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I JEGO OCHRONIE

Pod sta wy praw ne
Do stęp do in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie

jest pra wem kon sty tu cyj nym i przy słu gu je każ de mu bez
wzglę du na wiek, oby wa tel stwo, miej sce za miesz ka nia
oraz zdol no ści do czyn no ści praw nych. Prze pi sy gwa -
ran tu ją ła twy, szyb ki i ta ni do stęp do in for ma cji o sta nie
śro do wi ska ja ko ca ło ści lub je go kom po nen tów i umoż -
li wia ją wy ko rzy sta nie tej wie dzy w spo sób prak tycz ny
(np. po przez udział w po stę po wa niu czy pod ję cie dzia łań
in ter wen cyj nych), co ma słu żyć ochro nie śro do wi ska.

Naj waż niej sze prze pi sy pra wa, okre śla ją ce za sa dy
udo stęp nia nia in for ma cji pu blicz nej, w tym in for ma cji
o śro do wi sku to:

§ Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia
2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483),
§ Kon wen cja o do stę pie do in for ma cji, udzia le spo -
łe czeń stwa w po dej mo wa niu de cy zji oraz do stę pie
do spra wie dli wo ści w spra wach do ty czą cych śro do -
wi ska, spo rzą dzo na w Aar hus dnia 25 czerw ca
1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706),
§ usta wa z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp -
nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie,
udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz
o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko (Dz.U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
§ usta wa z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o do stę pie do in -
for ma cji pu blicz nej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198),
§ roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 12 li -
sto pa da 2010 r. w spra wie opłat za udo stęp nia nie
in for ma cji o śro do wi sku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215,
poz. 1415),
§ roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia
22 wrze śnia 2010 r. w spra wie wzo ru oraz za war to -
ści i ukła du pu blicz nie do stęp ne go wy ka zu da nych
o do ku men tach za wie ra ją cych in for ma cje o śro do -
wi sku i je go ochro nie (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.
1249).

Udo stęp nia nie in for ma cji o śro do wi sku
przez WIOŚ we Wro cła wiu

Udo stęp nia nie i roz po wszech nia nie in for ma cji
o kon dy cji eko lo gicz nej Dol ne go Ślą ska i re ali za cji za -
dań z za kre su ochro ny śro do wi ska jest jed nym z głów -
nych za dań Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro -
do wi ska we Wro cła wiu, a za ra zem jed ną z waż niej szych
me tod po pu la ry za cji te ma ty ki ochro ny śro do wi ska
wśród spo łe czeń stwa na sze go re gio nu. 

W 2015 r. pra cow ni cy WIOŚ udzie li li 635 in for ma cji
pi sem nych, w za kre sie i for mie wska za nej przez wnio -
sko daw ców. Zde cy do wa na więk szość z nich do ty czy ła
da nych o sta nie śro do wi ska po cho dzą cych z Pań stwo -
we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska, wśród któ rych do mi no -
wa ły in for ma cje o za nie czysz cze niu po wie trza. Jak
wska za no na po niż szym wy kre sie licz ba udzie lo nych in -
for ma cji o śro do wi sku suk ce syw nie ro śnie – w sto sun -
ku do 2010 ro ku na stą pił wzrost o 93%.

Wykres 9.1. Udostępnianie informacji o środowisku
przez WIOŚ we Wrocławiu w latach 2010–2015
(źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Wykres 9.2. Liczba materiałów opracowanych przez WIOŚ oraz udzielonych wywiadów (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)



U
D

O
S

TĘ
P

N
IA

N
IE

 I
N

FO
R

M
A

C
JIPod sta wo wym za da niem WIOŚ, oprócz in for ma cji

przy go to wy wa nych na wnio sek, jest opra co wy wa nie
i udo stęp nia nie spo łe czeń stwu cy klicz nych pu bli ka cji. 

W cią gu ostatnch sze ściu lat wy ko na no 62 opra co -
wa nia, wśród któ rych znaj du ją się co rocz ne ra por ty
o sta nie śro do wi ska wo je wódz twa dol no ślą skie go oraz
szcze gó ło we opra co wa nia te ma tycz ne do ty czą ce po -
szcze gól nych kom po nen tów śro do wi ska. 

Co kil ka lat opra co wy wa ny jest fol der Stan śro do wi -
ska Dol ne go Ślą ska, bę dą cy „pi guł ką” wie dzy na ten te -
mat, któ ry jest na pi sa ny ję zy kiem przy stęp nym dla
osób nie bę dą cych spe cja li sta mi w dzie dzi nie śro do wi -
ska. Pierw szy zo stał wy da ny w 2002 r., ko lej ny
w 2014 r. i są one do stęp ne rów nież w ję zy ku an giel -
skim i nie miec kim (2002 r.).

