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7. PODZIAŁ  WOJEWÓ DZTWA NA STREFY NA POTRZEBY 
OCENY WSTĘPNEJ 

7.1. Podstawy przeprowadzenia oceny wstępnej 
Starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej związane są z koniecznością dostosowania przepi-

sów do prawa obowiązującego w Unii. Podstawowym dokumentem, który określa wymagania dotyczące 
oceny jakości powietrza atmosferycznego jest Dyrektywa 96/62/EC. Natomiast kryteria stosowane przy oce-
nie jakości powietrza w odniesieniu do konkretnych substancji określają dyrektywy pochodne lub ich projek-
ty. Kryteria te znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2002 roku –  prawo ochrony 
ś rodowiska (Dz. U. Nr 62) oraz rozporządzeniach wykonawczych (Dz. U. Nr 87, poz. 796 i 798 z 6 czerwca 
2002 roku). Głównym celem działań  wynikających z dyrektywy i prawodawstwa polskiego jest: 
1. utrzymanie jakości powietrza w rejonach, gdzie jest ona dobra, 
2. poprawa jakości powietrza na obszarach, gdzie nie spełnia założonych kryteriów. 

Podstawę do podejmowanych działań  stanowią wyniki oceny poziomów stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu. 
Do utworzenia systemu oceny jakości powietrza niezbędne jest przeprowadzenie wstępnej oceny jakości otacza-
jącego powietrza. Ocena dokonywana jest na podstawie pomiarów stężeń  zanieczyszczeń  w stałych punktach 
pomiarowych, pomiarów wskaźnikowych, obliczeń  modelowych, obiektywnych metod szacowania lub z wyko-
rzystaniem metod łączonych. Ocena wstępna ma na celu sklasyfikowanie stref umożliwiające ustalenie właściwe-
go sposobu oceny jakości powietrza dla ochrony zdrowia i ochrony roślin/ekosystemów.  

Określenie strefa stosuje się do jednostek terytorialnych. Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska 
strefę stanowi: 
1. aglomeracja o liczbie mieszkań ców większej niż 250 tysięcy,  
2. obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji, o której mowa w punkcie 1. 

Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia, za okres 1997−2001, dokonano w jednej aglomera-
cji –  miasto Poznań  i 34 powiatach, w tym 31 stanowiły powiaty ziemskie, 3 powiaty grodzkie. Łącznie pod 
kątem ochrony zdrowia oceniono 35 stref. 

Ocenie pod kątem ochrony roślin/ekosystemów poddano 31 stref. W klasyfikacji pod kątem ochrony ro-
ś lin/ekosystemów nie uwzględnia się aglomeracji i powiatów grodzkich. 

Tabela 15. 
Wymagane metody ocen bież ą cych w zale ż noś ci od poziomu stę ż eń zanieczyszczenia w aglomeracji lub innej strefie 

/wg GIOŚ / 
Najwyższe stężenia 

zanieczyszczenia 
w aglomeracji/strefie 

Obszar Zanieczyszczenie 
Klasa aglo-

meracji 
/strefy 

Wymagania dotyczące metod ocen bieżących 

Powyżej górnego progu 
oszacowania 

Aglomeracje 
i inne strefy 

SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen, O3 

I 

Pomiary wysokiej jakości wyniki pomiarów 
mogą być uzupełniane z innych źródeł, takich 
jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie ma-
tematyczne, obiektywne metody szacowania 

Pomiędzy górnym 
i dolnym progiem osza-
cowania 

Aglomeracje 
i inne strefy 

SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen 

II 

Pomiary –  program mniej intensywny, wyniki 
pomiarów uzupełniane informacjami z innych 
źródeł, takich jak: pomiary wskaźnikowe, 
modelowanie matematyczne, obiektywne 
metody szacowania 

Aglomeracje SO2, NO2, O3 IIIa 

Przynajmniej jedno stanowisko pomiarowe w 
aglomeracji w połączeniu z pomiarami wskaź-
nikowymi, modelowaniem matematycznym, 
obiektywnymi metodami szacowania 

Aglomeracje PM10, Pb, CO, 
benzen 

Inne strefy SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen 

IIIb 

Wystarczające mogą być: modelowanie mate-
matyczne, obiektywne metody szacowania, 
pomiary wskaźnikowe 

