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Opracowanie wykonano w oparciu o przygotowane przez ATMOTERM S.A. dokumenty: 

‒ „Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na potrzeby rocznej oceny 

jakości powietrza dla roku 2017” oraz  

‒ „Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości 

powietrza dla roku 2017”. 

Wskazane dokumenty wykonano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w ramach projektów pt. „Wspomaganie ocen jakości powietrza  z użyciem modelowania 

w zakresie PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P dla lat 2015, 2016 i 2017” oraz „Wspomaganie 

systemu oceny jakości powietrza z użyciem modelowania w zakresie ozonu troposferycznego 

dla lat 2016- 2018”. Realizacja projektów jest zgodna z wymogami zawartymi w Ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz z zapisami Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy zalecających stosowanie modelowania jako metody 

uzupełniającej pomiary jakości powietrza. 

Głównym celem projektów jest „zastosowanie jednolitej metody wspomagania ocen 

jakości powietrza w strefach, z wykorzystaniem modelowania matematycznego oraz analiz 

przestrzennych. Zastosowane metody miały zapewnić możliwość określania obszarów 

przekroczeń wartości normowanych substancji w powietrzu oraz określania liczby ludności 

narażonej na ponadnormatywne poziomy substancji”.  

Cytując dalej, za opracowaniem ATMOTERM S.A. informujemy, że w ocenie jakości 

powietrza za rok 2017 wykorzystano wyniki modelowania matematycznego dla takich 

substancji jak: PM10, PM2,5, SO2, NO2, BaP wykonane dla: 

 kraju, w siatce 0,05° x 0,05° (około 5 km x 5 km), 

 16 województw, w siatce 0,01° x 0,01° (około 1 km x 1 km), z uwzględnieniem miast 

(powyżej 100 tys. mieszkańców) i aglomeracji, w siatce 0,005° x 0,005° (około 0,5 km 

x 0,5 km), a także 5 dodatkowych miast do 100 tysięcy mieszkańców w siatce 0,005° 

x 0,005°. W przypadku województwa wielkopolskiego dodatkowym miastem jest 

Leszno. 

Wyniki i analizy na potrzeby wspierania rocznej oceny jakości powietrza w zakresie 

PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P i ozonu uwzględniają: 

 wariant I – z wykorzystaniem wyłącznie modelowania stężeń zanieczyszczeń dla obszaru 

całego kraju i poszczególnych województw,  

 wariant II – z wykorzystaniem metody łączenia wyników modelowania stężeń 

zanieczyszczeń z wariantu I z wynikami pomiarów dla obszaru całego kraju 

i poszczególnych województw.  

Zgodnie z wyjaśnieniami ATMOTERM S.A. wariant II opracowania wyników polegał na 

połączeniu danych pomiarowych, odzwierciedlających stan jakości powietrza w wybranych 

punktach, z danymi pochodzącymi z modelowania matematycznego za pomocą analiz 

przestrzennych w środowisku geograficznych systemów informacyjnych. Celem tego działania 

jest najlepsze możliwe przybliżenie wyników modelowania do warunków rzeczywistych.  

W województwie wielkopolskim do oceny rocznej, jako metodę wspomagającą, 

wykorzystano wariant drugi łączący wyniki modelowania z danymi pomiarowymi. 

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie na mapach obszarów przekroczeń, czyli 

miejsc w których z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić przekroczenie 

norm. Obszary przekroczeń wyznaczone są nie tylko dla terenów objętych pomiarami, ale także 

na tych, na których pomiarów się nie prowadzi. Na obszarach przekroczeń określono również 

liczbę ludności, która może być narażona na oddziaływanie ponadnormatywnych poziomów 

substancji. 
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Obszary przekroczeń wyznaczone modelowaniem 

matematycznym na obszarze województwa wielkopolskiego 

w roku 2017 /wg GIOŚ/  

 

