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1. Wstęp

Przedstawiona ocena roczna jakości powietrza w województwie wielkopolskim dotyczy ro
ku 2016. Na ocenę roczną składa się ocena poziomu substancji w powietrzu w strefach oraz 
klasyfikacja stref. 

Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutko
wać podjęciem działań powodujących zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przy
najmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie; 
stwierdzane stężenia nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. 

2. Podstawy prawne

Prezentowaną ocenę wykonano w oparciu następujące akty prawne:
• ustawę - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektó

rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 roku w sprawie dokonywania

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032),
Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego: 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2012, poz. 1034).
Podstawowymi dokumentami prawnymi UE w tym zakresie są: 
• dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,
• dyrektywa 2004/107 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz
nych w otaczającym powietrzu,

• dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniająca niektóre za
łączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107 /WE i 2008/50/WE usta
nawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji
punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza;

• decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 roku usta
nawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107 /WE i 2008/50/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań
dotyczących jakości otaczającego powietrza.

W ocenie wykorzystano również przygotowane przez GIOŚ:
„ Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za rok 2016 zgodnie

z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajo

wego i UE",

wyniki modelowania ozonu na potrzeby ocen rocznych,
wyniki modelowania dla pyłu PMlO, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwu
tlenku siarki.
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