do mo ści eko lo gicz nej za rów no de cy den tów, jak i spo łe czeń stwa na sze go re gio nu. Bę dą one tak że we wła ści wy spo -
sób wy ko rzy sta ne przez po za rzą do we or ga ni za cje pro eko lo gicz ne, któ re po zy ska ne środ ki prze zna czą wy łącz nie na
za da nia da ją ce w efek cie wy mier ne ko rzy ści eko lo gicz ne.

Jed no cze śnie chciał bym po dzię ko wać wszyst kim oso bom i in sty tu cjom za an ga żo wa nym w wy da nie ni niej sze -
go Ra por tu. 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 fi nan so wa nie ba dań mo ni to rin go wych, jak i po moc w wy da niu ni niej szej pu bli ka cji.
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