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Osią gnię cie i utrzy ma nie do bre go sta nu śro do wi ska jest nad rzęd nym ce lem po li ty ki ochro ny śro do wi ska,
a wszyst kie po dej mo wa ne w jej ra mach dzia ła nia po win ny zmie rzać do re ali za cji te go ce lu.

Jed nym z ta kich dzia łań jest re ali za cja usta wo wych za dań In spek cji Ochro ny Śro do wi ska w za kre sie kon tro li
prze strze ga nia pra wa ochro ny śro do wi ska, mo ni to ro wa nia śro do wi ska i in for mo wa nia o ak tu al nym je go sta nie oraz
o tren dach za cho dzą cych w nim zmian. Źró dłem wia ry god nych in for ma cji o ja ko ści po szcze gól nych kom po nen tów
śro do wi ska w Pol sce jest sys tem Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska (PMŚ) pro wa dzo ny i ko or dy no wa ny
przez In spek cję Ochro ny Śro do wi ska. 

Ba da nia śro do wi ska w Pol sce pro wa dzo ne są od bar dzo wie lu lat, jed nak ich for ma i za kres zo sta ły do pie ro
okre ślo ne w 1991 r., kie dy to usta wą z dnia 20 lip ca 1991 r. o In spek cji Ochro ny Śro do wi ska zo stał utwo rzo ny Pań -
stwo wy Mo ni to ring Śro do wi ska. 10 lat póź niej usta wa Pra wo ochro ny śro do wi ska z dnia 27 kwiet nia 2001 r.
wzmoc ni ła je go ran gę, de fi niu jąc PMŚ ja ko sys tem dia gno zo wa nia i pro gno zo wa nia sta nu śro do wi ska, a tak że na -
ło ży ła obo wią zek sys te ma tycz ne go gro ma dze nia, prze twa rza nia i roz po wszech nia nia da nych o śro do wi sku. 

25-let ni okres przy niósł wie le ko rzyst nych prze mian w śro do wi sku i go spo dar ce. Był to czas zmian w pra wie
eu ro pej skim oraz kra jo wym, bę dą cych kon se kwen cją trans po zy cji pra wa wspól no to we go i trak ta tów ONZ, a tak że
czas grun tow nej prze bu do wy sie ci po mia ro wych i sys te mów ocen funk cjo nu ją cych w ra mach PMŚ. 

Ra port o sta nie śro do wi ska w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2015 ro ku jest ko lej ną pu bli ka cją o sta nie śro -
do wi ska, przy go to wa ną w Wo je wódz kim In spek to ra cie Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu (WIOŚ). Tym ra zem ra -
port ma cha rak ter kom plek so wy – zo stał wy da ny ja ko pod su mo wa nie re ali za cji dwóch cy kli ba dań okre ślo nych
w Pro gra mie Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska wo je wódz twa dol no ślą skie go na la ta 2010–2012 oraz Pro gra -
mie Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska wo je wódz twa dol no ślą skie go na la ta 2013–2015. 

Za kres te ma tycz ny ra por tu po zo stał bez zmian, je dy nie okres dia gno zy obej mu je la ta 2010–2015 ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem ten den cji ob ser wo wa nych w śro do wi sku oraz zmian praw nych i or ga ni za cyj nych w sys -
te mie PMŚ. Oce na pre zen to wa na w ra por cie do ty czy: po wie trza, wód po wierzch nio wych i pod ziem nych, gleb, ha -
ła su i pól elek tro ma gne tycz nych, a więc tych ele men tów, któ re ba da ne są w wo je wódz twie przez WIOŚ i in ne in -
sty tu cje. Przy przy go to wa niu pu bli ka cji zo sta ły uwzględ nio ne rów nież za le ce nia Głów ne go In spek to ra tu Ochro ny
Śro do wi ska (GIOŚ). 

