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1. Wstęp 

 

Niniejsze opracowanie zawiera podsumowanie wyników rocznej oceny jakości 

powietrza w strefach w Polsce za 2014 rok, przygotowane na podstawie rezultatów ocen 

przeprowadzonych w poszczególnych województwach przez wojewódzkie inspektoraty 

ochrony środowiska.  

Prowadzenie rocznych ocen jakości powietrza w strefach jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy - Prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi 

zmianami. Zgodnie z art. 89 ustawy –Poś, wojewódzki inspektor ochrony środowiska każdego 

roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, 

a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych 

kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są przekazywane zarządowi województwa 

oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który na ich podstawie dokonuje zbiorczej 

oceny jakości powietrza w skali kraju, a także przekazuje je w postaci raportów do Komisji 

Europejskiej. 

Wartości kryterialne, stanowiące podstawę do klasyfikacji stref w ocenie rocznej 

dla poszczególnych zanieczyszczeń, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Ocena za 2014 rok wykonana w oparciu o kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia, 

dotyczyła 12 substancji. Ocena pod kątem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

obejmowała 3 zanieczyszczenia.  

W ocenie uwzględniono podział kraju na strefy określony w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmowała 46 stref: aglomeracje, strefy - miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców oraz strefy - pozostałe części województw. Oceny w oparciu 

o kryteria dotyczące ochrony roślin dokonano dla 16 stref (z oceny wyłączone są strefy-

aglomeracje i strefy-miasta).  

Ocena została wykonana zgodnie z "Wytycznymi do wykonania rocznej oceny jakości 

powietrza w strefach za 2014 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska 

na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE" opracowanymi w 2014 roku.  

 

W pierwszym rozdziale niniejszego opracowania podano podstawowe informacje 

na temat oceny rocznej: uwzględnianych w niej obszarów i zanieczyszczeń; zasad klasyfikacji 

stref obowiązujących w ocenie i działań wynikających z zaliczenia strefy do określonej klasy; 

potencjalnych przyczyn wystąpienia przekroczeń kryterialnych wartości stężeń 

zanieczyszczeń, metod stosowanych w ocenie - w zakresie niezbędnym do właściwej 

interpretacji wyników oceny. Podano również informacje na temat stref uwzględnionych 

w ocenie. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono rezultaty oceny jakości powietrza za 2014 rok 

w skali kraju - przeprowadzonej z uwzględnieniem kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 

i do ochrony roślin. 

W rozdziałach dotyczących poszczególnych zanieczyszczeń podano kryteria 

obowiązujące w ocenie i omówiono wyniki klasyfikacji stref dla danego zanieczyszczenia, 

z uwzględnieniem każdego parametru-kryterium określonego dla tego zanieczyszczenia. 
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Przedstawiono także informacje na temat metod wykorzystanych w ocenie. Dokonano 

przeglądu przyczyn przekroczeń wartości kryterialnych dla określonych zanieczyszczeń. 

W rozdziałach łączących wyniki ocen za 2014 rok dokonanych pod kątem ochrony 

zdrowia ludzi dla wszystkich substancji oraz (oddzielnie) pod kątem ochrony roślin, 

przedstawiono informacje na temat liczby stref w poszczególnych klasach dla wszystkich 

zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie. Szczególną uwagę zwrócono na strefy zaliczone 

do klasy C (strefy, na terenie których miało miejsce przekroczenie określonych wartości 

kryterialnych dla jednego lub kilku zanieczyszczeń) i na przekroczenia wartości normatywnych 

stężeń w tych strefach. 

 

Obok informacji stanowiących podsumowanie wyników oceny w skali kraju, 

z uwzględnieniem województw, opracowanie zawiera także informacje na temat rezultatów 

oceny w poszczególnych strefach – przedstawione w Załącznikach A-D.  

Zestawiono w nich wyniki oceny dokonywanej dla poszczególnych zanieczyszczeń pod 

kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin, dla wszystkich stref podlegających ocenie, metody 

wskazane jako podstawa oceny w strefach, a także informacje dotyczące przekroczeń wartości 

kryterialnych w strefach zakwalifikowanych do klasy C. 

 

Analizując wyniki rocznej oceny jakości powietrza w strefach w Polsce, w tym 

przedstawione w niniejszej pracy, należy pamiętać, że klasa strefy jest określana na 

podstawie stężeń występujących w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych 

daną substancją. Zaliczenie strefy do klasy C lub B wynika z wystąpienia przekroczeń 

odpowiedniej wartości kryterialnej stężeń substancji na określonym, z reguły dość 

ograniczonym, obszarze strefy i nie powinno być utożsamiane ze złą oceną jakości 

powietrza na terenie całej strefy. 
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2. Informacje ogólne 

 

2.1. Podstawowe informacje na temat rocznej oceny jakości powietrza  

 

Roczna ocena jakości powietrza wykonywana jest w odniesieniu do substancji, 

dla których w prawie krajowym i w dyrektywach UE określono wartości normatywne stężeń 

w powietrzu (poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowego). 

Ocena prowadzona jest z uwzględnieniem kryteriów określonych ze względu na: 

 ochronę zdrowia ludzi, 

 ochronę roślin. 

 

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia ludzi uwzględnia się 12 substancji: 

 dwutlenek siarki SO2, 

 dwutlenek azotu NO2, 

 tlenek węgla CO, 

 benzen C6H6, 

 ozon O3, 

 pył PM10, 

 ołów Pb w PM10, 

 arsen As w PM10, 

 kadm Cd w PM10, 

 nikiel Ni w PM10, 

 benzo(a)piren B(a)P w pyle PM10, 

 pył PM2,5. 

 

Oceny prowadzone pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

odnoszą się do 3 substancji: 

 dwutlenku siarki SO2, 

 tlenków azotu NOx, 

 ozonu O3. 

 

Podstawę oceny za 2014 rok, wykonanej w roku 2015, stanowiły kryteria określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 18 września 2012 r. poz. 1031). Dla wszystkich 

zanieczyszczeń są one zgodne z określonymi w dyrektywach 2008/50/WE i 2004/107/WE.  

 Kryteria obowiązujące w ocenie za rok 2014 dla poszczególnych zanieczyszczeń 

zamieszczono w rozdziałach opracowania przedstawiających wyniki oceny rocznej dla tych 

zanieczyszczeń. 

 

Roczne oceny jakości powietrza obejmują terytorialnie obszar strefy. Informacje na temat 

stref uwzględnionych w ocenie za 2014 rok przedstawiono w rozdziale 2.6. 
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 Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w wyniku rocznej oceny jakości 

powietrza, odrębnie dla każdej substancji, dokonuje się klasyfikacji stref, w których poziom 

substancji: 

 przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, 

 przekracza poziom dopuszczalny lecz nie przekracza poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji, 

 nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 

 przekracza poziom docelowy, 

 nie przekracza poziomu docelowego, 

 przekracza poziom celu długoterminowego (dla ozonu), 

 nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

 

Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza w strefie jest określenie klasy strefy dla 

zanieczyszczenia, stwierdzenie ewentualnego wystąpienia przekroczeń wartości 

normatywnych w ocenianym roku oraz scharakteryzowanie zaistniałych sytuacji 

przekroczeń. 

 

 Przy porównywaniu parametrów wyznaczonych na podstawie pomiarów stężeń 

z wartościami normatywnymi, w tym na potrzeby określenia klasy strefy w ocenie rocznej, 

stosowane są zasady zaokrąglania wyników określone w wytycznych KE do decyzji 

2011/850/UE, opisane w "Wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza 

w strefach za 2014 rok …" (GIOŚ, 2014). 

 Parametry statystyczne określane na podstawie serii wyników pomiarów stężeń 

zanieczyszczenia oblicza się w oparciu o dane niezaokrąglone (wartości stężeń uzyskane 

z pomiarów, z pełną dostępną liczbą miejsc po przecinku). Zaokrąglenia dokonuje się tylko raz, 

na ostatnim etapie obliczeń, dla finalnie obliczonej wartości rozważanego parametru 

statystycznego, która będzie porównana z odpowiednią wartością kryterialną.  

 Do porównania określonych parametrów z wartościami kryterialnymi w rocznych 

ocenach jakości powietrza przyjmuje się taką samą dokładność parametru (liczbę miejsc 

po przecinku) z jaką zapisano odpowiednią wartość normatywną (poziom dopuszczalny, 

docelowy lub celu długoterminowego) w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu. Z wyjątkiem ołowiu, normowane stężenia pozostałych zanieczyszczeń 

są określone z dokładnością do jedności (są liczbami całkowitymi, przy odpowiednich 

jednostkach stężenia).  

  

Podana zasada zaokrąglania wyników ma zastosowanie jedynie do porównania 

określonego stężenia (parametru) z odpowiednią wartością normatywną, w celu oceny 

dotrzymania lub przekroczenia tej wartości na określonym stanowisku pomiarowym. Zasady 

tej nie stosuje się do innych celów. Wartości parametrów statystycznych, obliczanych w oparciu 

o wyniki pomiarów, wykorzystywane w analizach prowadzonych na potrzeby ocen jakości 

powietrza, prezentowane w raportach, w tym w Załączniku D do niniejszego raportu, podawane 

są z dokładnością wynikającą z potrzeb (zależną od uzyskiwanych stężeń). 
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2.2. Zasady klasyfikacji stref 

 

Klasyfikacja stref prowadzona jest odrębnie dla dwóch grup kryteriów: 

- określonych w celu ochrony zdrowia ludzi: klasyfikowane są wszystkie strefy, 

- określonych w celu ochrony roślin: z klasyfikacji wyłączone są strefy-aglomeracje oraz 

strefy-miasta (zob. rozdz. 2.6). 

Klasyfikacji dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, dla każdego parametru-

kryterium znajdującego zastosowanie w strefie. 

 W przypadku zanieczyszczeń, dla których wartości normatywnych stężeń określone są 

dla dwóch parametrów, klasyfikacji dokonuje się dla każdego z nich. Zgodnie z terminologią 

stosowaną w dotychczasowych rocznych ocenach jakości powietrza, jest to poziom tzw. 

klasyfikacji według parametrów. 

 Obecnie klasyfikacja według parametrów dotyczy nielicznych substancji: SO2 , NO2 

i PM10 (ocena pod kątem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia) oraz SO2 (ocena 

pod kątem ochrony roślin). Dla wymienionych zanieczyszczeń wartościami kryterialnymi 

obowiązującymi w ocenie rocznej są poziomy dopuszczalne określone dla różnych (zwykle 

dwóch) czasów uśredniania stężeń. Klasa strefy dla wymienionych zanieczyszczeń odpowiada 

klasie mniej korzystnej z określonych w klasyfikacji wg parametrów dla danego 

zanieczyszczenia. 

 

 Według nomenklatury stosowanej w rocznych ocenach jakości powietrza w Polsce 

obejmujących lata do roku 2012 włącznie, klasę strefy dla zanieczyszczenia określano mianem 

"klasy wynikowej" Klasa strefy dla danego zanieczyszczenia odpowiadała mniej korzystnej 

spośród uzyskanych z klasyfikacji według parametrów dla tego zanieczyszczenia. 

 W obecnych ocenach rocznych, dla większości zanieczyszczeń, klasyfikacji strefy 

dokonuje się w oparciu o jedną wartość kryterialną, określoną we wspomnianym wcześniej 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu. Z tego względu, zamiast używanego we wspomnianych 

wcześniejszych raportach z oceny rocznej pojęcia "klasy wynikowej", stosowane będzie 

określenie "klasa strefy" dla danego zanieczyszczenia. Nadal używane będzie natomiast pojęcie 

klasyfikacji według parametrów. 

 

2.3. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny  

 

 Wynik oceny i klasyfikacji strefy dla danego zanieczyszczenia zależy od stężeń tego 

zanieczyszczenia występujących na terenie strefy - zwykle w rejonach o najwyższym stopniu 

zanieczyszczenia daną substancją. Uzyskany wynik przekłada się na określone wymagania 

w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione 

odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte 

standardy). 

 W klasyfikacji stref dokonywanej w Polsce na podstawie wyników oceny rocznej, strefy, 

na terenie których występują obszary o najwyższych poziomach stężeń, w których zarejestrowano 

przekroczenia, zaliczono do klasy C, natomiast strefy o niskich poziomach stężeń zaliczono 
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do klasy A. Na ich obszarze w ocenianym roku nie stwierdzono wystąpienia wartości 

normatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. 

 Powiązanie stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w wyniku rocznej oceny jakości 

powietrza, z klasami stref i wymaganymi działaniami przedstawiono w tabelach 2.3.1-2.3.4. 

 

Tabela 2.3.1. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń 

zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków, gdy dla 

zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny i nie jest określony margines tolerancji1) 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania 

A 
nie przekracza poziomu 

dopuszczalnego 2) 

— utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej 

poziomu dopuszczalnego oraz dążenie 

do utrzymania najlepszej jakość powietrza 

zgodnej ze zrównoważonym rozwojem  

C powyżej poziomu dopuszczalnego2) 

— określenie obszarów przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych  

— opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 

— kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na 

obszarach przekroczeń i prowadzenie działań 

mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej 

do poziomów dopuszczalnych 
1) Dotyczy zanieczyszczeń: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu 

PM10 oraz zawartości ołowiu Pb w pyle PM10 - ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki SO2 tlenków azotu 

NOx - ochrona roślin. 
2) Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu 

 

Tabela 2.3.2. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń 

zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla 

zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny i margines tolerancji1) 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania 

A 
nie przekracza poziomu 

dopuszczalnego 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej 

poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do 

utrzymania najlepszej jakość powietrza zgodnej 

ze zrównoważonym rozwojem 

B 

powyżej poziomu dopuszczalnego 

 lecz nie przekracza poziomu 

dopuszczalnego powiększonego 

o margines tolerancji 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego 

-  określenie przyczyn przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie 

działań w celu zmniejszenia emisji substancji 

C 
powyżej poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego oraz poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji 

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu  

1) Od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5; ocena roczna za rok 2014, której wyniki przedstawiono w niniejszym 

raporcie, jest ostatnią dla której ma zastosowanie margines tolerancji dla pyłu PM2,5 
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Tabela 2.3.3. Klasy stref i oczekiwane działania w zależności od poziomów stężeń 

zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków, gdy dla 

zanieczyszczenia jest określony poziom docelowy 1) 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Oczekiwane działania 

A 

 

nie przekracza poziomu docelowego2) 

 

Brak 

C powyżej poziomu docelowego2) 

— dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego 

substancji w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań 

technicznych i technologicznych 

— opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza, w celu osiągnięcia odpowiednich 

poziomów docelowych w powietrzu 

1) Dotyczy: ozonu O3 (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin) oraz arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, 

benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 - ochrona zdrowia ludzi.  

Poziom docelowy jest także dodatkowym parametrem uwzględnianym w rocznej ocenie jakości powietrza dla 

pyłu PM2,5. Podstawowym kryterium oceny PM2,5 jest poziom dopuszczalny.  

2) Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu 

 

Tabela 2.3.4. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu 

z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego 

Klasa strefy Poziom stężeń ozonu Oczekiwane działania 

D1 
nie przekracza poziomu celu 

długoterminowego 
brak 

D2 powyżej poziomu celu długoterminowego 
dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do roku 2020 

Na mocy art. 91 ustawy - Prawo ochrony środowiska w strefach zaliczonych do klasy C 

wymagane jest prowadzenie określonych działań, mających na celu osiągnięcie odpowiednich 

poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu (oraz pułapu stężenia 

ekspozycji dla pyłu PM2,5). Należy do nich opracowanie programu ochrony powietrza (POP), 

o ile program taki nie został opracowany wcześniej i nie jest realizowany w odniesieniu 

do danego zanieczyszczenia i obszaru. Celem opracowania i wdrożenia POP jest zmniejszenie 

stężeń zanieczyszczeń na obszarach, na których wystąpiły przekroczenia wartości kryterialnych 

stężeń tych zanieczyszczeń. 

Jak już wspomniano, klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia 

oddzielnie, na podstawie jego stężeń występujących w rejonach, gdzie stężenia te są najwyższe 

na obszarze strefy. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C lub, dla PM2,5, klasa C lub B) 

nie oznacza zatem, że jakość powietrza nie spełnia określonych kryteriów na terenie całej 

strefy. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności prowadzenia 

intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. 

Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych 

obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń - 

włączając opracowanie programu ochrony powietrza, o ile program taki nie został 

opracowany dla danego zanieczyszczenia i obszaru. W przypadku stref, dla których 
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programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a standardy jakości powietrza są 

przekraczane, co skutkuje przypisaniem klasy C, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu. Powinien zrobić to w terminie 3 lat od dnia 

wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, 

określając w projekcie działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na 

przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. 

 

2.4. Przekroczenia wartości normatywnych stężeń, przyczyny przekroczeń 

 

Oprócz wyników klasyfikacji stref, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska listę stref zaliczonych do klasy C 

wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi tych stref. Dla każdej strefy podaje się: 

- podstawę zakwalifikowania strefy do klasy C (dla każdej substancji, w odniesieniu 

do każdego czasu uśredniania stężeń normatywnych), 

- metodę oceny, która zadecydowała o klasie strefy, oraz informacje o wykorzystanych 

metodach uzupełniających, 

- informacje dotyczące przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych stężeń 

poszczególnych zanieczyszczeń, wykorzystywane do określenia tzw. "sytuacji 

przekroczeń", w tym obszaru przekroczeń wartości normatywnych, zgodnie z 

wymaganiami raportowania wyników ocen jakości powietrza, wynikającymi z decyzji 

wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/850/UE1 oraz z wytycznych KE do tej decyzji. 

Obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczenia mogą być wyznaczane 

na podstawie pomiarów, modelowania, obiektywnego szacowania lub w oparciu o połączone 

metody.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 

z 18 września 2012 r. poz. 1034), dla każdej strefy zaliczonej do klasy C dla określonej 

substancji podaje się również informacje na temat przekroczeń odpowiednich wartości 

kryterialnych stężeń tej substancji:  

- zarejestrowanych w oparciu o pomiary, 

- określonych na podstawie innych metod oceny. 

W odniesieniu do pomiarów, jeżeli w ciągu roku na stanowisku pomiarowym zanieczyszczenia 

wystąpiły przekroczenia stężeń kryterialnych (poziomów dopuszczalnych, poziomów 

dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji lub poziomów docelowych) częściej niż 

jest to dozwolone, zestawia się wszystkie przypadki przekroczeń wartości kryterialnej (stężeń 

wyższych od tej wartości) zarejestrowane w ciągu roku na tym stanowisku. 

Przypadki przekroczeń raportuje się dla każdej substancji i stanowiska, na którym 

wystąpiły przekroczenia stężeń kryterialnych z częstością większą od dozwolonej. Lista 

przypadków przekroczeń powinna zawierać: terminy, wartości stężeń oraz przyczyny 

wystąpienia przekroczenia. Podobnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, określa się 

                                                 
1 decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającą zasady 

stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu 

wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza. 
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główną oraz pozostałe przyczyny wystąpienia sytuacji przekroczenia w strefie. Na sytuację 

przekroczenia, która zaistniała na określonym obszarze strefy, składają się przypadki 

przekroczeń zarejestrowane na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na tym obszarze 

oraz ewentualnie określone przy pomocy innych metod oceny. Mogą być to przypadki 

przekroczeń parametrów dobowych, godzinnych lub rocznych - w zależności od normy, której 

wartość graniczna została przekroczona. 

Poniżej przedstawiono listę potencjalnych przyczyn wystąpienia przekroczeń wartości 

kryterialnych stężeń zanieczyszczeń w 2014 roku oraz przypisane im kody przyczyny 

przekroczenia (przyjęte w sprawozdawczości na potrzeby Komisji Europejskiej): 

 S1 - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym 

ruchem, 

 S2 - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu 

stacji, 

 S3 - oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych 

w pobliżu stacji pomiarowej,  

 S4 - oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji 

pomiarowej,  

 S5 - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków,  

 S6 - awaryjna emisja z zakładu przemysłowego, 

 S7 - awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe,  

 S8 - oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych 

z działalnością człowieka,  

 S9 - unos pyłu związany z posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym,  

 S10 - napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter 

zanieczyszczenia), 

 S11 - oddziaływanie lokalnej stacji paliw, 

 S12 - oddziaływanie pobliskiego parkingu,  

 S13 - oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu,  

 S14 - szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,  

 S15 - niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie 

szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia 

powietrza, w rozważanym okresie, 

 S16 - emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, 

boisk itp., 

 S17 - emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp., 

 S18 - emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg 

i placów, 

 S19 -  napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy, 

 S23 -   emisja związana z okresowym prowadzeniem prac budowlanych i drogowych. 

 

 Jako główną przyczynę przekroczeń wartości kryterialnych stężeń wskazuje się źródło 

lub kategorię źródeł emisji danego zanieczyszczenia. Przyczyny oznaczone symbolem S14 oraz 

S15, pozostające poza kontrolą człowieka, mogą być wskazane jedynie jako przyczyna 

dodatkowa. 
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 Poszczególne przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego lub docelowego 

substancji mogą być powiązane z więcej niż jedną przyczyną. W analizach przyczyn 

przekroczeń wartości kryterialnych dla określonych zanieczyszczeń, przedstawionych 

w niniejszym opracowaniu, uwzględniono przyczyny wskazane przez WIOŚ jako główne 

dla poszczególnych przekroczeń. Należy jednocześnie pamiętać, że w celu pełnej oceny i 

interpretacji sytuacji przekroczeń należy wziąć również pod uwagę potencjalne inne 

przyczyny występowania podwyższonych stężeń danej substancji, związane z innymi 

kategoriami źródeł emisji zanieczyszczenia, niż wykazana jako przyczyna główna. Na 

poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w określonym rejonie składają się z reguły 

różne źródła, dla których dokładna analiza udziału wymaga zastosowania złożonych 

metod numerycznych (modelowania). Prezentowane w raporcie (podobnie, jak 

w raportach z ostatnich kilku lat) główne przyczyny przekroczeń zostały określone na 

podstawie analiz prowadzonych na poziomie wojewódzkim i dotyczą typu źródła emisji, 

które w decydującym stopniu przyczyniło się do wystąpienia danego przekroczenia, z 

uwzględnieniem np. panujących warunków meteorologicznych oraz warunków dyspersji 

zanieczyszczeń. Informacji o głównych przyczynach występowania przypadków 

przekroczeń nie należy utożsamiać z udziałem poszczególnych kategorii źródeł emisji 

zanieczyszczeń w emisji całkowitej oraz całkowitej koncentracji określonego 

zanieczyszczenia w powietrzu. 

 

 

2.5. Metody zastosowane w rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2014 
 

Wymagania dotyczące metod, jakie należy zastosować w rocznych ocenach jakości 

powietrza, są określane na podstawie wyników ocen pięcioletnich, w odniesieniu 

do poszczególnych zanieczyszczeń, w powiązaniu z ich stężeniami w rejonach potencjalnego 

występowania najwyższych stężeń w strefie. 

