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PROBLEMY 

ZANIECZYSZCZENIA 

POWIETRZA  

W MIEŚCIE  

RZESZOWIE 



Państwowy Monitoring Środowiska  

Program Państwowego Monitoringu Środowiska realizowany jest na podstawie wieloletnich 

programów opracowywanych na poziomie krajowym przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska i zatwierdzanych przez Ministra Środowiska.  

 

Na poziomie wojewódzkim programy monitoringu środowiska sporządza wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska i zatwierdza Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

Badania prowadzone są w ramach 4 podsystemów 

 
1. monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, 

 

2. monitoringu jakości wód powierzchniowych, 

 

3. monitoringu hałasu, 

 

4. monitoringu pól elektromagnetycznych.  

 



Monitoring powietrza atmosferycznego w mieście Rzeszowie  

Rzeszów ul. Szopena 

Rzeszów ul. Rejtana 

pył zawieszony PM10 

ozon 

arsen 

ołów 

nikiel 

kadm 

benzo(a)piren 

benzen 

dwutlenek siarki 

dwutlenek azotu 

tlenek węgla 

pył zawieszony PM2,5 



Co to jest pył zawieszony PM10 i PM2,5? 

Pył zawieszony składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących 

mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 

 

 Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany. 

pył PM2,5 

(cząsteczki spalania, związki 

organiczne, metale  

<2,5 mikrometra) 

pył PM10 

(np. kurz, pyłek kwiatowy 

<10 mikrometra)

ziarenko piasku 

90 mikrometrów

ludzki włos 

50-70 mikrometrów



filtr czysty filtr po 24 godzinnej ekspozycji 

Badania pyłu zawieszonego 



Co to jest benzo(a)piren? 

Benzo(a)piren to organiczny związek chemiczny będący 

przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA).  

Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność 

przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.  

 

Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym.  

DYM Z 1 PAPIEROSA ZAWIERA  

160 NG BENZO(A)PIRENU !!! 

Benzo(a)piren jest częstym składnikiem zanieczyszczeń 

powietrza, który towarzyszy tzw. niskiej emisji.  

 

Wytwarza się podczas spalania paliw stałych, 

 takich jak węgiel czy drewno.  

Szczególnie duże ilości tego związku znajdują się w cząstkach  

tzw. sadzy, unoszonej kominami do powietrza w wyniku spalania 

paliwa w niskiej temperaturze, zwłaszcza na etapie rozpalania 

paleniska. 



Co to jest ozon? 

Ozon – trzyatomowa cząsteczka tlenu występuje we wszystkich warstwach atmosfery, ale głównie gromadzi się 

w stratosferze i troposferze.  

 

Ozon stratosferyczny chroni Ziemię i wszystkie organizmy żywe przed szkodliwym oddziaływaniem 

promieniowania ultrafioletowego – OZON DOBRY.  

 

Ozon troposferyczny występujący przy powierzchni ziemi, w większych stężeniach jest szkodliwy lub nawet 

trujący dla organizmów żywych – OZON ZŁY. 

tlenki azotu, tlenek węgla, niemetanowe lotne związki 

organiczne (tzw. prekursory ozonu) 

 

ZWŁASZCZA EMISJA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

+ 
 duże nasłonecznienie 

SMOG FOTOCHEMICZNY 



ozon :13 dni pomiary, 

max 26 dni model  

(średnia 3-letnia max 22 dni model) 

benzen: 1,2  µg/m3 pomiary, 

max 1,35 µg/m3 model 

 

dwutlenek siarki :(24h): max 16  µg/m3 pomiary, 

max 32 µg/m3 model 

 

dwutlenek azotu: 20  µg/m3 pomiary, 

max 28,5 µg/m3 model 

tlenek węgla: 3121  µg/m3 pomiary, 

max 6183 µg/m3 

 

Zatem jakim powietrzem oddychamy w Rzeszowie? 

zanieczyszczenia gazowe 

 pomiary, 

max 1,35 µg/m  model 

ozon :13 dni pomiary, 

max 26 dni model  



Zatem jakim powietrzem oddychamy w Rzeszowie? 

metale w pyle PM10 

el: 0,98 ng/m3 pomiary, 

max 6,3 ng/m3 model 

 

kadm: 0,38 ng/m3 pomiary, 

max 1,0 ng/m3 model 

 

arsen: 0,87 ng/m3 pomiary, 

max 1,4 ng/m3 model 

 

ołów: 0,01  µg/m3 pomiary, 

max 0,02 µg/m3 model 

 

el: 0,98 ng/m

max 6,3 ng

 pomiary, ołów: 0,01  µg/m

max 0,02 µg/m



Zatem jakim powietrzem oddychamy w Rzeszowie? 

zanieczyszczenia 

problemowe 

Pył zawieszony PM10 (24h): 45 dni pomiary 

do 85 dni model 
benzo(a)piren: 4 ng/m3 pomiary, 

max 3,8 ng/m3 model 

 

8 km2 

ludność prawie 31 tys. 98 km2 

ludność ponad 176 tys. 

pył zawieszony PM2,5 ? 

 

23  µg/m3 pomiary, 

max 24,8 µg/m3 model 



Jakość powietrza on-line 

Chcesz sprawdzić jaki jest stan powietrza w twojej okolicy?  

Wybierasz się w podróż i chcesz się dowiedzieć jaka jest jakość w powietrza w miejscu docelowym? 

 

SPRAWDŹ CZYM ODDYCHASZ W INTERENECIE!!! 



Jakość powietrza na urządzeniach mobilnych 

SPRAWDŹ CZYM ODDYCHASZ  NA APLIKACJI MOBILNEJ !!! 



Prognozy jakości powietrza w mieście Rzeszowie 



Co w sytuacji wystąpienia poziomów alarmowych? 

Ozon – 240 µg/m3 

Pył zawieszony PM10 – 300 µg/m3 

Ozon – 180 µg/m3 

Pył zawieszony PM10 – 200 µg/m3 

Poziomy informowania o ryzyku  

wystąpienia poziomów alarmowych 

Poziomy alarmowe niektórych substancji w powietrzu  

W dniu 6 lipca 2015 r. na stacji pomiarowej w Rzeszowie zarejestrowano stężenie 

ozonu przekraczające poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu 

alarmowego !!!. 

Wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 

185 μg/m3. 



Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka 

Najnowsze badania długookresowe wykazują związek między pyłami zawartymi w powietrzu  

a umieralnością - według Światowej Organizacji Zdrowia ponadnormatywne stężenia pyłów PM10  

i PM2,5 zmniejszają długości życia średnio o ok. 9 miesięcy!!! 

wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego 

układu nerwowego (pyły PM) 

choroby układu krążenia  

(SO2, O3, PM) 

podrażnienia oczu, nosa i gardła, 

problemy z oddychaniem  

(NO2 ,  SO2, O3, PM, b(a)p) 

wpływ na układ oddechowy: podrażnienia, 

zapalania i infekcje, astma i obniżona 

wydajność płuc, przewlekła choroba płuc (PM) 

RAK PŁUC (PM, b(a)p) 

uszkadzanie genu p53, który chroni 

organizm przed rakiem (B(a)p) 

Wpływywyw zannieczyszczeń po

rodkowego 

y PM) 

ła, 

wp

wydajno

Najnowsze badania d

a umieralno

Według danych Komisji Europejskiej co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza 

umiera 28 000 Polaków!!! 



Co każdy z nas może zrobić? 
W DOMU 

!!! 



Co każdy z nas może zrobić? 
W PODRÓŻY 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ 

www.wios.rzeszow.pl 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 




