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6. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Średni skład czystego powietrza atmosferycznego przyjmowany jest za stały. Jego główne składniki azot, 
tlen i argon stanowią łącznie 99,9 % objętości. Wśród pozostałych największy udział mają dwutlenek węgla, 
neon oraz hel.  

Poza stałymi składnikami, w powietrzu atmosferycznym występuje cały szereg innych składników emi-
towanych do atmosfery w wyniku procesów zachodzących w przyrodzie bądź w wyniku działalności czło-
wieka. Wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe zmieniające średni skład atmosfery uznawane są za 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł; z uwzględnieniem 
przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Zanieczyszczenia 
powietrza mogą wpływać na stan zdrowia ludzi, oddziaływują również na systemy oddechowe roślin, zmia-
ny odczynu gleby i wód powierzchniowych. 

Ze względu na strukturę krajowych źródeł emisji zanieczyszczeń stosuje się podział zanieczyszczeń po-
wietrza na następujące grupy: 
♦ zanieczyszczenia podstawowe: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył. Powstają one głównie podczas 

spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach lokalnych i zakładach pracy. Stężenia 
tych zanieczyszczeń charakteryzują się wyraźną zmiennością w ciągu roku − w sezonie zimowym nastę-
puje wzrost ilości dwutlenku siarki i pyłu; 

♦ zanieczyszczenia specyficzne powstające w wyniku procesów technologicznych; 
♦ zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych; 
♦ zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku reakcji i przemian związków w zanieczyszczonej atmosferze. 

Zanieczyszczenia usuwane są z atmosfery poprzez proces suchego osiadania lub wymywania przez opady 
atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, które prowadzą do powstania innych związków che-
micznych zwanych zanieczyszczeniami wtórnymi.  

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stę-
żeń substancji zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do po-
wietrza tych substancji.  

Wejście w życie ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zapoczątkowało moderniza-
cję systemu pomiarowego na terenie województwa wielkopolskiego. System ma zapewnić utrzymanie jako-
ści powietrza na obszarach, gdzie jest ona właściwa oraz wspomagać planowanie poprawy jego stanu na 
obszarach, na których nie są dotrzymywane poziomy dopuszczalne. 

6.1. Elementy klimatu kształtujące proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
Warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w Wielkopolsce zostały scharakteryzo-

wane, podobnie jak w latach poprzednich według danych ze stacji IMGW, przez rozkład czasowy i prze-
strzenny następujących elementów klimatu: 
• temperatury i wilgotności powietrza, 
• opadów atmosferycznych, 
• prędkości i kierunku wiatru. 
Według doniesień literatury wymienione elementy wpływają w sposób istotny na propagację zanieczysz-
czeń. Tezę tę potwierdzają wyniki badań prowadzonych w Poznaniu przez V. Giraldo, stwierdzające, że 
rozkład przestrzenny dobowych stężeń, determinuje przede wszystkim prędkość i kierunek wiatru, a następ-
nie temperatura i wilgotność względna powietrza. 

Punktem odniesienia, dla podanych w tabeli elementów klimatu w roku 2003, ograniczonych jedynie do 
wartości mierzonych w Poznaniu, są wartości przeciętne średnich miesięcznych z wielolecia 1971−2000. 

Wartości elementów meteorologicznych w roku 2003 cechuje: 
• średnia roczna temperatura powietrza wyższa od normy o 0,4°C; 

Na tak niewielką dodatnią anomalię, wpłynęły przede wszystkim wyraźnie chłodniejsze od przecięt-
nych miesiące zimowe. Styczeń był chłodny, a luty bardzo chłodny. Pozostałe pory roku, poza normalną 
jesienią, charakteryzuje dodatnia anomalia temperatury, przy czym w lecie wynosi /∆t = +2°C/. Średnia 
roku 2003 jest jedną z wyższych zanotowanych w okresie pomiarów instrumentalnych w Poznaniu. 
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Wystąpiły skrajne wartości średnich miesięcznych temperatur. Bardzo chłodny był luty /∆t = -3,2°C/, 
a także październik /∆t = -3,0°C/. Temperatura tego miesiąca należy do najniższych w okresie 
1951−2000. Zdecydowanie cieplejsze od normy były miesiące: czerwiec, maj i listopad. Średnia tempera-
tura czerwca należy do jednej z najwyższych w wieloleciu /∆t = +2,7°C/. Zbliżone do wartości maksy-
malnych były również średnie ww. miesięcy. Charakterystyczne dla bieżącego roku jest utrzymywanie 
się od kwietnia do września włącznie temperatur wyższych od przeciętnych.  