 

Metody obowiązujące obecnie w ocenach rocznych (określone w "Wytycznych 

do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2014 rok zgodnie z art. 89 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE" opracowanych 

w 2014 roku) obejmują: 

- pomiary intensywne, 

- pomiary wskaźnikowe, 

- obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w atmosferze i danych dotyczących emisji, 

- obiektywne szacowanie w oparciu o analizę informacji o emisji zanieczyszczeń 

i jej źródłach, sposobie zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych 

i klimatycznych rozważanych obszarów, również z zastosowaniem metod 

geostatystycznych lub innych narzędzi obliczeniowych. 

 



 11 

Kształt systemu oceny jakości powietrza, wykorzystanego na potrzeby wykonania 

oceny dla roku 2014, wynika, między innymi, z rezultatów oceny pięcioletniej, wykonanej 

przez WIOŚ w roku 2014, obejmującej lata: 2005-2009 (GIOŚ 2010). W przypadku pyłu PM2,5 

ocena ta została wykonana w roku 2009. Przynajmniej raz na 5 lat, zgodnie z art. 88 ustawy-

Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny 

jakości powietrza w strefach na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu ocen prowadzonych 

corocznie. Wyniki oceny, zwanej oceną pięcioletnią, przekazywane są Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. Ostatnia ocena tego typu została wykonana w roku 2015, 

a jej wyniki, podobnie, jak w przypadku poprzedniej oceny, są dostępne na stronie internetowej 

GIOŚ. 

 

Do pomiarów intensywnych zalicza się pomiary wykonywane na stałych stanowiskach, 

obejmujące: 

- pomiary ciągłe prowadzone z zastosowaniem mierników automatycznych, 

- pomiary manualne prowadzone codziennie (jeśli metodą referencyjną jest metoda 

manualna), 

- w odniesieniu do benzenu, As, Cd, Ni i B(a)P – również pomiary manualne prowadzone 

w sposób systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych. 

Pomiary intensywne powinny spełniać odpowiednie wymagania dotyczące jakości danych 

(niepewność pomiarów, procent ważnych danych, pokrycie czasu pomiarami).  

 

Pomiary wskaźnikowe obejmują pomiary, dla których wspomniane wymagania dotyczące 

jakości danych są mniej restrykcyjne niż dla pomiarów intensywnych.  

Do grupy pomiarów wskaźnikowych należą: 

- pomiary wykonywane w ograniczonym czasie (okresowe, cykliczne), w tym 

prowadzone z wykorzystaniem stacji mobilnych,  

- pomiary prowadzone z wykorzystaniem mierników pasywnych (określane jako 

pomiary wskaźnikowe pasywne).  

Do grupy tej zaliczane mogą być również (na etapie wykonywania oceny) pozostałe pomiary, 

prowadzone na stałych stanowiskach, których kompletność nie spełnia wymagań stawianych 

pomiarom intensywnym.  

 

Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

w atmosferze i danych dotyczących emisji - w ocenach jakości powietrza mogą być stosowane 

modele obliczeniowe o różnej skali przestrzennej (np. regionalne, krajowe, ponadkrajowe).  

 

Metody obiektywnego szacowania obejmują m.in.:  

- matematyczne oraz geostatystyczne metody obliczania stężeń na podstawie wartości 

uzyskiwanych z pomiarów w innych miejscach lub w innym czasie, w oparciu o wiedzę 

na temat rozkładów stężeń i emisji na danym obszarze, 

- zastosowanie analogii do stężeń pomierzonych na innym obszarze,  

- zastosowanie analogii do stężeń pomierzonych na danym obszarze w innym okresie. 

 



 12 

 O zaliczeniu strefy do określonej klasy w praktyce decydują obszary o potencjalnie 

najwyższych stężeniach zanieczyszczenia na terenie strefy. Za podstawę określenia klasy 

strefy można zatem uznać metody zastosowane w ocenie jakości powietrza na tych obszarach. 

W analizach przedstawionych w niniejszym raporcie, metody wskazane jako podstawa 

oceny klasy strefy w ocenie jakości powietrza za rok 2014, podobnie jak w latach poprzednich, 

zalicza się do trzech głównych grup: 

 pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny („p”), 

 wyniki matematycznego modelowania rozkładów stężeń („m”), 

 pozostałe metody (inne – „i”). 

Pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy obejmują: 

 pomiary automatyczne w stałych punktach (pa), 

 pomiary manualne w stałych punktach (pm), 

 pomiary pasywne w stałych punktach (pp), 

  pomiary mobilne w stałych punktach (ps), 

 pomiar w stałym punkcie znajdującym się w innej strefie (pi), możliwy w przypadku 

oceny dokonywanej pod kątem ochrony roślin dla SO2, NOx i O3 oraz pod kątem 

ochrony zdrowia dla O3. 

Do tzw. metod innych zalicza się: 

 pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny, np. z uwagi na niedostateczną 

kompletność serii (ip), 

 wyniki modelowania nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny (im),  

 analogię do stężeń pomierzonych w innym obszarze (ia), 

 analogię do stężeń pomierzonych w danym obszarze w innym okresie (io), 

 inne metody szacowania (ii). 

Roczna ocena jakości powietrza w strefie powinna być prowadzona w oparciu o wyniki 

uzyskane za pomocą wszystkich dostępnych metod zastosowanych w odniesieniu do strefy. 

Wykorzystując różne metody należy przyjąć, że najwyższy priorytet powinny mieć wyniki 

pomiarów intensywnych, prowadzonych w ramach rutynowych badań w sieciach monitoringu 

istniejących na danym terenie, spełniające wymagania w zakresie jakości danych i pochodzące 

ze stanowisk spełniających wymagania w zakresie lokalizacji. 

W ocenach dotyczących ozonu za rok 2014, podobnie jak w trzech poprzednich latach, 

obok wyników pomiarów wykorzystano również rezultaty matematycznego modelowania 

rozkładów stężeń ozonu w skali kraju. Wyniki modelowania, przeprowadzonego na potrzeby 

rocznej oceny jakości powietrza, zostały przekazane przez GIOŚ wojewódzkim inspektoratom 

ochrony środowiska.  

Modelowanie matematyczne, wykonane na poziomie wojewódzkim, zostało 

wykorzystane na potrzeby oceny rocznej przez pięć wojewódzkich inspektoratów ochrony 

środowiska. W rozdziałach niniejszego raportu, poświęconych wybranym zanieczyszczeniom, 

zaprezentowano przykłady wyników modelowania regionalnego. 
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2.6. Strefy w Polsce w 2014 roku 

 

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie 

z art. 87 ustawy - Prawo ochrony środowiska, obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń 

uwzględnianych w ocenach strefę w Polsce stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

Obszary, nazwy i kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 10 sierpnia 

2012 poz. 914). 

  

 Zgodnie z obowiązującym podziałem, w Polsce istnieje 46 stref. Oceny jakości 

powietrza pod kątem ochrony zdrowia prowadzone są w każdej z nich. Oceny pod kątem 

ochrony roślin obejmują 16 stref – ocenie nie podlegają strefy-aglomeracje o liczbie 

mieszkańców powyżej 250 tysięcy i strefy-miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. 

 

 Liczbę stref objętych oceną za rok 2014, w kraju i w poszczególnych województwach, 

przedstawiono w tabeli 2.6.1. Informacje o strefach uwzględnionych w ocenie przedstawiono 

w Załączniku A do niniejszego opracowania (w tabelach A.1 i A.2). 

 

Tabela 2.6.1. Liczba stref w Polsce i w poszczególnych województwach w 2014 roku, 

dla których dokonuje się oceny rocznej pod kątem kryteriów ustanowionych 

w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin, dla wszystkich zanieczyszczeń.  
 

Województwo 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

Łączna liczba  

stref 

w województwie 

 

Liczba stref-

aglomeracji 

Liczba stref- 

miast 

powyżej 

100 tys. 

Liczba stref  

w województwie 

dolnośląskie 4 1 2 1 

kujawsko-pomorskie 4 1 2 1 

lubelskie 2 1 0 1 

lubuskie 3 0 2 1 

łódzkie 2 1 0 1 

małopolskie 3 1 1 1 

mazowieckie 4 1 2 1 

opolskie 2 0 1 1 

podkarpackie 2 0 1 1 

podlaskie 2 1 0 1 

pomorskie 2 1 0 1 

śląskie 5 2 2 1 

świętokrzyskie 2 0 1 1 

warmińsko-mazurskie 3 0 2 1 

wielkopolskie 3 1 1 1 

zachodniopomorskie 3 1 1 1 

Suma  46 12 18 16 
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3. Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 

 

3.1. Dwutlenek siarki  

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.1.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. - SO2, 

ochrona zdrowia 

Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny poziom SO2 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 

jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

 

Klasyfikacja stref według parametrów 

 

W odniesieniu do SO2, w rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2014, dokonując 

klasyfikacji stref na pierwszym poziomie (wg parametrów) uwzględniono 2 parametry - 

stężenia 1 godzinne i 24 godzinne. Wszystkie strefy, dla obu parametrów, zakwalifikowano 

do klasy A.  

  

Wyniki klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki za rok 2014 dla stężeń 1-godz. i stężeń 

24-godz., przedstawiono na rys. 3.1.1, 3.1.2 i w tab. 3.1.2. 

Tabela 3.1.2. Liczba stref dla SO2 zaliczonych do określonych klas dla poszczególnych czasów 

uśredniania stężeń (klasa wg parametrów, ochrona zdrowia) w poszczególnych 

województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref zaliczonych do określonych klas  

wg danego czasu uśredniania stężeń 

Czas uśredniania – 1 godz. Czas uśredniania – 24 godz. 

A C A C 

dolnośląskie 4 4   4   

kujawsko-pomorskie 4 4   4   

lubelskie 2 2   2   

lubuskie 3 3   3   

łódzkie 2 2   2   

małopolskie 3 3   3   

mazowieckie 4 4   4   

opolskie 2 2   2   

podkarpackie 2 2   2   

podlaskie 2 2   2   

pomorskie 2 2   2   

śląskie 5 5   5   

świętokrzyskie 2 2   2   

warmińsko-mazurskie 3 3   3   

wielkopolskie 3 3   3   

zachodniopomorskie 3 3   3   

Suma 46 46 0 46 0 
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Rys. 3.1.1. Klasy stref określone na podstawie 1-godz. stężeń SO2 w wyniku oceny jakości powietrza za rok 2014 

(wg kryteriów dotyczących ochrony zdrowia)  

 

 
Rys. 3.1.2. Klasy stref określone na podstawie 24-godz. stężeń SO2 w wyniku oceny jakości powietrza za rok 2014 

(wg kryteriów dotyczących ochrony zdrowia)  
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Klasy stref 
 

W przypadku istnienia dwóch wartości normatywnych stężeń zanieczyszczenia, klasą 

strefy jest klasa mniej korzystna spośród dwóch określonych dla strefy w klasyfikacji według 

parametrów. 
 

Tabela 3.1.3. Liczba stref dla SO2 zaliczonych do określonych klas (klasa strefy, ochrona 

zdrowia) w poszczególnych województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 4   

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3   

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 46 0 

 

 
Rys. 3.1.3. Klasyfikacja stref w Polsce dla SO2 na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 (klasa 

strefy (wynikowa), ochrona zdrowia) 
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Do klasy A, w ocenie dotyczącej SO2 za 2014 rok, zaliczono wszystkie 46 stref w kraju. 

Takie same wyniki klasyfikacji uzyskano dla roku 2013. W wyniku oceny dla 2012 r. trzy strefy 

zakwalifikowano do klasy C. W 2013 r. nastąpiła zatem poprawa jakości powietrza w aspekcie 

stężeń SO2, utrzymująca się również w 2014 r. 

Rezultaty oceny rocznej dla SO2 w postaci klas przypisanych poszczególnym strefom 

w Polsce przedstawiono na rys. 3.1.3 oraz w tabeli 3.1.3.  

 

Zestawienie klas dla SO2 dla poszczególnych stref (klasy stref i klasy określone według 

parametrów - z uwzględnieniem obu czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych) zamieszczono 

w tabeli B.2 Załącznika B. 

 

Metody oceny 
 

Ocena jakości powietrza pod kątem stężeń SO2 za 2014 rok, podobnie, jak w roku 

poprzednim, opierała się w przeważającej mierze na wynikach pomiarów stężeń prowadzonych 

w stałych punktach. Pomiary, z reguły automatyczne, wskazano jako podstawę oceny w 44 z 46 

stref w kraju (dla stężeń 1-godz. oraz 24-godz.). W 2 strefach (miasta: Legnica oraz Wałbrzych) 

podstawę oceny stanowiły tzw. „metody inne” – pomiary, które nie spełniają warunków 

uznania za intensywne (np. ze względu na niewystarczająca kompletność serii wyników). 

Liczbę stref, w których jako podstawę oceny rocznej dla SO2 w poszczególnych 

województwach wskazano określoną metodę, przedstawiono w tabeli 3.1.4 oraz na rysunku 

3.1.4. Na rysunku 3.1.5 pokazano udział procentowy stref sklasyfikowanych w oparciu 

o poszczególne metody dla każdego województwa.  

Informacje na temat wykorzystania w ocenie za 2014 rok określonych „metod 

szczegółowych” (tzn. z rozróżnieniem metod należących do trzech głównych grup) ilustruje 

rys. 3.1.6. 
 

Tabela 3.1.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla SO2 (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń 

– 1 godz. 

Czas uśredniania stężeń 

– 24 godz. 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

dolnośląskie 4 2   2 2   2 

kujawsko-pomorskie 4 4     4     

lubelskie 2 2     2     

lubuskie 3 3     3     

łódzkie 2 2     2     

małopolskie 3 3     3     

mazowieckie 4 4     4     

opolskie 2 2     2     

podkarpackie 2 2     2     

podlaskie 2 2     2     

pomorskie 2 2     2     

śląskie 5 5     5     

świętokrzyskie 2 2     2     

warmińsko-mazurskie 3 3     3     
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Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń 

– 1 godz. 

Czas uśredniania stężeń 

– 24 godz. 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

wielkopolskie 3 3     3     

zachodniopomorskie 3 3     3     

Suma 46 44 - 2 44 - 2 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

Uwaga: w zestawieniu uwzględniono metody wskazane jako podstawa oceny na etapie klasyfikacji wg parametrów 

 

 
Rys. 3.1.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla SO2 (określenie klasy wg parametrów, ochrona 

zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska – PIB 

 

 
Rys. 3.1.5. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla SO2 

(stężenia 1-godz. i 24-godz., ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.1.6. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej SO2 (stężenia 1-godz. i 24-godz., 

ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

Metody wskazane jako podstawa oceny klasy strefy dla SO2 w poszczególnych strefach, 

z uwzględnieniem czasu uśredniania stężeń, przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 

 

Należy zauważyć, że w powyższych zestawieniach uwzględniono te metody, które 

miały decydujące znaczenie w ocenie i były podstawą klasyfikacji stref. Dodatkowo, np. w celu 

określenia zasięgów obszarów ewentualnych przekroczeń w strefach, stosowano metody 

uzupełniające, w tym modelowanie matematyczne, które na poziomie regionalnym wykonano 

dla pięciu województw (dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, 

zachodniopomorskie). Na rysunku 3.1.7 przedstawiono przykładowy rozkład stężeń dwutlenku 

siarki (średnie 24-godzinne, 4-te maksimum w roku) w 2014 roku, na obszarze województwa 

mazowieckiego, uzyskany metodą modelowania matematycznego. Ilustracje rozkładów 

przestrzennych stężenia zanieczyszczeń w innych województwach, wykonane z użyciem 

modelowania, dostępne są w wojewódzkich raportach z wyników oceny rocznej, 

publikowanych na stronach internetowych WIOŚ. 
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Rys. 3.1.7. Rozkład stężenia SO2 (stężenie średnie 24-godz.,4-te maksimum w roku, ochrona zdrowia) w 2014 r. 

na obszarze województwa mazowieckiego,  
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, WIOŚ w Warszawie 2015 

 

 

 

3.2. Dwutlenek azotu 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.2.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. - NO2, 

ochrona zdrowia 
 

Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny poziom NO2 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 

 dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 

jedna godzina 200 18 razy 

rok kalendarzowy 40 Nie dotyczy 
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Ocena według parametrów 

 

W przypadku NO2, w rocznej ocenie jakości powietrza za 2014 rok, klasyfikacji stref 

na pierwszym poziomie (wg parametrów) dokonano w odniesieniu do dwóch wartości 

kryterialnych: stężenia dopuszczalnego 1- godzinnego i stężenia dopuszczalnego średniego 

rocznego.  

W wyniku oceny za rok 2014 na podstawie stężeń 1-godz. wszystkie strefy w kraju 

zostały zaliczone do klasy A.  

W ocenie opartej na wartościach stężeń średnich rocznych, tak samo jak w przypadku 

oceny dla roku 2013,  42 strefy zaliczono do klasy A, pozostałe 4 strefy zaliczono do klasy C. 

Są to strefy: Aglomeracja Wrocławska, Aglomeracja Krakowska, Aglomeracja Warszawska 

i Aglomeracja Górnośląska, W każdej z nich przekroczenia zarejestrowano na tzw. 

stanowiskach komunikacyjnych, przeznaczonych do oceny bezpośredniego oddziaływania 

ruchu drogowego na zanieczyszczenie powietrza. 

 

Liczbę stref zaliczonych do klasy A lub C w poszczególnych województwach zawiera 

tabela 3.2.2. Wyniki klasyfikacji stref dla NO2 dokonanej na podstawie stężeń 1-godz. 

i średnich rocznych przedstawiono na rys. 3.2.1 i 3.2.2. 

 

 

Tabela 3.2.2. Liczba stref dla NO2 zaliczonych do określonych klas dla poszczególnych czasów 

uśredniania stężeń (klasa wg parametrów, ochrona zdrowia) w poszczególnych 

województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref zaliczonych do określonych klas  

wg danego czasu uśredniania stężeń 

Czas uśredniania – 1 godz. Czas uśredniania – rok 

A C A C 

dolnośląskie 4 4   3 1 

kujawsko-pomorskie 4 4   4   

lubelskie 2 2   2   

lubuskie 3 3   3   

łódzkie 2 2   2   

małopolskie 3 3   2 1 

mazowieckie 4 4   3 1 

opolskie 2 2   2   

podkarpackie 2 2   2   

podlaskie 2 2   2   

pomorskie 2 2   2   

śląskie 5 5   4 1 

świętokrzyskie 2 2   2   

warmińsko-mazurskie 3 3   3   

wielkopolskie 3 3   3   

zachodniopomorskie 3 3   3   

Suma 46 46 - 42 4 
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Rys. 3.2.1. Klasy stref określone na podstawie 1-godz. stężeń NO2 w wyniku oceny jakości powietrza za rok 2014 

(ochrona zdrowia) 

 

 

 
Rys. 3.2.2. Klasy stref określone na podstawie średnich rocznych stężeń NO2 w Polsce w wyniku oceny jakości 

powietrza za rok 2014 (ochrona zdrowia) 
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Klasy stref 

 

Klasą strefy dla NO2 jest klasa mniej korzystna z dwóch klas określonych w klasyfikacji 

według parametrów (dokonanej na podstawie stężeń 1-godz. i średnich rocznych).  

W 2014 roku, spośród 46 stref podlegających ocenie pod kątem zanieczyszczenia 

powietrza NO2, 42 uzyskało klasę A (91% ogólnej liczby stref), 4 strefy zaliczono do klasy C 

(9%) - tab. 3.2.3, rys. 3.2.4. O ich zaliczeniu do klasy C zadecydowało wystąpienie na ich 

terenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniego rocznego NO2. Są to 

strefy: Aglomeracja Wrocławska, Aglomeracja Krakowska, Aglomeracja Warszawska, 

Aglomeracja Górnośląska. 

Klasy przypisane strefom w Polsce w ocenie dotyczącej NO2 za 2014 rok ilustruje 

rys. 3.2.3. 

Jak wspomniano, wyniki rocznej oceny jakości powietrza za 2014 rok są takie same, jak 

uzyskane w ocenie dla NO2 za rok 2013. Są one nieco odmienne od wyników klasyfikacji stref 

za rok 2012. Wówczas do klasy C (wystąpienie przekroczenia stężeń średnich rocznych) 

zaliczono 6 stref - 4 wskazane w ocenie za rok 2014 oraz dodatkowo miasta Częstochowa 

i Włocławek. 

 

 

 

 
Rys. 3.2.3. Klasyfikacja stref w Polsce dla NO2 na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2014 (klasa strefy 

(wynikowa), ochrona zdrowia) 

 
 

 



 24 

Tabela 3.2.3. Liczba stref dla NO2 zaliczonych do określonych klas (klasa strefy, ochrona 

zdrowia) w poszczególnych województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 3 1 

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3   

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 2 1 

mazowieckie 4 3 1 

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 4 1 

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma  46 42 4 

 

 

 

 
 

Rys. 3.2.4. Procent stref zaliczonych do określonych klas dla NO2 (klasa strefy, ochrona zdrowia) w Polsce 

w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

Wyniki klasyfikacji poszczególnych stref (klasę strefy i klasy określone według 

parametrów) zawiera tabela B.3, Zał. B. 

 

 

Metody oceny 

 

W 2014 roku, w 44 strefach jako podstawę klasyfikacji w odniesieniu do stężeń 1-godz. 

wskazano pomiar prowadzony w stałych punktach - tab. 3.2.4, rys 3.2.5. W pozostałych 

2 strefach, zlokalizowanych w województwie dolnośląskim i opolskim, w ocenie wykorzystano 

91.3%

8.7%

A

C
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metody inne - pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny. 

 

Tabela 3.2.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla NO2 (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń 

– 1 godz. 

Czas uśredniania stężeń 

– rok. 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

dolnośląskie 4 3   1 3   1 

kujawsko-pomorskie 4 4     4     

lubelskie 2 2     2     

lubuskie 3 3     3     

łódzkie 2 2     2     

małopolskie 3 3     3     

mazowieckie 4 4     4     

opolskie 2 1   1 2     

podkarpackie 2 2     2     

podlaskie 2 2     2     

pomorskie 2 2     2     

śląskie 5 5     5     

świętokrzyskie 2 2     2     

warmińsko-mazurskie 3 3     3     

wielkopolskie 3 3     3     

zachodniopomorskie 3 3     3     

Suma 46 44 - 2 45 - 1 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

Uwaga: w zestawieniu uwzględniono metody wskazane jako podstawa oceny na etapie klasyfikacji wg parametrów 

 

 

Dla 45 stref, jako podstawę klasyfikacji w odniesieniu do stężeń średnich rocznych, 

wskazano pomiar prowadzony w stałych punktach - tab. 3.2.4, rys 3.2.5. W jednej strefie 

w ocenie wykorzystano metody inne (pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny).  
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Rys. 3.2.5. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla NO2 (określenie klasy wg parametrów, 

ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

Na rys. 3.2.6 i 3.2.7 przedstawiono procentowy udział stref, w poszczególnych 

województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla NO2 (ochrona zdrowia) wskazano 

określone metody.  

