
JAKOŚĆ POWIETRZA

Zgodnie z założeniami Programu ochrony środowiska dla woje-
wództwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 w zakresie ochrony powie-
trza nadal będą realizowane zadania inwestycyjne, obejmujące również 
wdrażanie technologii niskoemisyjnych i innych technicznych rozwiązań 
proekologicznych oraz zadania prowadzące do wzrostu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa.

Źródła zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza nie ogranicza się tylko do miejsca jego 
powstania; jego zasięg zależy m.in. od wielkości emisji i wysokości źródła, 
z którego emitowane są substancje zanieczyszczające. O jakości powie-
trza w danym miejscu decyduje przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich 
źródeł, bliższych i dalszych, na który wpływają wiatry przenoszące 
zanieczyszczenia oraz przemiany fizykochemiczne zachodzące w atmo-
sferze.

Ocenie poddano zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
z obszaru województwa wielkopolskiego. Analizę wykonano w oparciu 
o dane uzyskane z GUS dla „zbiorowości zakładów szczególnie uciąż-
liwych dla czystości powietrza”. Dane nie charakteryzują globalnej emisji 
zanieczyszczeń powietrza, dotyczą jedynie sektora energetyczno-

przemysłowego. Z tego obszaru gospodarki w roku 2015 w województwie wielkopolskim wyemitowano 
16 306 tys. ton zanieczyszczeń gazowych (rys. 3.1) oraz 4,9 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych (rys. 3.2); z tych 
ostatnich 4,1 tys. ton stanowią pyły ze spalania paliw (rys. 3.3). Emisja zanieczyszczeń gazowych na przestrzeni 
lat 2010-2015 utrzymywała się na zbliżonym poziomie (rys. 3.1), natomiast emisja zanieczyszczeń pyłowych 
ogółem wykazuje tendencję malejącą (rys. 3.2). Spada również emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących 
ze spalania paliw, co bardzo wyraźnie 
widać na poziomie krajowym (rys. 3.3). 

W województwie wielkopolskim po 
okresie wyraźnego zmniejszania się  
emisji w latach 2010-2013, w latach 
2014‒2015 odnotowano minimalny 
wzrost. Największy udział w emisji mają 
instalacje do spalania paliw o mocy no-
minalnej ponad 50MWt, podlegające 
obowiązkowi posiadania pozwolenia 
zintegrowanego. Wśród omawianych 
głównymi emitentami są elektrownie: 
Pątnów, Konin, Adamów, Pątnów II i Elek-
trociepłownia EC II Karolin w Poznaniu.
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Rys. 3.1. Emisja gazowych zanieczyszczeń powietrza 
z zakładów szczególnie uciążliwych; ogółem w latach 
2010-2015 /wg GUS/  
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Rys. 3.4. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki w największych miastach regionu
na wybranych stanowiskach w latach 2010-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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Wyniki oceny jakości powietrza

Jednym z głównych zadań WIOŚ jest wykonanie oceny jakości powietrza na obszarze stref wyznaczonych 
na terenie województwa. W przypadku województwa wielkopolskiego obowiązują strefy:

· strefa aglomeracja poznańska obejmująca Poznań – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
· strefa miasto Kalisz obejmująca Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
· strefa wielkopolska obejmująca pozostały obszar województwa.

Ocenę przeprowadza się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych:
· ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla wszystkich stref,
· ze względu na ochronę roślin – dla strefy wielkopolskiej. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO₂, dwutlenek siarki SO₂, benzen C₆H₆, 
ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O₃, tlenek węgla CO. 
W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO₂, tlenki azotu NO , ozon O₃x

Pomiary, na podstawie których wykonywane są oceny, prowadzone są metodą automatyczną i manualną, 
w oparciu o metodyki referencyjne, a urządzenia podlegają stałemu nadzorowi metrologicznemu WIOŚ. 

Dwutlenek siarki. Na terenie województwa nie stwierdza się przekroczeń stężeń dwutlenku siarki. Stęże-
nia są niskie, i w omawianym okresie utrzymywały się na zbliżonym poziomie, z wyjątkiem roku 2010. Na 
żadnym stanowisku nie stwierdzono przekroczeń normy dla czasu uśredniania – 1 godzina i 24 godziny. W celu 
porównania zmian zachodzących w stężeniach dwutlenku siarki na przestrzeni lat, na potrzeby opracowania 
dokonano zestawienia stężeń średnich dla roku – wyraźny trend malejący można zaobserwować jedynie w Poz-
naniu na stacji pomiarowej przy ul. Polanka (rys. 3.4).

