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Wydaje się, że dynamika zmian stanu środowiska to głów-
nie wpływ antropopresji. Nic mylnego. Jak wygląda i jak od-
bieramy swoje najbliższe otoczenie ma wpływ wiele czynników, 
łącznie z sugestiami, jakie niosą przekazy medialne. Nieza-
leżnie jednak od subiektywnych ocen niezbędna jest rzetelna, 
specjalistyczna wiedza nie tylko o aktualnym stanie poszczegól-
nych parametrów czy wskaźników, ale również o tendencjach 
zmian, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym i o ich 
przyczynach. W oparciu o taką wiedzę powinny być prowa-
dzone prace studialne, kształtowane programy naprawcze oraz 
podejmowane decyzje inwestycyjne, niezależnie od tego, czy dedy-
kowane są one wprost i tylko ochronie  środowiska.

Takie warunki z założenia winien spełniać Państwowy 
Monitoring Środowiska, wzmocniony monitoringiem regional-
nym, który na obszarze województwa łódzkiego w 2010 r. re-
alizowany był w ramach:
•	 monitoringu operacyjnego wód w 63 punktach pomiaro-

wo-kontrolnych na rzekach i 7 na zbiornikach wodnych,
• monitoringu badawczego w 4 punktach na rzekach,
• monitoringu krajowego wód podziemnych w 40 stud-

niach,
• monitoringu zanieczyszczeń w powietrzu w 9 stacjach 

automatycznych,12 manualnych, 256 punktach z pasyw-
nym poborem próbek,

• monitoringu hałasu komunikacyjnego w 10 punktach,
• monitoringu promieniowania elektromagnetycznego w 45 

punktach.
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) określony został 

pierwotnie ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z 1991 r. 
w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środo-
wiska. Następnie ustawa Prawo ochrony środowiska podniosła 
znaczenie PMŚ jako systemu obejmującego, oprócz oceny stanu 
środowiska, również  prognozę jego zmian oraz nałożyła obo-
wiązki dotyczące gromadzenia, przetwarzania i rozpowszech-
niania danych o środowisku. Dziś, kiedy przygotowujemy ra-
port o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 r. 
mija 20 lat realizacji zadań PMŚ, a włączając przepisy Prawa 
ochrony środowiska, 10 lat. Stosujemy nowocześniejsze metody-
ki badawcze, dokładniejsze narzędzia pomiarowe, wzbogaca-
my  prognozy informatycznymi technikami modelowania.

Czy na przestrzeni tych lat coś się zmieniło w postrzeganiu 
potrzeby realizacji monitoringu środowiska? Czy wzrosła ranga 
monitoringu jako podstawy działań prewencyjnych w samym 
środowisku i korzystającej z tego środowiska gospodarce? Czy 
warto ponosić koszty monitoringu, prowadzonego w ramach 
PMŚ przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a na poziomie lo-
kalnym  przez zobowiązanego do tego prowadzącego instalację? 
Z całą pewnością tak, choć nie widać tego jeszcze w plano-
waniu odpowiednich wydatków, które w przypadku wydatków 
budżetowych w znacznym stopniu muszą być ciągle wspomaga-
ne środkami funduszy ochrony środowiska.

 Ze zrozumieniem jako społeczeństwo podchodzimy do glo-
balnego ocieplenia, utożsamianego z emisją gazów cieplarnia-
nych do atmosfery, zanieczyszczenia rakotwórczym azbestem,  
zwiększonego natężenia promieniowania UV na skutek zubo-
żenia warstwy ozonowej w atmosferze, wpływu biogenów na 
stan czystości wód, pogorszenia stanu zdrowotnego drzewosta-
nów, na co ma wpływ emisja dwutlenku siarki, czy sytuacji 
smogowych, wynikających z koncentracji zanieczyszczeń pyło-
wych, głównie z tzw. niskiej emisji, w określonych stanach pogo-
dowych. Ale czy gotowi jesteśmy ponieść zwiększone koszty spo-
łeczne monitorowania tych zjawisk w środowisku? Rozumiemy 
potrzebę monitorowania stanu naszego zdrowia, pomagającego 
utrzymać dobrą kondycję. Ale czy dostrzegamy potrzebę dosta-
tecznego monitorowania stanu środowiska, w którym żyjemy i 
którego parametry mają istotne znaczenie dla naszego zdrowia 
i zdrowia przyszłych pokoleń?

Nie bójmy się planować większych środków na PMŚ, bo 
w rachunku ciągnionym, którego definicja z grubsza oznacza, 
że do skutków  pewnych decyzji należy doliczyć skutki konse-
kwencji, będzie się to opłacało. Środowisko odwdzięczy nam 
się czystszym powietrzem, wodą spełniającą normy zanieczysz-
czeń, lepszym klimatem akustycznym. W konsekwencji ograni-
czymy wpływ zanieczyszczeń cywilizacyjnych, mających istotne 
znaczenie dla naszego zdrowia i komfortu życia. Należy się to 
nam i środowisku w rocznicę utworzenia Państwowego Moni-
toringu Środowiska.

W tym roku po raz pierwszy raport o stanie środowiska wo-
jewództwa łódzkiego zaprezentowany będzie również na płycie 
CD. Wersja ta wzbogacona jest o skonfigurowane dane, któ-
re w wersji papierowej nie są prezentowane, głównie z uwagi 
na obszerność. Wypełniając lukę, powstałą w związku ze stop-
niową rezygnacją z opracowań dedykowanych jednostkom sa-
morządowym, nośnik zawiera zestawienia tabelaryczne i pre-
zentacje graficzne stanu komponentów środowiska, obejmujące 
obszar powiatu. Natomiast dociekliwego czytelnika zaintere-
sują z pewnością wyniki z punktów pomiarowo-kontrolnych, 
które, jeśli nie znajdą się na płycie, można będzie znaleźć na 
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Łodzi.

Życzę przyjemnej lektury.

   Łódzki Wojewódzki 
            Inspektor Ochrony Środowiska

             Piotr Maks

Szanowni Państwo
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