1. Benzo(a)piren – dla czasu uśredniania rok kalendarzowy – rok 2017 

strefa  
czas 

uśredniania 

powierzchnia 

obszar przekroczeń 

[km2] 
liczba ludności 

miasto Kalisz średnia roczna 64,51 94610 

aglomeracja poznańska średnia roczna 243,15 504310 

strefa wielkopolska średnia roczna 9411,01 1983183 
 

2. Pył zawieszony PM10 – dla czasu uśredniania rok kalendarzowy – rok 2017 

strefa  czas uśredniania 

powierzchnia 

obszar przekroczeń 

[km2] 
liczba ludności 

miasto Kalisz średnia roczna 2,25 20660 

aglomeracja poznańska średnia roczna 2,75 39645 

strefa wielkopolska średnia roczna 6,75 23813 
 

3. Pył zawieszony PM10 – dla czasu uśredniania jedna doba – rok 2017 

strefa  czas uśredniania 

powierzchnia 

obszar przekroczeń 

[km2] 
liczba ludności 

miasto Kalisz średnia 24 godziny 17,83 79490 

aglomeracja poznańska średnia 24 godziny 88,71 292139 

strefa wielkopolska średnia 24 godziny 222,21 523214 

 

4. Pył zawieszony PM2,5 – dla czasu uśredniania rok kalendarzowy – rok 2017 

strefa  czas uśredniania 

powierzchnia 

obszar przekroczeń [km2] liczba ludności 

miasto Kalisz średnia roczna 14,09 69152 

aglomeracja poznańska średnia roczna 37,04 200883 

strefa wielkopolska średnia roczna 94,12 311838 
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5. Ozon – wskaźnik AOT40 dla okresu wegetacyjnego (1V-31VII) w odniesieniu do 

poziomu celu długoterminowego – rok 2017 

strefa  czas uśredniania 

powierzchnia 

obszar przekroczeń 

[km2] 
liczba ludności 

strefa wielkopolska okres wegetacyjny 27425,53 2584804 

 

6. Ozon – maksymalna średnia ośmiogodzinna w odniesieniu do poziomu celu 

długoterminowego – rok 2017 

strefa  czas uśredniania 

powierzchnia 

obszar przekroczeń 

[km2] 
liczba ludności 

miasto Kalisz osiem godzin 65,43 95476 

aglomeracja poznańska osiem godzin 247,84 510576 

strefa wielkopolska osiem godzin 27900,09 2693134 
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Obszary przekroczeń wyznaczone modelowaniem 

matematycznym dla wybranych zanieczyszczeń na obszarze 

gmin województwa wielkopolskiego /wg GIOŚ/ 
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Rozkład wybranych zanieczyszczeń na obszarze stref 

województwa wielkopolskiego oraz odrębnie dla Leszna w roku 

2017, wyznaczony modelowaniem matematycznym /wg GIOŚ/ 

 

 

 

 

 

Modelowaniem matematycznym objęto następujące substancje: dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, benzo(a)piren (jako przedstawiciela WWA), pył zawieszony PM10 i PM2,5 

oraz ozon.  

Na terenie województwa wielkopolskiego nie wszystkie wymienione wyżej substancje 

wykazują przekroczenia. W przypadku dwutlenku siarki i dwutlenku azotu brak przekroczeń 

stwierdzany jest zarówno pomiarami jak i wynikami modelowania matematycznego, co 

przedstawiono na załączonych mapach.  

Modelowanie dla Poznania i Kalisza przeprowadzone zostało w ramach wspomagania 

oceny w strefach – miasto Poznań stanowi strefę aglomeracja poznańska, natomiast Kalisz 

strefę miasto Kalisz. Dodatkowo na obszarze Polski wyznaczono pięć miast, dla których 

wykonano odrębne modelowanie – z województwa wielkopolskiego wybrane zostało Leszno.  

Przedstawiając na mapach rozkłady substancji uwzględniono wymagania prawa, 

w związku z czym utworzono odrębne mapy dla wszystkich czasów uśredniania powiązanych 

z poziomami dopuszczalnymi dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego 

PM10. Podobnie postąpiono w przypadku ozonu w odniesieniu do poziomu docelowego. 
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Miasto Leszno 
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