Zróżnicowanie średnich miesięcznych temperatur powietrza w Wielkopolsce zmienia się w zależności 
od pory roku. Najniższe kontrasty termiczne notuje się w miesiącach letnich, najwyższe w zimie /∆t = 
2,0°C/. W poszczególnych dniach, a tym bardziej terminach obserwacji, przy zróżnicowanym zachmu-
rzeniu występują wahania rzędu nawet kilku stopni. 
Generalnie rozkład temperatury średniej rocznej w Wielkopolsce wskazuje na spadek w kierunku NE i jej 
wzrost w kierunku SW.  

• wilgotność względna w roku 2003 niższa od przeciętnej o 3 %; 
O wielkości tej charakterystyki, określającej zawartość pary wodnej w powietrzu zadecydowała głębo-

ka susza atmosferyczna, która wystąpiła na prawie całym terenie Wielkopolski. 
Jedynie w styczniu, lipcu i listopadzie wilgotność względna powietrza była wyższa od normy. W po-

zostałych miesiącach roku, notowano rzadko występujący okres kilku miesięcy z ujemną anomalią wil-
gotności powietrza z maksimum w czerwcu /∆f = -13 %/. W okresie lat 1950−2000, wilgotność względna 
czerwca 2003 należy do najniższej. Stosunkowo wysokie temperatury powietrza w okresie nasilającej się 
suszy, powodują wystąpienie skrajnie niskich wartości wilgotności. Niska średnia miesięczna wilgotność 
wystąpiła więc również w sierpniu i wrześniu.  

Rozkład przestrzenny wilgotności w Wielkopolsce, wobec powszechności wystąpienia suszy atmosfe-
rycznej, wykazuje niewielkie zróżnicowanie, przy czym w okresie zimowym różnice są minimalne, wzra-
stają w lecie. W poszczególnych dniach czynnikiem różnicującym jest przede wszystkim opad 
atmosferyczny.  

• średnia roczna prędkość wiatru bieżącego roku mieszcząca się w normie z wielolecia; 
Prędkość wiatru w styczniu, lutym i marcu była wyraźnie niższa od przeciętnej, przy czym minimum 

notowano w lutym /∆v = -0,9 m/s/. W kolejnym już roku prędkość okresu zimowego wykazuje ujemną 
anomalię. Tak niska średnia prędkość wiatru w lutym, przy utrzymującej się ujemnej temperaturze powie-
trza i braku opadu powoduje koncentracje zanieczyszczeń. Wietrzny był natomiast kwiecień, czerwiec 
i grudzień 2003 roku.  

W okresie badawczym jedynie nieznacznie przeważały wiatry z sektora SW−W−NW, około 50 %. Za-
notowano znaczny udział wiatru z kierunku E i SE. Dominowały one w kwietniu, wrześniu i listopadzie. 

Rozkład kierunku wiatru w bieżącym roku wykazuje pewne odchylenia od typowego w wieloleciu, 
gdyż w Poznaniu w wieloleciu przeważają wiatry zachodnie, jedynie w maju częściej wieją wiatry z sek-
tora NE−E−SE. W roku 2003 sytuacja była inna – wiatry z tego kierunku stanową około 33 % ogólnego 
udziału wiatru w roku.  

• roczna suma opadów atmosferycznych stanowiąca jedynie 80% sumy z wielolecia; 
Opady powyżej przeciętnej wystąpiły jedynie w styczniu i lipcu, łagodząc w minimalnym stopniu su-

szę atmosferyczną i hydrologiczną. Wprawdzie w lipcu zanotowano 174 % opadu normalnego, jednak po 
okresie 5 miesięcy opadów zdecydowanie poniżej średniej ich wpływ był niewielki. Skrajnie suchy był 
luty, a także maj i sierpień, kiedy suma miesięczna nie przekroczyła 40 % opadu normalnego. Pozostałe 
miesiące roku według klasyfikacji Z. Kaczorowskiej należą do suchych. W okresie suszy, notowano 
okresy bezopadowe o długości od kilku do kilkunastu dni. 