Rys. 3.2. Emisja pyłowych zanieczyszczeń 
powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych;
ogółem w latach 2010-2015 /wg GUS/
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Rys. 3.3. Emisja pyłowych zanieczyszczeń 
powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych; 
pyły ze spalania paliw w latach 2010-2015 
/wg GUS/  
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Dwutlenek azotu. Podobnie, w latach 2010‒2015, na zbliżonym poziomie utrzymują się stężenia dwu-
tlenku azotu, w zasadzie nie przekraczając 50% poziomu dopuszczalnego dla roku (rys. 3.5). Najwyższe stężenia 
średnie dla roku odnotowano na stacjach w Poznaniu. Na żadnym stanowisku w województwie wielkopolskim 
nie stwierdzono również przekroczeń normy dla czasu uśredniania – 1 godzina.

Tlenek węgla. 
W latach 2010‒2015 na 
żadnej ze stacji w wo-
jewództwie wielkopol-
skim nie przekroczono 
normy dla 8 godzin. Ma-
ksymalne, kroczące stę-
żenia 8-godzinne tlenku 
węgla nie przekraczały 
40% poziomu dopusz-
czalnego (rys. 3.6).

Rys. 3.5. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu w największych miastach regionu
na wybranych stanowiskach w latach 2010-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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Rys. 3.6. Maksymalne stężenie 8-godzinne kroczące stężenia tlenku węgla
w największych miastach regionu w latach 2010-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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Pył PM10. Pomiary pyłu PM10 w Wielkopolsce wykonywane są metodą automatyczną i manualną. 
W okresie 2010‒2015 odnotowano przekroczenie stężeń średnich dla roku w Nowym Tomyślu w roku 2013 
i 2014 oraz w Wągrowcu w roku 2014. Na pozostałych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 nie wykazano 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla roku (rys. 3.8). 

W sezonie grzewczym odnotowywane są przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 dla doby 
(rys. 3.9). Powodem przekroczeń jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego. Liczba przekroczeń oraz 
wartości średnie dla roku zmniejszają się wraz z ukończeniem inwestycji związanych ze zmianą nośnika energii, 
podłączeniem odbiorców do miejskiej sieci cieplnej czy modernizacją kotłowni. Nie bez znaczenia jest również 
wpływ warunków atmosferycznych wpływających na dyspersję zanieczyszczeń i przewietrzanie miast. W oma-
wianym okresie dobowe stężenia pyłu PM10 nie osiągnęły poziomu informowania czy poziomu alarmowego. 
Ponieważ w powyższych przypadkach ważne jest szybkie poinformowanie społeczeństwa o stanie jakości 
powietrza, w tym celu korzysta się tylko z wyników pomiarów automatycznych, które po zakończeniu doby 
pomiarowej pozwalają na natychmiastową ocenę i odniesienie stanu powietrza do normy. W latach 2010-2015 
właściwie na wszystkich stanowiskach przekraczany był poziom dopuszczalny dla doby. Miastem, w którym na 
przestrzeni lat odnotowano znaczący spadek liczby przekroczeń normy dla doby jest Leszno. 

W roku 2015 WIOŚ rozpoczął pomiary pyłu PM10 w Borówcu (stacja podmiejska), gdzie dla roku wyko-
nania pomiarów nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń normy dla doby w roku. 
W tym samym roku rozpoczęto pomiary w Pleszewie (stacja tła miejskiego); stwierdzono ponadnormatywną 
liczbę przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla doby.

Benzen. W omawianym okresie pomiary benzenu 
zgodne z metodyką referencyjną prowadzone były tylko na 
stanowisku w Poznaniu (rys. 3.7). Uzyskane stężenia nie 
przekraczały normy – poziomu dopuszczalnego dla roku. 
Pod koniec roku 2015 WIOŚ rozpoczął pomiary na stacji 
w Borówcu, zastępując badania wykonywane do końca 
2015 roku metodą pasywną, uznawaną za pomiar o charak-
terze jedynie wskaźnikowym, pomiarami referencyjnymi. 

