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Sza now ni Pañ stwo,

wie dza o śro do wi sku, je go ja ko ści i wpły wie na zdro wie od kil ku lat zaj mu je co raz bar dziej zna czą ce miej sce
w na szym ży ciu. Ja kim po wie trzem od dy cha my? Czy ma my szan sę na osią gnię cie do bre go sta nu wód? Czy je ste -
śmy ska za ni na uciąż li wy ha łas? Czy bli ska lo ka li za cja masz tu te le fo nii ko mór ko wej po win na nas nie po ko ić? Na te
i wie le in nych py tań pró bu je my dać od po wiedź w ko lej nym „Ra por cie o sta nie śro do wi ska w wo je wódz twie dol no -
ślą skim w 2014 ro ku”, któ ry mam przy jem ność Pań stwu przed ło żyć. Przed sta wia on obec ny stan ja ko ści po szcze -
gól nych je go kom po nen tów i wska zu je kie ru nek ku osią gnię ciu wła ści wych stan dar dów śro do wi sko wych.

Sta le je ste śmy jesz cze na eta pie wdro że nia do pol skie go sys te mu mo ni to rin gu no wych wy ma gań unij nych,
w szcze gól no ści: dzia łań zwią za nych ze wspo ma ga niem rocz nych ocen ja ko ści po wie trza me to da mi mo de lo wa nia
ma te ma tycz ne go oraz wpro wa dza niem krót ko ter mi no wych pro gnoz za nie czysz cze nia po wie trza (dy rek ty wa CAFE),
uwzględ nie nia w mo ni to rin gu wód zwięk szo nej po wierzch ni ob sza rów chro nio nych (dy rek ty wa RDW) czy ra por to -
wa nia da nych w za kre sach i for ma tach wy ma ga nych pra wem Unii Eu ro pej skiej (dy rek ty wa INSPIRE). Co raz czę -
ściej da ne i in for ma cje o sta nie śro do wi ska wy twa rza ne w ra mach Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska (PMŚ)
wy ko rzy stu ją sys tem in for ma cji geo gra ficz nej (GIS). Sta łym ele men tem PMŚ jest rów nież za pew nie nie wy so kiej ja -
ko ści po mia rów i ocen re ali zo wa nych za dań, któ ra bę dzie gwa ran cją wia ry god nych in for ma cji i klu czem do po dej -
mo wa nia efek tyw nych i sku tecz nych dzia łań na praw czych. Przy czy nia się do te go rów nież układ pre zen to wa nych
in for ma cji: pre sje → stan → re ak cje, co nie tyl ko po zwa la okre ślić za leż no ści przy czy no wo -skut ko we za cho dzą ce
w śro do wi sku i uwa run ko wa nia zmian w wie lo le ciu, ale tak że oce nę efek tów wdra ża nych dzia łań.

W ra por cie za war te jest tyl ko syn te tycz ne uję cie pod sta wo wych pro ble mów, z ja ki mi zma ga my się w na szym
śro do wi sku. Uzu peł nie nie tych in for ma cji znaj dą Pań stwo na stro nach in ter ne to wych Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu i Głów ne go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska, na któ re za in te re so wa nych po -
głę bie niem wie dzy o śro do wi sku, w któ rym ży je my, za pra sza my.

Jed no cze śnie chciał bym po dzię ko wać wszyst kim oso bom i in sty tu cjom za za an ga żo wa nie i udo stęp nie nie ma -
te ria łów i da nych do ni niej sze go Ra por tu. Nie spo sób tu taj nie wspo mnieć udzia łu Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu, bez wspar cia fi nan so we go któ re go za rów no ba da nia mo ni to -
rin go we, jak i ni niej sza pu bli ka cja nie by ła by moż li wa.

Wal de mar Ku lasz ka

Wo je wódz ki In spek tor Ochro ny Œro do wi ska
we Wro c³a wiu
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