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LITERATURA

Przy przy go to wy wa niu ni niej szej in for ma cji zo sta ³y wy ko rzy sta ne 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: 

§ Oce na po zio mów sub stan cji w po wie trzu oraz wy ni ki kla sy fi ka cji stref wo je wódz twa dol no œl¹ skie go za 2012
rok (zgod nie z art. 89 usta wy Pra wo ochro ny œro do wi ska), 

§ Oce na ja ko œci po wie trza na te re nie wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2012 ro ku, 

§ Oce na stanu jednolitych części wód po wierzch nio wych na terenie wo je wódz twa dol no œl¹ skie go za rok 2012, 

§ Oce na sta nu czy sto œci wód pod ziem nych wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2012 ro ku, 

§ Oce na ja ko œci wód pod ziem nych na ob sza rach uprze my s³o wio nych, na ra ¿o nych na od dzia ³y wa nie punk to -
wych Ÿró de³ za nie czysz czeñ w wo je wódz twie dol no œl¹ skim w 2012 ro ku, 

§ Oce na stop nia za nie czysz cze nia gleb w wo je wódz twie dol no œl¹ skim w 2012 ro ku – ob sza ry bez po œred nio za -
gro ¿o ne za nie czysz cze nia mi, 

§ Kli mat aku stycz ny w wy bra nych punk tach wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2012 ro ku, 

§ Ba da nia po zio mów pól elek tro ma gne tycz nych w wy bra nych punk tach wo je wódz twa dol no œl¹ skie go w 2012 ro ku.

Ponadto wykorzystano:

§ Ma te ria ³y opra co wa ne przez: 

– Andrzej Dancewicz: Charakterystyka warunków meteorologicznych na obszarze województwa
dolnoœl¹skiego w 2012 roku, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy Instytut Badawczy,
Oddzia³ we Wroc³awiu, Wroc³aw 2013,

– Ewa Liana: Chemizm opadów atmosferycznych w województwie dolnoœl¹skim w 2012 roku, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy Instytut Badawczy, Oddzia³ we Wroc³awiu, Wroc³aw 2013,

– Tomasz Zawerbny: Gleby u¿ytkowane rolniczo, Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2013,

– Elżbieta Jamroz, Jerzy Drozd, Michał Licznar, Janusz Łomotowski: Stan środowiska glebowego pól
irygacyjnych Wrocław – Osobowice, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wroc³aw 2013.

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

– 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, 

– Okrê go w¹ Sta cjê Che micz no -Rol ni cz¹ we Wro c³a wiu, 

– In sty tut Na uk o Gle bie i Ochro ny Œro do wi ska – Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro c³a wiu, 

– Regionaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska, 

– Wydzia³ Geodezji i Kartografii Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego,

– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy Instytut Badawczy, Oddzia³ we Wroc³awiu,

– Ge ne ral n¹ Dy rek cjê Dróg Kra jo wych i Au to strad Od dzia³ we Wro c³a wiu, 

– Sta ro stwa po wia to we wo je wódz twa dol no œl¹ skie go.

Pozostałe wykorzystane materiały: 

§ Da ne z dzia ³al no œci kon tro l nej Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Œro do wi ska we Wro c³a wiu i je go De le -
ga tur,

§ Ra por ty o sta nie œro do wi ska w wo je wódz twie dol no œl¹ skim (…) z lat 2000–2011, WIOŒ Wro c³aw, 

§ Rocz ni ki sta ty stycz ne z lat 2001–2012: Ochro na œro do wi ska, GUS, 
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§ Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec (IPPON), Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Województwo dolnośląskie, Województwo Lubuskie,
Województwo Zachodniopomorskie, grudzień 2012

§ Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

§ Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław 2005.

§ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Pañstwowy Instytut Badawczy w Puławach (praca zbiorowa):
Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce  w latach 2010-2012 – raport końcowy, Puławy 2012,

§ Centrum Badań  i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.: Wykonanie badań gleb na terenach
użytkowanych rolniczo oraz zagrożonych zanieczyszczeniem na obszarze powiatu wrocławskiego i ich
opracowanie,  Lędziny 2012,

§ SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o.: Wykonanie badań gleb i płodów rolnych zlokalizowanych na terenie powiatu
milickiego, Pszczyna 2012,

§ SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o , Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie powiatu strzelińskiego,
Pszczyna 2012,

§ Kaszubkiewicz J. i współautorzy: Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie powiatu ząbkowickiego,
Arcanum Sp. z o.o., Wrocław 2012.

Wszyst kie ak tu al ne oraz ar chi wal ne opra co wa nia o sta nie œro do wi ska s¹ do stêp ne na stro nie in ter ne to wej
www.wroc law.pios.gov.pl oraz w sie dzi bie Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Œro do wi ska we Wro c³a wiu
i je go De le ga tur.
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