Rys. 3.7. Średnie roczne stężenia benzenu 
na stanowisku w Poznaniu w latach 
2010-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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Rys. 3.8. Średnie roczne stężenia pyłu PM10 na wybranych stanowiskach w największych miastach
regionu w latach 2010-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 

0
Kalisz,

Sawickiej
Konin,

Wyszyńskiego

10

30

20

40

50

3[µg/m ]

Poznań,
Polanka

Poznań, 
Dąbrowskiego

Piła,
Kusocińskiego

Ostrów Wlkp.,
Wysocka

Leszno,
Kiepury

2010 2011 2012 2013 2014 2015 poziom dopuszczalny 



JAKOŚĆ POWIETRZA

Pył PM2,5. Pomiary pyłu PM2,5 wykonywane są na stacjach w Poznaniu i w Kaliszu, a od 2015 również 
w Pleszewie. W okresie 2010-2015 dla wartości dopuszczalnej pyłu PM2,5 obowiązywał margines tolerancji, 
którego wartość, począwszy od roku 2010, stopnio-
wo malała, by w roku 2015 osiągnąć wartość zerową. 
W Poznaniu uzyskane stężenie średnie dla roku ba-
lansowało w granicach poziomu dopuszczalnego. 
W roku 2011 i 2014 stwierdzono przekroczenie po-
ziomu dopuszczalnego, stężenia jednak nie prze-
kroczyły wartości uzyskanej z uwzględnieniem mar-
ginesu tolerancji, co poskutkowało sklasyfikowa-
niem aglomeracji poznańskiej w klasie B. W Kaliszu 
w latach 2010-2015 poziom dopuszczalny dla roku 
był przekroczony. Na przestrzeni lat stężenia średnie 
dla roku wykazują tendencję malejącą, lecz nadal 
przekraczają wartość poziomu dopuszczalnego 
(rys. 3.10). W Pleszewie w roku rozpoczęcia pomia-
rów stwierdzono przekroczenie normy, jednocześnie 
jest to najwyższe uzyskane w województwie stężenie 
średnie dla roku. 

Rys. 3.9. Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 
na wybranych stanowiskach w największych miastach regionu w latach 2010-2015 
/wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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Rys. 3.10. Średnie roczne stężenia pyłu PM2,5 
w największych miastach regionu 
w latach 2011-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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Benzo(a)piren. Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu przekraczany jest na wszystkich stanowiskach 
pomiarowych w województwie wielkopolskim. Oznaczane stężenia wykazują zmienność sezonową – w okresie 
grzewczym są znacząco wyższe – co przekłada się na wysoką średnią dla roku (rys. 3.11).

Ołów, arsen, kadm, nikiel. Na obszarze województwa nie są przekraczane normy wyznaczone dla metali 
(ołów, arsen, kadm, nikiel) oznaczanych w pyle PM10. Na przestrzeni lat stężenia metali utrzymują się na zbl-
iżonym poziomie (ołów) lub wykazują niewielką tendencję spadkową (kadm, nikiel). Stężenia ołowiu uzyskiwa-
ne na stanowiskach pomiarowych nie przekraczają 0,03 µg/m³ (poziom dopuszczalny dla roku to 0,5 µg/m³). 
W przypadku pozostałych metali normę stanowią poziomy docelowe dla roku, a uzyskiwane stężenia arsenu 
i kadmu oscylują w okolicach połowy normy; natomiast stężenia średnie dla roku obliczone dla niklu nie prze-
kraczają 25% poziomu docelowego.

Ozon. W przypadku ozonu analizie poddano średnią arytmetyczną z liczby dni ze stężeniami 8-godzinnymi 
wyższymi niż 120 µg/m³ w przeliczeniu na jedną stację, uśrednioną w ciągu trzech kolejnych lat. Średnią dla 
roku 2010 obliczono jako średnią kroczącą z lat 2008-2010. Z analizy wartości widać wyraźny spadek w przy-
padku stacji pozamiejskiej (Krzyżówka) oraz wzrost wartości dla stacji podmiejskiej (Borówiec) oraz stacji zloka-
lizowanych na terenie miast (3.12).
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Rys. 3.11. Średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 w największych miastach regionu
na wybranych stanowiskach w latach 2010-2015 /wg WIOŚ w Poznaniu/ 
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W omawianym okresie jedynie w sierpniu i wrześniu 2015 roku stwierdzono pojedyncze przypadki stężeń 
ozonu w wysokości przekraczającej 180 µg/m³ – wartość progową informowania społeczeństwa o ryzyku wys-
tąpienia poziomu alarmowego dla ozonu. Przekroczenia poziomu informowania odnotowano na stacjach: 
Piaski-Krzyżówka, w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego oraz w Borówcu.

Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia – w województwie wielkopolskim w roku 2015 ze 
względu na stężenia: NO₂, SO₂, CO, As, Cd, Ni, Pb, O₃ wszystkim strefom przypisano klasę A. Wartości pyłu PM2,5 
pozwoliły przypisać klasę A strefie aglomeracja poznańska, natomiast klasę C strefom: miasto Kalisz i wielko-
polskiej. Klasę C stwierdzono również we wszystkich strefach dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. Problem prze-
kroczeń, a więc i klasy C, odnotowano także w latach wcześniejszych i dotyczył on tych samych substancji tj.: 
pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. W latach 2010‒2014 dla pyłu PM2,5 obowiązywał jeszcze margines 
tolerancji, który spowodował w roku 2014 zaliczenie strefy aglomeracja poznańska do klasy B i tym samym 
pozwolił nie wszczynać procedury tworzenia programu ochrony powietrza (POP). Ponieważ dla powyższej stre-
fy już wcześniej opracowano POP dla pyłu PM10 to prowadzenie działań proekologicznych mających dopro-
wadzić do zmniejszenia jego stężeń przełoży się na poprawę sytuacji w zakresie pyłu PM2,5 – w roku kolejnym 
nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego i przypisano strefie klasę A (tabela 3.1).

Tabela. 3.1. Wyniki oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim w roku 2015 pod kątem ochrony zdrowia 
/wg WIOŚ w Poznaniu/

Nazwa strefy

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji

NO2 SO2 CO C H6 6

 pył 
PM2,5

 pył 
PM10

BaP As Cd Ni Pb O3

aglomeracja poznańska A A A A A C C A A A A A

miasto Kalisz A A A A C C C A A A A A

strefa wielkopolska A A A A C C C A A A A A

Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony roślin – w roku 2015, podobnie jak w latach wcześniejszych 
w strefie wielkopolskiej poszczególnym ocenianym substancjom (NOx, SO₂, O₃) przypisano klasę A (tabela 3.2).

Tabela. 3.2. Wyniki oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim w roku 2015 pod kątem ochrony roślin
 /wg WIOŚ w Poznaniu/

Nazwa strefy
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji

NOx SO2 O3

strefa wielkopolska A A A

Ocena jakości powietrza wspomagana jest modelowaniem matematycznym prowadzonym dla zanie-
czyszczeń gazowych, pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu (mapa 3.1). Według wyników modelowania, 
ponadnormatywne stężenia pyłu PM10, dla poziomu dopuszczalnego dla doby, odnotowywane są na 4,1% 
powierzchni województwa. W przypadku pyłu PM2,5 obszar ten stanowi 0,8% powierzchni, natomiast dla ben-
zo(a)pirenu to aż 16,6%. Oznacza to, że na około 20% ludności wpływają ponadnormatywne stężenia wymie-
nionych substancji (tabela 3.3).

Tabela 3.3. Powierzchnia obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych i odsetek ludności narażonej na ponad-
normatywne stężenia PM10, PM2,5, B(a)P w 2015 r. /wg GIOŚ/

PM10 (24 h) PM2,5 B(a)P

Liczba mieszkańców województwa narażonych na ponadnormatywne 
stężenia zanieczyszczeń [tys.]

699 734,0 643 783,0 773 202,0

Odsetek mieszkańców województwa narażonych na 
ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń [%]

20,1 18,5 22,2

Obszar przekroczeń wartości normatywnych [km²] 1 216,0 243,0 4 956,0

Udział procentowy powierzchni z przekroczeniami w powierzchni 
całkowitej województwa [%]

4,1 0,8 16,6
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Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5. Dla pyłu PM2,5 oprócz odniesienia stężeń do poziomu 
dopuszczalnego obliczany jest wskaźnik średniego narażenia. Wartość tego wskaźnika podaje się dla miast 
o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglo-
meracji; jest on obliczany jako średnia z trzech kolej-
nych lat. W związku z powyższym w województwie 
wielkopolskim wskaźnik średniego narażenia podawa-
ny jest dla Poznania – aglomeracji powyżej 250 tys. 
mieszkańców i Kalisza – miasta o liczbie ludności 
przekraczającej 100 tysięcy. Wartość wskaźnika na 
przestrzeni lat, podobnie jak stężenia średnie dla roku, 
wykazuje tendencję spadkową (rys. 3.13). Ponieważ 
wskaźnik obliczany jest jako średnia krocząca z trzech 
lat, zmniejszające się stężenia średnie dla roku mają 
bezpośrednie przełożenie na jego wartość.