Od bior ca mi ra por tów o sta nie śro do wi ska wo je -
wódz twa dol no ślą skie go są urzę dy ad mi ni stra cji rzą do -
wej i sa mo rzą do wej, wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska, bi blio te ki, po sło wie i se na to ro wie, uczel nie
wyż sze, szko ły pod sta wo we i śred nie, nad le śnic twa
i za rzą dza ją cy par ka mi kra jo bra zo wy mi, nie któ re za kła -
dy i biu ra pro jek to we oraz oso by fi zycz ne. 

Wraz z roz wo jem in ter ne tu i tech nik mo bil nych
umiesz cza nie in for ma cji na stro nach in ter ne to wych od -
gry wa co raz więk szą ro lę w roz po wszech nia niu i pro pa -
go wa niu wie dzy na te mat śro do wi ska. 

Więk szość ma te ria łów opra co wa nych przez WIOŚ
we Wro cła wiu jest do stęp na na stro nie in ter ne to wej
WIOŚ: www.wroc law.pios.gov.pl, któ ra od stycz nia
2013 r. funk cjo nu je w no wej for mie gra ficz nej. 

Moż na tu zna leźć kra jo we oraz wo je wódz kie pro gra -
my Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska. Oprócz ra -
por tów (wy da wa nych od 1999 r. rów nież w wer sji elek -
tro nicz nej) i fol de rów, na stro nie za miesz cza ne są opra -
co wa nia po szcze gól nych kom po nen tów ba da nych
w ra mach PMŚ w da nym ro ku ka len da rzo wym (po wie -
trze – kla sy fi ka cja stref wo je wódz twa oraz opra co wa nie
wy ni ków, wo dy po wierzch nio we i pod ziem ne – oce na
ja ko ści, gle by, ha łas, po la elek tro ma gne tycz ne – opra -
co wa nia wy ni ków) oraz opra co wa nia wy ko ny wa ne co
kil ka lat (po wie trze – oce na 5-let nia, wy ko ny wa na co 5
lat na po trze by usta le nia spo so bu pro wa dze nia mo ni to -
rin gu i oce ny ja ko ści po wie trza w kolejnych latach).

W dzia le „Mo ni to ring Śro do wi ska” moż na zna leźć
ma py in te rak tyw ne, któ re umoż li wia ją wy świe tle nie in -
for ma cji do ty czą cych da ne go punk tu po mia ro wo -kon -
tro l ne go, włą cza nie i wy łą cza nie do stęp nych warstw dla
uzy ska nia po żą da ne go przez użyt kow ni ka ob ra zu wy -
świe tla nych da nych, np. w da nym ukła dzie ad mi ni stra -
cyj nym. Po nad to do stęp ne jest ska lo wa nie wi do ku ma -
py dla uzy ska nia więk szej przej rzy sto ści wy bra ne go ob -
sza ru oraz po mia ru od le gło ści i po wierzch ni na ma pie.

Rysunek 9.1. Informacje na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu (źródło: www.wroclaw.pios.gov.pl)

http://www.wroclaw.pios.gov.pl
http://www.wroclaw.pios.gov.pl
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JIRysunek 9.2. Interaktywna mapa jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego

(źródło: www.wroclaw.pios.gov.pl)

Rysunek 9.3. Strona internetowa z wynikami pomiarów jakości powietrza ze stacji WIOŚ we Wrocławiu 
(źródło: powietrze.wroclaw.pios.gov.pl)

http://www.wroclaw.pios.gov.pl
http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl
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ma te ria łów pu bli ko wa nych w ra mach „Bi blio te ki Mo ni -
to rin gu Śro do wi ska” (BMŚ) (ak tu al nie 1060 po zy cji).
Są to przede wszyst kim ra por ty o sta nie śro do wi ska
w Pol sce i ra por ty wo je wódz kie oraz oce ny ja ko ści po -
szcze gól nych kom po nen tów śro do wi ska, wy tycz ne
i wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce ba dań ja ko ści śro -
do wi ska, mo no gra fie te ma tycz ne zwią za ne z ba da niem
śro do wi ska i mo ni to ro wa niem źró deł za nie czysz czeń,
ma te ria ły kon fe ren cyj ne i se mi na ryj ne. Po zy cje te są
do stęp ne w sie dzi bie WIOŚ.

