
 

I.  WSTĘP 
Preface 

Po raz kolejny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie dokonano podsu-
mowania wyników badań i pomiarów środowiska, realizowanych w ramach Państwowego Monitorin-
gu Środowiska (PMŚ).  

Głównym elementem składowym PMŚ są wojewódzkie systemy monitoringu środowiska. Dane z tych 
systemów są podstawą opracowywania wojewódzkich raportów o stanie środowiska.  
Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki administracji rządowej 
i samorządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem, a także do celów monitorowania 
skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska na wszystkich po-
ziomach zarządzania. W ramach PMŚ pozyskiwane są informacje niezbędne do realizacji międzyna-
rodowych zobowiązań Polski.  

Nowe akty prawne kładą duży nacisk między innymi na powszechny dostęp do informacji 
o środowisku. Administracja publiczna jest zobowiązana do udostępniania informacji o środowisku, 
a wydanie niniejszego raportu jest wypełnieniem tego obowiązku. 

W prezentowanym raporcie, obejmującym 2008 i 2009 r., zawarte zostały oceny stanu poszczególnych 
elementów środowiska: wód powierzchniowych – rzek, jezior, wód przybrzeżnych i przejściowych, wód 
podziemnych, powietrza, klimatu akustycznego oraz poziomów pól elektromagnetycznych, a także za-
gadnienia związane z gospodarowaniem odpadami. Raport ten zawiera dane porównawcze z wielolecia, 
co pozwala ocenić kierunki zmian, jakie zachodzą w regionie.  

W poszczególnych rozdziałach raportu, przy prezentacji zagadnień, tam gdzie było to możliwe, został 
zastosowany następujący schemat: presja – stan – przeciwdziałania. W ramach presji omówiono źró-
dła zanieczyszczeń oraz przedstawiono informacje dotyczące emisji. Stan odpowiada informacjom na 
temat jakości środowiska, opisowi zachodzących zmian i zauważalnych trendów. Przeciwdziałania na-
tomiast, to inicjatywy, które obejmują zarówno działania legislacyjne, jak i techniczne zmierzające do 
poprawy stanu jakości środowiska. Jako przykład takich przeciwdziałań należy tu wymienić opraco-
wywane przez Marszałka Województwa programy ochrony powietrza, mające na celu przywrócenie 
standardów jakości powietrza na obszarach stref w województwie, gdzie standardy te zostały przekro-
czone.  

W raporcie zostały zamieszczone informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego dotyczące opracowanych programów ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł ener-
gii, a także informacje opracowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie 
oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przedsta-
wiające podejmowane przez te instytucje w 2008 i 2009 r. działania na rzecz ochrony środowiska 
w regionie.  

Przekazując ten raport liczymy, że analogicznie jak raporty poprzednie, będzie on pełnił ważną rolę 
edukacyjną. Udostępnienie szerokiej wiedzy na temat stanu środowiska, procesów w nim zachodzą-
cych oraz skutków działań człowieka może przyczynić się do uświadomienia potrzeby zmiany sposo-
bu korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego. 

Wykonanie pełnego zakresu planowanych badań i pomiarów stanu środowiska, jak również przygo-
towanie tego raportu było możliwe dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej www.wios.szczecin.pl 
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