Rozkład opadów atmosferycznych w Wielkopolsce, zróżnicowany w opadach dobowych, wykazuje 
również zmienność jeśli chodzi o sumy roczne opadu, w związku z tegoroczną suszą. Większe zróżnico-
wanie cechuje opady letnie, głównie z powodu występowania burz, niż zimowe.  
Rok 2003 charakteryzują: 

− niewielka dodatnia anomalia temperatury, przy znacznej ujemnej anomalii zimy oraz dodatniej lata, 
− wystąpienie skrajnie anomalnych warunków klimatycznych lutego, który charakteryzuje się: niską tempe-

raturą, słabym wiatrem i skrajnie niską sumą opadu atmosferycznego, 
− ujemna anomalia wilgotności względnej spowodowana długotrwała i głęboką suszą atmosferyczną, 
− nietypowy rozkład prędkości wiatru w miesiącach głównie zimowych, przy normalnej średniej rocznej, 
− jedna z niższych rocznych sum opadu. 



RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2003 153

Tabela 6.1. 
Elementy klimatu determinujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie Poznania 

MIESIĄC 
STACJA: POZNAŃ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
średnio 
w roku 

ŚREDNIA MIESIĘCZNA TEMPERATURA POWIETRZA (oC)  
rok 2003 -2,1 -3,5 2,6 8,3 15,8 19,1 19,5 19,6 14,5 5,5 5,4 1,7 8,9 

wielolecie: 1971−2000 -1,0 -0,3 3,3 7,9 13,6 16,4 18,2 17,8 13,2 8,5 3,4 0,5 8,5 

ŚREDNIA MIESIĘCZNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA (%)  
rok 2003 90 83 77 63 65 59 78 65 70 83 90 87 76 

wielolecie: 1971−2000 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 88 79 

ŚREDNIA MIESIĘCZNA PRĘDKOŚĆ WIATRU (m/s)  
rok 2003 3,6 2,9 3,4 4,5 3,5 4,1 3,3 3,4 3,1 3,3 3,5 4,6 3,6 

wielolecie: 1971−2000 3,9 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3,0 3,3 3,8 3,9 3,5 

WYSOKOŚĆ OPADU ATMOSFERYCZNEGO (mm)  
rok 2003 55 9 14 21 17 37 132 7 19 35 24 38 408 

wielolecie: 1971−2000 29 23 33 31 47 62 76 56 44 35 33 39 508 
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Rys. 6.1. Wysokość opadu atmosferycznego mierzonego na stacji synoptycznej na Ławicy w Poznaniu 

Tabela 6.2. 
Rozkład kierunków wiatru w okresie styczeń − grudzień 2003, stacja meteorologiczna Poznań-Ławica, wysokość 

stacji 83 m npm.; wysokość anemometru 10 m npg. 

Miesiąc/kierunek wiatru N NE E SE S SW W NW C 
styczeń 11,3 2,2 4,8 11,3 13,4 25,8 20,4 7,5 3,2 
luty 11,9 7,1 31,0 16,7 5,4 4,2 8,3 14,3 1,2 
marzec 8,2 11,5 19,2 9,3 6,0 13,7 16,5 12,1 3,3 
kwiecień 15,0 9,4 26,7 11,7 4,4 7,2 15,6 8,9 1,1 
maj 9,1 7,5 9,1 19,4 10,8 14,0 16,7 13,4 0 
czerwiec 10,6 3,9 12,8 8/3 7,8 6,1 28,9 21,7 0 
lipiec 12,9 10,2 9,1 4,3 8,6 7,5 19,4 25,8 2,2 
sierpień 12,9 5,4 5,9 4,8 2,2 8,1 36,0 21,5 3,2 
wrzesień 3,9 2,2 17,2 15,6 6,1 12,2 24,4 11,7 6,7 
październik 9,7 3,8 12,4 12,4 9,7 13,4 23,7 12,9 2,2 
listopad 0 5,6 23,9 23,9 18,9 10,6 15,6 1,7 0 
grudzień 5,9 3,8 7,5 7,0 21,0 19,9 22,0 11,8 1,1 
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Róża wiatrów dla roku 2003 – Poznań 

kierunki wiatru N NE E SE S SW W NW C 
liczba przypadków (%) 9,3 6,1 15,0 12,1 9,5 11,9 20,6 13,5 2,0 
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Romana Koczorowska  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

6.2. Chemizm opadów atmosferycznych w roku 2003 
Badania chemizmu opadów atmosferycznych i przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników 

ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża na terenie województwa wielkopolskiego wykonywane są 
w ramach podsystemu monitoringu regionalnego jakości powietrza. 