W ra por cie przed sta wio no ana li zę pro ble mów zi den ty fi ko wa nych na pod sta wie ba dań i ocen ele men tów śro do -
wi ska w ukła dzie PRESJE – STAN – REAKCJE. Umoż li wi ło to po ka za nie związ ków przy czy no wo -skut ko wych po mię -
dzy od dzia ły wa niem czło wie ka na śro do wi sko, ja ko ścią po szcze gól nych ele men tów śro do wi ska oraz sto sow ny mi
dzia ła nia mi za rad czy mi lub na praw czy mi. Po ru sza ne za gad nie nia zo sta ły zi lu stro wa ne wskaź ni ka mi do bra ny mi pod
ką tem wia ry god no ści i do stęp no ści, a tak że jed no znacz no ści i przej rzy sto ści da nych. Wy ko rzy sty wa ne są one przez
in sty tu cje mię dzy na ro do we, np. EEA, do pre zen ta cji ocen sta nu śro do wi ska, ana liz i ra por tów o cha rak te rze re gio -
nal nym i lo kal nym.

W ni niej szej pu bli ka cji przed sta wio no rów nież  naj waż niej sze zmia ny praw ne i or ga ni za cyj ne w mo ni to rin gu
po szcze gól nych kom po nen tów śro do wi ska w okre sie od 2010 ro ku do dnia dzi siej sze go.

Zmia ny te są szcze gól nie wi docz ne w pod sys te mie mo ni to rin gu wód po wierzch nio wych, gdzie la ta 2010–2015
to cią gły pro ces har mo ni za cji i trans po zy cji pra wo daw stwa unij ne go do pol skich ak tów praw nych, wie lo krot nie ak -
tu ali zo wa ne Pra wo wod ne i ko lej ne roz po rzą dze nia re gu lu ją ce spo sób kon stru owa nia sie ci mo ni to rin go wej oraz za -
sa dy oce ny. Skut ko wa ło to m.in.: wy mia ną apa ra tu ry la bo ra to ryj nej, wdra ża niem no wych me to dyk ozna cza nia pa -
ra me trów bio lo gicz nych i usta la nia war to ści gra nicz nych tych pa ra me trów, wdra ża niem me to dyk ozna czeń sub -
stan cji prio ry te to wych czy wpro wa dze niem oce ny hy dro mor fo lo gicz nej wód. 

Waż ne zmia ny na stą pi ły tak że w oce nie ja ko ści po wie trza, pro gram po mia ro wy roz sze rzo no od ro ku 2010
o ozna cze nia py łu PM2.5 i wskaź ni ki śro do wi sko we go na ra że nia lu dzi na pył PM2.5 (zgod nie z dy rek ty wą CAFE).
Wpro wa dzo no me to dy ma te ma tycz ne go mo de lo wa nia za nie czysz czeń do oce ny sta nu za nie czysz cze nia po wie trza. 
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PNa le ży pa mię tać, że wia ry god ność da nych jest nie zbęd nym wa run kiem wy peł nia nia ce lów PMŚ. In for ma cje

o sta nie śro do wi ska są pre zen to wa ne na geo por ta lu GIOŚ i stro nach in ter ne to wych WIOŚ oraz prze ka zy wa ne do
Unii Europejskiej. Przy go to wy wa ne są one ze szcze gól nym na ci skiem za rów no na ja kość da nych po mia ro wych
i ocen, jak rów nież ja kość pre zen to wa nych i udo stęp nia nych in for ma cji. Wy so ka ja kość in for ma cji wy twa rza nych
w ra mach PMŚ za pew nio na jest po przez: wdro że nie sys te mu ja ko ści w po szcze gól nych pod sys te mach mo ni to rin -
gu, akre dy ta cję la bo ra to rium po mia ro wo -ba daw cze go, sys te ma tycz ną mo der ni za cję in fra struk tu ry po mia ro wej,
a tak że po przez do sko na le nie i ujed no li ca nie sys te mu ba dań i ocen.

