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W ramach konsultacji społecznych projektu Krajowego Planu Wdrażania Konwencji 
Sztokho lmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Srodowiska w Zielonej Górze wnosi poniższe spostrzeżenia: 

W chwili obecnej dane dotyczące,  poziomów substancji o charakterze trwałych 
zanieczyszczeń organicznych (TZO)  objętych Konwencją Sztokholmską w poszczególnych 
komponentach środowiska pozyskiwane są z badań realizowanych w ramach Państwowego 
Monitoringu Srodowiska. Wyniki gromadzone są w Głównym Inspekto racie Ochrony 
Srodowiska, a pobór prób i badania analityczne wykonywane są przez laboratoria 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Zakładana obecnie w projekcie (Tabela 
XIV.  Stałe koszty wdrożenia Konwencji Sztokholmskiej) kwota 500 tys. zł rocznie na 
monitoring stanu zanieczyszczenia środowiska TZO  wydaje się, przy szacunkowym 
przeliczeniu wysokospecjalistycznych  
chromatograficznych, zbyt mała. 

kosztów badań przy użyciu technik 

Proponowane rozwiązanie wskazujące, że koszty realizacji przekraczające wykazane 
w tabeli niezbędne do realizacji zadań będą finansowane z funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej lub jeśli to będzie możliwe, funduszy Unii Europejskiej, nie daje 
gwarancji pozyskania tych środków. Od kilku lat wnioski składane przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Zielonej Górze o środki, na wykonywanie zwiększających się z roku na rok 
zdam.  Państwowego Monitoringu Srodowiska, nie są zaspokajane w całości tj. w kwotach 
pokrywających potrzeby inspektoratu w tym zakresie. 
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