−

dostarczać

informacje

dla

potrzeb

opracowywania

planów

zagospodarowania

przestrzennego, wykonywania ocen oddziaływania na środowisko oraz prac studialnych
i prognostycznych,
− określać wpływ źródeł zanieczyszczenia na jakość środowiska,
− dostarczać informacje o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska, lokalizacji
potencjalnych zagrożeń,
− informować społeczeństwo o zagrożeniach ekologicznych.
Realizacja

zadań

określonych

w

Programie

Państwowego

Monitoringu

Środowiska Województwa Łódzkiego w pełnym zakresie uzależniona będzie od
dostępności środków finansowych przeznaczonych na to zadanie zarówno z budżetu jak
i z funduszy celowych, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Informacje

wytworzone

w

ramach

Państwowego

Monitoringu

Środowiska

Województwa Łódzkiego, dotyczące poszczególnych komponentów środowiska dostarczą
materiału statystycznego do realizacji cyklu opracowań tematycznych, aktualizacji strony
internetowej WIOŚ a także kolejnego wydania raportu o stanie środowiska w województwie
łódzkim.

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących
wynikiem pomiarów i ocen jego stanu jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji
będących głównie wynikiem działalności człowieka. W oparciu o wytworzone i zgromadzone
dane o stanie środowiska wykonywane będą oceny poszczególnych komponentów jak
i zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe wiążące
istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan i mającymi swoje źródło w
społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Oceny te będą także uwzględniać ocenę
skuteczności podejmowanych działań naprawczych i zapobiegawczych.
Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.)
koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
Na poziomie krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, który jest również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb
Państwowego Monitoringu Środowiska.
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Na poziomie województwa zadania Państwowego Monitoringu Środowiska wykonuje
wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej
w województwie (art. 3 i art. 5 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).
W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki zobowiązane do tego na
mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, służby, zarządzający
drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, jak również instytuty naukowo-badawcze
wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. Strukturę organizacyjną PMŚ przedstawiono
na rys. 2.1.
Państwowy Monitoring Środowiska Województwa Łódzkiego swoją strukturą
odpowiada Państwowemu Monitoringowi Środowiska, stanowiąc tym samym źródło
informacji o środowisku będących wynikiem pomiarów i ocen jego stanu jak i analizą
wpływu różnych czynników, w tym presji wynikających z działalności człowieka.
Rys. 2.1. Struktura organizacyjna PMŚ
Minister Środowiska
(zatwierdza programy PMŚ)

Główny Inspektor
Ochrony Środowiska
(nadzoruje i koordynuje realizację zadań PMŚ,
realizuje zadania na poziomie krajowym)

Instytuty naukowobadawcze i uczelnie

Wojewodowie
organy
administracji
publicznej

służby
i inspekcje
instytuty
naukowobadawcze,
uczelnie

Wojewódzcy Inspektorzy
Ochrony Środowiska
(realizują zadania na poziomie
wojewódzkim i lokalnym )

prowadzący
instalacje lub/i
urządzenia
zarządzający
drogami,
lotniskami,
portami oraz
koleją

przepływ informacji wytwarzanych w ramach
PMŚ
nadzór nad realizacją zadań PMŚ
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