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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 po przed nie ra por ty o sta nie śro do wi ska
w wo je wódz twie dol no ślą skim oraz 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, do stêp ne na stro nie in ter ne to wej www.wroc law.pios.gov.pl oraz w sie dzi bie WIOŚ we Wro c³a wiu
i je go De le ga tur.

Po nad to wy ko rzy sta no:

§ Ma te ria ³y opra co wa ne przez: 

– Ewa Lia na, Mi chał Po bu dej ski, Ewa Ter lec ka: Mo ni to ring che mi zmu opa dów at mos fe rycz nych i oce na de -
po zy cji za nie czysz czeń do pod ło ża w la tach 2013–2015, 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 2016,

– 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 2016,

– An na Kar czew ska, Ka ro li na Le wiń ska: Me ta le cięż kie w gle bach nie któ rych hi sto rycz nych ośrod ków gór -
nic twa rud me ta li w wo je wódz twie dol no ślą skim, Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu, Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Wro c³aw/Po znań 2016.

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

– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

– 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,

– Gminę Wrocław,

– Główny Urząd Statystyczny,

– Urząd Statystyczny we Wrocławiu,

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

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

– Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.,

– Urząd Komunikacji Elektronicznej,

– Uniwersytet Wrocławski,

– sta ro stwa po wia to we i urzędy gmin wo je wódz twa dol no œl¹ skie go,

– wybrane zakłady przemysłowe.

http://www.wroclaw.pios.gov.pl

	Spis treści
	LITERATURA
	Spis rysunków
	Spis tabel
	Spis wykresów