Szczegółowe metody oceny (tzn. przedstawione z rozróżnieniem metod wchodzących 

w skład głównych trzech grup) zastosowane w ocenie rocznej dla NO2 w 2014 roku przedstawia 

rys. 3.2.8. 

Informacje na temat metod wskazanych jako podstawa określenia klasy 

w poszczególnych strefach przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 

 
Rys. 3.2.6. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla NO2 

(stężenia 1-godz., ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska – PIB 
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Rys. 3.2.7. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla NO2 

(stężenia średnie roczne, ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 
Rys. 3.2.8. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej NO2, (stężenia 1-godz. i średnie 

roczne, ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

Podobnie, jak w przypadku innych zanieczyszczeń, na terenie pięciu województw 

(dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego) jako 

metodę uzupełniającą wykorzystano matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się 

dwutlenku azotu w atmosferze. Przykład przestrzennego rozkładu średniego rocznego stężenia 

dwutlenku azotu, uzyskanego przy pomocy modelowania wykonanego dla województwa 

dolnośląskiego został zaprezentowany na rysunku 3.2.9. 
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Rys. 3.2.9. Rozkład stężenia NO2 (stężenie średnie roczne,  ochrona zdrowia) w 2014 r. na obszarze województwa 

dolnośląskiego, Aglomeracji Wrocławskiej, Wałbrzycha oraz Legnicy.  
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, WIOŚ we Wrocławiu 2015 

 

Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych 
 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu w 2014 roku wystąpiły w 4 

wymienionych uprzednio strefach – aglomeracjach. W każdej z nich przekroczenie dotyczyło 

poziomu dopuszczalnego dla stężeń średnich rocznych. Przekroczenia wystąpiły na stacjach 

ukierunkowanych na pomiar stężeń „zanieczyszczeń komunikacyjnych” - dwóch w 

Aglomeracji Warszawskiej oraz po jednej w pozostałych strefach. Jako główne przyczyny 

wystąpienia przekroczeń na tych stacjach wskazano oddziaływanie emisji związanej z ruchem 

pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji oraz oddziaływanie emisji związanej 

z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta (rys. 3.2.10 i 3.2.11). 

 
Rys. 3.2.10. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniego rocznego NO2 w strefach zaliczonych 

do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne dla poszczególnych przypadków przekroczeń – udział procentowy 

w skali kraju  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Legenda: 

S1  - oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta 

S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

S1

40%

S2

60%
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Rys. 3.2.11. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniego rocznego NO2 w strefach zaliczonych 

do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne dla poszczególnych przypadków przekroczeń – udział procentowy 

w województwach  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Legenda: 

S1  - oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta 
S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

 

 

Wykonujący ocenę roczną na poziomie wojewódzkim określili obszary wystąpienia 

sytuacji przekroczeń wartości dopuszczalnej dla stężenia średniego rocznego NO2. Przykład 

granic takiego obszaru na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, wyznaczonego przy pomocy 

modelowania matematycznego, został przedstawiony na rysunku 3.2.12. 

 

 
 

Rys. 3.2.12. Granice obszaru przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla NO2 w 2014 r. na terenie Aglomeracji 

Wrocławskiej (stężenia średnie roczne,  ochrona zdrowia). 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, WIOŚ we Wrocławiu 2015 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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mazowieckie
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3.3. Tlenek węgla 

 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.3.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. - 

CO, ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny poziom CO 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 

8 godzin* 10 000  
nie dotyczy  

(określana jest wartość max) 

* - stężenie 8-godz., max wartość średnia krocząca obliczana ze stężeń 1-godz. 

 

Wyniki oceny 

 

W wyniku oceny dotyczącej tlenku węgla za 2014 rok wszystkie strefy w kraju zaliczono 

do klasy A (rys. 3.3.1). Taki sam rezultat uzyskano w ocenie za lata 2013 i 2012. We 

wcześniejszym okresie, do roku 2011 włącznie, gdy w Polsce obowiązywało dodatkowe, 

ostrzejsze, kryterium dla stężeń CO w powietrzu dla obszarów uzdrowisk (5 000 µg/m3), jego 

przekroczenie rejestrowano na terenie województwa dolnośląskiego. Wartość kryterialna 

10 000 µg/m3 nie była wówczas przekraczana. 

Zestawienie klas uzyskanych w ocenie dotyczącej CO za 2014 rok dla poszczególnych 

stref przedstawiono w tabeli B.4, Zał. B. 

 

 
Rys. 3.3.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla CO na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 (ochrona 

zdrowia)  
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Metody oceny 

 

Podstawę określenia klasy strefy dla tlenku węgla w ocenie za 2014 rok w przeważającej 

większości przypadków stanowiły pomiary w stałych punktach (automatyczne). Na ich 

podstawie sklasyfikowano 39 stref (ok. 85% ) - tab. 3.3.2, rys. 3.3.2. W 5 strefach (ok.11%) 

oceny dokonano w oparciu o tzw. „metody inne”, najczęściej na podstawie analogii 

do wyników pomiarów stężeń z innych obszarów, lecz również z wykorzystaniem wyników 

pomiarów o niepełnej serii. W przypadku dwóch stref w województwie zachodniopomorskim 

podstawę oceny stanowiło modelowanie matematyczne. Dla pozostałych stref w pięciu 

województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, zachodniopomorskim) 

modelowanie wykorzystano jako metodę uzupełniającą.  

W 10 województwach jako podstawową metodę oceny klasy wszystkich stref wskazano 

pomiar (rys. 3.3.3). 

Szczegółowe metody oceny zastosowane w ocenie rocznej dla CO w 2014 roku 

przedstawia rys. 3.3.4. 

 

Metody zastosowane w ocenie jakości powietrza za 2014 rok w odniesieniu do tlenku 

węgla w poszczególnych strefach, wskazane jako podstawa klasyfikacji stref, przedstawiono 

w tabeli B.14, Zał. B. 

 

Tabela 3.3.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla CO (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń - 8 godz. 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 3   1 

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 1   1 

lubuskie 3 3     

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 4     

opolskie 2 1   1 

podkarpackie 2 2     

podlaskie 2 1   1 

pomorskie 2 2     

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 2     

warmińsko-mazurskie 3 3     

wielkopolskie 3 2   1 

zachodniopomorskie 3 1 2   

Suma 46 39 2 5 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 
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Rys. 3.3.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla CO (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska – PIB 

 

 

 

 
Rys. 3.3.3. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla CO 

(ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.3.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej CO (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

3.4. Benzen 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.4.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – C6H6, 

ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny poziom C6H6 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 5 Nie dotyczy 

 

Wyniki oceny 

 

W wyniku oceny za 2014 rok, wszystkie 46 stref zaliczono do klasy A - na ich obszarze 

nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń benzenu w powietrzu. Taki sam 

rezultat uzyskano w ocenie za 2013 rok. W latach 2012 i 2011 do klasy A zaliczono 45 stref, 

zaś jedną strefę (opolską) zakwalifikowano do klasy C 

 Wyniki klasyfikacji stref dla benzenu dla roku 2014, z podziałem na województwa, 

przedstawiono w tabeli 3.4.2.oraz zilustrowano na rys. 3.4.1. 

Zestawienie wyników klasyfikacji poszczególnych stref przedstawiono w tabeli B.5, 

Zał. B. 
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Rys. 3.4.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla benzenu (C6H6) na podstawie rocznej oceny jakości powietrza 

za rok 2014 (ochrona zdrowia) 

 

 

Tabela 3.4.2. Liczba stref dla C6H6 zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 4   

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3   

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2  

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 46 0 
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Metody oceny 

 

W ocenie za 2014 rok dotyczącej benzenu w przypadku 35 stref (76%) jako podstawę 

ich klasyfikacji wskazano wyniki pomiarów (automatycznych, manualnych i pasywnych). 

Klasyfikacji czterech stref – wszystkich z województwa zachodniopomorskiego oraz strefy 

podkarpackiej - dokonano na podstawie wyników matematycznego modelowania rozkładów 

stężeń. W 7 strefach (15%) oceny dokonano na podstawie tzw. „metod innych”, w tym 

najczęściej na podstawie analogii do stężeń pomierzonych w innym obszarze. Informacje 

dotyczące metod oceny przedstawiono w tab. 3.4.3 i na rys. 3.4.2. W stosunku do roku 2013 

można stwierdzić wzrost udziału stref, dla których decydującą metodą oceny dla benzenu było 

modelowanie matematyczne (z 1 do 4 stref). W 5 województwach modelowanie było również 

metodą uzupełniającą. 

 

Tabela 3.4.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla C6H6 (ochrona 

zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 

Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4     

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 2     

lubuskie 3 2   1 

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 4     

opolskie 2 2     

podkarpackie 2 1 1   

podlaskie 2 1   1 

pomorskie 2 2     

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 1   1 

warmińsko-mazurskie 3 1   2 

wielkopolskie 3 1   2 

zachodniopomorskie 3   3   

Suma 46 35 4 7 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 

Udział deklarowanego wykorzystania poszczególnych metod oceny w województwach 

zilustrowano na rysunku 3.4.3. W 9 województwach ocenę dla wszystkich stref oparto 

na wynikach pomiarów stężeń. W 2 województwach (podkarpackim i zachodniopomorskim) 

strefy sklasyfikowano w oparciu wyniki pomiarów i wyniki matematycznego modelowania 

rozkładów stężeń zanieczyszczenia w powietrzu. W 5 województwach podstawę oceny klasy 

niektórych stref stanowiły wyniki pomiarów, zaś pozostałe strefy w województwie 

sklasyfikowano w oparciu o tzw. „metody inne”.  
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Szczegółowe metody oceny zastosowane w ocenie rocznej dla benzenu w 2014 roku 

przedstawiono na rys. 3.4.4. 

Metody wskazane jako podstawa oceny dotyczącej benzenu w poszczególnych strefach 

zestawiono w tabeli B.14, Zał. B. 

 
 

 
Rys. 3.4.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla benzenu C6H6 (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 
Rys. 3.4.3. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla C6H6 

(stężenia średnie roczne, ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.4.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej C6H6 (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

  

3.5. Ozon 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.5.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – O3, 

ochrona zdrowia 
 

Kryterium 
Okres uśredniania 

stężeń 

Poziom docelowy i celu 

długoterminowego dla O3 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna liczba dni 

z przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

poziom docelowy 8 godzin1) 120 2) 25 dni3) 

poziom celu 

długoterminowego 
8 godzin4) 120 4) 

nie dotyczy  

(określana jest wartość max) 
1) Stężenie 8-godz., wartość średnia krocząca obliczana ze stężeń 1-godz. 
2) Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu doby, spośród średnich kroczących obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 

jednogodzinnych.  
3) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat. 

W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat, dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się 

na podstawie danych pomiarowych co najmniej z jednego roku. 
4) Najwyższa wartość stężenia 8-godz. spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym. 

 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu MŚ, z 3 marca 

2008 roku), określono dwie wartości kryterialne dla ozonu związane z ochroną zdrowia ludzi. 

Dla każdej z nich dokonuje się odrębnej klasyfikacji stref , wyróżniając klasy A i C – w oparciu 

o poziom docelowy ozonu oraz klasy D1 i D2 - w oparciu o poziom celu długoterminowego.  
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Wyniki oceny 

 

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2014, dotyczącej ozonu, pod kątem 

dotrzymania poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia, podstawą klasyfikacji 

jest liczba dni ze stężeniem 8-godzinnym przewyższającym 120 µg/m3 uśredniona dla okresu 

1-3 lat.  

 

Spośród 46 stref w kraju, 43 strefy (ok. 93%) zaliczono do klasy A (tab. 3.5.2, 

rys. 3.5.1). Trzy strefy sklasyfikowano jako C. Są to strefy położone w południowo-zachodniej 

części Polski. 

Klasyfikacja stref dla 2014 r. jest w pewnym stopniu zbliżona do wyników oceny 

uzyskanej dla roku 2013. Przekroczenia wartości kryterialnej wystąpiły w południowo-

zachodniej części Polski, jednak mniej stref niż w roku poprzednim uzyskało klasę C (do klasy 

C zaliczono wówczas 6 stref). W odróżnieniu od oceny dla 2013 r., dla roku 2014 klasy C nie 

przypisano dwóm strefom - miastom w województwie dolnośląskim (miasta Legnica 

i Wrocław) oraz strefie - miasto Opole. 

 

 

 

 

 
Rys. 3.5.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla O3 na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2014 (poziom 

docelowy, ochrona zdrowia)  
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Rys. 3.5.2. Klasyfikacja stref w Polsce dla O3 na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2014 (poziom celu 

długoterminowego, ochrona zdrowia) 

 

W rocznej ocenie jakości powietrza w odniesieniu do poziomu celu długoterminowego 

określonego w celu ochrony zdrowia, podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – 

stężenie maksymalne 8-godzinne z 2014 roku.  

W 2014, podobnie, jak w latach ubiegłych, wszystkie strefy w Polsce zostały zaliczone 

do klasy D2 (tab. 3.5.2, rys. 3.5.2). 

 

 

Tabela 3.5.2.  Liczba stref dla O3 zaliczonych do określonych klas (poziom docelowy i poziom 

celu długoterminowego, ochrona zdrowia) w poszczególnych województwach w 2014r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska – PIB 

 

Województwo 
Liczba stref 

w województwie 

Liczba stref w danej klasie 

Poziom docelowy 
Poziom celu 

długoterminowego 

A C D1 D2 

dolnośląskie 4 3 1   4 

kujawsko-pomorskie 4 4     4 

lubelskie 2 2     2 

lubuskie 3 3     3 

łódzkie 2 2     2 

małopolskie 3 3     3 

mazowieckie 4 4     4 

opolskie 2 1 1   2 

podkarpackie 2 2     2 

podlaskie 2 2     2 

pomorskie 2 2     2 
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Województwo 
Liczba stref 

w województwie 

Liczba stref w danej klasie 

Poziom docelowy 
Poziom celu 

długoterminowego 

A C D1 D2 

śląskie 5 4 1   5 

świętokrzyskie 2 2     2 

warmińsko-mazurskie 3 3     3 

wielkopolskie 3 3     3 

zachodniopomorskie 3 3     3 

Suma 46 43 3 0 46 

 

Wykaz stref podlegających ocenie i przypisane im klasy dla ozonu w 2014 roku 

przedstawiono w tabeli B.6, Zał. B. 

 

 
Rys. 3.5.3. Procent stref zaliczonych do określonych klas dla O3 (poziom docelowy, ochrona zdrowia) w Polsce 

w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska – PIB 

 

 

 

Metody oceny 

 

Pomiary stężeń były najczęściej wykorzystywaną metodą oceny dotyczącej ozonu 

w 2014 roku. Stanowiły one podstawę klasyfikacji w przypadku 40 stref (87%). W oparciu 

o „metody inne” sklasyfikowano 2 strefy (ok. 4%), w oparciu o wyniki modelowania - 4 strefy. 

W 11 województwach pomiar był wyłączną metodą oceny. W woj. opolskim obie istniejące 

strefy zostały sklasyfikowane w oparciu o wyniki modelowania matematycznego 

zastosowanego w odniesieniu do województwa. Dotyczy to również po jednej ze stref z woj. 

kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Dwie strefy sklasyfikowano 

z wykorzystaniem „metod innych”. Była to metoda analogii do wyników pomiarów 

prowadzonych na innym obszarze oraz wykorzystanie wyników pomiarów, których nie można 

było uznać za wystarczającą podstawę oceny jako pomiary intensywne. Metody wskazane jako 

podstawa klasyfikacji stref w ocenie dotyczącej ozonu za rok 2014 przedstawiono w tabeli 3.5.3 

oraz na rys. 3.5.4 i 3.5.5. 

Szczegółowe metody oceny zastosowane w ocenie rocznej dla O3 w 2014 roku 

przedstawia rys. 3.5.6.  

93.5%

6.5%

A

C
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W ocenie wykorzystywane były również wyniki modelowania matematycznego 

rozkładów stężeń ozonu, przeprowadzonego na poziomie kraju na potrzeby oceny rocznej. 

Wykorzystanie modeli w ocenie (w tym modelowania krajowego), jako metody dodatkowej, 

wskazano w odniesieniu do 22 stref w 7 województwach.  

 

Tabela 3.5.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla O3 (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – 8 godzin 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 3   1 

kujawsko-pomorskie 4 3 1   

lubelskie 2 2     

lubuskie 3 3     

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 4     

opolskie 2   2   

podkarpackie 2 2     

podlaskie 2 2     

pomorskie 2 2     

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 2     

warmińsko-mazurskie 3 3     

wielkopolskie 3 2   1 

zachodniopomorskie 3 2 1   

Suma 46 40 4 2 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 

 
Rys. 3.5.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla O3 (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.5.5. Udział określonych metod przyjętych w poszczególnych województwach jako podstawa oceny za 

2014 r. dla O3 (ochrona zdrowia) 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

 
Rys. 3.5.6. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej O3 (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Metody wskazane jako podstawa oceny w poszczególnych strefach przedstawiono 

w tabeli B.14, Zał. B. 

 

Na rysunku 3.5.7 przedstawiono przestrzenny rozkład stężeń ozonu na obszarze Polski, 

w postaci ilustracji parametru określającego liczbę dni, w których maksimum dobowe ze stężeń 

ozonu 8-godzinnych średnich kroczących przekroczyło wartość 120 µg/m3. Jest to wartość 

uśredniona dla okresu 3 lat, zgodnie z kryterium będącym podstawa oceny rocznej dla ozonu 

(ochrona zdrowia). Do obliczeń przestrzennych rozkładów stężeń ozonu na obszarze Polski 

wykorzystano model CAMx. CAMx (Comprehensive Air quality Model with extensions), 

eulerowski, fotochemiczny model dyspersji przeznaczony do kompleksowej („one-

atmosphere”) oceny jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłu (ozon, 

PM10, PM2,5, zanieczyszczenia gazowe, gazy trujące, rtęć) opracowany przez ENVIRON 

International Corporation (USA) ("Wspomaganie systemu oceny jakości powietrza z użyciem 

modelowania...", GIOŚ, 2015). 

 

W sytuacji, gdy wyniki pomiarów nie wykazywały przekroczenia wartości kryterialnej, 

natomiast wyniki modelowania wskazywały na wystąpienie przekroczenia, zgodnie 

z "Wytycznymi do wykonania oceny rocznej..." przyjmowano, iż przekroczenie nie miało 

miejsca. Wynika to, między innymi, z faktu, iż dopuszczalna maksymalna niepewność 

modelowania (50%) jest większa od dopuszczalnej niepewności pomiarów (15%). 

  

 
Rys. 3.5.7. Rozkład stężeń O3 (liczba dni z S8max>120µg/m3, wartość uśredniona dla 3 lat, ochrona zdrowia) 

na obszarze Polski. Modelowanie w siatce 5km x 5km. 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ 2015 
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Przyczyny przekroczeń 

 

Jako główną przyczynę przekraczania poziomu docelowego stężeń ozonu w roku 2014 

podawano oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych 

z działalnością człowieka. 

W przypadku przekroczeń poziomu celu długoterminowego, za główne przyczyny 

przekroczeń najczęściej uznawano: 

 oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych 

z działalnością człowieka, 

 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter 

zanieczyszczenia). 

 

 

 

3.6. Pył PM10 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.6.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – 

pył PM10, ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny poziom PM10 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia  

dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 

24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 Nie dotyczy 

 

Ocena według parametrów 

 

W rocznej ocenie jakości powietrza pod kątem stężeń pyłu PM10, w klasyfikacji stref 

według parametrów uwzględnia się dwie wartości kryterialne: poziom dopuszczalny dla stężeń 

24-godzinnych i poziom dopuszczalny dla stężenia średniego rocznego.  

W wyniku oceny za 2014 rok na podstawie 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 spośród 

46 stref w kraju 4 zaliczono do klasy A (ok. 9%) i 42 do klasy C (ok. 91%). Do klasy C zaliczono 

strefy leżące na terenie wszystkich województw w Polsce - tab. 3.6.2, rys. 3.6.1. 

Na podstawie stężeń średnich rocznych 27 strefom (ok. 59%) przypisano klasę A, 19 

stref zaliczono do klasy C. Do klasy C zaliczono strefy leżące na terenie województw 

położonych w centralnej i południowej części Polski, a także jedną strefę w województwie 

pomorskim - tab. 3.6.2, rys. 3.6.2. 
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Tabela 3.6.2. Liczba stref dla PM10 zaliczonych do określonych klas dla poszczególnych 

czasów uśredniania stężeń (klasa wg parametrów, ochrona zdrowia) w poszczególnych 

województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref zaliczonych do określonych klas  

wg danego czasu uśredniania stężeń 

Czas uśredniania – 24 godz. Czas uśredniania – rok. 

A C A C 

dolnośląskie 4   4 3 1 

kujawsko-pomorskie 4   4 2 2 

lubelskie 2   2 2   

lubuskie 3 1 2 3   

łódzkie 2   2   2 

małopolskie 3   3 1 2 

mazowieckie 4   4   4 

opolskie 2   2 1 1 

podkarpackie 2   2 1 1 

podlaskie 2 1 1 2   

pomorskie 2   2 1 1 

śląskie 5   5 1 4 

świętokrzyskie 2   2 2   

warmińsko-mazurskie 3 1 2 3   

wielkopolskie 3   3 2 1 

zachodniopomorskie 3 1 2 3   

Suma 46 4 42 27 19 

 

 
Rys. 3.6.1. Klasy stref określone na podstawie 24-godz. stężeń pyłu PM10 w wyniku oceny jakości powietrza 

za rok 2014 (ochrona zdrowia) 
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Rys. 3.6.2. Klasy stref określone na podstawie średnich rocznych stężeń pyłu PM10 w Polsce w wyniku oceny 

jakości powietrza za rok 2014 (ochrona zdrowia) 

 

Liczba stref zaliczonych do klasy C w wyniku oceny opartej na 24-godz. stężeniach 

pyłu PM10 jest ponad 2 razy większa niż przypadku oceny na podstawie stężeń średnich 

rocznych. Podobne relacje uzyskano w ocenach rocznych z poprzednich lat. 

Wyniki klasyfikacji poszczególnych stref dla pyłu PM10 za 2014 rok, 

z uwzględnieniem obu czasów uśredniania stężeń, przedstawiono w tabeli B.7, Zał. B. 