Poniżej dolnego progu 
oszacowania 

Inne strefy O3 IIIc Pomiary –  w ograniczonym zakresie, 
w połączeniu z innymi metodami oceny 
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Tabela 16. 
Progi oszacowania dla SO2, NO2, NOx, benzenu, ołowiu, ozonu, pyłu PM10 i tlenku wę gla oraz  dopuszczalne 
cz ę stoś ci ich przekraczania /według załą cznika do rozporz ą dzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 

2002 roku, Dz. U. Nr 87, poz. 798/ 

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania 

Lp. Nazwa 
substancji 

Okres uś redniania 
wyników pomia-

rów 

Dopuszczalny 
poziom substancji 

w powietrzu            
[μg/m3] 

% poziomu 
dopuszczalnego            

(wartość 
w μg/m3) 

dopuszczalna 
częstość 

przekroczeń  
w roku ka-

lendarzowym 

% poziomu 
dopuszczal-

nego               
(wartość 
w μg/m3) 

dopuszczalna 
częstość 

przekroczeń  
w roku ka-

lendarzowym 
70 40 1. benzen rok kalendarzowy 5a) 

(3,5) 
- 

(2) 
- 

70 50 jedna godzina 200 a) 
(140) 

18 razy 
(100) 

18 razy 

80 65 
dwutlenek 
azotu 

rok kalendarzowy 40  a) 
(32) 

- 
(26) 

- 

60 65 40b) 
do 31.12.2002 (24) 

- 
(19,5) 

- 

80 65 

2. 

tlenki azotu rok kalendarzowy 
30b) 

od 01.01.2003 (24) 
- 

(19,5) 
- 

50 40 150 a) 

do 31.12.2004 (75) 
3 razy 

(50) 
3 razy 

60 40 
24 godziny 

125 a) 
od 01.01.2005 (75) 

3 razy 
(50) 

3 razy 

30 40 40b) 
do 31.12.2002 (12) 

- 
(8) 

- 

60 40 

3. dwutlenek 
siarki 

rok kalendarzowy 
20b) 

od 01.01.2003 (12) 
- 

(8) 
- 

70 50 
4. ołów rok kalendarzowy 0,5 a) 

(0,35) 
- 

(0,25) 
- 

100 8 godzin 120 a) 
(120) 

- - - 

25 24000c) µ g/m3×h 
do 31.12.2009 (6000 µ g/m3×h) 

- - - 

33,3 

5. ozon 
okres wegetacyjny 
(1V−31VII) 18000c) µ g/m3 ×h 

od 01.01.2010 (6000 µ g/m3×h) 
- - - 

60 40 24 godziny 50  a) 
(30) 

7 razy 
(20) 

7 razy 

35 25 
6. 

pył                                
zawieszony 
PM10 rok kalendarzowy 40  a) 

(14) 
- 

(10) 
- 

70 50 
7. tlenek                                

węgla 8 godzin 10000  a) 
(7000) 

- 
(5000) 

- 

a) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 
c)  poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin wyrażony jako AOT40 –  wyrażony w (μg/m3)h oznacza sumę 

różnic pomiędzy wartościami stężeń  1-godz. przekraczającymi 80 μg/m3 i wartością 80 μg/m3 dla stężeń  zmierzonych 
pomiędzy 800 i 2000 czasu urzędowego w danym okresie (obejmującym np.: 5 dni, maj-lipiec, itp.) 

Kryteriami wiążącymi wymagania w zakresie systemów oceny z poziomem zanieczyszczenia powietrza 
jest górny i dolny próg oszacowania. Oznaczone wartości stężeń  zanieczyszczeń  zaklasyfikowane do odpo-
wiednich przedziałów progowych wyznaczają klasę strefy/aglomeracji (tabela 15.), wymagania dotyczące 
metod ocen bieżących oraz minimalną liczbę stanowisk pomiarowych stężeń  zanieczyszczeń .  
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Klasyfikacji stref, dla potrzeb monitoringowych, dokonuje się odrębnie dla każdego zanieczyszczenia 
w oparciu o wartości dolnego i górnego progu oszacowania okreś lonych jako procent stężenia dopuszczalne-
go. Jeśli wyniki pomiarów stężeń  przekraczają górny próg oszacowania strefa zaliczana jest do klasy I, jeś li 
mieszczą się między dolnym a górnym progiem oszacowania –  strefa zaliczana jest do klasy II. W przypadku 
gdy stężenia nie przekraczają dolnego progu oszacowania –  strefa należy do klasy III. Wartości progów 
oszacowania dla poszczególnych zanieczyszczeń  zebrano w tabeli 16.  