Bieżące oceny depozycji i dane z ostatnich lat dostarczają dodatkowych informacji umożliwiających 
śledzenie zmian globalnych w atmosferze w zakresie tlenków kwasowych – azotu i siarki oraz pyłów − jako 
nośników metali ciężkich.  

Celem badań chemizmu opadów atmosferycznych jest dostarczenie danych nie tylko o ładunkach 
substancji zakwaszających i metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem atmosferycznym, ale 
również o ładunkach związków biogennych deponowanych do wód powierzchniowych. Pozwala to z jednej 
strony na śledzenie trendów zmian i ocenę skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, z drugiej zaś strony umożliwia dokładniejsze bilansowanie związków eutroficznych w ramach 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami. A zatem wyniki badań mogą być wykorzystywane w procesie 
dostosowywania naszego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej 
i Konwencji Genewskiej, dotyczących zwalczania eutrofizacji i zakwaszenia środowiska. 

Krajowy monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża 
realizowany w ramach sieci składającej się z 25 stanowisk „opadowych”, wykorzystuje metody statystyczne 
i ekstrapolacje danych na obszar całego kraju. Dla uzyskania dokładniejszych danych w zakresie depozycji 
w ramach województwa wielkopolskiego, prowadzone są od 2000 roku badania chemizmu opadów na 
50 stanowiskach. Spośród nich zlokalizowano: w rejonie miejskim − 3 stanowiska (Poznań, Leszno, Konin), 
w rejonie podmiejskim – 4 (Poznań-Spławie, Poznań-Plewiska, Wolsztyn-Komorowo, Słupca), w rejonie 
wiejskim – 35 stanowisk, w tym dwa stanowiska porównawcze poza województwem wielkopolskim 
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(w odległości do kilkunastu kilometrów od granic województwa), w rejonie dużego nasilenia komunikacji − 
jeden punkt (Koziegłowy koło Poznania). 

W każdym powiecie znajduje się co najmniej jedno stanowisko pomiarowe, jednocześnie odległość między 
sąsiednimi stanowiskami nie przekracza 30−35 km. Zatem jedno stanowisko przypada na obszar około 100 km2.  

Obecność zanieczyszczeń w powietrzu oraz ich interakcje z biosferą, powodują przemieszczanie się tych 
zanieczyszczeń do opadów. Zjawisko to determinuje konieczność badania chemizmu opadów w powiązaniu 
z badaniem chemizmu imisji. W związku z tym podjęto decyzję o prowadzeniu badania imisji dwutlenku 
siarki i azotu metodą pasywnego pobierania prób na większości stanowisk opadowych. 

Pod względem chemicznym badania opadów obejmowały następujący zakres oznaczeń: odczyn pH, 
związki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny), siarczany, azotany, wybrane metale ciężkie – kadm, ołów, 
miedź, cynk, ponadto przewodność elektrolityczną właściwą, chlorki, sód, potas, wapń, magnez, które nie są 
omawiane w niniejszej pracy. Stężenie określonego składnika przeliczano za pomocą własnego programu 
komputerowego na zawartość tego składnika (mg) deponowaną na jednostkę powierzchni (m2).  

Opad atmosferyczny całkowity (opad mokry + sucha sedymentacja) pobierano w cyklu miesięcznym we-
dług normy PN 91/C-04642/02 do pojemnika z polietylenu, umocowanego na stelażu w taki sposób, aby 
jego górna krawędź znajdowała się na wysokości 150 cm ponad poziomem terenu. Średnica pojemnika czyli 
powierzchnia zbierania była jednakowa na wszystkich posterunkach. Pojemnik eksponowano przez okres 
miesiąca, kilkakrotnie w ciągu doby sprawdzano jego czystość (wszelkie zanieczyszczenia typu suche liście, 
ekskrementy ptasie itp. natychmiast usuwano, pojemnik przemywano lub wymieniano na czysty); po każ-
dym opadzie (śnieg po odtajaniu) zlewano wody do 5-litrowych butelek, przechowywanych w lodówce lub 
w miejscu chłodnym i zaciemnionym. Po upływie miesiąca, zmierzono całkowitą objętość opadu i przeka-
zywano do analizy.  