 

 

 

Klasy stref 

 

Klasę strefy dla pyłu PM10 stanowi klasa mniej korzystna z określonych na podstawie 

stężeń 24-godz. i stężeń średnich rocznych. Klasy przypisane poszczególnym strefom w Polsce 

w ocenie rocznej za rok 2014 dla pyłu PM10 przedstawiono na rys. 3.6.3. 
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Rys. 3.6.3. Klasyfikacja stref w Polsce dla pyłu PM10 na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2014 (klasa 

strefy (wynikowa), ochrona zdrowia) 

 

W ocenie za 2014 rok, 42 strefy (ok. 91%) uzyskały klasę C. W każdej ze stref 

zaliczonych do klasy C odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 

24-godzinnego PM10 w skali roku. W blisko połowie z nich równocześnie wystąpiło 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń średnich rocznych. 

Klasę A przypisano 4 strefom (ok. 9%). Są to strefy - miasta leżące na terenie 

województw: lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz strefa 

podlaska. Zaliczenie strefy do klasy wynikowej A oznacza, że na jej terenie nie odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu PM10, określonych dla stężeń 24-godz. oraz 

średnich rocznych. 

Liczbę stref dla pyłu PM10 zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) w 2014 

roku w poszczególnych województwach przedstawiono w tab. 3.6.3 oraz na rys. 3.6.4. 

Zestawienie wyników klasyfikacji dla pyłu PM10 uzyskanych w ocenie rocznej 

dla wszystkich stref w kraju (klasę strefy i klasy określone według parametrów) przedstawiono 

w tabeli B.7, Zał. B. 
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Tabela 3.6.3. Liczba stref dla pyłu PM10 zaliczonych do określonych klas (klasa strefy, 

ochrona zdrowia) w poszczególnych województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4   4 

kujawsko-pomorskie 4   4 

lubelskie 2   2 

lubuskie 3 1 2 

łódzkie 2   2 

małopolskie 3   3 

mazowieckie 4   4 

opolskie 2   2 

podkarpackie 2   2 

podlaskie 2 1 1 

pomorskie 2   2 

śląskie 5   5 

świętokrzyskie 2   2 

warmińsko-mazurskie 3 1 2 

wielkopolskie 3   3 

zachodniopomorskie 3 1 2 

Suma 46 4 42 

 

 
Rys. 3.6.4. Procent stref zaliczonych do określonych klas dla pyłu PM10 (klasa strefy, ochrona zdrowia) w Polsce 

w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

W ocenie dotyczącej pyłu PM10 wszystkie aglomeracje, a także większość (15 z 18) 

stref - miast powyżej 100 tys. mieszkańców zaliczono do klasy C. Spośród 16 dużych stref 

w kraju (obejmujących obszar województwa z wyłączeniem aglomeracji i miast powyżej 100 

tys. mieszkańców) tylko jedna (strefa podlaska) uzyskała klasę A. Zanieczyszczenie powietrza 

pyłem PM10 występuje na obszarze całego kraju. Pył PM10 emitowany jest z wielu kategorii 

źródeł emisji, w tym z instalacji ogrzewania budynków. Dość często, szczególnie w pobliżu 

obszarów z licznymi źródłami niskiej emisji tego zanieczyszczenia, notowane są stężenia 

bliskie normatywnym lub wyższe od normatywnych. Obszary przekroczeń mogą być czasem 

niezbyt rozległe jednak, zgodnie z zasadami prowadzenia ocen rocznych, stężenia na nich 

występujące decydują o klasie całej strefy dla danego zanieczyszczenia, także w odniesieniu 

8.7%

91.3%

A

C
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do stref o dużym obszarze. Z tego względu, przy analizie i interpretacji wyników 

klasyfikacji stref, nie należy utożsamiać zaliczenia strefy do klasy C z przekroczeniem 

wartości kryterialnych stężeń na obszarze całej strefy.  

 

Liczba stref zaliczonych do klasy C w ocenie dotyczącej pyłu PM10 w 2014 roku 

wzrosła w stosunku do roku 2013 – o 6 w przypadku klasyfikacji opartej na stężeniach 24-godz. 

i o 2 w klasyfikacji opartej na stężeniach średnich rocznych.  

Nieznaczne zmiany wyników rocznej oceny jakości powietrza dla pyłu PM10 

w ostatnich latach (np. poprawa, rozumiana jako zmniejszenie liczby stref zaliczonych do klasy 

C, w latach 2012-2013 i pogorszenie w 2014 roku w stosunku do 2013), należy wiązać przede 

wszystkim z różnicami warunków meteorologicznych w kolejnych latach. Oceny dotyczące 

pyłu PM10 od wielu lat wskazują na istnienie problemu z dotrzymaniem poziomów 

dopuszczalnych określonych dla tego zanieczyszczenia w przepisach prawa krajowego, 

zgodnych z dyrektywami UE. W szczególności dotyczy to norm ustanowionych dla stężeń 

24-godz. Przekroczenia wartości normatywnych, obserwowane z reguły na więcej niż jednej 

stacji w strefie, świadczą o konieczności prowadzenia w Polsce skutecznych działań na rzecz 

zmniejszenia stężeń pyłu w powietrzu.  

 

Metody oceny 

 

W ocenie jakości powietrza pod kątem pyłu PM10 za 2014 rok podstawę klasyfikacji 

niemal wszystkich stref stanowiły wyniki pomiarów stężeń: manualnych lub automatycznych, 

prowadzonych w stałych punktach. 

W klasyfikacji opartej na stężeniach 24-godz., wszystkie strefy sklasyfikowano 

na podstawie pomiarów. W przypadku stężeń średnich rocznych PM10 pomiary stanowiły 

podstawę oceny w 44 strefach. Dwie strefy z woj. mazowieckiego (miasta: Płock i Radom) 

sklasyfikowano na podstawie wyników matematycznego modelowania rozkładów stężeń. 

Klasa żadnej ze stref nie została określona na podstawie tzw. „metod innych”, traktowanych 

zwykle jako wskaźnikowe lub szacunkowe. 

Metody wskazane jako podstawa rocznej oceny jakości powietrza dla pyłu PM10 za rok 

2014 przedstawiono w tabeli 3.6.4 oraz na rys 3.6.5 i 3.6.6.  

 

Tabela 3.6.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla pyłu PM10 (ochrona 

zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń 

– 24 godz. 

Czas uśredniania stężeń 

– rok 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

dolnośląskie 4 4     4     

kujawsko-pomorskie 4 4     4     

lubelskie 2 2     2     

lubuskie 3 3     3     

łódzkie 2 2     2     

małopolskie 3 3     3     

mazowieckie 4 4     2 2   
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Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń 

– 24 godz. 

Czas uśredniania stężeń 

– rok 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

opolskie 2 2     2     

podkarpackie 2 2     2     

podlaskie 2 2     2     

pomorskie 2 2     2     

śląskie 5 5     5     

świętokrzyskie 2 2     2     

warmińsko-mazurskie 3 3     3     

wielkopolskie 3 3     3     

zachodniopomorskie 3 3     3     

Suma 46 46 0 0 44 2 0 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

Uwaga: w zestawieniu uwzględniono metody wskazane jako podstawa oceny na etapie klasyfikacji wg parametrów 

 

 

 

 
Rys. 3.6.5. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla pyłu PM10 (określenie klasy wg parametrów, 

ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.6.6. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla PM10 

(stężenia 24-godz., ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 
Rys. 3.6.7. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla PM10 

(stężenia średnie roczne, ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

W pięciu województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim 

i zachodniopomorskim) w ocenie, obok pomiarów, wykorzystywano dodatkowo modelowanie 

matematyczne rozkładów stężeń pyłu PM10. 
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Rys. 3.6.8. Rozkład stężenia PM10 (stężenie średnie 24-godzinne, liczba dni ze stężeniami większymi 

od 50 µg/m3, ochrona zdrowia) w 2014 r. na obszarze województwa podkarpackiego. 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, WIOŚ w Rzeszowie 2015 

 

 
Rys. 3.6.9. Rozkład stężenia PM10 (stężenie średnie roczne,  ochrona zdrowia) w 2014 r. na obszarze 

województwa dolnośląskiego, Aglomeracji Wrocławskiej, Wałbrzycha oraz Legnicy.  
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, WIOŚ we Wrocławiu 2015 
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Na rysunku 3.6.8 przedstawiono przykład wyników modelowania stężenia PM10 dla 

województwa podkarpackiego - przestrzenny rozkład parametru: liczba dni ze stężeniami 

większymi od 50 µg/m3 , natomiast na rysunku 3.6.9 przestrzenny rozkład stężenia średniego 

rocznego pyłu PM10 w roku 2014 na obszarze województwa dolnośląskiego. 

 

  Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych 

Główne przyczyny przekroczeń poziomu 50 µg/m3 przez stężenia 24-godz. PM10 oraz 

udział poszczególnych przyczyn w ogólnej liczbie przypadków przekroczeń zanotowanych 

w 2014 roku na stacjach, na których przekroczony był rozważany poziom dopuszczalny, 

przedstawiono na rys. 3.6.8 i 3.6.9.  

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów 24-godz. stężeń PM10 najczęściej występują 

w okresie zimowym. Ma to związek ze zwiększoną emisją pyłu powstającego przy spalaniu 

paliw w celach grzewczych, w szczególności związaną z indywidualnym ogrzewaniem 

budynków. Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

wskazywano najczęściej (w ok. 85% przypadków przekroczeń) jako główną przyczynę 

występowania stężeń przekraczających dobowy poziom dopuszczalny (rys. 3.6.10). Dla około 

9% przypadków jako główną przyczynę przekroczeń podawano oddziaływanie emisji 

związanej z ruchem pojazdów. W grupie tej dla ok. 6% przypadków wskazywano 

na oddziaływanie emisji z pojazdów z drogi o dużym natężeniu ruchu położonej w pobliżu 

stacji, a w pozostałych przypadkach oddziaływanie emisji z pojazdów poruszających się 

w centrum miasta.  

Uznano, że za około 2% przekroczeń odpowiada głównie oddziaływanie emisji 

z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji 

pomiarowej, podobnie w przypadku emisji wtórnej z powierzchni odkrytych. Inne przyczyny 

wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego 24-godz. przypisano do ok. 2% ogólnej 

liczby przekroczeń. 

W każdym województwie największy procentowy udział w przyczynach przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego 24-godz. miało oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków.  

W woj. mazowieckim emisję zanieczyszczeń związaną z ruchem pojazdów uznano 

za odpowiedzialną za wystąpienie ok. 34% przypadków przekroczeń (rys. 3.6.9). Podobnie 

znaczący udział tego sektora (ponad 20% przypadków przekroczeń) wskazano dla 

województw: kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Dla województwa pomorskiego jest 

to ok. 14%. W pozostałych województwach z emisją zanieczyszczeń związaną z komunikacją 

samochodową, jako decydującą przyczyną, łączono mniej niż 10% przypadków przekroczeń.  
 

Jak wcześniej wspomniano, poszczególne przypadki przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego lub docelowego substancji mogą być powiązane z więcej niż jedną przyczyną. 

W analizach przyczyn przekroczeń wartości kryterialnych dla określonych zanieczyszczeń, 

uwzględniono przyczyny wskazane przez WIOŚ jako główne dla poszczególnych przekroczeń, 

czyli decydujące o wystąpieniu określonego przypadku przekroczenia. Należy jednocześnie 

pamiętać, że w celu pełnej oceny i interpretacji sytuacji przekroczeń trzeba wziąć również pod 

uwagę potencjalne inne przyczyny występowania podwyższonych stężeń danej substancji, 
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związane z innymi kategoriami źródeł emisji zanieczyszczenia, niż wykazane jako przyczyny 

główne. Prezentowane w raporcie główne przyczyny przekroczeń są efektem analiz 

wykonywanych przez WIOŚ na poziomie wojewódzkim i dotyczą typu źródła emisji, które w 

decydującym stopniu przyczyniło się do wystąpienia określonego przekroczenia.  
 

 
 

Rys. 3.6.10. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godz. stężeń PM10 w strefach zaliczonych 

do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne dla poszczególnych przypadków przekroczeń – udział 

procentowy w skali kraju  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Legenda: 

S1  - oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta 
S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

S3  - oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej  

S4 - oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej 
S5 - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

S7 - awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe, 

S16  - emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk 
S23 - emisja związana z okresowym prowadzeniem prac budowlanych i drogowych 

 

 

Przyczyny przekroczeń poziomu dopuszczalnego określonego dla średnich rocznych 

stężeń pyłu PM10 przedstawiono na rys. 3.6.12 i 3.6.13. Podobnie jak w przypadku przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godz., również w odniesieniu do przekroczeń średniego 

rocznego poziomu dopuszczalnego, jako główną przyczynę najczęściej wymieniano 

oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (dla ok. 92% 

przypadków przekroczeń). Około 8% przypadków przekroczeń rocznego poziomu 

dopuszczalnego PM10 powiązano z oddziaływaniem emisji związanej z ruchem pojazdów. 

We wszystkich województwach, emisja pyłu związana z indywidualnym ogrzewaniem 

budynków była najczęściej wskazywaną przyczyną występowania przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 określonego dla stężenia średniego rocznego 

(rys. 3.6.11).  
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5.83% S2

3.54%

S3
2.14%

S4
0.58%

S5
85.22%

S7
0.03%

S16
1.80%

S23
0.87%
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Rys. 3.6.11. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godz. stężeń PM10 w strefach zaliczonych 

do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne dla poszczególnych przypadków przekroczeń – udział procentowy 

w województwach  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Legenda: 

S1  - oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta 

S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

S3  - oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej  
S4 - oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej 

S5 - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

S7 - awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe, 

S16  - emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk 

S23 - emisja związana z okresowym prowadzeniem prac budowlanych i drogowych 

 

Drugą, co do częstości wskazywania, przyczyną występowania przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych było oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów.  

 
Rys. 3.6.12. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniego rocznego PM10 w strefach zaliczonych 

do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne – udział procentowy w skali kraju. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Legenda: 

S1  - oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta 
S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

S5  - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

 

 
 

 

Rys. 3.6.13. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniego rocznego PM10 w strefach zaliczonych 

do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne – udział procentowy w województwach  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Legenda: 

S1  - oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta 
S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

S5  - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

 

 

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), 

głównym źródłem emisji pyłu PM10 do atmosfery w Polsce są procesy spalania paliw poza 

przemysłem (rys. 3.6.14). Emisja z tych procesów stanowi ok. 50% całkowitej emisji pyłu 

z terenu kraju. W tej kategorii największy udział ma emisja z sektora komunalno-bytowego, 

w tym związana z ogrzewaniem budynków. Emisja zanieczyszczeń związana z ogrzewaniem 

zachodzi z niskich emitorów, w obszarach z zabudową mieszkaniową, przez co ma na wielu 

obszarach decydujące znaczenie na występowanie tam przekroczeń wartości kryterialnych. 

Transport drogowy odpowiedzialny jest za 9% krajowej emisji pyłu, co w połączeniu 

z miejscem i sposobem wprowadzania tych zanieczyszczeń do powietrza, powoduje, że w 

centralnych częściach miast z gęstą siatką ulic o dużym natężeniu ruchu samochodów oraz 

w obrębie kanionów ruchliwych ulic, emisja z samochodów może być czynnikiem 

decydującym o wystąpieniu przekroczeń wartości kryterialnych dla pyłu PM10 (PM2,5 i NO2 

również). 

Emisja pyłu PM10 z sektora produkcji i transformacji energii (10% emisji krajowej), 

procesów spalania w przemyśle (8%) oraz procesów produkcyjnych (7%), między innymi 

ze względu na sposób wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (np. wysokie kominy 

elektrowni), położenie przemysłowych źródeł emisji w stosunku do obszarów z zabudową 

mieszkaniową (oddalenie) i mniej powszechne występowanie (w porównaniu z emisją 

z ogrzewania budynków i emisją związana z komunikacją), mają mniejszy wpływ 

na występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu PM10 niż wymienione wcześniej 

emisje związane z ogrzewaniem budynków i transportem samochodowym. 
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Rysunek 3.6.14. Udział poszczególnych sektorów w emisji pyłu PM10 w Polsce w roku 2013  

Źródło: Pyły drobne w atmosferze, Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym 

w Polsce, praca zbiorowa (w przygotowaniu do wydania), GIOŚ 2015. 

 

 

 

3.7. Ołów  

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.7.1.  Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. - Pb, 

ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania stężeń 
Dopuszczalny poziom Pb 

w powietrzu [µg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 0,5 Nie dotyczy 

Ołów – oznacza całkowitą zawartość pierwiastka w pyle PM10 

 

Wyniki oceny 

 

W ocenie jakości powietrza za 2014 rok w żadnej strefie w kraju nie stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń ołowiu w powietrzu. Wszystkie strefy zostały 

zaliczone do klasy A (rys. 3.7.1, tab. 3.7.2). Takie same wyniki klasyfikacji stref dla ołowiu 

uzyskiwano również w latach ubiegłych. 

Zestawienie klas przypisanych poszczególnym strefom w wyniku oceny dotyczącej 

ołowiu znajduje się w tabeli B.8, Zał. B. 
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Rys. 3.7.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla Pb na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014  (ochrona 

zdrowia) 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

Tabela 3.7.2. Liczba stref dla Pb zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 4  

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3  

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 46 0 

Metody oceny 
 

W ocenie jakości powietrza pod kątem ołowiu za 2014 rok wykorzystywane były 

głównie wyniki manualnych pomiarów stężeń, prowadzonych w stałych punktach. Na ich 
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podstawie sklasyfikowano 43 z 46 stref w kraju (ok. 93%). W pozostałych 3 strefach (ok. 7%) 

podstawę klasyfikacji stanowiły tzw. „metody inne”- tab. 3.7.3, rys. 3.7.2. 

Na rys. 3.7.3 przedstawiono procent stref w poszczególnych województwach, dla 

których jako podstawę rocznej oceny dla ołowiu w 2014 r. wskazano określone metody. 

W 14 województwach wszystkie strefy zostały sklasyfikowane w oparciu o wyniki 

pomiarów. W 2 województwach zastosowano zarówno pomiary jak i "metody inne" (analogia 

do stężeń pomierzonych w innym obszarze lub w innym okresie, wykorzystanie wyników 

modelowania nie mogących stanowić podstawy oceny). 

Podobnie jak w przypadku większości omawianych wcześniej zanieczyszczeń, również 

w ocenie dotyczącej ołowiu w pięciu województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, 

podkarpackim i zachodniopomorskim), obok pomiarów, wykorzystywano dodatkowo 

modelowanie matematyczne rozkładów stężeń. 

Szczegółowe metody oceny zastosowane w ocenie rocznej dla Pb w 2014 roku 

przedstawia rys. 3.7.4. 

 

Tabela 3.7.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla Pb (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4   

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3   

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 1  1 

warmińsko-mazurskie 3 1  2 

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 43 0 3 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 
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Rys. 3.7.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla Pb (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

 

 
Rys. 3.7.3. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla Pb 

(stężenia średnie roczne, ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.7.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej Pb (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

Metody stanowiące podstawę określenia klasy poszczególnych stref dla ołowiu 

w ocenie za 2014 rok przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 
 

 

3.8. Arsen 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.8.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – arsen 

As, ochrona zdrowia 
 

Okres uśredniania stężeń 

Poziom docelowy As 

w powietrzu  

 

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 6 [ng/m3] Nie dotyczy 

Arsen – oznacza całkowitą zawartość pierwiastka w pyle PM10 

 

Wyniki oceny 

 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2014 rok dotyczącej arsenu, 44 z 46 stref 

w kraju (ok. 96%) zaliczono do klasy A (rys. 3.8.1, tab. 3.8.2). Na ich terenie nie stwierdzono 

przekroczenia poziomu docelowego ustanowionego dla arsenu.  

Klasę C przypisano 2 strefom: miastu Legnica i strefie dolnośląskiej, gdzie 

przekroczenia zanotowano w Głogowie oraz w Polkowicach W ocenie za 2014 r., w stosunku 

do roku poprzedniego, liczba stref zaliczonych do klasy C zmniejszyła się o dwie. 

W poprzednim roku klasę taką uzyskały także: strefa lubuska i miasto Zielona Góra. Z kolei 

ocena za rok 2012 wskazała również 2 strefy z klasą C (strefa lubuska oraz miasto Legnica).  
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Rys. 3.8.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla arsenu (As) na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2014 (ochrona 

zdrowia) 

 

Tabela 3.8.2. Liczba stref dla As zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 2 2 

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3  

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 44 2 
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Rys. 3.8.2. Procent stref zaliczonych do określonych klas dla As (ochrona zdrowia) w Polsce w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

Wyniki klasyfikacji stref dla arsenu za 2014 rok dla poszczególnych stref przedstawiono 

w tabeli B.9, Zał. B. 

 
 

Metody oceny 
 

W ocenie jakości powietrza pod kątem arsenu za 2014 rok podstawę klasyfikacji 43 z 46 

stref (ok. 93%) stanowiły wyniki manualnych pomiarów stężeń, prowadzonych w stałych 

punktach. Klasę 3 stref (ok. 7%) określono w oparciu o tzw. „metody inne” (tab. 3.8.3, rys. 

3.8.3, rys. 3.8.5). 

W 14 województwach wszystkie strefy zostały sklasyfikowane w oparciu o wyniki 

pomiarów. W 2 województwach podstawą klasyfikacji stref były wyniki pomiarów oraz 

"metody inne" – wśród nich najczęściej analogia do stężeń na innych obszarach i w innych 

latach – rys.3.8.3. 

W pięciu województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim 

i zachodniopomorskim) w ocenie dotyczącej arsenu, obok pomiarów, wykorzystywano 

dodatkowo modelowanie matematyczne rozkładów stężeń. W wymienionych województwach 

modele były wykorzystywane w ocenach dotyczących niemal wszystkich zanieczyszczeń, 

w tym pyłu PM10 i zawartych w nim metali. 

 

 

Tabela 3.8.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla As (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4   

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3   

95.7%

4.3%

A

C
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 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 1  1 

warmińsko-mazurskie 3 1  2 

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 43 0 3 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 

 

 

 
Rys. 3.8.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla As (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.8.4. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla As 

(ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 
Rys. 3.8.5. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej As (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

Metody wskazane jako podstawa oceny rocznej dotyczącej arsenu za 2014 rok 

w poszczególnych strefach przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 
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Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych 
 

W 2014 roku w obu strefach zaliczonych do klasy C, w których miało miejsce 

przekroczenie poziomu docelowego, określonego dla średnich rocznych stężeń arsenu, 

wskazano, jako decydującą przyczynę oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, 

ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej. Przyczynę taką 

przypisano do wszystkich stanowisk pomiarowych, na których zarejestrowano przekroczenie. 

 

3.9. Kadm 
 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.9.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – kadm 

Cd, ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania stężeń 

Poziom docelowy Cd 

w powietrzu  

 

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 5 [ng/m3] Nie dotyczy 

Kadm – oznacza całkowitą zawartość pierwiastka w pyle PM10 

 

Wyniki oceny 
 

W rocznej ocenie jakości powietrza za 2014 rok w odniesieniu do kadmu wszystkie strefy 

zostały zaliczone do klasy A (rys. 3.9.1). W żadnej z 46 stref w kraju nie stwierdzono 

przekroczenia poziomu docelowego określonego dla stężenia średniego rocznego kadmu. Takie 

same rezultaty uzyskiwano w ocenach w latach poprzednich. 