Obowiązek przeprowadzenia oceny dotyczy następujących zanieczyszczeń : 
• dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM 10, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu 

dla kryterium związanego z ochroną zdrowia, 
• oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu dla ochrony roś lin/ekosystemów. 

Na terenie województwa wielkopolskiego dokonano oceny wstępnej stanu zanieczyszczenia powietrza 
w strefach dla SO2, NO2, CO, benzenu, ołowiu, pyłu PM10 w oparciu o wyniki pomiarów uzyskane na sta-
łych stacjach (obsługiwanych przez WIOŚ i WSSE) oraz pomiary wskaźnikowe (metoda pasywna). Ocenę 
przeprowadzono zgodnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz ze Wskazó wkami do modernizacji monito-
ringu jakości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań  przepisó w Unii Europejskiej ze 
szczegó lnym uwzględnieniem duż ych miast [do literatury]. W pracach związanych z oceną wstępną dla wo-
jewództwa wielkopolskiego wykorzystano również opracowanie warunków anemometrycznych 
i termicznych województwa wykonane przez IMGW Oddział w Poznaniu. 

W opracowaniu przedstawiono wyniki wstępnej klasyfikacji stref w województwie na potrzeby moderni-
zacji systemu monitoringu jakości powietrza, wyniki oceny istniejącego obecnie systemu monitoringu 
w stosunku do wymagań  określonych w dyrektywach oraz wstępne plany dotyczące kierunków zmian w sys-
temie monitoringu. 

Tabela 17. 
Liczba stref poddanych ocenie w województwie 

Liczba stref sklasyfikowanych 
pod kątem ochrony zdrowia 

Liczba stref sklasyfikowanych pod 
kątem ochrony roślin/ekosystemów Liczba aglomeracji Województwo 

wielkopolskie 
34 31 1 

 
 

Mapa 13. Podział województwa na strefy 
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7.2. Klasyfikacja stref według kryterium ochrony zdrowia 
7.2.1. Dwutlenek siarki 
Progi oszacowania stanowiące kryteria do określenia sposobu prowadzenia ocen jakości powietrza, 

w przypadku dwutlenku siarki odnoszą się do stężeń  24-godzinnych. Wynoszą one:  
1. górny próg oszacowania 75 μg/m3 (50 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 50 μg/m3 (40 % wartości dopuszczalnej). 

Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeś li łączna liczba przypadków jego przekroczenia jest 
większa od 3 w roku kalendarzowym. 

Klasyfikacja stref 
Przy klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia, posługiwano się głównie wynikami pomiarów prowa-

dzonych na stałych stanowiskach pomiarowych. Dla obszarów, na których nie wykonano pomiarów zasto-
sowano metodę analogii stref –  porównania strefy ocenianej ze strefą, dla której istnieją dobre wyniki 
pomiarów. Tylko dla jednej strefy nie dysponowano pomiarami (obszar powiatu kaliskiego).  

Wyniki pomiarów manualnych, które stanowiły podstawę klasyfikacji dla 24 stref, często uzupełniane były 
o wyniki metody pasywnej. Na podstawie pomiarów automatycznych sklasyfikowano dwie strefy. 
W przypadku 10 stref oparto się tylko na wynikach uzyskanych metodą pasywną. Można zatem stwierdzić, że 
w ocenie wstępnej zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki wykorzystano głównie metodę pomiarów. 

Wyniki klasyfikacji 
Spoś ród stref sklasyfikowanych pod kątem kryteriów monitoringowych dla ochrony zdrowia do klasy III 

zaliczono 11 stref. W klasie II mieszczą się 23 strefy.  
W aglomeracji –  Poznań  –  otrzymane stężenia przekraczały górny próg oszacowania. Na tej podstawie 

obszar Poznania zaklasyfikowano do klasy I. 
Można zatem stwierdzić, że na obszarze jednej strefy wymagane będą pomiary intensywne, na obszarze 

23 stref − program mniej intensywny, a pomiary wskaźnikowe w 11 strefach zaliczonych do klasy III. 
Proponujemy objęcie również pomiarami manualnymi dwutlenku siarki powiatu obornickiego, ze wzglę-

du na dość intensywny rozwój gospodarczy tego powiatu i znaczne zagęszczenie ludności. 
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Mapa 14. Rozkład stref w klasach dla dwutlenku siarki (ochrona zdrowia) na terenie  województwa 
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7.2.2. Dwutlenek azotu 
Progi oszacowania dla dwutlenku azotu określone są dla dwóch czasów uśredniania stężeń : 1 godzina 

i rok kalendarzowy. 
Dla 1-godzinnego czasu uśredniania stężeń  progi oszacowania wynoszą: 

1. górny próg oszacowania 140 μg/m3 (70 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 100 μg/m3 (50 % wartości dopuszczalnej). 

Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeś li łączna liczba przypadków jego przekroczenia jest 
większa od 18 w roku. 

Dla czasu uśredniania rok kalendarzowy, progi oszacowania wynoszą: 
1. górny próg oszacowania 32 μg/m3 (80 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 26 μg/m3 (65 % wartości dopuszczalnej). 

Klasyfikacja stref 
W większości przypadków stanowiska pomiarów stężeń  dwutlenku azotu są zlokalizowane w tych sa-

mych miejscach, w których zlokalizowane są stanowiska do pomiarów stężeń  dwutlenku siarki. W siedmiu 
strefach klasyfikacji dokonano wyłącznie na podstawie pomiarów manualnych, w dwóch strefach oparto się 
na pomiarach automatycznych. W kilku strefach stosowano pomiary manualne i metodę pasywną. Natomiast 
w jednej strefie nie dysponowano wynikami pomiarów i posłużono się metodą analogii z inną, podobną stre-
fą, dla której istniała dobra metoda oceny. 

Wyniki klasyfikacji 
Na podstawie analizy klasyfikacji do klasy I zaliczono jedną strefę –  miasto Poznań . Na obszarze należą-

cym do klasy I wymagane są pomiary intensywne. Do klasy II zaliczono 21 stref. Na ich obszarze wymagane 
są pomiary mniej intensywne. Natomiast w klasie III sklasyfikowano 13 stref. Dla obszarów w III klasie 
wystarczające mogą być obiektywne metody szacowania, pomiary wskaźnikowe czy modelowanie matema-
tyczne.  

Proponujemy objęcie pomiarami dwutlenku azotu powiatów obornickiego oraz nowotomyskiego. ze 
względu na dość intensywny rozwój gospodarczy tych powiatów i znaczne zagęszczenie ludności na ich 
obszarze. 
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Mapa 15. Rozkład stref w klasach dla dwutlenku azotu (ochrona zdrowia) na terenie województwa  
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7.2.3 Pył zawieszony 
Progi oszacowania dla pyłu zawieszonego określono dla dwóch czasów uśredniania stężeń : 24 godziny 

i rok kalendarzowy. Progi oszacowania dla czasu uś redniania 24 godziny wynoszą: 
1. górny próg oszacowania 30 μg/m3 (60 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 20 μg/m3 (40 % wartości dopuszczalnej). 

Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, gdy łączna liczba przypadków jego przekroczenia jest 
większa od 7 w roku kalendarzowym. 

Dla czasu uśredniania rok kalendarzowy progi wynoszą: 
1. górny próg oszacowania 14 μg/m3 (35 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 10 μg/m3 (25 % wartości dopuszczalnej). 

Klasyfikacja stref 
Podstawą dokonania klasyfikacji stref były głównie wyniki pomiarów pyłu zawieszonego metodą reflek-

tometryczną (BS) oraz pyłu zawieszonego z separacją frakcji PM10 (pomiary na pięciu stanowiskach). Na 
wynikach pomiarów bazowano w 24 strefach, 11 stref sklasyfikowano wykorzystując metodę analogii stref − 
przez porównanie ich do stref, dla których dysponowano dobrymi pomiarami. 

Wyniki klasyfikacji 
Biorąc pod uwagę kryteria klasyfikacji monitoringowej pod kątem ochrony zdrowia wszystkie strefy zali-

czono do klasy I. Klasyfikacja taka pociąga za sobą konieczność prowadzenia intensywnych pomiarów stę-
żeń  pyłu, a więc dokonania modernizacji systemu monitoringu dla pyłu zawieszonego. 
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Mapa 16. Rozkład stref w klasach dla pyłu zawieszonego (ochrona zdrowia) na terenie województwa  
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7.2.4. Ołów 
Progi oszacowania określone dla ołowiu (czas uś redniania –  rok kalendarzowy) wynoszą: 

1. górny próg oszacowania 0,35 μg/m3 (70 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 0,25 μg/m3 (50 % wartości dopuszczalnej). 