WIOŚ we Wro cła wiu udo stęp nia w try bie on -li ne pod
ad re sem po wie trze.wroc law.pios.gov.pl wy ni ki cią głych
po mia rów z au to ma tycz nych sta cji mo ni to rin gu za nie -
czysz czeń po wie trza funk cjo nu ją cych w ra mach PMŚ.

Do dat ko wo wy ni ki po mia rów ja ko ści po wie trza ze
sta cji au to ma tycz nych pre zen to wa ne są na por ta lu gmi -
ny Wro cław (www.wroc law.pl) oraz w ser wi sach in ter -
ne to wych Je le niej Gó ry (je le nia go ra.pl) i Po lko wic
(www.eko lo gia.po lko wi ce.eu).

Po nad to w przy pad ku wy stą pie nia prze kro czeń po -
zio mów in for mo wa nia i po zio mów alar mo wych na stro -
nie uka zu ją się ko mu ni ka ty na ten te mat.

Na na szej stro nie moż na do wie dzieć się tak że
o udzia le WIOŚ we Wro cła wiu wraz z Uni wer sy te tem
Wro cław skim w re ali za cji pro jek tu pn. Sys tem pro gnoz
stę żeń za nie czysz czeń po wie trza i wa run ków bio me te -
oro lo gicz nych ja ko ele ment ja ko ści ży cia LIFE-APIS/PL,
któ re go ce lem jest stwo rze nie sys te mu do star cza ją ce go
in for ma cji o za gro że niach zwią za nych z za nie czysz cze -
nia mi po wie trza i nie ko rzyst ny mi wa run ka mi bio me teo -
-ro lo gicz ny mi dla Dol ne go Ślą ska. Jed nym z głów nych
ce lów jest wy ko ny wa nie krót ko ter mi no wych pro gnoz
stę żeń za nie czysz czeń po wie trza.

Na stro nie in ter ne to wej WIOŚ znaj du je się też za -
kład ka Pro gno zy dla ozo nu, w któ rej za miesz czo no lin -
ki do pro gnoz krót ko ter mi no wych te go za nie czysz cze -
nia dla wo je wódz twa dol no ślą skie go, pu bli ko wa nych na
por ta lu GIOŚ do ty czą cym ja ko ści po wie trza w okre sie
od 1 kwiet nia do 30 wrze śnia. 

Rysunek 9.4. Strona internetowa gminy Wrocław 
(źródło: www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-
powietrza-we-wroclawiu)

Rysunek 9.5. Strona internetowa projektu LIFE-APIS/PL (źródło: life-apis.meteo.uni.wroc.pl)

http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza-we-wroclawiu
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza-we-wroclawiu
http://www.wroclaw.pl
http://jeleniagora.pl
http://www.ekologia.polkowice.eu
http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl
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JIOd koń ca ubie głe go ro ku do stęp na jest, opra co wa -

na przez Głów ny In spek to rat Ochro ny Śro do wi ska, apli -
ka cja na te le fo ny Ja kość po wie trza w Pol sce, in for mu -
ją ca o sta nie po wie trza w naj bliż szej oko li cy. Po za in sta -
lo wa niu apli ka cji w swo im te le fo nie moż na po brać da -
ne po cho dzą ce bez po śred nio z oko ło 140 au to ma tycz -
nych sta cji po mia ro wych Pań stwo we go Mo ni to rin gu
Śro do wi ska roz miesz czo nych na te re nie ca łe go kra ju,
w tym na te re nie Dol ne go Ślą ska.

In ne for my pre zen ta cji in for ma cji 
o śro do wi sku

Pra cow ni cy WIOŚ od wie lu już lat bio rą udział w po -
sie dze niach grup ro bo czych Sej mi ku Wo je wodz twa
Dol no ślą skie go (Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej), za rzą dów i rad po wia tów, ko mi sji ds.
śro do wi ska or ga nów sa mo rzą do wych (np. Urzę du Mia -
sta Wro cła wia, Le gni cy, Wał brzy cha, Je le niej Gó ry, Bo -
le sław ca). Na za pro sze nie uczel ni (Po li tech ni ka Wro -
cław ska, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Uni wer stet Wro -
cław ski, Uni wer sy tet Eko no micz ny, Uni wer sy tet III Wie -
ku), śred nich i pod sta wo wych przed sta wia ją in for ma cję
na te mat ba dań mo ni to rin go wych, ja ko ści śro do wi ska
i pro ble mów śro do wi sko wych wy stę pu ją cych na Dol -
nym Ślą sku.