Zestawienie wyników klasyfikacji poszczególnych stref dla kadmu za 2014 rok przedstawiono 

w tabeli B.10, Zał. B.  

 

Tabela 3.9.2. Liczba stref dla Cd zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 4  

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3  

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 46 0 
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Rys. 3.9.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla kadmu (Cd) na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 

(ochrona zdrowia) 

 

 

Metody oceny 

 

W ocenie jakości powietrza pod kątem kadmu za 2014 rok podstawę klasyfikacji 43 

z 46 stref (ok. 93%) stanowiły wyniki manualnych pomiarów stężeń, prowadzonych w stałych 

punktach. Klasę trzech stref (ok. 7%) określono w oparciu o tzw. „metody inne” (tab. 3.9.3, 

rys. 3.9.2). Jest to sytuacja analogiczna do oceny przeprowadzonej dla roku 2013. 

 

Podobnie jak w przypadku ołowiu, arsenu i niklu, również dla kadmu w 14 

województwach wszystkie strefy zostały sklasyfikowane w oparciu o wyniki pomiarów. 

W dwóch województwach podstawą klasyfikacji stref były wyniki pomiarów oraz "metody 

inne" – wśród nich najczęściej analogia do stężeń na innych obszarach oraz w innym okresie – 

rys. 3.9.3, rys 3.9.4. 

We wspomnianych już wcześniej pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, 

mazowieckim, podkarpackim i zachodniopomorskim, w ocenie dotyczącej metali ciężkich, 

w tym kadmu, obok pomiarów wykorzystywano dodatkowo modelowanie matematyczne 

rozkładów stężeń.  

 

Metody wskazane jako podstawa klasyfikacji poszczególnych stref w ocenie dotyczącej 

kadmu za 2014 rok przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 
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Tabela 3.9.3.  Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla Cd (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4     

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 2     

lubuskie 3 3     

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 4     

opolskie 2 2     

podkarpackie 2 2     

podlaskie 2 2     

pomorskie 2 2     

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 1   1 

warmińsko-mazurskie 3 1   2 

wielkopolskie 3 3     

zachodniopomorskie 3 3     

Suma 46 43 0 3 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3.9.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla Cd (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.9.3. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla Cd 

(ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

 
Rys. 3.9.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej Cd (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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3.10. Nikiel 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.10.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – nikiel 

Ni, ochrona zdrowia 
 

Okres uśredniania stężeń 

Poziom docelowy Ni 

w powietrzu  

 

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 20 [ng/m3] Nie dotyczy 

Nikiel – oznacza całkowitą zawartość pierwiastka w pyle PM10 

 

Wyniki oceny 

 

W wyniku oceny wykonanej w odniesieniu do niklu za 2014 rok (podobnie jak w ocenach 

dla lat poprzednich), wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy A. Na terenie żadnej strefy 

nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego określonego dla średniego rocznego 

stężenia niklu w powietrzu (rys. 3.10.1, tab. 3.10.2). 

Zestawienie stref i przypisanych im klas dla niklu za 2014 rok zamieszczono w tabeli 

B.11, Zał. B. 

 

 
Rys. 3.10.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla niklu (Ni) na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 

(ochrona zdrowia) 
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Tabela 3.10.2. Liczba stref dla Ni zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4 4  

kujawsko-pomorskie 4 4   

lubelskie 2 2   

lubuskie 3 3  

łódzkie 2 2   

małopolskie 3 3   

mazowieckie 4 4   

opolskie 2 2   

podkarpackie 2 2   

podlaskie 2 2   

pomorskie 2 2   

śląskie 5 5   

świętokrzyskie 2 2   

warmińsko-mazurskie 3 3   

wielkopolskie 3 3   

zachodniopomorskie 3 3   

Suma 46 46 0 

 

 

 

Metody oceny 
 

W ocenie jakości powietrza pod kątem niklu za 2014 rok, podobnie jak w przypadku 

innych metali zawartych w pyle PM10, wykorzystywane były głównie wyniki manualnych 

pomiarów stężeń, prowadzonych w stałych punktach. W oparciu o pomiary sklasyfikowano 

43 strefy w kraju (ok. 93%). W 3 strefach (ok. 7%) podstawę klasyfikacji stanowiły tzw. 

„metody inne”- tab. 3.10.3, rys. 3.10.2. 

Na rys. 3.10.3 przedstawiono procent stref w poszczególnych województwach, 

dla których jako podstawę rocznej oceny dla niklu w 2014 r. wskazano określone metody. 

W 14 województwach wszystkie strefy zostały sklasyfikowane w oparciu o wyniki 

pomiarów. W dwóch województwach podstawą klasyfikacji stref były wyniki pomiarów oraz 

"metody inne" – wśród nich najczęściej analogia do stężeń na innych obszarach oraz w innym 

okresie. 

W ocenie dotyczącej niklu w pięciu województwach (dolnośląskim, łódzkim, 

mazowieckim, podkarpackim i zachodniopomorskim), obok pomiarów wykorzystywano 

dodatkowo modelowanie matematyczne rozkładów stężeń. 

Szczegółowe metody oceny zastosowane w ocenie rocznej dla Ni w 2014 roku 

przedstawia rys. 3.10.4. 
 

Metody wskazane jako podstawa oceny za 2014 rok w odniesieniu do niklu 

w poszczególnych strefach przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 
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Tabela 3.10.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla Ni (ochrona zdrowia) 

w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4     

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 2     

lubuskie 3 3     

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 4     

opolskie 2 2     

podkarpackie 2 2     

podlaskie 2 2     

pomorskie 2 2     

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 1   1 

warmińsko-mazurskie 3 1   2 

wielkopolskie 3 3     

zachodniopomorskie 3 3     

Suma 46 43 0 3 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 

 

 

 
Rys. 3.10.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla Ni (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.10.3. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla Ni 

(ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

 

 
Rys. 3.10.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej Ni (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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3.11. Benzo(a)piren 

 

Kryteria oceny 
 

Tabela 3.11.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – 

benzo(a)piren B(a)P, ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania stężeń 

Poziom docelowy B(a)P 

w powietrzu  

 

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 1 [ng/m3] Nie dotyczy 

benzo(a)piren – oznacza całkowitą zawartość benzo(a)pirenu w pyle PM10 

 

Wyniki oceny 

Jednym z najbardziej problematycznych zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest 

benzo(a)piren. W rocznej ocenie jakości powietrza za 2014 rok dotyczącej tej substancji 

wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy C (tab. 3.11.2, rys. 3.11.1). Wynik taki oznacza 

pogorszenie rezultatów klasyfikacji w stosunku do roku poprzedniego (2013), w którym 

czterem strefom przypisano klasę A (strefa lubelska, Aglomeracja Lubelska, strefa podlaska 

oraz miasto Toruń).  

Duża liczba stref zaliczonych do klasy C dla B(a)P w kolejnych ocenach rocznych, 

podobnie jak w przypadku pyłu PM10, wskazuje na powtarzający się co roku problem 

z dotrzymaniem wartości normatywnych stężeń benzo(a)pirenu w Polsce. Wynika to głównie 

ze struktury źródeł energii wykorzystywanych na potrzeby indywidualnego ogrzewania 

budynków. 

 
Rys. 3.11.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla benzo(a)pirenu B(a)P na podstawie rocznej oceny jakości powietrza 

za rok 2014 (ochrona zdrowia) 
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Zestawienie wyników klasyfikacji poszczególnych stref dla benzo(a)pirenu za 2014 rok 

przedstawiono w tabeli B.12, Zał. B. 

 

Tabela 3.11.2. Liczba stref dla benzo(a)pirenu zaliczonych do określonych klas (ochrona 

zdrowia) w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A C 

dolnośląskie 4   4 

kujawsko-pomorskie 4  4 

lubelskie 2  2 

lubuskie 3  3 

łódzkie 2  2 

małopolskie 3  3 

mazowieckie 4  4 

opolskie 2  2 

podkarpackie 2  2 

podlaskie 2  2 

pomorskie 2   2 

śląskie 5   5 

świętokrzyskie 2   2 

warmińsko-mazurskie 3   3 

wielkopolskie 3   3 

zachodniopomorskie 3   3 

Suma 46 0 46 

 

 

Metody oceny 
 

W ocenie za 2014 rok, tak samo jak w przypadku oceny za rok 2013, spośród 46 stref 

w kraju, dla 45 (ok. 98%) podstawę klasyfikacji dotyczącej B(a)P stanowiły pomiary manualne, 

prowadzone w stałych punktach. Jedną strefę - miasto Elbląg, w województwie warmińsko-

mazurskim, sklasyfikowano z wykorzystaniem „metod innych” – analogii do stężeń 

pomierzonych w innym okresie (tab. 3.11.3, rys. 3.11.2 - 3.11.4).  

 

Tabela 3.11.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla B(a)P (ochrona 

zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4     

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 2     

lubuskie 3 3     

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 4     

opolskie 2 2     

podkarpackie 2 2     

podlaskie 2 2     

pomorskie 2 2     
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 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 2     

warmińsko-mazurskie 3 2   1 

wielkopolskie 3 3     

zachodniopomorskie 3 3     

Suma 46 45 0 1 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 
Rys. 3.11.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla B(a)P (ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 
Rys. 3.11.3. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla B(a)P 

(ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.11.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej B(a)P (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

W pięciu województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim 

i zachodniopomorskim) w ocenie dotyczącej benzo(a)pirenu, podobnie jak dla innych 

zanieczyszczeń, obok pomiarów wykorzystywano dodatkowo matematyczne modelowanie 

rozkładów stężeń. 

Na rysunku 3.11.5 został zaprezentowany przykład przestrzennego rozkładu średniego 

rocznego stężenia benzo(a)pirenu w województwie dolnośląskim, Aglomeracji Wrocławskiej, 

a także na obszarze miast: Wałbrzych i Legnica, uzyskanego przy pomocy modelowania 

matematycznego. 

 

Metody wskazane jako podstawa oceny za 2014 rok w odniesieniu do B(a)P 

w poszczególnych strefach przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 
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Rys. 3.11.5. Rozkład stężenia B(a)P (stężenie średnie roczne,  ochrona zdrowia) w 2014 r. na obszarze 

województwa dolnośląskiego, Aglomeracji Wrocławskiej, Wałbrzycha oraz Legnicy.  
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, WIOŚ we Wrocławiu 2015 

 

 

 

Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych 

 

W wyniku oceny dotyczącej B(a)P za 2014 rok, wszystkie strefy w kraju zaliczono 

do klasy C. W strefach tych, przynajmniej na jednej stacji monitoringu, stężenia średnie roczne 

B(a)P były wyższe od poziomu docelowego. Dla wszystkich przypadków przekroczeń (100%) 

jako główną, decydującą przyczynę wskazano oddziaływanie emisji związanych 

z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

 

Głównym źródłem emisji B(a)P do atmosfery w Polsce są procesy spalania paliw poza 

przemysłem, w tym przede wszystkim indywidualne ogrzewanie budynków (rys. 3.11.6). 

Emisja z tych procesów stanowi ok. 77% całkowitej emisji z terenu kraju. Emisja 

zanieczyszczeń związana z ogrzewaniem budynków zachodzi z licznych niskich emitorów, w 

obszarach z zabudową mieszkaniową, przez co ma na wielu terenach decydujące znaczenie na 

występowanie tam przekroczeń wartości docelowej. Koksownie odpowiedzialne są za 15% 

krajowej emisji B(a)P i w związku z tym, w ich otoczeniu mogą występować podwyższone 

stężenia tego zanieczyszczenia. Trzecią co do udziału w całkowitej emisji kategorią źródeł 

emisji jest transport drogowy odpowiedzialny za 6% emisji B(a)P do powietrza w Polsce. 

Emisja z innych kategorii źródeł emisji jest znacznie mniejsza i łącznie nie przekracza 1.6% 

emisji krajowej, przez co ma mniejsze znaczenie na poziom stężeń B(a)P. 
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Rys. 3.11.6. Udział poszczególnych sektorów w emisji benzo(a)pirenu w Polsce w roku 2012  
Źródło danych: KOBiZE, Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

3.12. Pył PM2,5 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 3.12.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – pył 

PM2,5 ochrona zdrowia 

 

Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny 

poziom PM2,5 

w powietrzu 

[µg/m3] 

Wartość 

marginesu 

tolerancji 

w roku 2014 

[µg/m3] 

Dopuszczalny poziom 

PM2,5 w powietrzu 

powiększony o margines 

tolerancji za rok 2014 

[µg/m3] 

Dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 25 1 26 Nie dotyczy 

 

 

Wyniki oceny 

 

 Pył PM2,5 jest uwzględniany w rocznych ocenach jakości powietrza w Polsce od 2010 

roku. Począwszy od roku 2012 klasyfikacji stref dokonuje się na podstawie kryteriów 

określonych w przepisach prawa krajowego (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) zgodnych 

z dyrektywą 2008/50/WE. 

 W odniesieniu do pyłu PM2,5 w ocenie jakości powietrza uwzględnia się poziom 

dopuszczalny i poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. W rezultacie, 

wynikiem oceny rocznej może być zaliczenie strefy do klasy A, B albo C. Pył PM2,5 jest 

Produkcja energii 
elektrycznej i ciepła

0.005%

Spalanie paliw w 
instalacjach 

przemysłowych i w 

budownictwie
0.01%

Transport 
drogowy

6%

Procesy spalania 
paliw poza 

przemysłem 

(głównie 
indywidualne 
ogrzewanie 
budynków)

77%

Rolnictwo, 
leśnictwo, 

rybołówstwo -

maszyny robocze
1%

Koksownie
15%

Produkcja 
aluminium

0.3%

Inne
0.1%
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jedynym zanieczyszczeniem, dla którego w ocenie za rok 2014 wyróżniana była klasa B. 

Sytuacja taka miała miejsce po raz ostatni - od roku 2015 wartość marginesu tolerancji dla 

PM2,5wynosi zero. 

 

 W wyniku oceny dotyczącej PM2,5 za 2014 rok, spośród 46 stref w kraju 22 strefy (ok. 

48%) zaliczono do klasy C – tab. 3.12.2, rys. 3.12.1 i 3.12.2. Na terenie tych stref stwierdzono 

wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeń średnich 

rocznych PM2,5 powiększonego o margines tolerancji. Dwóm strefom (strefa lubelska oraz 

Aglomeracja Poznańska) przypisano klasę B, oznaczającą wystąpienie na terenie strefy stężeń 

wyższych od poziomu dopuszczalnego lecz nie przekraczających poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji. Do klasy A zaliczono 22 strefy - na terenie tych stref 

nie stwierdzono wystąpienia stężeń wyższych od poziomu dopuszczalnego określonego dla 

PM2,5. 

 W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim 

i zachodniopomorskim, wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A. 

   

W porównaniu z wynikami oceny za 2013 r. liczba stref zaliczonych w ocenie za 2014 

do klasy C zmniejszyła się z 24 do 22. Równocześnie w obecnej ocenie 2 strefy zaliczono do 

klasy B, której nie przypisano żadnej strefie w ocenie za rok poprzedni. 

 

 
Rys. 3.12.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla pyłu PM2,5 na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 

(ochrona zdrowia) 
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Tabela 3.12.2. Liczba stref dla PM2,5 zaliczonych do określonych klas (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A B C 

dolnośląskie 4 2   2 

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 1 1   

lubuskie 3 3     

łódzkie 2     2 

małopolskie 3 1   2 

mazowieckie 4     4 

opolskie 2 1   1 

podkarpackie 2     2 

podlaskie 2 1   1 

pomorskie 2 1   1 

śląskie 5     5 

świętokrzyskie 2 1   1 

warmińsko-mazurskie 3 3     

wielkopolskie 3 1 1 1 

zachodniopomorskie 3 3     

Suma 46 22 2 22 

 

 
Rys. 3.12.2. Procent stref zaliczonych do określonych klas dla PM2,5 (ochrona zdrowia) w Polsce w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

  

 Zestawienie wyników klasyfikacji poszczególnych stref za 2014 rok dla pyłu PM2,5 

przedstawiono w tabeli B.13, Zał. B. 
 

 

Metody oceny 

 

W ocenie dotyczącej pyłu PM2,5 za 2014 rok przeważająca większość stref, 44 z 46, 

została sklasyfikowana na podstawie wyników pomiarów stężeń. W większości przypadków 

były to pomiary manualne. Podobnie jak w roku poprzednim, w jednej strefie, w woj. 

wielkopolskim (strefa wielkopolska), oceny dokonano na podstawie „metod innych”. 

Klasyfikacja jednej strefy w województwie mazowieckim (miasto Płock) opierała się na 

wynikach matematycznego modelowania rozkładów stężeń PM2,5 w powietrzu - tab. 3.12.3, 
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rys. 3.12.3- 3.12.5. Modelowanie matematyczne było również wykorzystywane, jako metoda 

uzupełniająca, w ocenie dotyczącej pyłu PM2,5 w województwach: dolnośląskim, łódzkim, 

mazowieckim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Na rysunku 3.12.6 przedstawiono 

przykład rozkładu stężenia średniego rocznego PM2,5 na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

Tabela 3.12.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla PM2,5 (ochrona 

zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – rok 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 4 4     

kujawsko-pomorskie 4 4     

lubelskie 2 2     

lubuskie 3 3     

łódzkie 2 2     

małopolskie 3 3     

mazowieckie 4 3 1   

opolskie 2 2     

podkarpackie 2 2     

podlaskie 2 2     

pomorskie 2 2     

śląskie 5 5     

świętokrzyskie 2 2     

warmińsko-mazurskie 3 3     

wielkopolskie 3 2   1 

zachodniopomorskie 3 3     

Suma 46 44 1 1 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 

 

 
Rys. 3.12.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla PM2,5 (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 3.12.4. Procent stref, w poszczególnych województwach, w których jako podstawę rocznej oceny dla PM2,5 

(ochrona zdrowia) w 2014 r. wskazano określone metody  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 
Rys. 3.12.5. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej PM2,5 (ochrona zdrowia) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Metody wskazane jako podstawa określenia klasy strefy dla pyłu PM2,5 

w poszczególnych strefach przedstawiono w tabeli B.14, Zał. B. 

 
Rys. 3.12.6. Rozkład stężeń PM2,5 (stężenia średnie roczne,  ochrona zdrowia) w 2014 r. na obszarze strefy 

zachodniopomorskiej. 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, WIOŚ w Szczecinie 2015 

 

 

Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych 

 

 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 (stężenia średniego rocznego) 

powiększonego o margines tolerancji w 2014 r. odnotowano na 38 stanowiskach pomiarowych 

stężeń PM2,5,  zlokalizowanych w 22 strefach zaliczonych do klasy C.  

Dominującą przyczyną, wskazaną jako główna przyczyna przekroczenia wartości 

kryterialnej na ok. 89 procentach stanowisk, było oddziaływanie emisji związanych 

z indywidualnym ogrzewaniem budynków (rys. 3.12.7, rys. 3.12.8). W trzech przypadkach 

(w Aglomeracji Warszawskiej, Aglomeracji Krakowskiej oraz Aglomeracji Górnośląskiej), 

jako główną przyczynę przekroczeń podano oddziaływanie emisji związanej z ruchem 

pojazdów. Podobnie jak w ocenie za rok 2013, w jednym przypadku (stacja w Krakowie – 

Nowej Hucie) uznano, że główną przyczyną wystąpienia przekroczeń było oddziaływanie 

emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji 

pomiarowej. 
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Legenda: 

S1 - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem 
S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 

S3  - oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej 

S5  - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

 

Rys. 3.12.7. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego poziomu PM2,5 w powietrzu (stężenia średniego rocznego), 

powiększonego o margines tolerancji w strefach zaliczonych do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne – 

udział procentowy w skali kraju  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
 

 

 
Legenda: 

S1 - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem 

S2  - oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji 
S3  - oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej 

S5  - oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

 

Rys. 3.12.8. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego poziomu PM2,5 w powietrzu (stężenia średniego rocznego), 

powiększonego o margines tolerancji w strefach zaliczonych do klasy C w 2014 roku, wskazane jako główne – 

udział procentowy w województwach  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Źródłem pyłu PM2,5 zawartego w powietrzu jest zarówno emisja pierwotna (głównie 

procesy spalania paliw w celach grzewczych, transport drogowy) jak i emisja zanieczyszczeń 

gazowych – prekursorów pyłu (SO2, NOx, NH3, lotnych związków organicznych i trwałych 

związków organicznych), z których, w wyniku procesów zachodzących w atmosferze, powstają 

cząsteczki aerozolu wtórnego PM2,5. Cząstki aerozolu wtórnego, mogą występować 

w rejonach znacznie oddalonych od źródeł emisji gazowych prekursorów aerozolu, 

przyczyniając się do wzrostu stężenia pyłu pochodzącego z lokalnych źródeł emisji pierwotnej 

w danym rejonie. W rejonach oddalonych od lokalnych źródeł emisji PM2,5, udział aerozolu 

wtórnego w stężeniach pyłu PM2,5 w powietrzu może być znaczący, aczkolwiek w tych 

rejonach stężenia pyłu PM2,5 są zwykle stosunkowo niskie. Największy wpływ na występujące 

w obszarach zamieszkanych wysokie stężenia pyłu PM2,5 ma emisja pierwotna pyłu PM2,5. 

Szersza analiza składu pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10 została zawarta 

w opracowaniu "Ocena zanieczyszczenia powietrza na stacjach monitoringu tła regionalnego 

w Polsce w roku 2014 w zakresie składu pyłu PM10 i PM2,5 oraz depozycji metali ciężkich 

i WWA" (GIOŚ 2015b), dostępnym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska.  

Głównym źródłem emisji pyłu PM2,5 do atmosfery w Polsce są procesy spalania paliw 

poza przemysłem (rys. 3.12.9). Emisja z tych procesów stanowi ok. 51% całkowitej emisji pyłu 

z terenu kraju. W tej kategorii największy udział ma emisja z sektora komunalno-bytowego, 

w tym przede wszystkim związana z ogrzewaniem budynków. Emisja zanieczyszczeń 

związana z ogrzewaniem budynków zachodzi z licznych niskich emitorów, na obszarach 

z zabudową mieszkaniową, przez co ma na wielu obszarach decydujące znaczenie 

na występowanie tam przekroczeń wartości kryterialnych. Transport drogowy odpowiedzialny 

jest za 13% krajowej emisji pyłu PM2,5, co w połączeniu z miejscem i sposobem wprowadzania 

zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza, powoduje, że w centralnych częściach miast 

z gęstą siatką ulic o dużym natężeniu ruchu samochodów oraz w obrębie kanionów ruchliwych 

ulic, emisja z samochodów może być czynnikiem decydującym o wystąpieniu przekroczeń 

wartości kryterialnych dla pyłu PM2,5 (dla PM10 i NO2 również). 