Wyniki badań za rok 2003 – depozycje poszczególnych substancji zawartych w opadach przedstawiane są 
dla okresu rocznego – od stycznia do grudnia. Wartości dotyczące 12-miesięcznej depozycji (mg/m2) dla 
każdego punktu badawczego ekstrapolowano na obszary sąsiednie, uzyskując odpowiednio mapy prawdopo-
dobnego rozkładu zanieczyszczeń deponowanych na terenie województwa.  

Wykaz wszystkich stanowisk zamieszczono w tabeli nr 6.3.  
Tabela 6.3. 

Wykaz stanowisk opadowych na obszarze województwa wielkopolskiego 

Stanowisko  Stanowisko  Stanowisko 
numer lokalizacja  numer lokalizacja  numer lokalizacja 

1 Barczyzna  18 Kiełczewek   35 Poznań-Spławie  
2 Bieździadów  19 Kobylniki   36 Przyłęk  
3 Błenna   20 Konary   37 Radłów  
4 Borczysko   21 Kornorów   38 Rudki  
5 Buk KGZ   22 Koziegłowy   39 Słupca  
6 Buk Wavin   23 Krzewo   40 Sułkowice  
7 Bukowiec   24 Leszno  41 Świerczyna  
8 Bystrzyca   25 Lulkowo   42 Trzebieszki  
9 ChaIin   26 Poznań-Ławica   43 Trzemeszno  

10 Ciepielew   27 Łokacz Mały   44 Wapno  
11 Czaczyk   28 Mieczownica   45 Wierzelin  
12 Czernin   29 Nadziejewo   46 Wolsztyn-Komorowo
13 Głogowa   30 Oborniki   47 Zajączki Bankowe  
14 Gostomia /2   31 Podgaje   48 Zelgniewo  
15 Grzymysław  32 Polska Wieś   49 Złotów-Wielatowo  
16 Joanka   33 Poznań IMGW   50 Krzepielów/1 
17 Kąkolewice   34 Poznań-Plewiska    

Uwaga: stanowiska oznaczone „/1” usytuowane są w województwie lubuskim, oznaczone „/2” − w zachodniopomorskim. 
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Zawartość makro- i mikroskładników w opadzie całkowitym w 50 punktach badawczych jest bardzo 
zróżnicowana. Przyczynia się do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do odle-
głych dużych emitorów zanieczyszczeń jak i oddziaływanie emitorów lokalnych oraz synergiczne oddziały-
wanie wielu czynników meteorologicznych, w tym natężenia i częstości opadów atmosferycznych, kierunku 
i prędkości wiatrów w okolicach danego stanowiska, cyrkulacji powietrza. Rysunki w tym rozdziale ilustrują 
zawartość poszczególnych zanieczyszczeń w opadzie rocznym i ich zróżnicowanie między stanowiskami.  

Poniższy wykres obrazuje wahania jakie występują w zakresie odczynu opadów na wszystkich badanych 
posterunkach. Najbardziej kwaśny roczny opad, około 5,38 pH wystąpił na terenie miejscowości: Czermin 
(punkt 12), Ławica (punkt nr 26) i Zajączki Bankowe (punkt nr 47). Odczyn w zakresie 5–6 pH wykazywały 
opady roczne na 23 stanowiskach, w zakresie 6–6,5 pH – na 20 stanowiskach. Jedynie na dwu posterunkach 
(Barczyzna (nr 1) i Buk (nr 6) opad wykazywał pH powyżej 6,5. 

Rys. 6.2. Zmiany wartości pH całkowitego opadu rocznego na stanowiskach opadowych /numery po-
sterunków zgodnie z tabelą 6.3./ 

Wzrosła ilość stanowisk (z 16 w poprzednim okresie badawczym) do 42, na których stwierdzono depozy-
cję siarczanów poniżej 1,5 g/m2; tylko na 8 stanowiskach zanotowano opad w zakresie 1,5–1,7 g/m2.  

