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Informacja pt. Stan œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku zosta³a przygotowana g³ównie na
podstawie danych pochodz¹cych z systemu Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska (PMŒ). 

Na poziomie krajowym zadania PMŒ wykonuje G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, który jest równie¿ ko-
ordynatorem dzia³añ prowadzonych dla potrzeb Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska. 

Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Œrodowiska zwi¹zane z Pañstwowym Monitoringiem Œro-
dowiska wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska. 

W realizacji zadañ PMŒ uczestnicz¹ równie¿ inne jednostki w tym s³u¿by i inspekcje zobowi¹zane do tego na
mocy prawa np. organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, zarz¹dzaj¹cy drogami, lotniskami, kolej¹, prowa-
dz¹cy instalacje, jak równie¿ instytuty naukowo-badawcze wykonuj¹ce zadania w ramach umów z GIOŒ. 

Pañstwowy Monitoring Œrodowiska jest Ÿród³em informacji o œrodowisku, bêd¹cych wynikiem pomiarów i ocen
jego stanu, jak i analizy wp³ywu ró¿nych czynników, w tym presji bêd¹cych wynikiem dzia³alnoœci cz³owieka.
PMŒ realizowany jest na podstawie: 

� wieloletnich programów pañstwowego monitoringu œrodowiska opracowanych przez GIOŒ i zatwierdzonych
przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska, które zawieraj¹ opis zadañ realizowanych na poziomie central-
nym oraz wskazuj¹ zadania, których wykonanie przebiegaæ bêdzie na poziomie województwa, 
� wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska
i zatwierdzonych przez GIOŒ, które stanowi¹ uszczegó³owienie opisu zadañ okreœlonych w odpowiednich aktach
prawnych i wieloletnich programach PMŒ, uzupe³nionych o zadania monitoringowe wynikaj¹ce ze specyficz-
nych potrzeb regionu. 
Gromadzone informacje s³u¿¹ wspomaganiu dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska poprzez systematyczne infor-

mowanie organów administracji i spo³eczeñstwa o: 
� jakoœci elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakoœci œrodowiska lub innych poziomów
okreœlonych przepisami oraz obszarach wystêpowania przekroczeñ tych standardów lub innych wymagañ, 
� wystêpuj¹cych zmianach jakoœci elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian w tym powi¹zaniach
przyczynowo-skutkowych wystêpuj¹cych pomiêdzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. 
Istotnym elementem PMŒ jest pozyskiwanie informacji o presjach na poszczególne elementy œrodowiska.

Wiedza ta jest niezbêdna do efektywnej realizacji zadañ PMŒ oraz do póŸniejszej oceny jakoœci poszczególnych ele-
mentów œrodowiska. 

Niniejsza publikacja zawiera informacje dotycz¹ce jakoœci œrodowiska w zakresie nastêpuj¹cych podsystemów: 
� powietrza, 
� wód powierzchniowych, 
� wód podziemnych, 
� gleby i ziemi, 
� ha³asu. 
Dodatkowo, na podstawie danych pochodz¹cych z systemu statystyki publicznej, dzia³alnoœci kontrolnej oraz

informacji pozyskiwanych od innych jednostek administracyjnych i posiadaczy odpadów, scharakteryzowano
system gospodarowania odpadami na terenie naszego województwa. 

Zamieszczono równie¿ informacjê  nt. przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej na terenie Dolnego Œl¹ska z uwzglêd-
nieniem form jej ochrony. 

Przy przygotowaniu poni¿szej informacji wykorzystano równie¿ dane pochodz¹ce z innych Ÿróde³ oraz z dzia³al-
noœci kontrolnej WIOŒ we Wroc³awiu.
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