Emisja pyłu PM2,5 z sektora produkcji i transformacji energii (10% emisji krajowej), 

procesów spalania w przemyśle (7%), między innymi ze względu na inny sposób 

wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (np. wysokie kominy elektrowni), położenie 

przemysłowych źródeł emisji w stosunku do obszarów z zabudową mieszkaniową (oddalenie) 

i mniej powszechne występowanie (w porównaniu z emisją z ogrzewania budynków i emisją 

związana z komunikacją), mają mniejszy wpływ na występowanie przekroczeń wartości 

dopuszczalnej pyłu PM2,5 niż wymienione wcześniej emisje związane z ogrzewaniem 

budynków i transportem samochodowym. 
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Rysunek 3.12.9. Udział poszczególnych sektorów w emisji pyłu PM2,5  w Polsce w roku 2013  

Źródło: Pyły drobne w atmosferze, Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym 

w Polsce, praca zbiorowa (w przygotowaniu do wydania), GIOŚ 2015. 

 

 

3.13. Łączna ocena w oparciu o kryteria określone dla ochrony zdrowia 

 

Wyniki klasyfikacji stref 

 

W ocenie jakości powietrza za 2014 rok, przeprowadzonej w oparciu o kryteria 

ustanowione w celu ochrony zdrowia, uwzględniono 12 substancji: 5 zanieczyszczeń gazowych 

oraz 7 pyłowych. Dla każdego z uwzględnionych w niej zanieczyszczeń, ocena obejmowała 46 

stref, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. 

Dla wszystkich zanieczyszczeń, z wyjątkiem pyłu PM2,5, wynikiem klasyfikacji mogła 

być klasa A lub C. W odniesieniu do pyłu PM2,5, w przypadku którego jest określony margines 

tolerancji, strefy można było zaliczyć do klasy A, B albo C. Ocena za 2014 rok jest ostatnią, 

w której wynikiem klasyfikacji strefy dla pyłu PM2,5 mogła być klasa B. Od roku 2015 wartość 

marginesu tolerancji wynosi zero - rezultatem oceny (za rok 2015 i lata następne) będzie zatem 

zaliczenie strefy do klasyA lub C.  

 

W ocenie dotyczącej ozonu dokonano dodatkowej klasyfikacji stref - w oparciu 

o poziom celu długoterminowego. Jej wynikiem jest przypisanie każdej strefie klasy D1 

lub D2. Z uwagi na inny charakter tego kryterium dla ozonu, w stosunku do poziomów 

dopuszczalnych lub docelowych określonych dla pozostałych substancji, rezultaty dodatkowej 

klasyfikacji nie są uwzględniane w analizach przedstawionych w niniejszym rozdziale 

(przedstawiono je w rozdz. 3.5).  

W tabeli 3.13.1 przedstawiono liczbę stref, dla których w 2014 roku najmniej korzystną 

z klas przypisanych zanieczyszczeniom podlegającym ocenie pod kątem ochrony zdrowia 

(w danej strefie) była klasa A, B lub C. 
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Dla wszystkich 46 stref w Polsce objętych oceną, wynikiem klasyfikacji za 2014 rok 

dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia było zaliczenie strefy do klasy C. 

 

Tabela 3.13.1 Liczba stref, dla których w 2014 r. najmniej korzystną z klas przypisanych 

wszystkim zanieczyszczeniom uwzględnianym w ocenie pod kątem ochrony zdrowia była 

klasa A, B lub C 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 

Ogólna liczba 

stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

A B C 

dolnośląskie 4     4 

kujawsko-pomorskie 4     4 

lubelskie 2    2 

lubuskie 3     3 

łódzkie 2     2 

małopolskie 3     3 

mazowieckie 4     4 

opolskie 2     2 

podkarpackie 2     2 

podlaskie 2     2 

pomorskie 2     2 

śląskie 5     5 

świętokrzyskie 2     2 

warmińsko-mazurskie 3     3 

wielkopolskie 3     3 

zachodniopomorskie 3     3 

Suma 46 0 0 46 

 

 

Jak to już wielokrotnie zaznaczano, zgodnie z zasadami oceny rocznej klasę strefy 

dla danego zanieczyszczenia określa się na podstawie jego stężeń występujących 

w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych rozważaną substancją. 

W rezultacie, nawet niezbyt rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych 

zanieczyszczenia decyduje o wyniku klasyfikacji całej strefy, nawet o dużym obszarze. Należy 

zatem pamiętać, że zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia nie oznacza złej 

sytuacji na terenie całej strefy – a jest jedynie sygnałem, że w strefie istnieją obszary 

wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem 

rozważanego zanieczyszczenia. 
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Rys. 3.13.1. Udział stref zaliczonych do określonych klas w łącznej liczbie stref w Polsce w 2014 r. 

dla poszczególnych zanieczyszczeń (klasy stref, ochrona zdrowia)  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

W rezultacie oceny za 2014 rok, w przypadku dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, 

oraz ołowiu, kadmu i niklu, zawartych w pyle PM10, wszystkie strefy w kraju zaliczono 

do klasy A (rys. 3.13.1).  

Do klasy A zaliczono także przeważającą większość stref w odniesieniu do dwutlenku 

azotu (42 strefy w klasie A), ozonu (43) i arsenu (44).  

W przypadku pyłu PM2,5 do klasy A zaliczono 22 strefy, dwóm strefom przypisano 

klasę B, natomiast pozostałe uzyskały klasę  C (22 strefy). 

Podobnie jak w poprzednich latach, w wyniku oceny dotyczącej pyłu PM10, w 2014 

roku tylko nieliczne (4) strefy zostały zaliczone do klasy A, natomiast w przypadku 

benzo(a)pirenu - wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy C. 

 

 

Strefy zaliczone do klasy C  

 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza, że na jej terenie 

stwierdzono wystąpienie przekroczeń wartości normatywnych stężeń zanieczyszczenia 

obowiązujących w Polsce i wskazuje na potrzebę podjęcia stosownych działań naprawczych, 

zmierzających do poprawy jakości powietrza. Należy do nich opracowanie lub aktualizacja 

programu ochrony powietrza (POP), mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych lub 

docelowych poziomów substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (dla PM2,5). 

Informacje na temat wymagań związanych z zaliczeniem strefy do klasy C podano 

w rozdziale 2.3. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

Pb

As

Cd

Ni

BaP

PM2.5

A B C



 90 

Jak już wspomniano wyżej, w ocenie jakości powietrza za 2014 rok pod kątem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy C 

przynajmniej dla jednego zanieczyszczenia.  

Główną przyczyną zakwalifikowania stref w Polsce do klasy C, podobnie jak 

w poprzednich latach, były wyniki oceny dotyczącej pyłu PM10 i B(a)P. W 2014 roku 

wszystkie 46 stref w kraju zaliczono do klasy C ze względu na benzo(a)piren. Ze względu 

na pył PM10 klasę C przypisano 42 strefom (ok. 91% wszystkich). Znaczną liczbę - 22 strefy 

(ok. 48%) zaliczono do klasy C dla pyłu PM2,5 - tab. 3.13.2. 

W odniesieniu do pozostałych zanieczyszczeń, dla których w ocenie za 2014 rok niektóre 

strefy zostały sklasyfikowane jako C, dotyczyło to kilku stref. Liczba stref zaliczonych do tej 

klasy wynosiła: 2 dla arsenu, 4 dla dwutlenku azotu oraz 3 dla ozonu. Większość stref w kraju 

zakwalifikowano do klasy C ze względu na więcej niż jedno zanieczyszczenie.  

 

 

Tabela 3.13.2. Liczba stref zaliczonych do klasy C w poszczególnych województwach 

w 2014 r. z uwzględnieniem zanieczyszczeń, dla których strefy zakwalifikowano do klasy C 

(ochrona zdrowia)  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 

Ogólna liczba 

stref w 

województwie 

Liczba stref zaliczonych do klasy C  

Razem NO2 O3 PM10 As B(a)P PM2,5 

dolnośląskie 4 4 1 1 4 2 4 2 

kujawsko-pomorskie 4 4   4  4  

lubelskie 2 2   2  2  

lubuskie 3 3   2  3  

łódzkie 2 2   2  2 2 

małopolskie 3 3 1  3  3 2 

mazowieckie 4 4 1  4  4 4 

opolskie 2 2  1 2  2 1 

podkarpackie 2 2   2  2 2 

podlaskie 2 2   1  2 1 

pomorskie 2 2   2  2 1 

śląskie 5 5 1 1 5  5 5 

świętokrzyskie 2 2   2  2 1 

warmińsko-mazurskie 3 3   2  3  

wielkopolskie 3 3   3  3 1 

zachodniopomorskie 3 3   2  3  

Suma końcowa 46 46 4 3 42 2 46 22 

 

 

Przekroczenia wartości kryterialnych stężeń różnych substancji często występowały 

na różnych obszarach strefy. W strefach, w których przekroczenia stwierdzono dla kilku 

substancji, z reguły dotyczyły one pyłu PM10 i B(a)P, a także pyłu PM2,5. Jak wynika z oceny 

za 2014 rok, a także za lata poprzednie, dość częstym przypadkiem jest równoległe 

występowanie przekroczeń stężeń PM10 i B(a)P na wskazanych obszarach przekroczeń 

w strefach zaliczonych do klasy C (tab. 3.13.3). 
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W tabeli 3.13.3 zestawiono obszary przekroczeń kryterialnych wartości stężeń 

zanieczyszczeń w strefach zaliczonych w ocenie za 2014 rok do klasy C, pogrupowane dla 

poszczególnych zanieczyszczeń. Są to obszary wskazane przez WIOŚ na podstawie wyników 

pomiarów stężeń. Jak już wspominano, w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, 

mazowieckim, podkarpackim i zachodniopomorskim, w rocznej ocenie jakości powietrza 

za rok 2014 obok pomiarów wykorzystywane były także wyniki matematycznego 

modelowania rozkładów stężeń zanieczyszczeń. Modelowanie było wykorzystywane jako 

dodatkowa metoda oceny i na jego podstawie wyznaczano obszary przekroczeń w niektórych 

strefach. Dodatkowo, w kilku województwach, do określenia zasięgów obszarów przekroczeń 

wykorzystano metody obiektywnego szacowania, bazujące np. na wynikach modelowania 

wykonanego dla lat poprzednich lub na wynikach analiz przeprowadzonych na potrzeby 

opracowania programów ochrony powietrza. 

Liczba obszarów przekroczeń określonych na podstawie modelowania w rozważanych 

województwach w przypadku niektórych zanieczyszczeń i stref była znacznie większa niż 

obszarów wskazanych na podstawie pomiarów (co wynika z ograniczonej liczby stanowisk 

pomiarowych w strefie). Podając informacje na temat rozważanych obszarów przekroczeń, 

w tabeli 3.13.3 jedynie zasygnalizowano wyniki uzyskane z modelowania. Szczegółowe 

informacje dotyczące obszarów wyznaczonych na tej podstawie dla określonych 

zanieczyszczeń w poszczególnych strefach można uzyskać w odpowiednich WIOŚ. 

Jak już wspominano, w ocenie wykorzystywane były również wyniki modelowania 

matematycznego rozkładów stężeń ozonu, przeprowadzonego na poziomie kraju na potrzeby 

oceny rocznej. Wskazane przez WIOŚ obszary przekroczeń wartości kryterialnych stężeń 

ozonu, przedstawione w tabeli, uzyskano z powiązania wyników pomiarów (w 2 strefach: 

dolnośląskiej i śląskiej) lub modelowania (w strefie opolskiej).  

 

 

Tabela 3.13.3. Lista stref zaliczonych do klasy C wg oceny rocznej za 2014 r. oraz obszary 

przekroczeń wartości kryterialnych określonych zanieczyszczeń (ochrona zdrowia) 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

As dolnośląskie miasto Legnica PL0202 Legnica 

dolnośląskie strefa dolnośląska PL0204 Głogów 

dolnośląskie Polkowice 

BaP dolnośląskie Aglomeracja 

Wrocławska 

PL0201 Wrocław 

miasto Legnica PL0202 Legnica 

miasto Wałbrzych PL0203 Wałbrzych 

strefa dolnośląska PL0204 Głogów 

Jelenia Góra i okolice 

Nowa Ruda 

Oława 

Osieczów 

Polkowice 

Szczawno Zdrój 

Zgorzelec 

kujawsko-

pomorskie 

Aglomeracja 

Bydgoska 

PL0401 centrum miasta, okolice Starego Miasta oraz 

dzielnic Śródmieście, Bocianowo, Wilczak i 

Okole 
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Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

miasto Toruń PL0402 część miasta obejmująca 48% powierzchni 

całego miasta; w obszarze przekroczeń nie 

znalazły się następujące jednostki urbanistyczne 

miasta: nr I, nr II, pn. część nr X, pn. część nr 

XI, nr XIV, wsch. Część nr XV, wsch. Część nr 

XVI, nr XVII, pd. Cz. Nr XX 

miasto Włocławek PL0403 Część miasta Włocławek: dzielnica Śródmieście, 

Wschód, Południe. Jest to teren mieszkaniowy, 

usługowo-handlowy, zwarta zabudowa 

jednorodzinna i wielorodzinna. 

strefa kujawsko - 

pomorska 

PL0404 centrum miasta Inowrocław 

centrum miasta Nakło nad Notecią w rejonie ulic 

Bydgoskiej i Piotra Skargi 

część miasta Grudziądza, obejmująca osiedla: 

Śródmieście, Centrum, Tarpno, Wielkie Tarpno, 

Kuntersztyn, Lotnisko, Kawalerii Polskiej, 

Kopernika, Chełmińskie, Wyzwolenia, 

Owczarki, Mniszek 

część powiatu toruńskiego ziemskiego, 

obejmująca całe miasto Chełmża oraz części 

pięciu gmin 

miasto Ciechocinek 

lubelskie Aglomeracja 

Lubelska 

PL0601 Lublin 

strefa lubelska PL0602 Biała Podlaska 

Chełm 

Kraśnik 

Zamość 

lubuskie miasto Gorzów 

Wlkp. 

PL0801 Gorzów Wlkp., Śródmieście 

strefa lubuska PL0803 Sulęcin 

Wschowa 

Żary 

łódzkie Aglomeracja Łódzka PL1001 Aglomeracja Łódzka: Łódź, Zgierz, Pabianice, 

Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki 

strefa łódzka PL1002 Strefa łódzka w tym 37 miast oraz ościenne 

gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-

wiejskich 

małopolskie Aglomeracja 

Krakowska 

PL1201 Kraków 

miasto Tarnów PL1202 Tarnów 

strefa małopolska PL1203 Bochnia 

Brzesko 

Dąbrowa Tarnowska 

Gorlice 

Miechów 

Niepołomice 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Oświęcim 

Proszowice 

Rabka-Zdrój 

Sucha Beskidzka 

Trzebinia 

Tuchów 

Wadowice 

Zakopane 

mazowieckie Aglomeracja 

Warszawska 

PL1401 m.st. Warszawa - wszystkie dzielnice - głównie 

w centrum miasta 
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Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

miasto Płock PL1402 Płock - centrum miasta 

miasto Radom PL1403 Radom - centrum miasta 

strefa mazowiecka PL1404 Północna część pow. piaseczyńskiego, 

zachodnia i centralna część pow. 

pruszkowskiego i grodziskiego;  wschodnia 

część pow. wołomińskiego i mińskiego, 

centralna, południowa i wschodnia cz. pow. 

Legionowskiego, zach. Cz. Pow. Warszawsko-

zachodniego; Siedlce oraz gminy Wiśniew, 

Skórzec, Siedlce i Kotuń;  gminy wokół m. 

Radom;  gminy wokół m. Płock; m. Ciechanów, 

gminy Ciechanów i Opinogóra;  Mława, gminy 

Lipowiec Kościelny i Szydłowiec 

opolskie miasto Opole PL1601 miasto Opole 

strefa opolska PL1602 obszar strefy opolskiej 

podkarpackie miasto Rzeszów PL1801 miasto Rzeszów 

strefa podkarpacka PL1802 miasto Przemyśl, powiat przemyski 

powiat jarosławski 

powiat jasielski 

powiat Krosno, krośnieński 

powiat mielecki 

powiat niżański, stalowowolski 

powiat sanocki 

powiat Tarnobrzeg 

pomorskie Aglomeracja 

Trójmiejska 

PL2201 Gdańsk ul. Głęboka 

śląskie Aglomeracja 

Górnośląska 

PL2401 Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze, 

Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, 

Chorzów, Mysłowice, Świętochłowice, 

Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, 

Jaworzno 

Aglomeracja 

Rybnicko-

Jastrzębska 

PL2402 Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój 

miasto Bielsko-Biała PL2403 Bielsko-Biała 

miasto Częstochowa PL2404 Częstochowa 

strefa śląska PL2405 powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, 

bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, 

kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, 

tarnogórski, będziński, zawierciański 

świętokrzyskie miasto Kielce PL2601 Kielce 

strefa świętokrzyska PL2602 strefa świętokrzyska 

warmińsko-

mazurskie 

miasto Olsztyn PL2801 OlsztynCentrum 

PL2801 OlsztynDajtki 

PL2801 OlsztynJaroty 

PL2801 OlsztynLikusy 

miasto Elbląg PL2802 Elbląg-centralne dzielnice 

strefa warmińsko-

mazurska 

PL2803 Iława 

PL2803 Nidzica 

wielkopolskie Aglomeracja 

Poznańska  

PL3001 Poznań-Grunwald, Wilda, Nowe Miasto 

miasto Kalisz  PL3002 Kalisz 

strefa wielkopolska  PL3003 Gniezno 

Leszno 

Ostrów Wielkopolski 

Piła 

Wągrowiec 
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Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

zachodniopomorskie Aglomeracja 

Szczecińska 

PL3201 Szczecin - zachodnia i centralna część 

aglomeracji 

Szczecin Prawobrzeże - dzielnice: Zdroje, 

Słoneczne, Majowe, Dąbie 

miasto Koszalin PL3202 Koszalin - Śródmieście oraz obszary położone 

na północ i wschód od Śródmieścia 

strefa 

zachodniopomorska 

PL3203 miasto Myślibórz 

Szczecinek - centrum miasta oraz tereny 

położone względem niego na północny-zachód i 

południe. 

Widuchowa - obszar wiejski 

NO2 dolnośląskie Aglomeracja 

Wrocławska 

PL0201 Wrocław 

mazowieckie Aglomeracja 

Warszawska 

PL1401 Warszawa, dzielnice: Śródmieście, Wola, 

Ochota 

śląskie Aglomeracja 

Górnośląska 

PL2401 Katowice - dzielnice: Śródmieście, Osiedle 

Paderewskiego - Muchowiec, Koszutka, 

Bogucice. 

małopolskie Aglomeracja 

Krakowska 

PL1201 Kraków - Obszar oddziaływania II obwodnicy 

Krakowa, dzielnice: II, III, IV, V, VII, VIII, 

XIII, XIV, XV 

O3 dolnośląskie strefa dolnośląska PL0204 Czerniawa 

opolskie strefa opolska PL1602 północno-wschodnia część strefy opolskiej 

śląskie strefa śląska PL2405 powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, 

bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, 

kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, 

tarnogórski, będziński, zawierciański 

PM10 dolnośląskie Aglomeracja 

Wrocławska 

PL0201 Wrocław 

miasto Legnica PL0202 Legnica 

miasto Wałbrzych PL0203 Wałbrzych 

strefa dolnośląska PL0204 Bogatynia 

Dzierżoniów 

Głogów 

Jelenia Góra i okolice 

Kłodzko 

Nowa Ruda 

Oleśnica 

Oława 

Polkowice 

Szczawno Zdrój 

Świdnica 

Ząbkowice Śląskie 

Zgorzelec 

Złotoryja 

kujawsko-

pomorskie 

Aglomeracja 

Bydgoska 

PL0401 centrum miasta, okolice Starego Miasta oraz 

okolice dzielnic: Śródmieście, Bocianowo, 

Wilczak i Okole 

miasto Toruń PL0402 część miasta obejmująca 48% powierzchni 

całego miasta; w obszarze przekroczeń nie 

znalazły się następujące jednostki urbanistyczne 

miasta: nr I, nr II, pn. część nr X, pn. część nr 

XI, nr XIV, wsch. Część nr XV, wsch. Część nr 

XVI, nr XVII, pd. Cz. Nr XX 

miasto Włocławek PL0403 miasto Włocławek, dzielnica Śródmieście - teren 

mieszkaniowy, usługowo-handlowy, zwarta 

zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna 
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Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

strefa kujawsko - 

pomorska 

PL0404 centrum miasta Inowrocław 

centrum miasta Nakło nad Notecią w rejonie ulic 

Bydgoskiej i Piotra Skargi 

część miasta Grudziądza, obejmująca osiedla: 

Śródmieście, Centrum, Tarpno, Wielkie Tarpno, 

Kuntersztyn, Lotnisko, Kawalerii Polskiej, 

Kopernika, Chełmińskie, Wyzwolenia 

część powiatu toruńskiego ziemskiego, 

obejmująca całe miasto Chełmża oraz części 

pięciu gmin 

miasto Ciechocinek 

lubelskie Aglomeracja 

Lubelska 

PL0601 Lublin 

strefa lubelska PL0602 BiałaPodlaska 

Puławy 

Radzyń Podlaski 

Zamość 

lubuskie miasto Gorzów 

Wlkp. 