Klasyfikacja stref 
Wykorzystując wyniki pomiarów sklasyfikowano tyko jedną strefę. W pozostałych (34 strefy) posłużono 

się metodą analogii z inną strefą, dla której dysponowano dobrymi pomiarami. 

Wyniki klasyfikacji 
Na podstawie pomiarów sklasyfikowano jedną strefę (miasto Konin), którą zaliczono do klasy III b. Po-

zostałe 34 strefy, posługując się metodą analogii, zaklasyfikowano również do klasy III b. Zaliczenie stref do 
klasy III b stanowi podstawę do prowadzenia pomiarów mniej intensywnych, możliwe jest wykonywanie 
obliczeń  modelowych, pomiarów wskaźnikowych lub obiektywnego szacowania. 
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Mapa 17. Rozkład stref w klasach dla ołowiu (ochrona zdrowia) na terenie województwa  
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7.2.5. Benzen 
Progi oszacowania określone dla benzenu (czas uś redniania –  rok kalendarzowy) wynoszą: 

1. górny próg oszacowania 3,5 μg/m3 (70 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 2 μg/m3 (40 % wartości dopuszczalnej). 

Klasyfikacja stref 
W klasyfikacji stref dla benzenu według kryteriów monitoringowych w nielicznych przypadkach posłu-

żono się wynikami pomiarów. Dysponowano tylko wynikami pomiarów manualnych. Większość stref skla-
syfikowano na podstawie analogii z inną strefą, dla której istniała dobra metoda oceny. 

Wyniki klasyfikacji 
Do klasy I zaliczono jedną strefę –  miasto Poznań . Klasyfikacji dokonano na podstawie pomiarów manu-

alnych. Na obszarze stref zaliczonych do klasy I wymagane są pomiary intensywne. Cztery strefy zaliczono 
do klasy II, opierając się na wynikach pomiarów manualnych oraz analogii stref. Pozostałe strefy zaliczono 
do klasy III b opierając się o analogię stref. W strefach zaliczonych do klasy II konieczne jest stworzenie 
programu mniej intensywnych pomiarów stężeń .  

Proponujemy prowadzenie pomiarów stężeń  benzenu w Kaliszu, Koninie, Lesznie. Pomiarami należałoby 
objąć także miasta: Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Piłę. We wszystkich wymienionych miastach liczba 
ludności przekracza 60000. Na terenie powiatu poznań skiego pomiary będą kontynuowane po zmianie loka-
lizacji stacji. W strefach klasy III b oceny coroczne mogą opierać się na wynikach obliczeń  modelowych, 
pomiarach wskaźnikowych lub obiektywnym szacowaniu. 
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Mapa 18. Rozkład stref w klasach dla benzenu (ochrona zdrowia) na terenie województwa  
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7.2.6. Tlenek wę gla 
Progi oszacowania dla tlenku węgla określone zostały dla czasu uśredniania stężeń  8 godzin (ś rednia kro-

cząca). Dla tego czasu uś redniania progi oszacowania wynoszą: 
1. górny próg oszacowania 7000 μg/m3 (70 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 5000 μg/m3 (50 % wartości dopuszczalnej). 

Klasyfikacja stref 
Przy klasyfikacji stref dla tlenku węgla, wyniki pomiarów na stanowisku stałym wykorzystano tylko 

w jednym przypadku (Konin), w pozostałych przypadkach zastosowano analogię stref. 

Wyniki klasyfikacji 
Wszystkie strefy województwa zaliczono do klasy III b. W strefach klasy III b oceny coroczne mogą 

opierać się na wynikach obliczeń  modelowych, pomiarach wskaźnikowych lub obiektywnym szacowaniu.  
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Mapa 19. Rozkład stref w klasach dla tlenku wę gla (ochrona zdrowia) na terenie  województwa  
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7.2.7. Ozon 
Klasyfikacji stref dla ozonu według kryteriów monitoringowych, dla obszaru całej Polski dokonał Insty-

tut Ochrony Środowiska. Według IOŚ reprezentatywność przestrzenna stacji pomiarowych stężeń  ozonu, 
szczególnie stanowisk pozamiejskich, przy małym gradiencie poziomym stężeń , jest duża. Mając powyższe 
na uwadze, IOŚ przyjął, że możliwe jest sklasyfikowanie całego obszaru Polski pod kątem modernizacji 
systemu monitoringu, w oparciu o wyniki pomiarów ze stosunkowo niewielkiej liczby stanowisk.  