Mapa 3.1. Wyniki modelowania dla benzo(a)pirenu w województwie wielkopolskim w 2015 r. /wg GIOŚ/
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Rys. 3.13. Wskaźnik średniego narażenia na pył 
PM2,5 dla aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców w latach 2012-2015 /wg WIOŚ 
w Poznaniu/ 
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Rys. 3.14. Ładunki jednostkowe wniesione na obszar województwa przez wody opadowe 
w latach 2010-2015 na tle rocznej sumy opadów w województwie /wg IMGW/
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Chemizm opadów atmosferycznych. Na terenie województwa wielkopolskiego pobieranie próbek do 
badań chemizmu opadów atmosferycznych prowadzone jest na stanowiskach w Poznaniu i w Kaliszu. Z analizy 
danych opadowych za lata 2010‒2015 widać wyraźne zmniejszenie się średniorocznej sumy opadów atmo-
sferycznych. W porównaniu do lat wcześniejszych, rok 2015 był rokiem z najniższą wysokością opadów od 2003 
roku. W związku z powyższym roczne obciążenie powierzchniowe obszaru województwa wielkopolskiego sub-
stancjami wniesionymi przez opady atmosferyczne również uległo znacznemu zmniejszeniu (rys. 3.14 - 3.18). 
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Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości emisji do powietrza

Przeprowadzana corocznie ocena stanu jakości powietrza ma na celu wyodrębnienie stref, które wymagają 
podjęcia działań naprawczych, zmierzających do poprawy jakości powietrza (strefy klasy C). Fakt ten nakłada na 
zarząd województwa obowiązek sporządzenia i przedstawienia do zaopiniowania wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast i starostom, projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza (POP) oraz uchwa-
lenia przez sejmik województwa tego programu. Na terenie województwa wielkopolskiego opracowano: 

1. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego 
integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10; 

2. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego inte-
gralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów;

3. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (opracowany ze względu na przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo-alfa-pirenu);

4. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon.

Na terenie województwa wielkopolskiego prowadzonych jest wiele działań proekologicznych mających na 
celu ograniczenie niskiej emisji, jako przykład mogą służyć: 

1. wdrożenie programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Program KAWKA 
skierowano do jednostek samorządu terytorialnego, jego beneficjentami zostały miasta: Poznań, Leszno, 
Gniezno i Piła. Poprzez ten program dofinansowywano: likwidację lokalnych źródeł ciepła (m.in. kotłowni 
indywidualnych i osiedlowych na paliwa stałe i podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastą-
pienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, rozbudowę sieci ciepło-
wniczej, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków wielorodzinnych); 

2. działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza prowadzone przez miasta:
· Poznań: 

- kampanie informacyjne (Ekoprognoza informująca o prognozowanych stężeniach pyłu PM10) i edu-
kacyjne (spoty informujące o szkodliwości spalania paliw stałych, broszura informacyjna o zagro-
żeniach wynikających ze spalania paliw stałych), 

- realizacja Programu SOWA - Programu Priorytetowego dotyczącego energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego, w ramach którego zmodernizowano oświetlenie wymieniając istniejące uliczne oprawy 
oświetleniowe na energooszczędne typu LED z zaprogramowanym schematem redukcji oświetlenia. 
Łącznie zmodernizowano 2,4 tys. punktów świetlnych na 200 ulicach.

