
Szanowni Pañstwo,

Z du¿¹ satysfakcj¹ przedstawiam Pañstwu kolejny, 9-ty ju¿ �Raport o stanie �rodowiska w woje-
wództwie dolno�l¹skim�. Jest on wynikiem wieloletniego do�wiadczenia i du¿ego zaanga¿owania pra-
cowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu oraz Delegatur w Jeleniej
Górze, Legnicy i Wa³brzychu. Jego powstanie by³o równie¿ mo¿liwe dziêki wspó³pracy z instytucjami
realizuj¹cymi zadania w ramach Pañstwowego Monitoringu �rodowiska, takimi jak: Instytut Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Okrêgowa Stacja Chemicz-
no-Rolnicza.

Niniejszy Raport przedstawia szeroki zakres informacji obejmuj¹cy takie podstawowe komponenty
�rodowiska jak: powietrze, wody i gleba. Ukazuje tak istotne dla jako�ci naszego ¿ycia zagadnienia jak:
zagro¿enie ha³asem, gospodarka wodno-�ciekowa, gospodarka odpadami czy zapobieganie powa¿-
nym awariom w �rodowisku.

Ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma zagwarantowane prawo do pe³nej i rzetelnej informa-
cji o stanie �rodowiska, które go otacza. Dziêki temu mo¿e �wiadomie podejmowaæ wa¿ne decyzje
dotycz¹ce np. wyboru miejsca zamieszkania, wypoczynku czy te¿ prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej. Aby temu sprostaæ, Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska nieustanie prowadzi dzia³ania
zmierzaj¹ce do doskonalenia systemu monitoringu �rodowiska, podnoszenia kwalifikacji swoich
pracowników oraz unowocze�niania metod pomiarowo-badawczych m. in. w wyniku zakupów nowo-
czesnego sprzêtu laboratoryjnego. S³u¿yæ temu ma równie¿ wdro¿ony i utrzymywany we wszystkich
czterech laboratoriach system zarz¹dzania jako�ci¹ oraz system zarz¹dzania w Wydziale i Dzia³ach
Inspekcji. Przyjêta przez nas Polityka Jako�ci k³adzie szczególny nacisk na zapewnienie wysokiego
poziomu merytorycznego i rzetelno�ci wszystkich dzia³añ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodo-
wiska, a tak¿e zagwarantowanie wiarygodno�ci uzyskiwanych i przekazywanych informacji zgodnych
z wymaganiami ustawowymi, obowi¹zuj¹cymi przepisami i wymaganiami klientów. Jestem przekonany,
¿e wszystkie nasze dzia³ania spe³niaj¹ powy¿sze wymogi.

Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ wszystkim pracownikom WIO� oraz wspó³pracuj¹cym insty-
tucjom za pomoc w opracowaniu niniejszego Raportu. Szczególne podziêkowania kierujê do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu oraz tych Powiato-
wych i Gminnych Funduszy Ochrony �rodowiska, które wspiera³y finansowo prowadzenie monitoringu
�rodowiska i wydanie Raportu.

Krzysztof Andruszkiewicz

Dolno�l¹ski Wojewódzki
Inspektor Ochrony �rodowiska

powrót