Zgodnie z projektem nowej dyrektywy ozonowej górny próg oszacowania został okreś lony na poziomie 
celu długookresowego, tj. 120 μg/m3 dla stężeń  8-godzinnych. Nawet jednokrotne przekroczenie tej wartości 
granicznej oznacza zaliczenie strefy do klasy I dla kryteriów monitoringowych.  

Stężenia ozonu w centralnej części miast i aglomeracji są niższe niż na obrzeżach miast i na terenach po-
zamiejskich. Jeżeli zatem nawet tam notowane są przekroczenia górnego progu oszacowania, to z uwagi na 
charakter zjawiska powstawania –  zaniku ozonu można stwierdzić, że i na obszarach pomiędzy miastami 
występują przekroczenia. 

Klasyfikacja stref  
Pomiary stężeń  ozonu prowadzone w latach 1997−2000, zestawione w Raporcie krajowym IOŚ , wykaza-

ły że na każdym stanowisku stwierdzano stężenia ozonu wyższe od progowej wartości 120 μg/m3. Na pod-
stawie zaprezentowanych przez IOŚ wyników pomiarów oraz wiedzy na temat procesów powstawania 
ozonu w atmosferze stwierdzono, że na całym obszarze Polski, zarówno w miastach, w strefach podmiej-
skich, jak i na terenach położonych z dala od miast, co roku okresowo występują 8-godzinne stężenia ozonu 
przewyższające wartość górnego progu oszacowania. Oznacza to, że dokonując klasyfikacji na potrzeby 
ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza, cały obszar Polski należy zaliczyć do klasy I (dla 
kryterium ochrona zdrowia). 

C H O D Z IE Ż

ZŁ O T Ó W

W Ą G R O W I EC
CZ ARN K Ó W  - T RZ C IAN K A

O BO RN IK I

M I Ę DZ Y CH Ó D
SZ AM O T U ŁY G N IEZ N O

POZNAŃ

N O W Y  T O MY Ś L

G R O D Z ISK

W LK P.

W O LS Z TY N

KO Ś C IAN
Ś R EM

Ś R O D A

W LKP.

LES ZNO
G O ST Y Ń

R AW IC Z

KR O T O SZ YN

JA RO CIN

K Ę PN O

O ST R Z ES Z Ó W

KALISZ

P LES Z EW

T U RE K

KO Ł O

KONINSŁU P CA

W R Z E Ś N IA

O ST R Ó W  W L KP.

PI ŁA

Klasy stref:

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 
 
Mapa 20. Rozkład stref w klasach dla ozonu (ochrona zdrowia) na terenie województwa  
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7.3. Klasyfikacja stref według kryterium ochrony roś lin/ekosystemów 
7.3.1. Zestawienia ogólne 
W województwie sklasyfikowano 31 stref dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu pod kątem mody-

fikacji systemu monitoringu dla kryterium ochrony roślin/ekosystemów. W klasyfikacji tej nie uwzględnia 
się aglomeracji i powiatów grodzkich. W ocenie uwzględniono wyniki pomiarów manualnych (stacje poza 
miejskie), pomiarów pasywnych oraz analogii stref. 

7.3.2. Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu 
Progi oszacowania, stanowiące kryteria do określania sposobu prowadzenia ocen jakości powietrza pod 

kątem ochrony roślin/ekosystemów, w przypadku dwutlenku siarki odnoszą się do stężeń  mierzonych 
w okresie rocznym. Wynoszą one: 
1. górny próg oszacowania 12 μg/m3  (30 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 8 μg/m3 (40 % wartości dopuszczalnej). 

W przypadku NOx progi oszacowania odnoszą się do stężeń  rocznych i wynoszą: 
1. górny próg oszacowania 24 μg/m3  (60 % wartości dopuszczalnej), 
2. dolny próg oszacowania 19,5 μg/m3 (65 % wartości dopuszczalnej). 

Dla ozonu górny próg oszacowania został okreś lony na poziomie 6000 (μg/m2)h. Nawet jednokrotne prze-
kroczenie wartości granicznej oznacza zaliczenie strefy do klasy I.  

Klasyfikacja stref pod kątem modyfikacji sieci monitoringowej dla ochrony roś lin/ekosystemów została 
przeprowadzona przez IOŚ na poziomie kraju. Przyczyną takiego podejścia do klasyfikacji było: 
• niedostateczna liczba stacji pozamiejskich i ich nierównomierne usytuowanie na terenie Polski, a co za 

tym idzie niewystarczająca ilość wyników pomiarów, które mogły być podstawą klasyfikacji na potrze-
by ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza, 

• brak jednolitego modelu do określenia rozkładu stężeń  zanieczyszczeń  i metody obiektywnego szacowa-
nia dla terenu kraju. 