· Leszno:
- działania proekologiczne mające na celu poprawę jakości powietrza rozpoczęto od przeprowadzenia 

inwentaryzacji emisji, na podstawie której wskazano udziały procentowe poszczególnych rodzajów 
źródeł w emisji pyłu PM10. Uznano, że najbardziej efektywnym sposobem zmniejszenia stężeń pyłu 
PM10 w powietrzu będzie zmiana sposobu ogrzewania budynków jednorodzinnych oraz mieszkań 
ogrzewanych piecami kaflowymi. Dlatego też od 2010 roku rozpoczęto proces zmiany sposobu ogrze-
wania, początkowo w zasobach komunalnych miasta, a od 2012 roku, poprzez udzielanie dotacji 
z budżetu miasta, w budynkach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Działania te były wspie-
rane częściowo umarzanymi pożyczkami z WFOŚiGW w Poznaniu. W 2014 i 2015 roku Leszno otrzy-
mało dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA. Na działania 
związane z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania miasto wydało od 2010 roku 
prawie 4,8 mln zł, z czego 18% stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu. Niezależnie od 
powyższego podejmowano inne działania, które także miały udział w poprawie jakości powietrza, 
choćby takie, jak: wymiana w 2010 roku 50% floty autobusowej komunikacji miejskiej, termomoder-
nizacje obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych 
i domów jednorodzinnych, czy też zachęty dla mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej 
(bilet z 50% zniżką) w przypadku rezygnacji z jazdy prywatnym samochodem. 

3. korzystanie z energii odnawialnej. Przykładem takiego źródła energii jest biogaz. W ewidencji WIOŚ znaj-
dują się 23 instalacje pozyskujące energię z biogazu. Są to instalacje:
· ujmujące biogaz z odgazowania składowisk odpadów komunalnych: w Mnichach, w Kłodzie, w Suchym 

Lesie, w Ostrowie Wielkopolskim, w Koninie oraz w Goraninie i Czmoniu;
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· pracujące w oparciu o biogaz z instalacji suchej fermentacji odpadów oraz biogaz pochodzący z odga-
zowania zamkniętego składowiska – w Trzebani;

· wykorzystujące biogaz z fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków (w Gnieźnie, Kozie-
głowach, Poznaniu, Śremie, Rąbczynie, Zielonej Łące i Kucharach);

oraz biogazownie rolnicze w miejscowościach: Skrzatusz gmina Szydłowo, Szklarka Myślniewska gmina 
Ostrzeszów, Zbiersk Cukrownia gmina Stawiszyn, Borzęciczki gmina Koźmin Wielkopolski, Psary gmina Przy-
kona, Działyń gmina Kłecko, Bolesławiec gmina Mosina oraz w Koninie.

Przykład działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
prowadzonych przez zakłady:

· ENWIA Sp. z o.o. Biskupice Ołoboczne, ul. Środkowa 89, 63-460 Nowe Skalmierzyce – przystąpienie 
do użytkowania elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW położonej w Tokarzewie, gmina Doruchów, 
powiat ostrzeszowski,

· Veolia Energia Poznań ZEC: 
- wykonanie modernizacji półsuchej instalacji odsiarczania spalin na kotle OP430 (BK100-3K) oraz 

budowa półsuchej instalacji odsiarczania spalin dla kotłów OP140 (BC50-1K2) i OP430 (BC100-2K) 
w Elektrociepłowni Poznań Karolin EC-II,

- włączenie do miejskiej sieci cieplnej Poznania odbiorców 30,0 MW energii (m.in. budynki 
mieszkalne, obiekty przemysłowe, handlowe i usługowe), 

- zlikwidowanie małych kotłowni o łącznej mocy 8,83 MW, 
- wymiana 5,057 km sieci na wykonane w technologii preizolowanej;

· Aquanet SA:
- wyprodukowanie w 2014 roku 17,66 mln kWh energii elektrycznej z 8,85 mln m³ biogazu wytwo-

rzonego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ), 
która zaspokaja średnio 51% zapotrzebowania obu obiektów na energię elektryczną, co ograni-
czyło zakup energii od dostawcy zewnętrznego,

- wprowadzenie na skalę techniczną procesu kofermentacji na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni 
Ścieków, przez co uzyskano wymierny wzrost produkcji biogazu, 

- kontynuacja prac nad realizacją „Programu ograniczenia emisji odorów z obiektów Aquanet SA” – 
osiągnięto 99% redukcji odorów dla instalacji zlokalizowanej na terenie LOŚ w Poznaniu. 
Kontynuowano prace przy hermetyzacji osadników wstępnych zlokalizowanych na terenie COŚ 
w Koziegłowach, zakończono również testy spalania najbardziej odorogennej strugi powietrza 
w kotle linii C Stacji Termicznego Suszenia Osadu.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) 
(fot. Aquanet)

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) 
(fot. Aquanet)
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