PL0801 Gorzów Wlkp., Śródmieście 

strefa lubuska PL0803 Żary 

łódzkie Aglomeracja Łódzka PL1001 Aglomeracja Łódzka: Łódż; Zgierz; Pabianice; 

Aleksandrów Łódzki (miasto) 

strefa łódzka PL1002 Strefa łódzka - obszar 37 miast oraz ościennych 

gmin wiejskich i miejskowiejskich 

małopolskie Aglomeracja 

Krakowska 

PL1201 Kraków - gmina miejska 

miasto Tarnów PL1202 Tarnów 

strefa małopolska PL1203 Bochnia 

Dąbrowa Tarnowska 

Gorlice 

Miechów 

Niepołomice 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Olkusz 

Oświęcim 

Proszowice 

Skawina 

Sucha Beskidzka 

Trzebinia 

Tuchów 

Wadowice 

Zakopane 

mazowieckie Aglomeracja 

Warszawska 

PL1401 Warszawa-wszystkie dzielnice, głównie 

centralne 

miasto Płock PL1402 Płock, centrum miasta 

miasto Radom PL1403 Radom, centrum miasta 

strefa mazowiecka PL1404 Żyrardów- centrum miasta, gminy Wiskitki i 

Radziejowice; Siedlce-centrum miasta, Siedlce 

gmina wiejska;  powiat pruszkowski;  Otwock, 

Józefów;  Mława-centrum miasta;  miasto 

Ciechanów i gmina Ciechanów;  Zakrzew, 

Jedlnia Letnisko i Jedlińsk;  gminy Radzanowo i 

Słupno; 

Inne obszary wykazane przy pomocy 

modelowania matematycznego. 

opolskie miasto Opole PL1601 miasto Opole 

strefa opolska PL1602 miasto Głubczyce 
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Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

miasto Kędzierzyn-Koźle 

miasto Kluczbork 

miasto Nysa 

miasto Olesno 

miasto Zdzieszowice 

podkarpackie strefa podkarpacka PL1802 miasto Mielec 

miasto Przemyśl 

miasto Sanok 

miasto Tarnobrzeg 

powiat jarosławski 

powiaty niżański, stalowowolski 

pomorskie Aglomeracja 

Trójmiejska 

PL2201 Gdańsk - Stogi ul. Kaczeńce 

Gdańsk Wrzeszcz ul. Lęczkowa 

strefa pomorska PL2202 Kościerzyna ul. Targowa 

śląskie Aglomeracja 

Górnośląska 

PL2401 Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze, 

Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, 

Chorzów, Mysłowice, Świętochłowice, 

Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, 

Jaworzno 

Aglomeracja 

Rybnicko-

Jastrzębska 

PL2402 Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój 

miasto Bielsko-Biała PL2403 Bielsko-Biała 

strefa śląska PL2405 powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, 

bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, 

kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, 

tarnogórski, będziński, zawierciański 

świętokrzyskie miasto Kielce PL2601 Kielce 

strefa świętokrzyska PL2602 gm. Sitkówka-Nowiny 

miasto Połaniec 

miasto Starachowice 

warmińsko-

mazurskie 

miasto Olsztyn PL2801 OlsztynCentrum 

OlsztynDajtki 

OlsztynLikusy 

strefa warmińsko-

mazurska 

PL2803 Iława 

Nidzica 

wielkopolskie miasto Kalisz  PL3002 Kalisz 

strefa wielkopolska  PL3003 Gniezno 

Konin 

Leszno 

Nowy Tomyśl 

Ostrów Wielkopolski 

Piła 

Tarnowo Podgórne 

Wągrowiec 

zachodniopomorskie Aglomeracja 

Szczecińska 

PL3201 miasto Szczecin - dzielnice: Centrum, 

Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Stare 

Miasto, Turzyn, Pogodno, Arkońskie-

Niemierzyn, Niebuszewo-Bolinko, Niebuszewo, 

Łękno, Drzetowo-Grabowo 

strefa 

zachodniopomorska 

PL3203 miasto Szczecinek - centrum miasta 

Myślibórz - centrum miasta 

PM2,5 dolnośląskie Aglomeracja 

Wrocławska 

PL0201 Wrocław 

miasto Legnica PL0202 Legnica 

łódzkie Aglomeracja Łódzka PL1001 Aglomeracja Łódzka: Łódź, Zgierz, Pabianice 
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Zanieczysz-

czenie 
Województwo Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
Nazwa 

strefa łódzka PL1002 Strefa łódzka: Piotrków Trybunalski, Opoczno, 

Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska 

Wola, Skierniewice 

małopolskie Aglomeracja 

Krakowska 

PL1201 Kraków - gmina miejska 

strefa małopolska PL1203 Bochnia 

PL1203 Nowy Sącz 

PL1203 Zakopane 

mazowieckie Aglomeracja 

Warszawska 

PL1401 Warszawa - dzielnice Śródmieście; Ursus 

miasto Radom PL1403 Radom - centrum miasta 

strefa mazowiecka PL1404 Płn.- wsch. cz. powiatu pruszkowskiego; 

Legionowo i gminy wokoło; centrum Żyrardowa 

i gmina Wiskitki 

opolskie strefa opolska PL1602 miasto Kędzierzyn-Koźle 

pomorskie strefa pomorska PL2202 Kościerzyna ul. Targowa 

śląskie Aglomeracja 

Górnośląska 

PL2401 Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze, 

Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, 

Chorzów, Mysłowice, Świętochłowice, 

Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, 

Jaworzno 

Aglomeracja 

Rybnicko-

Jastrzębska 

PL2402 Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój 

miasto Bielsko-Biała PL2403 Bielsko-Biała 

miasto Częstochowa PL2404 Częstochowa 

strefa śląska PL2405 powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, 

bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, 

kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, 

tarnogórski, będziński, zawierciański 

świętokrzyskie miasto Kielce PL2601 Kielce 

wielkopolskie miasto Kalisz  PL3002 Kalisz 

 

 

Przekroczenia wartości kryterialnych stężeń w strefach zaliczonych do klasy C 

 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia ma miejsce w przypadku 

wystąpienia na jej terenie (na określonym obszarze strefy) przekroczenia odpowiednich 

wartości kryterialnych ustanowionych dla tego zanieczyszczenia (poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji dla PM2,5; poziomu dopuszczalnego; poziomu 

docelowego) z częstością większą od dozwolonej. Przekroczenia będące podstawą decyzji 

o zakwalifikowaniu strefy do klasy C są z reguły udokumentowane wynikami pomiarów. 

W tabeli 3.13.4 przedstawiono liczbę stanowisk pomiarowych, w strefach zaliczonych 

do klasy C w poszczególnych województwach, na których w 2014 roku zostały przekroczone 

wartości normatywne stężeń zanieczyszczeń. 
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Tabela 3.13.4. Liczba stanowisk, w strefach zaliczonych do klasy C, na których stwierdzono 

przekroczenia wartości kryterialnych stężeń zanieczyszczeń (ochrona zdrowia) 

w poszczególnych województwach w 2014 r.  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 

Liczba stanowisk, na których stwierdzono przekroczenie wartości kryterialnych stężeń 

dla poszczególnych parametrów 

NO2 O3 PM10 PM10 As B(a)P PM2,5 
stężenie 

średnie 

roczne 

stężenia 
maks. 8-godz. 

stężenia 24-
godz. 

stężenie 

średnie 

roczne 

stężenie 

średnie 

roczne 

stężenie 

średnie 

roczne 

stężenie 

średnie 

roczne 

dolnośląskie 1 1 18 2 3 12 3 

kujawsko-pomorskie    7 1   6   

lubelskie     5     2   

lubuskie     2   5   

łódzkie     20 10   11 3 

małopolskie 1   15 10   11 8 

mazowieckie 2   14    11 3 

opolskie     6    3 2 

podkarpackie     7 2   9 1 

podlaskie         1 1 

pomorskie     2    5  1 

śląskie 1 3 21 18   13 7 

świętokrzyskie     7    4 2 

warmińsko-

mazurskie         4   

wielkopolskie    9 1   7 2 

zachodniopomorskie          5   
Liczba stanowisk, 

na których wystąpiły 

przekroczenia 1) 5 4 157 50 3 127 29 

Liczba stanowisk w 

strefach zaliczonych do 

klasy C 2) 15 7 203 138 9 133 47 

Liczba stanowisk w 

kraju 3)  136 76 212 212 88 133 81 
 

1) Liczba stanowisk, na których wystąpiły przekroczenia określonych wartości kryterialnych dla danego 

zanieczyszczenia, w strefach zaliczonych do klasy C ze względu na to zanieczyszczenie 
2) Łączna liczba stanowisk uwzględnionych w ocenie dotyczącej danego zanieczyszczenia w strefach zaliczonych 

do klasy C ze względu na to zanieczyszczenie 
3) Łączna liczba stanowisk uwzględnionych w ocenie dotyczącej danego zanieczyszczenia w kraju 

Przekroczenia obserwowane w 2014 roku w przypadku: arsenu, dwutlenku azotu i ozonu, 

wystąpiły na pojedynczych stanowiskach w Polsce (tab. 3.13.4). Liczba stanowisk, na których 

zostały przekroczone wartości normatywne, stanowiła nieznaczny procent (od około 3% do 

około 5% ) liczby stanowisk pomiarów stężeń rozważanych substancji, istniejących w Polsce 

(uwzględnionych w ocenie za 2014 rok). 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego dla stężenia średniego rocznego 

NO2, odnotowane w 2014 roku na 5 stanowiskach, dotyczyły, podobnie jak w poprzednich 

latach, jedynie tzw. „stacji komunikacyjnych”. Liczba stanowisk z przekroczeniami stanowiła 

ok. 31% wszystkich znajdujących się w strefach zaliczonych do klasy C.  
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Przekroczenia normatywnych stężeń ozonu w 2014 roku odnotowano na 4 stanowiskach, 

co stanowiło ok. 5% uwzględnionych w ocenie w skali kraju. W stosunku do liczby stanowisk 

w strefach zaliczonych do klasy C, przekroczenia miały miejsce na 57% stanowisk. 

Reprezentatywność przestrzenna stanowisk pomiarowych stężeń ozonu jest jednak większa niż 

dla innych zanieczyszczeń, szczególnie na terenach pozamiejskich – większy jest zatem zasięg 

przestrzenny przekroczeń stwierdzonych na określonych stanowiskach. 

Przekroczenia kryterialnych stężeń pyłu PM2,5 (poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji) występowały znacznie częściej niż omawianych 

dotychczas zanieczyszczeń. W 2014 roku przekroczenia wystąpiły na 29 stanowiskach - co 

stanowiło blisko 36% stanowisk w kraju, uwzględnionych w ocenie i blisko 62% stanowisk 

funkcjonujących w strefach zaliczonych do klasy C.  

Zanieczyszczeniem, którego wartości normatywne są przekraczane w Polsce na wielu 

stanowiskach pomiarowych, jest pył PM10. Dotyczy to w szczególności jego stężeń 24-godz. 

W 2014 przekroczenie wartości normatywnej dla stężeń 24-godz. odnotowano na 157 z 212 

(74%) uwzględnionych w ocenie stanowisk w kraju. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

określonego dla stężeń średnich rocznych PM10 miało miejsce na 50 stanowiskach (24%). 

Udział liczby stanowisk z przekroczeniami wartości normatywnych PM10 w ich łącznej liczbie 

w strefach sklasyfikowanych jako C dla PM10 wynosił blisko 77% dla stężeń średnich 

dobowych i ok. 36% dla średnich rocznych. 

Przekroczenia odnotowane w 2014 roku na największej liczbie stanowisk w stosunku 

do liczby istniejących w kraju oraz do liczby w strefach zaliczonych do klasy C dotyczyły, 

podobnie jak w poprzednich latach, benzo(a)pirenu. Poziom docelowy, określony dla stężeń 

średnich rocznych B(a)P, został przekroczony w 2014 roku na 127 stanowiskach – co stanowiło 

ok. 95% stanowisk w kraju. Jak już wspomniano wcześniej, w ocenie dotyczącej B(a)P za 2014 

rok wszystkie strefy w kraju zostały zaliczone do klasy C. Częste występowanie w Polsce 

stężeń B(a)P wyższych od wartości normatywnej wiąże się z jego emisją z procesów spalania 

paliw w sektorze komunalnym i mieszkaniowym w sezonie zimowym. Do ogrzewania 

budynków często wykorzystuje się paliwa stałe, takie jak węgiel, drewno, a niekiedy również 

odpady i śmieci. W dalszym ciągu stosowane są piece, kotły, paleniska o niskiej sprawności 

energetycznej, nie gwarantujące właściwych warunków spalania. Wzrost emisji B(a)P ze źródeł 

tzw. „niskiej emisji” w okresie zimy, w powiązaniu z gorszymi warunkami dyspersji 

zanieczyszczeń w sezonie chłodnym, przyczynia się do wyraźnego wzrostu dobowych stężeń 

B(a)P w tym okresie. Przekłada się to na przekraczanie bardzo niskiej wartości normatywnej 

dla tego zanieczyszczenia (poziomu docelowego dla stężenia średniego rocznego, 

wynoszącego 1 ng/m3).  

Duży udział stanowisk pomiarowych z przekroczeniami wartości normatywnych 

w łącznej liczbie stanowisk pomiarów stężeń benzo(a)pirenu i pyłu PM10 w skali kraju, a także 

w łącznej liczbie stanowisk zlokalizowanych w strefach zaliczonych do klasy C, świadczy 

o powszechnym charakterze występowania podwyższonych stężeń tych zanieczyszczeń na 

obszarze Polski. 

Informacje na temat przekroczeń wartości kryterialnych stężeń zanieczyszczeń 

w poszczególnych strefach zakwalifikowanych do klasy C w 2014 roku przedstawiono 

w tabelach D.1-D.7 Zał. D. Obok wykazu stref i liczby stanowisk, na których w danej strefie 
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zostały przekroczone wartości kryterialne, podano tu poziomy stężeń na danym stanowisku (lub 

ich zakres w przypadku kilku stanowisk, na których stężenia przekraczały określone 

kryterium). W odniesieniu do pyłu PM10 i ozonu przedstawiono także wykaz stanowisk 

i informacje na temat zarejestrowanej liczby przypadków przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego dla stężeń 24-godz. PM10 i poziomu docelowego dla ozonu.  

 

 

 

4. Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 

 

4.1. Dwutlenek siarki 
 

Kryteria oceny 
 

Tabela 4.1.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. - SO2, 

ochrona roślin 
 

Okres uśredniania stężeń 
Dopuszczalny poziom SO2  

w powietrzu [µg/m3] 

rok kalendarzowy 20  

pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) 20  
 

Wyniki oceny 

W ocenie jakości powietrza za 2014 rok dotyczącej SO2 pod kątem ochrony roślin 

podstawę klasyfikacji stref wg parametrów stanowiły stężenia średnie roczne w 2014 roku oraz 

stężenia uśrednione w półroczu chłodnym, obejmującym okres 1.10.2013-31.03.2014.  

W ocenie za 2014 rok, podobnie jak w poprzednich latach, w przypadku obu badanych 

parametrów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów SO2 , ustalonych w celu 

ochrony roślin, na terenie żadnej ze stref w kraju. Wszystkie strefy objęte oceną (16) zostały 

zaliczone do klasy A dla obu rozważanych parametrów. W rezultacie, każdej strefie przypisano 

również klasę A (rys. 4.1.1). 
 

Zestawienie stref podlegających ocenie pod kątem ochrony roślin i przypisane im klasy 

dla SO2 przedstawiono w tabeli C.1, Zał. C.  

W ocenie dotyczącej SO2 pod kątem ochrony roślin za 2014 rok, w 13 z 16 stref 

(ok. 81%) jako podstawę określenia klasy strefy wskazano pomiary stężeń w stałych punktach. 

W większości przypadków były to pomiary automatyczne, w niektórych strefach pomiary 

manualne, połączenie pomiarów automatycznych i manualnych lub automatycznych, 

manualnych i pasywnych. 

W dwóch strefach: lubuskiej i opolskiej, oceny dokonano na podstawie „metod innych” 

- tab. 4.1.2, rys 4.1.2, rys 4.1.3. W strefie podkarpackiej podstawą do wykonania oceny były 

wyniki uzyskane z matematycznego modelowania rozkładów stężeń. 
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Rys. 4.1.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla SO2 na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 (klasa 

strefy (wynikowa), ochrona roślin) 

Metody oceny 

 

W województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i zachodniopomorskim, 

w ocenie, obok pomiarów, wykorzystywane były także wyniki modelowania matematycznego. 

Metody wskazane jako podstawa klasyfikacji poszczególnych stref w ocenie dotyczącej 

SO2 (ochrona roślin) za 2014 rok przedstawiono w tabeli C.2, Zał. C.  

 

Tabela 4.1.2.  Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla SO2 (ochrona roślin) 

w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – 

pora zimowa 

Czas uśredniania stężeń 

– rok 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

dolnośląskie 1 1     1     

kujawsko-pomorskie 1 1     1     

lubelskie 1 1     1     

lubuskie 1     1     1 

łódzkie 1 1     1     

małopolskie 1 1     1     

mazowieckie 1 1     1     

opolskie 1     1     1 

podkarpackie 1   1     1   

podlaskie 1 1     1     

pomorskie 1 1     1     

śląskie 1 1     1     
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Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Czas uśredniania stężeń – 

pora zimowa 

Czas uśredniania stężeń 

– rok 

Metoda oceny stężeń Metoda oceny stężeń 

p m i p m i 

świętokrzyskie 1 1     1     

warmińsko-mazurskie 1 1     1     

wielkopolskie 1 1     1     

zachodniopomorskie 1 1     1     

Suma 16 13 1 2 13 1 2 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

Uwaga: w zestawieniu uwzględniono metody wskazane jako podstawa oceny na etapie klasyfikacji wg parametrów 

 

 
Rys. 4.1.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla SO2 (określenie klasy wg parametrów, ochrona 

roślin) w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 
Rys. 4.1.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej SO2 (określenie klasy 

wg parametrów, ochrona roślin) w 2014 r. wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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4.2. Tlenki azotu 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 4.2.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – NOx
1), 

ochrona roślin 
 

Okres uśredniania stężeń 
Dopuszczalny poziom NOx  

w powietrzu [µg/m3] 

rok kalendarzowy 30  

1) Stężenie NOx – obliczane jako suma stężeń NO[ppb]+NO2[ppb] wyrażona w postaci stężenia NO2 w g/m3  

 

 

Wyniki oceny 

 

W rezultacie oceny jakości powietrza za 2014 rok pod kątem tlenków azotu NOx 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin wszystkie 16 stref zaliczono 

do klasy A (rys. 4.2.1). Oznacza to, że dopuszczalny poziom NOx w powietrzu ustalony w celu 

ochrony roślin nie został w 2014 roku przekroczony na terenie żadnej strefy w Polsce. 

 

Wykaz stref podlegających ocenie i wyniki klasyfikacji poszczególnych stref dla NOx 

przedstawiono w tabeli C.1, Zał. C. 

 

 
Rys. 4.2.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla NOx na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 (ochrona 

roślin) 

Metody oceny 
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 Roczne oceny jakości powietrza w strefach dotyczące NOx pod kątem ochrony roślin 

za 2014 rok najczęściej opierały się na wynikach pomiarów w stałych punktach. Na ich 

podstawie dokonano klasyfikacji 14 z 16 stref (ok. 87% ). Były to głównie automatyczne 

pomiary stężeń (tab. 4.2.2, rys. 4.2.2, rys 4.2.3). Strefę opolską sklasyfikowano na podstawie 

tzw. „metod innych”, strefę podkarpacką na podstawie wyników matematycznego 

modelowania stężeń zanieczyszczeń. 

W województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i zachodniopomorskim, 

w ocenie, obok pomiarów, wykorzystywane były także wyniki modelowania matematycznego. 

 

 

Tabela 4.2.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla NOx (ochrona roślin) 

w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref podlegających 

ocenie w województwie 

Metoda oceny stężeń 

p m i 

dolnośląskie 1 1     

kujawsko-pomorskie 1 1     

lubelskie 1 1     

lubuskie 1 1     

łódzkie 1 1     

małopolskie 1 1     

mazowieckie 1 1     

opolskie 1     1 

podkarpackie 1   1   

podlaskie 1 1     

pomorskie 1 1     

śląskie 1 1     

świętokrzyskie 1 1     

warmińsko-mazurskie 1 1     

wielkopolskie 1 1     

zachodniopomorskie 1 1     

Suma 16 14 1 1 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 
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Rys. 4.2.2. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla NOx (ochrona roślin) w 2014 r. wskazano 

określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

 

Metody oceny dotyczącej NOx, będące podstawą klasyfikacji poszczególnych stref 

w kraju, przedstawiono w tabeli C.2, Zał. C 

 
Rys. 4.2.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej NOx (ochrona roślin) w 2014 r. 

wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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4.3. Ozon 

 

Kryteria oceny 

 

Tabela 4.3.1. Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. – O3 

(AOT40), ochrona roślin 
 

Kryterium Okres uśredniania stężeń 
Dopuszczalna wartość parametru AOT40 

dla O3 w powietrzu 

poziom docelowy (DC) okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 18 000 (µg/m3)h 

poziom celu 

długoterminowego (DT) 
okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 6 000 (µg/m3)h 

Ocena zanieczyszczenia powietrza ozonem pod kątem ochrony roślin dokonywana jest 

w oparciu o parametr AOT40. Jego wartość oblicza się na podstawie 1-godz. stężeń ozonu, jako 

sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 

80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu 

środkowoeuropejskiego (CET), dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Wartość tę uznaje 

się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów 

wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat, 

dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech 

lat.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu określa dwie wartości kryterialne dla ozonu dotyczące 

ochrony roślin: poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego. W ocenie pod kątem 

ochrony roślin, podobnie jak w przypadku ochrony zdrowia, dla ozonu dokonuje się podwójnej 

klasyfikacji stref: biorąc pod uwagę poziom docelowy (klasy A i C) oraz poziom celu 

długoterminowego (klasy D1 i D2). 

 

Wyniki oceny 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2014 rok dotyczącej ozonu 

z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ochrony roślin, spośród 16 stref 

podlegających ocenie 14 zaliczono do klasy A. Do klasy C zaliczono 2 strefy (12,5%): 

dolnośląską i śląską (rys. 4.3.1, tab. 4.3.2).   

W klasyfikacji stref dokonanej na podstawie drugiego kryterium – poziomu celu 

długoterminowego – wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy D2 (rys. 4.3.2, tab. 4.3.2) – 

podobnie jak w latach 2010 - 2013. 

Listę stref podlegających ocenie i wyniki klasyfikacji dla ozonu przedstawiono w tabeli 

C.1, Zał. C. 
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Rys. 4.3.1. Klasyfikacja stref w Polsce dla O3 na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 (poziom 

docelowy, ochrona roślin) 

 

 
Rys. 4.3.2. Klasyfikacja stref w Polsce dla O3 na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 (poziom 

celu długoterminowego, ochrona roślin) 
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Tabela 4.3.2. Liczba stref dla O3 zaliczonych do określonych klas (poziom docelowy, poziom 

celu długoterminowego, ochrona roślin) w poszczególnych województwach w 2014 r. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Liczba stref w danej klasie 

Poziom docelowy (DC) 
Poziom celu 

długoterminowego (DT) 

A C D1 D2 

dolnośląskie 1   1   1 

kujawsko-pomorskie 1 1     1 

lubelskie 1 1     1 

lubuskie 1 1     1 

łódzkie 1 1     1 

małopolskie 1 1     1 

mazowieckie 1 1     1 

opolskie 1 1    1 

podkarpackie 1 1     1 

podlaskie 1 1     1 

pomorskie 1 1     1 

śląskie 1  1   1 

świętokrzyskie 1 1     1 

warmińsko-mazurskie 1 1     1 

wielkopolskie 1 1     1 

zachodniopomorskie 1 1     1 

Suma 16 14 2 0 16 

 

 
Rys. 4.3.3. Procent stref zaliczonych do określonych klas dla O3 (klasa strefy, poziom docelowy, ochrona roślin) 

w Polsce w 2014 r. 

 

 

Metody oceny 
 

W ocenie dotyczącej ozonu pod kątem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin, 

dla obu kryteriów (poziom docelowy i poziom celu długoterminowego) w 2014 roku 13 z 16 

stref sklasyfikowano na podstawie pomiarów w stałych punktach (tab. 4.3.3, rys. 4.3.4). 