Na podstawie wyników wieloletnich pomiarów stężeń  zanieczyszczeń  na 14 stacjach pozamiejskich, 
spełniających kryteria przyjęte w Sieci Podstawowej Monitoringu Powietrza, IOŚ dokonał klasyfikacji we-
dług kryteriów monitoringowych dla poszczególnych stref i dla każdego zanieczyszczenia. Do klasyfikacji 
stref przyjęto, że zgodnie z dyrektywą średnia gęstość rozmieszczenia stacji pomiarowych wynosi: 
1. dla terenów należących do I klasy –  jedna stacja na 20000 km2, 
2. dla terenów należących do II klasy –  jedna stacja na 40000 km2 . 

W kołach zakreślonych wokół stacji dla wszystkich stref przyjęto jednakową klasę odpowiadającą klasie 
strefy, w której leży stacja. 

W klasyfikacji IOŚ  zachowana została zasada ciągłości klas w strefach, tzn. strefa zaliczona do klasy I 
nie styka się bezpoś rednio ze strefą o klasie III –  istnieje między nimi strefa z klasą II.  

W oparciu o uzyskane rezultaty utworzono ostateczną bazę klasyfikacji stref. 
Wyniki klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki 
Na terenie województwa do klasy I zaklasyfikowano 9 powiatów, do klasy II zaliczono 18 stref oraz do 

klasy III − 4 powiaty. Przestrzenny rozkład stref dla dwutlenku siarki przedstawiono na ryc. 9. 
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Mapa 21. Rozkład stref w klasach dla dwutlenku siarki (ochrona roś lin/ekosystemów) na terenie województwa  

Wyniki klasyfikacji stref dla tlenków azotu 
Na terenie województwa większość stref zaliczono do klasy III (24 strefy), 7 stref zaliczono do klasy II. 

W klasie I nie sklasyfikowano żadnej strefy. Przestrzenny rozkład stref dla tlenków azotu przedstawia ryc. 10. 

CHODZIEŻ

ZŁOTÓ W

WĄ GROWIEC
CZARNKÓW - TRZCIANKA

OBORNIKI

MIĘ DZYCHÓD
SZAMOTUŁY GNIEZNO

POZNAŃ

NOWY TOMYŚ L

GRODZISK

WLKP.

WOLSZTYN

KOŚ CIAN
Ś REM

Ś RODA

WLKP.

LES ZNO
GOSTYŃ

RAWICZ

KROTOSZYN

JAROCIN

KĘ PNO

OSTRZESZÓW

KALISZ

PLESZEW

TUREK

KOŁO

KONINSŁUPCA

WRZEŚ NIA

OSTRÓW WLKP.

PIŁA

Klasy stref:

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 
Mapa 22. Rozkład stref w klasach dla tlenków azotu (ochrona roś lin/ekosystemów) na terenie województwa  
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Wyniki klasyfikacji stref dla ozonu 
Stopień  narażenia roś linności przedstawia wartość AOT 40. Górny próg oszacowania został określony 

na poziomie 6000 (μg/m2)h. Pomiary stężeń  ozonu prowadzone w latach 1997−2000, zestawione przez IOŚ 
w Raporcie krajowym IOŚ , wykazały, że na każdym stanowisku pozamiejskim sieci podstawowej parametr 
AOT 40 przewyższał wartość progową 6000 (μg/m2)h. Generalnie odnotowywano coroczne przekroczenia, 
a ś rednia wartość AOT 40 obliczona dla wszystkich stanowisk, jak podaje IOŚ , była 2,5-krotnie wyższa od 
górnego progu oszacowania. Biorąc pod uwagę wielkoobszarowy charakter zanieczyszczenia powietrza ozo-
nem i niewielkie gradienty poziome stężeń , można stwierdzić, że na całym obszarze Polski parametr AOT 40 
przewyższał wartość progową. Na tej podstawie IOŚ, uwzględniając kryteria monitoringowe, cały obszar 
Polski zaliczył do klasy I, stąd też na terenie województwa wielkopolskiego wszystkie strefy –  31 –  zaliczo-
ne zostały do klasy I.  
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Mapa 23. Rozkład stref w klasach dla ozonu (ochrona roś lin/ekosystemów) na terenie  województwa  
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7.4. Wyniki klasyfikacji stref na terenie Wielkopolski 
Ocenę wstępną w Wielkopolsce przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów stężeń  zanieczyszczeń  

powietrza w latach 1997 –  2001.  
Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia dokonano w jednej aglomeracji –  miasto Poznań  

i 34 powiatach, w tym 31 stanowiły powiaty ziemskie, 3 powiaty grodzkie. Łącznie pod kątem ochrony 
zdrowia oceniono 35 stref. 

