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Województwo wielkopolskie leży w zachodniej części Polski. Jest drugim co do wielkości 
województwem, zajmuje obszar 29 825,6 km2. Graniczy z województwami: zachodniopomorskim, 
pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnoś ląskim oraz lubuskim. Administracyjnie 
województwo wielkopolskie podzielone jest na 31 powiatów ziemskich i 226 gmin oraz cztery miasta na 
prawach powiatu (Kalisz, Konin, Leszno i Poznań). 

Województwo wielkopolskie obejmuje nizinne obszary Polski (poniżej 300 m npm.). Najwyższym 
wzniesieniem jest Kobyla Góra (284 m npm.), natomiast najniżej położone są tereny w dolinie Noteci 
(27 m npm.).  

Najdłuższą rzeką województwa jest Warta, przyjmująca w swym biegu szereg dopływów. Bardzo 
ważnym elementem omawianego obszaru są jeziora. Ich rozmieszczenie nie jest równomierne − skupiają się 
głównie w centrum i na północy województwa.  

Średnia lesistość Wielkopolski wynosi 25,5 %. Największe kompleksy leśne znajdują się w północno-
zachodniej i południowej części Wielkopolski. 

Obszar Wielkopolski uznawany jest za teren deficytowy w wodę. Jest to głównie wynikiem małych sum 
opadów atmosferycznych. Średnie sumy opadów kształtują się od około 480 mm w okolicy Śremu i Słupcy 
do około 640 mm w okolicy Ostrzeszowa i Kępna. Na większości obszarów, ś rednia roczna suma opadów 
nie przekracza 550 mm.  

Klimat województwa należy do strefy klimatu umiarkowanego. Ścierają się tu trzy podstawowe rodzaje 
mas powietrza: polarne, arktyczne i zwrotnikowe. Dominują masy powietrza polarnego; pozostałe pojawiają 
się głównie w okreś lonych porach roku. Powietrze arktyczne napływa najczęściej zimą, natomiast 
zwrotnikowe – latem. 

Liczba mieszkańców województwa wielkopolskiego wynosi 3360,9 tysięcy. Stosunkowo mała jest jednak 
gęstość zaludnienia. Znaczna część mieszkańców skupia się w miastach. Największe z nich to: Poznań, 
Kalisz, Konin, Gniezno i Leszno.  

Wielkopolska postrzegana jest jako region rolniczy. Podstawową, równorzędną rolę w gospodarce 
regionu odgrywają jednak rolnictwo i przemysł (przetwórczy, maszynowy i wydobywczy) w istotny sposób 
wpływające na przeobrażenia ś rodowiska przyrodniczego. Największy potencjał przemysłowy skupiony jest 
w Poznaniu i okolicach. Mniejsze ośrodki przemysłowe stanowią stolice byłych województw, a także miasta 
powiatowe, m.in. Gniezno, Września, Jarocin, Krotoszyn, Środa Wielkopolska, Śrem, Kościan. 

Starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej związane są z koniecznością dostosowania 
przepisów do prawa obowiązującego w Unii. Zmiany w prawie dotyczą wielu dziedzin życia, w tym także 
ochrony środowiska. Pierwszym komponentem podlegającym ocenie jest stan jakości powietrza 
atmosferycznego. Podstawę do podejmowanych działań stanowią wyniki oceny poziomów stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu. Do utworzenia systemu oceny jakości powietrza niezbędne jest 
przeprowadzenie wstępnej oceny jakości otaczającego powietrza w strefach (strefę stanowi powiat 
i aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż  250 tysięcy). Ocena dokonywana jest na podstawie 
pomiarów stężeń zanieczyszczeń w stałych punktach pomiarowych, pomiarów wskaźnikowych, obliczeń 
modelowych, obiektywnych metod szacowania lub z wykorzystaniem metod łączonych. Ocena wstępna ma 
na celu sklasyfikowanie stref, umoż liwiające ustalenie właściwego sposobu oceny jakości powietrza pod 
kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin/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 
stałych stacjach (obsługiwanych przez WIOŚ  i WSSE) oraz pomiary wskaźnikowe (metoda pasywna). 
W pracach związanych z oceną wstępną dla województwa wielkopolskiego wykorzystano również  
opracowanie warunków anemometrycznych i termicznych województwa wykonane przez IMGW Oddział w 
Poznaniu.  

Oceną objęto 31 powiatów, trzy miasta na prawach powiatu oraz jedną aglomerację – miasto Poznań, 
dokonując pierwszej klasyfikacji wyżej wymienionych stref pod kątem dostosowania systemu monitoringu 
powietrza do wymagań prawa polskiego i unijnego. 
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