W przypadku dwóch stref: opolskiej i podkarpackiej, podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki 

modelowania matematycznego. Strefa lubuska została zaliczona do klasy A (kryterium – 

poziom docelowy) na podstawie wyników pomiarów oraz do klasy D2 (kryterium – poziom 

celu długoterminowego) na podstawie wyników modelowania matematycznego.  

87.5%

12.5%

A

C
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Metody zastosowane w ocenie dotyczącej ozonu w poszczególnych strefach w kraju 

przedstawiono w tabeli C.2, Zał. C. 

 

Tabela 4.3.3. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla O3 (ochrona roślin) 

w 2014 r. wskazano określone metody 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 
Liczba stref w 

województwie 

Metoda oceny stężeń ozonu – parametru AOT40 

Kryterium: poziom 

docelowy (DC) 

Kryterium: poziom celu 

długoterminowego (DT) 

p m i p m i 

dolnośląskie 1 1   1   

kujawsko-pomorskie 1 1   1   

lubelskie 1 1   1   

lubuskie 1 1    1  

łódzkie 1 1   1   

małopolskie 1 1   1   

mazowieckie 1 1   1   

opolskie 1  1   1  

podkarpackie 1  1   1  

podlaskie 1 1   1   

pomorskie 1 1   1   

śląskie 1 1   1   

świętokrzyskie 1 1   1   

warmińsko-mazurskie 1 1   1   

wielkopolskie 1 1   1   

zachodniopomorskie 1 1   1   

Suma 16 14 2 0 13 3 0 

Metody oceny stężeń:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy  

m - matematyczne modelowanie rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody (w tym pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny) 

 

 

 
Rys. 4.3.4. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dla ozonu (ochrona roślin, DC- poziom docelowy; 

DT- : poziom celu długoterminowego) w 2014 r. wskazano określone metody. 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 
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Rys. 4.3.5. Liczba stref, w których jako podstawę rocznej oceny dotyczącej O3 (ochrona roślin, DC- poziom 

docelowy; DT- : poziom celu długoterminowego) w 2014 r. wskazano określone metody szczegółowe 
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 
 
Rys. 4.3.6. Rozkład stężeń O3 (parametr AOT40, wartości uśrednione dla lat 2012-2014), wartość uśredniona dla 

lat 2012-2014, ochrona roślin) na obszarze Polski. Modelowanie w siatce 5km x 5km. 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ 2015 
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Podobnie, jak w przypadku oceny pod katem ochrony zdrowia, na potrzeby oceny 

dotyczącej stężeń ozonu pod kątem ochrony roślin, wykorzystano modelowanie matematyczne, 

wykonane dla obszaru całego kraju. Na rysunku 4.3.6 zaprezentowano przykład rozkładu 

wartości parametru AOT40, uśrednionego dla lat 2012-2014. Wykonano również modelowanie 

obejmujące tylko rok 2014. Jego wyniki wskazują, że na przeważającym obszarze kraju w 2014 

roku wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu, wynoszącego 6 000 

µg/m3*h. Najwyższe wartości wskaźnika AOT40 (powyżej 18 000 µg/m3*h) zanotowano w 

województwie dolnośląskim. Najniższe wartości wskaźnika AOT40 (poniżej 6 000 µg/m3*h) 

wystąpiły w północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz w północnej części 

województwa pomorskiego (GIOŚ 2015c).  

 

 

Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych 

 

Głównymi przyczynami przekroczeń poziomu docelowego lub celu długoterminowego, 

określonych dla stężeń ozonu, wskazywanymi w ocenie za 2014 rok, były: 

 napływ ozonu i prekursorów ozonu z innych obszarów (w tym spoza granic Polski), 

 emisja prekursorów ozonu i ich przemiany na obszarze kraju,  

 zjawiska lub procesy naturalne. 

 

 

4.4. Łączna ocena w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin 

 

Wyniki klasyfikacji stref 

 

Roczna ocena jakości powietrza na podstawie kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

roślin prowadzona była w odniesieniu do trzech zanieczyszczeń: dwutlenku siarki SO2, tlenków 

azotu NOx i ozonu O3. Dla każdego z wymienionych zanieczyszczeń ocenę przeprowadzono 

w odniesieniu do 16 stref, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Obszar każdej strefy 

obejmował obszar województwa z wyłączeniem stref-aglomeracji i stref-miast o liczbie 

mieszkańców większej od 100 tysięcy. 

 

W wyniku oceny za 2014 rok dotyczącej zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem 

siarki, przeprowadzonej z uwzględnieniem dwóch kryteriów: poziomu dopuszczalnego dla 

stężeń średnich rocznych i poziomu dopuszczalnego dla pory zimowej, ustanowionych w celu 

ochrony roślin, wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy A. W ocenie dotyczącej tlenków 

azotu również wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy A - rys.4.4.1. 

Oznacza to, że w 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach, w Polsce nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń SO2 i NOx określonych w celu 

ochrony roślin.  

 

W rezultacie oceny dotyczącej ozonu, w oparciu o poziom docelowy, 14 z 16 stref 

zaliczono do klasy A, pozostałe 2 strefy sklasyfikowano jako C.  

W ocenie jakości powietrza dotyczącej ozonu, prowadzonej w oparciu o kryteria 

określone w celu ochrony roślin, dokonuje się dodatkowej klasyfikacji stref, której kryterium 
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stanowi poziom celu długoterminowego dla ochrony roślin. Wynikiem klasyfikacji jest 

zaliczenie strefy do klasy D1 lub D2. W 2014 roku, podobnie jak we wszystkich poprzednich 

latach, poziom celu długoterminowego został przekroczony we wszystkich 16 strefach w kraju 

– wszystkie strefy zaliczono do klasy D2 (zob. tab. 4.3.2). 

 

 
Rys. 4.4.1. Udział stref zaliczonych do klasy A lub C w łącznej liczbie stref w Polsce w 2014 r. dla poszczególnych 

zanieczyszczeń (ochrona roślin)  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

 

 

 

Strefy zaliczone do klasy C 

 

W strefach zaliczonych do klasy C wymagane jest prowadzenie lub kontynuacja działań 

(w ramach programu ochrony powietrza POP) mających na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji w powietrzu, także w przypadku 

wystąpienia przekroczenia wartości kryterialnych ustanowionych w celu ochrony roślin. 

Działania te odnoszą się do określonych zanieczyszczeń i obszarów, na których wystąpiło 

przekroczenie wartości kryterialnych danego zanieczyszczenia.  

Z rezultatów oceny za 2014 rok wynika, że potrzeba prowadzenia działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza ze względu na ochronę roślin, podobnie jak w kilku poprzednich 

latach, dotyczy wyłącznie ozonu. Do klasy C zaliczono dwie strefy – dolnośląską i śląską - tab. 

4.4.1.  

 

 

Tabela 4.4.1.  Liczba stref, zaliczonych do klasy C w poszczególnych województwach w 2014 

r., dla zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie (ochrona roślin)  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo 

Ogólna liczba 

stref w 

województwie 

Liczba stref zaliczonych do klasy C 

Razem SO2 NOx O3 

dolnośląskie 1 1     1 

kujawsko-pomorskie 1         

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SO2

NOx

O3

A C
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Województwo 

Ogólna liczba 

stref w 

województwie 

Liczba stref zaliczonych do klasy C 

Razem SO2 NOx O3 

lubelskie 1         

lubuskie 1         

łódzkie 1         

małopolskie 1         

mazowieckie 1         

opolskie 1       

podkarpackie 1         

podlaskie 1         

pomorskie 1         

śląskie 1 1     1 

świętokrzyskie 1         

warmińsko-mazurskie 1         

wielkopolskie 1         

zachodniopomorskie 1         

Suma 16 2 0 0 2 

 

 

W tabeli 4.4.2 przedstawiono obszary przekroczeń poziomu docelowego ozonu, 

ustanowionego w celu ochrony roślin, na terenie stref zaliczonych do klasy C ze względu na 

ozon w 2014 roku. 

Tabela 4.4.2. Lista stref zaliczonych do klasy C oraz obszary przekroczeń poziomu 

docelowego dla ozonu (wartości kryterialnej AOT40) wg oceny za 2014 r. (ochrona roślin)  
Źródło danych: PMŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska. Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska - PIB 

Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar Typ obszaru 

O3 

dolnośląskie strefa 

dolnośląska 

PL0204 rejon Śnieżki, górne partie Karkonoszy  pozamiejski 

śląskie strefa śląska PL2405 północno-wschodnia część strefy śląskiej podmiejski, 

pozamiejski 
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5. Podsumowanie wyników oceny 

 

5.1. Ocena z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

 

Ocena jakości powietrza za 2014 rok, wykonana w oparciu o kryteria ustanowione 

w celu ochrony zdrowia, obejmowała 12 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu 

(NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10; ołów (Pb), arsen (As), kadm 

(Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10 oraz pył PM2,5.  

W ocenie uwzględniono podział kraju na 46 stref dla każdego z wymienionych 

zanieczyszczeń, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. 

Podstawę oceny dla poszczególnych zanieczyszczeń stanowiły kryteria określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. 

 

1. W rezultacie oceny za 2014 rok, w przypadku benzenu, tlenku węgla, dwutlenku siarki  oraz 

ołowiu, kadmu, i niklu, zawartych w pyle PM10, wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy 

A. Jako A sklasyfikowano także przeważającą większość stref w odniesieniu do dwutlenku 

azotu (42 strefy w klasie A), arsenu (44) i ozonu (43). Dla pozostałych zanieczyszczeń 

objętych oceną liczba stref zaliczonych do klasy A była zdecydowanie mniejsza. Do klasy 

A zaliczono 22 strefy dla pyłu PM2,5 i 4 strefy dla pyłu PM10. W przypadku benzo(a)pirenu 

żadna z 46 stref nie została zaliczona do klasy A. Przypisanie strefie klasy A dla danego 

zanieczyszczenia oznacza, że na jej terenie nie stwierdzono występowania przekroczeń 

wartości normatywnych danego zanieczyszczenia obowiązujących w Polsce. 

2. W ocenie dla 2014 r. w każdej z 46 stref odnotowano przekroczenie wartości normatywnych 

stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia, którego efektem było 

przypisanie strefie klasy C dla tego zanieczyszczenia. W strefach zaliczonych do klasy C 

wymagane jest podjęcie lub kontynuacja działań mających na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji w powietrzu (m.in. w ramach 

programów ochrony powietrza) – w odniesieniu do substancji i obszarów, dla których 

stwierdzono przekroczenia odpowiednich wartości kryterialnych stężeń.  

3. Zanieczyszczeniem, dla którego w 2014 roku największa liczba stref w kraju została 

zaliczona do klasy C jest benzo(a)piren. Do klasy C zaliczono wszystkie 46 stref. 

Benzo(a)piren stanowi w Polsce poważny problem, uwidoczniony od rozpoczęcia 

prowadzenia pomiarów stężeń tego zanieczyszczenia (po raz pierwszy uwzględnionego 

w ocenie rocznej za 2007 rok). Częste występowanie stężeń B(a)P wyższych od wartości 

normatywnej wynika z podwyższonych stężeń w okresie zimowym w wielu rejonach kraju, 

związanych z dużą emisją B(a)P z indywidualnych instalacji ogrzewania mieszkań i domów 

jednorodzinnych. W wielu rejonach w powszechnym użyciu są piece na paliwa stałe, często 

złej jakości, charakteryzujące się niską efektywnością energetyczną i dużą emisją 

zanieczyszczeń w tym pyłu i B(a)P. Wzrost emisji B(a)P ze źródeł tzw. „niskiej emisji” 

w okresie zimy, w powiązaniu z gorszymi warunkami dyspersji zanieczyszczeń w sezonie 

chłodnym, przyczynia się do wyraźnego wzrostu dobowych stężeń B(a)P w tym okresie 
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i prowadzi do przekroczenia niskiej wartości normatywnej dla tego zanieczyszczenia 

(poziomu docelowego dla stężenia średniego rocznego, wynoszącego 1 ng/m3). 

4. Duża liczba stref w kraju została zaliczona do klasy C ze względu na pył PM10. W ocenie 

za 2014 rok do klasy C zaliczono 42 strefy z 46 (ok. 91%). W każdej z nich przyczyną 

zaliczenia strefy do klasy C było przekroczenie poziomu dopuszczalnego określonego dla 

stężeń 24-godz. PM10. W blisko połowie z nich (w 41 procentach stref w kraju) 

równocześnie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń średnich rocznych. Podobne 

wyniki i relacje uzyskiwano również w ocenach rocznych za poprzednie lata. 

 Oceny dotyczące pyłu PM10 od wielu lat wskazują na istnienie problemu z dotrzymaniem 

poziomów dopuszczalnych tego zanieczyszczenia. W szczególności dotyczy to normy 

ustanowionej dla stężeń 24-godz. Dość częste występowanie przekroczeń wartości 

normatywnej określonej dla 24-godz. stężeń pyłu PM10 w Polsce jest związane z jego emisją 

(podobnie jak w przypadku B(a)P) z licznych źródeł sektora komunalno-mieszkaniowego, 

szczególnie w okresie zimowym. Przekroczenia wartości normatywnych, obserwowane 

z reguły na więcej niż jednej stacji spośród znajdujących się na terenie strefy, świadczą 

o konieczności prowadzenia w Polsce skutecznych działań na rzecz zmniejszenia stężeń 

pyłu w powietrzu.  

5. Znaczną liczbę stref zaliczono do klasy C w wyniku oceny dotyczącej pyłu PM2,5 

(uwzględnianego w rocznych ocenach jakości powietrza w Polsce od 2010 roku). Zaliczenie 

strefy do klasy C oznacza w tym przypadku wystąpienie na jej terenie przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego dla stężeń średnich rocznych powiększonego o margines 

tolerancji. Do klasy C w 2014 roku zaliczono 22 strefy (ok. 48% wszystkich). Taką samą 

liczbę stref zaliczono do klasy A. Dwie strefy zostały zaliczone do klasy B (oznaczającej 

wystąpienie w strefie stężeń wyższych od poziomu dopuszczalnego, lecz nie 

przekraczających poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji). 

Wysokie stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu to efekt zarówno emisji pierwotnej pyłu PM2,5 

do atmosfery (procesy spalania paliw, transport drogowy) jak i wynik tworzenia się aerozolu 

wtórnego w atmosferze (z prekursorów pyłu jakimi są: SO2, NOx, NH3, lotne związki 

organiczne, trwałe związki organiczne) w wyniku szeregu reakcji chemicznych, w trakcie 

których z zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych wcześniej do atmosfery powstają 

cząstki pyłu. Cząstki aerozolu wtórnego mogą pojawiać się w rejonach znacznie oddalonych 

od źródeł emisji gazowych prekursorów aerozolu, przyczyniając się do wzrostu stężeń pyłu 

PM2,5 ponad poziom powodowany przez emisję pierwotną PM2,5 na danym obszarze.  

6. W przypadku ozonu, liczba stref zaliczonych do klasy A w 2014 roku (43) stanowiła 

ok. 93% łącznej liczby stref w kraju. Do klasy C zaliczono 3 z 46 stref - wszystkie położone 

w południowej i południowo-zachodniej części Polski. Ozon, jako zanieczyszczenie wtórne, 

wykazuje innych charakter rozkładów stężeń w powietrzu niż pozostałe rozważane 

zanieczyszczenia. Przekroczenia wartości normatywnej stężeń ozonu (poziomu 

docelowego), odnotowane na stanowiskach pomiarowych, z reguły obejmują większy 

obszar strefy niż dla zanieczyszczeń pierwotnych.  
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W ocenie opartej na dodatkowej wartości kryterialnej dla ozonu, jaką jest poziom celu 

długoterminowego (ochrona zdrowia), wszystkie 46 stref zaliczono do klasy D2. Oznacza 

to, że na ich obszarze wystąpiły stężenia wyższe od poziomu celu długoterminowego.  

7. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za 2014 rok dokonanej w oparciu o kryteria 

ustanowione w celu ochrony zdrowia nie różnią się w istotny sposób od uzyskanych 

w 2013 r. i w latach wcześniejszych. Najwięcej stref zaliczono do klasy C, podobnie jak 

w latach ubiegłych, w przypadku stężeń B(a)P oraz PM10 i PM2,5. 

W przypadku stężeń B(a)P, najwyższe wartości średnie roczne uzyskano w wyniku 

pomiarów prowadzonych na obszarze województw: dolnośląskiego (ok. 17 ng/m3), 

łódzkiego (14,6 ng/m3), małopolskiego (15,2 ng/m3) oraz śląskiego (12,1 ng/m3). Bardziej 

dokładne wartości stężeń z poszczególnych województw znajdują się w Załączniku D. 

W roku poprzednim (2013) sytuacja wyglądała podobnie, a maksymalne uzyskane poziomy 

stężeń we wskazanych województwach nie różniły się znacząco i wynosiły odpowiednio: 

13,1 ng/m3, 14,6 ng/m3, 16,2 ng/m3 oraz 11,3 ng/m3 

W przypadku pyłu PM10, najwyższe stężenie średnie roczne w roku 2014 zanotowano 

na terenie Aglomeracji Krakowskiej (64 µg/m3), podobnie jak w roku 2013, gdzie stężenie 

to wyniosło 60 µg/m3). 

 

 

5.2. Ocena z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin  

 

Ocena jakości powietrza za 2014 rok wykonana w oparciu o kryteria ustanowione w celu 

ochrony roślin obejmowała 3 zanieczyszczenia: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx i ozon 

O3. Ocena dotyczyła 16 stref dla każdego z wymienionych zanieczyszczeń - ocenie pod kątem 

ochrony roślin nie podlegają strefy-aglomeracje i strefy-miasta o liczbie mieszkańców powyżej 

100 tys. 

Ocena była prowadzona na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

 

1. W ocenie dotyczącej zanieczyszczenia powietrza SO2 i NOx, w 2014 roku, podobnie jak 

w poprzednich latach, wszystkie strefy w Polsce (16) zostały zaliczone do klasy A. 

Na terenie żadnej z nich nie stwierdzono przekroczeń normatywnych stężeń SO2 i NOx 

określonych w celu ochrony roślin.  

2. W wyniku oceny dotyczącej ozonu, pod kątem ochrony roślin, 14 z 16 stref podlegających 

ocenie (87,5%) zaliczono do klasy A. Do klasy C zaliczono 2 strefy: dolnośląską i śląską. 

3. Poziom celu długoterminowego dla ozonu, stanowiący dodatkowe kryterium klasyfikacji 

stref dla tego zanieczyszczenia pod kątem ochrony roślin, został przekroczony na terenie 

wszystkich stref w kraju objętych oceną. Wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy D2.  

 

*** 
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Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza jest zaliczenie strefy do określonej klasy, 

w zależności od stężeń zanieczyszczenia występujących w danej strefie. Mimo istotnych różnic 

stężeń na różnych obszarach strefy, całej strefie przypisuje się jedną klasę. Zgodnie z zasadami 

wykonywania ocen rocznych, klasa strefy jest określana na podstawie stężeń 

występujących w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. 

W rezultacie, nawet niezbyt rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych 

decyduje o wyniku klasyfikacji całej strefy, nawet o dużym obszarze. 

Dokonując analizy i interpretacji wyników przedstawionej oceny jakości powietrza 

należy zatem pamiętać, że zaliczenie strefy do klasy C nie oznacza złej jakości powietrza 

na terenie całej strefy. Przypisanie strefie klasy C oznacza potrzebę podjęcia lub kontynuowania 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie 

(zwykle o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń.  
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Skróty i terminy używane w opracowaniu 

 

Skróty nazw aktów prawnych  

ustawa - Prawo ochrony środowiska lub ustawa - Poś lub Ustawa – ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232) 

rozporządzenie MŚ  - rozporządzenie Ministra Środowiska 

rozporządzenie MŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu – 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 18 września 2012 r. 

poz. 1032) 

rozporządzenie MŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu - 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 18 września 2012 r. poz. 1031) 

rozporządzenie MŚ w sprawie stref – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 

(Dz. U. z 10 sierpnia 2012 poz. 914) 

rozporządzenie MŚ w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia - 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 

obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu 

stężenia ekspozycji (dla pyłu PM2,5) (Dz. U. z 18 września 2012 r. poz. 1029) 

rozporządzenie MŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 

(Dz. U. z 18 września 2012 r. poz. 1034) 

dyrektywa 2008/50/WE - dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 

(Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008, str.1) 

dyrektywa 2004/107/WE - dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu 

(Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3) 

decyzja wykonawcza KE 2011/850/UE - decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 

2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 

2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 

do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości 

otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86). 
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Inne skróty i terminy  

 

OR – roczna ocena jakości powietrza w strefach, wykonywana co roku zgodnie 

z artykułem 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska 

OP – ocena pięcioletnia, wykonywana zgodnie z artykułem 88 ustawy - Prawo ochrony 

środowiska na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu prowadzenia rocznych ocen 

jakości powietrza w strefie 

POP – program ochrony powietrza przygotowywany zgodnie z artykułem 91 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska, mający na celu osiągnięcie odpowiednich dopuszczalnych 

i docelowych poziomów substancji w powietrzu w wyznaczonym terminie 

PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 

 

Klasy stref:  

A, B, C – klasy stref określane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza, klasyfikacja 

podstawowa (oznaczenia wyjaśnione w tabelach 2.3.1 - 2.3.3) 

 

D1, D2 –  dodatkowe klasy stref dla ozonu, określane w oparciu o poziom celu 

długoterminowego (oznaczenia wyjaśnione w tabeli 2.3.4) 

 

Oznaczenia metod wskazanych jako podstawa oceny klasy strefy:  

p - pomiary, których wyniki można uznać za wystarczającą podstawę oceny klasy strefy, 

obejmujące: 

pa  - pomiary automatyczne w stałych punktach 

pm  - pomiary manualne w stałych punktach 

pp - pomiary pasywne w stałych punktach 

ps - pomiary mobilne w stałych punktach 

pi -pomiar w stałym punkcie znajdującym się w innej strefie 

m - wyniki matematycznego modelowania rozkładów stężeń 

i - pozostałe metody  

ip - pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny  

im - wyniki modelowania nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny 

ia - analogia do stężeń pomierzonych w innym obszarze 

io - analogia do stężeń pomierzonych w danym obszarze w innym okresie 

ii - inne metody szacowania 

 

Wartości kryterialne stężeń zanieczyszczeń powietrza:  

PD  - poziom dopuszczalny określony dla stężeń substancji w powietrzu 

DC  - poziom docelowy określony dla stężeń substancji w powietrzu 

DT  - poziom celu długoterminowego określony dla stężeń ozonu w powietrzu 

MT   - margines tolerancji 
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Materiały źródłowe: 

— Wyniki oceny rocznej za 2014 rok z poszczególnych województw, przygotowane 

i przekazane do GIOŚ przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zgromadzone 

w bazie danych OR12. 

— Wyniki ocen rocznych za lata 2002-2013 z poszczególnych województw, przygotowane 

i przekazane do GIOŚ przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zgromadzone 

w bazach danych OR. 
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