Tabela 18. 
Liczba stref zaliczonych do poszczególnych klas w województwie pod ką tem ochrony zdrowia 

Zanieczyszczenie Klasa I Klasa II Klasa III 
dwutlenek siarki 1 23 11 
dwutlenek azotu 1 21 13 
pył 35 0 0 
ołów 0 0 35 
benzen 1 4 30 
tlenek węgla 0 0 35 
ozon 35 0 0 

W tabeli 18. zestawiono liczbę stref zaliczonych do poszczególnych klas dla każdego z ocenianych zanie-
czyszczeń :  
• dla ozonu − na podstawie Raportu krajowego IOŚ  − wszystkie strefy w województwie zaliczono do klasy I, 
• dla dwutlenku siarki do klasy I zaliczono jedną strefę (miasto Poznań ), do klasy II − 23 strefy, a do klasy 

III − 11 stref, 
• dla dwutlenku azotu do klasy I zaliczono jedną strefę (miasto Poznań ), do klasy II − 21 stref, a do klasy 

III − 13 stref, 
• dla pyłu wszystkie strefy (łącznie z aglomeracją) zaliczono do klasy I. W województwie większość po-

miarów pyłu wykonywanych jest metodą reflektometryczną, jedynie na pięciu stacjach wykonywane są 
pomiary z separacją pyłu PM10, 

• dla ołowiu wszystkie strefy zaliczono do klasy III,  
• dla benzenu do klasy I zaliczono jedną strefę (miasto Poznań ), do klasy II zaliczono 4 strefy, a do klasy 

III − 30 stref, 
• dla tlenku węgla wszystkie strefy zaliczono do klasy III. 

Tabela 19. 
Liczba mieszkańców stref w poszczególnych klasach /ochrona zdrowia/ 

Liczba mieszkań ców Zanieczyszczenie 
Klasa I Klasa II Klasa III 

dwutlenek siarki   574896 2085743 700260 
dwutlenek azotu   574896 1290583 1495420 
pył 3360899 0 0 
ołów 0 0 3360899 
benzen   574896   509532 2276471 
tlenek węgla 0 0 3360899 
ozon 3360899 0 0 

W tabeli 19. zestawiono liczbę mieszkań ców zamieszkujących obszary stref zaliczonych do poszczegól-
nych klas. Z zestawienia nie należy wnioskować, że wszyscy mieszkań cy strefy zaliczonej do klasy I są 
w równym stopniu narażeni na występowanie wysokich stężeń . Wysokie wartości stężeń  stwierdzane są 
głównie w miastach i zwykle mieszkań cy tych ograniczonych obszarów są narażeni na ich oddziaływanie. 
Na obszarach zaliczonych do klasy I wymagane są pomiary intensywne.  
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Ocenie pod kątem ochrony roślin/ekosystemów poddano 31 stref. W klasyfikacji pod kątem ochrony ro-
ś lin/ekosystemów nie uwzględnia się aglomeracji i powiatów grodzkich. 

Dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy I, wymagającej prowadzenia intensywnych pomiarów. Dla 
dwutlenku siarki 9 stref zaliczono do klasy I, 18 do klasy II, 4 do klasy III b. W przypadku tlenków azotu 
żadnej strefy nie zaliczono do klasy I, 7 stref zaliczono do klasy II, 24 − do klasy III b.  

Tabela 20. 
Liczba stref zaliczonych do poszczególnych klas pod ką tem ochrony roś lin/ekosystemów w województwie 

Zanieczyszczenie Klasa I Klasa II Klasa III 
dwutlenek siarki   9 18   4 
dwutlenek azotu   0   7 24 
ozon 31   0   0 

Tabela 21. 
Powierzchnia stref poszczególnych klas 

Powierzchnia [km2] Zanieczyszczenie 
Klasa I Klasa II Klasa III 

dwutlenek siarki   7786,1 15106,2   6488,3 
dwutlenek azotu 0   7693,3 21687,6 
ozon 29380,9 0 0 
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