Istot ne zna cze nie w spo so bie gro ma dze nia i za rzą dza nia da ny mi PMŚ ma za sto so wa nie sys te mu in for ma cji
geo gra ficz nej GIS. Wy twa rza ne in for ma cje są stop nio wo do sto so wy wa ne do wy mo gów dy rek ty wy INSPIRE, usta -
na wia ją cej in fra struk tu rę in for ma cji prze strzen nej we Wspól no cie Eu ro pej skiej  i co raz czę ściej pre zen to wa ne są po -
przez stro ny in ter ne to we z za sto so wa niem na rzę dzi słu żą cych do prze glą da nia da nych i ge ne ro wa nia ze sta wień. 

Ra port przy bli ża rów nież spo sób dzia ła nia WIOŚ w za kre sie in for mo wa nia o sta nie śro do wi ska w kon tek ście
zgro ma dzo nych da nych, spo so bów i form pre zen ta cji in for ma cji o śro do wi sku z uwzględ nie niem zmie nia ją cych się
po trzeb i moż li wo ści tech no lo gicz nych. Przed sta wia my do ro bek na szych ba dań mo ni to rin go wych (pu bli ka cje, ra -
por ty, te ma tycz ne opra co wa nia i da ne on -li ne z mo ni to rin gu ja ko ści po wie trza) z okre su 2010–2015. Pe łen za kres
in for ma cji o wszyst kich pod sys te mach PMŚ w kra ju moż na uzy skać na por ta lu Głów ne go In spek to ra tu Ochro ny
Śro do wi ska. 

Na le ży pod kre ślić, że do star cza ne przez PMŚ in for ma cje wy ko rzy sty wa ne są przez ad mi ni stra cję róż ne go szcze -
bla do za rzą dza nia stra te gicz ne go po przez pla ny i pro gra my ochro ny śro do wi ska. Da ne jed nost ko we PMŚ są pod -
sta wą do ope ra cyj ne go za rzą dza nia śro do wi skiem po przez in stru men ty ta kie jak po zwo le nia na wpro wa dza nie sub -
stan cji i ener gii do śro do wi ska. Ana li zy, po mia ry i oce ny wy ko ny wa ne w ra mach PMŚ, ja ko nie za leż ne i obiek tyw -
ne źró dło in for ma cji o sta nie śro do wi ska, są wy ko rzy sty wa ne do mo ni to ro wa nia sku tecz no ści wdra ża nia po li tyk
i dzia łań na praw czych, a tak że do oce ny sku tecz no ści alo ka cji środ ków UE i kra jo wych. Są rów nież ele men tem kra -
jo we go sy te mu sta ty sty ki pu blicz nej, jak rów nież wy ko rzy sty wa ne są w pro ce sach ne go cja cyj nych Pol ski do ty czą -
cych no wych re gu la cji praw nych UE w za kre sie ochro ny śro do wi ska.

Jak w każ dym co rocz nym ra por cie o sta nie śro do wi ska na te re nie na sze go wo je wódz twa, rów nież w ra por cie
kom plek so wym in for mu je my o dzia ła niach kon tro l nych WIOŚ we Wro cła wiu zre ali zo wa nych w 2015 r., pre zen tu -
jąc m.in.: licz bę za kła dów po zo sta ją cych w ewi den cji, głów ne ce le kon tro l ne, ro dzaj i licz bę prze pro wa dzo nych dzia -
łań kon tro l nych, po kon trol nych, skarg i in ter wen cji. Przed sta wia my rów nież syn te tycz ną ana li zę dzia łań kon tro l -
nych w la tach 2010–2015.

In for ma cje po cho dzą ce z sys te mu Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska oraz dzia łań kon tro l nych są źró -
dłem wie dzy, od któ rej za le żą dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy kon dy cji śro do wi ska i do trzy ma nia wy ma ga -
nych pra wem po zio mów do pusz czal nych za nie czysz czeń, co w efek cie do pro wa dzi do po pra wy ja ko ści ży cia
i zdro wia miesz kań ców Dol ne go Ślą ska. 
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