Przed sta wi ci le In spek to ra tu bio rą czyn ny udział
w im pre zach re gio nal nych (np. Dol no ślą ski Fe sti wal
Na uki, se mi na rium pod su mo wu ją ce re ali za cję pro jek tu
Re kul ty wa cja dol no ślą skich skła do wisk od pa dów ko -
mu nal nych) oraz ogól no pol skich (XXII Ogól no pol skie
Warsz ta ty Ben to lo gicz ne, kon fe ren cja Czym od dy cha -
my? Mia sta ni sko emi syj ne, se mi na rium Kosz ty smo -
gu), pre zen tu jąc wy bra ne za gad nie nia do ty czą ce sta nu
śro do wi ska, dzia ła no ści kon tro l nej i ba daw czej WIOŚ. 

W związ ku z ob cho da mi Mię dzy na ro do we go Ro ku
Gleb na se mi na rium zor ga ni zo wa nym przez Od dział
Dol no ślą ski Pol skie go To wa rzy stwa Gle bo znaw cze go
we Wro cła wiu przed sta wi ciel WIOŚ wy gło sił re fe rat po -
świę co ny zmia nom w prze pi sach do ty czą cych oce ny
za nie czysz cze nia gleb oraz mo ni to rin gu i re me dia cji
gleb. W grud niu 2015 r. WIOŚ zor ga ni zowł se sję Mo ni -
to ring gleb a zmia ny w ochro nie po wierzch ni zie mi
w no wym POŚ dla pra cow ni ków In spek to ra tu i Okrę go -
we go Urzę du Gór ni cze go we Wro cła wiu. 

W ra mach ogól no pol skiej kam pa nii na te mat ochro -
ny po wie trza TworzyMY at mos fe rę zor ga ni zo wa nej
przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska w WIOŚ przy go tow no
spo tka nie in for ma cyj ne dla me diów Dol ne go Ślą ska.

WIOŚ we Wro cła wiu był rów nież jed nym ze współ -
or ga ni za to rów kon fe ren cji Ja kość po wie trza a zdro wie,
na któ rej przed sta wił za gad nie nia zwią za ne z ja ko ścią
po wie trza, sys te mem mo ni to rin gu ja ko ści po wie trza
oraz sys te mem in for mo wa nia o ja ko ści po wie trza.
W grud niu 2015 r. od by ły się rów nież warsz ta ty in for -
ma cyj no -szko le nio we dla gmin Wie dza o emi sji za nie -
czysz czeń ja ko ele ment stra te gii ochro ny po wie trza
w gmi nach. Zo sta ły one zor ga ni zo wa ne w ce lu przy bli -
że nia uczest ni kom spo so bu in wen ta ry za cji emi sji za nie -

czysz czeń at mos fe rycz nych na po zio mie gmin, po ka za -
nia jak wy ko rzy sty wa na jest in wen ta ry za cja emi sji na
po trze by oce ny ja ko ści po wie trza w ska li lo kal nej
i przed sta wie nia moż li wo ści wy ko rzy sta nia pro gnoz ja -
ko ści po wie trza na po trze by władz sa mo rzą do wych
i spo łe czeń stwa.

Spe cja li ści WIOŚ czyn nie uczest ni czą rów nież w po -
sie dze niach mię dzy na ro do wych grup ro bo czych: Pol -
sko -Nie miec kiej Gru py Ro bo czej ds. ochro ny wód gra -
nicz nych (Gru pa W2), Pol sko -Cze skiej Wspól nej Gru py
Ro bo czej ds. ochro ny wód gra nicz nych przed za nie -
czysz cze niem (Gru pa OPZ), Gru py Ro bo czej „Mo ni to -
ring” (GM) oraz Gru py Ro bo czej „Za nie czysz cze nia
awa ryj ne” (G3) przy Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Ochro ny
Od ry przez Za nie czysz cze niem (MKOOpZ), Dol no ślą -
sko -Sak soń skiej Gru py Ro bo czej, oma wia jąc bie żą ce
za gad nie nia, któ re zgła sza ją na si są sie dzi, oraz pre zen -
tu jąc i ana li zu jąc da ne z mo ni to rin gu śro do wi ska.

Upo wszech nia nie in for ma cji o śro do wi sku pro wa dzo -
ne jest przez WIOŚ we Wro cła wiu na wie le spo so bów
w ce lu do tar cia do jak naj szer sze go gro na od bior ców
i po sze rze nia świa do mo ści eko lo gicz nej miesz kań ców
Dol ne go Ślą ska, wspo ma ga jąc tym sa mym wła dze pu -
blicz ne na róż nych szcze blach za rzą dza nia śro do wi skiem.

Rysunek 9.6. Aplikacja mobilna Jakość powietrza
w Polsce (źródło: GIOŚ)
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