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We współczesnym świecie jednym z ważniejszych czynników wpływających
na jakość życia są warunki naturalne otoczenia. Czystość wód, powietrza i gleby,
hałas oraz oddziaływanie pól elektromagnetycznych w dużym stopniu wpływają na
samopoczucie i zdrowie obywateli. Dokładna i obiektywna ocena tych różnorodnych
elementów pozwala na wiarygodne określenie stanu środowiska.
Wiedzę o stanie środowiska naszego województwa w roku 2013 uzyskano
przez wykonanie ok. 55 tys. pomiarów i analiz oraz przeprowadzenie ponad 2600
kontroli podmiotów gospodarczo korzystających z zasobów środowiska. Syntezę
zdobytych w ten sposób informacji połączoną z doświadczeniami ubiegłych lat
przedstawiamy w postaci Raportu środowiska województwa lubelskiego. Mamy
nadzieję, że będzie to materiał pomocny w planowaniu przestrzennym, a ponadto
mieszkańcom regionu dostarczy szerokiej i rzetelnej wiedzy o naszym wspólnym
środowisku.
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Podział administracyjny woj. lubelskiego (źródło: GUS)
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Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych w 2013 r. o łącznej
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Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacjach przetwarzania
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Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego
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roku (źródło: GIOŚ)
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