Rys. 6.3. Zawartość siarczanów w całkowitym opadzie rocznym na stanowiskach opadowych /numery 
posterunków zgodnie z tabelą 6.3./ 

Rys. 6.3. ilustruje zmienność zawartości azotanów w opadach na poszczególnych stanowiskach na terenie 
województwa wielkopolskiego. Do siedmiu wzrosła liczba stanowisk, na których opad azotanów przekroczył 
1 g/m2, maksymalny (1,32 g/m2) wystąpił w miejscowości Kobylniki (nr 19 w sąsiedztwie Grodziska Wlkp.) 
minimalny – niewiele ponad 0,30 g/m2 wystąpił na trzech stanowiskach. Na czternastu nie przekraczał 0,6 g/m2, 
na pozostałych 25 – wahał się w zakresie 0,60–1,00 g/m2. 
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Rys. 6.4. Zawartość azotanów w całkowitym opadzie rocznym na stanowiskach opadowych /numery 
posterunków zgodnie z tabelą 6.3./ 

Największa depozycja, około 3 mg/m2, związków ołowiu w przeliczeniu na ołów, wystąpiła w okolicach 
Polskiej Wsi (nr 32). Na pozostałych stanowiskach opad związków tego metalu nie przekroczył 2,0 mg/m2.  

Najwięcej miedzi – blisko 2,4 mg Cu/m2 zdeponowane zostało w miejscowości Ciepielew (nr 10), 
Łokacz Mały (nr 27), Podgaje (nr 31) i Wielatowo koło Złotowa (nr 49). Na pozostałych posterunkach 
depozycja miedzi nie przekroczyła 2,3 mg/m2, jednocześnie na większości była niższa od 2,0 mg Cu/m2. 

Maksymalny roczny opad kadmu w granicach 0,012–0,014 mg/m2 zanotowano w okolicy miejscowości 
Krzewo (nr 23) i Świerczyna (nr 41). Na większości pozostałych stanowisk – opad kadmu był śladowy, 
poniżej 0,001 mg/m2, a na kilku wahał się między 0,001 a 0,005 mg/m2.   

Najniższy opad cynku, nieco powyżej 20 mg/m2 zanotowano w miejscowości Głogowa (nr 13) 
i Komorowo koło Wolsztyna (nr 46). Maksymalny, powyżej 26 mg/m2, wystąpił w miejscowości Błenna 
(nr 3) i Łokacz Mały (nr 27). Na pozostałych stanowiskach ilość cynku w opadzie rocznym wahała się 
w zakresie 22−26 mg/m2. 

Rys. 6.5. Zawartość związków ołowiu w całkowitym opadzie rocznym na stanowiskach opadowych 
/numery posterunków zgodnie z tabelą 6.3./ 
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Rys. 6.6. Zawartość związków miedzi w całkowitym opadzie rocznym na stanowiskach opadowych 
/numery posterunków zgodnie z tabelą 6.3./ 

Rys. 6.7. Zawartość związków cynku w całkowitym opadzie rocznym na stanowiskach opadowych 
/numery posterunków zgodnie z tabelą 6.3./ 

Na bazie uzyskanych średniorocznych wartości poszczególnych zanieczyszczeń, sporządzono mapy ich 
prawdopodobnego rozkładu, które dobrze ilustrują nierównomierne obciążenie środowiska na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego. Z analizy map depozycji wynika, że:   
1. opady roczne najbardziej zakwaszone – o odczynie około 5,3–5,7 pH − wystąpiły w rejonie zachodniej 

części powiatu międzychodzkiego i nowotomyskiego oraz części powiatów: jarocińskiego, gostyńskiego, 
krotoszyńskiego, pleszewskiego, złotowskiego i kaliskiego, a także w rejonie Obornik, Słupcy 
i Koziegłów koło Poznania; 

2. największa depozycja siarczanów z opadem całorocznym powyżej 1,5 g/m2 występowała w kilku 
powiatach na obrzeżach województwa wielkopolskiego: części nowotomyskiego, tureckiego i kolskiego; 

3. największa depozycja azotanów z opadem całorocznym powyżej 1,0 g/m2 występowała na części 
powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, grodziskiego, jarocińskiego; na pozostałym 
terenie zmieniała się w zakresie 0,25–1,0 g/m2; 

4. największy opad związków ołowiu, w granicach 2,0–3,0 mg/m2 wystąpił w części powiatu 
gnieźnieńskiego i wągrowieckiego; na poziomie 1,75–2,0 mg/m2 na części powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego, złotowskiego, chodzieskiego, obornickiego, poznańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, 
krotoszyńskiego, ostrowskiego, kaliskiego i tureckiego. Na pozostałym obszarze depozycja ołowiu 
mieściła się w zakresie 1,5−1,75 mg/m2; 

5. największa zawartość miedzi w opadzie rocznym, powyżej 2,2 mg/m2, wystąpiła na dużych połaciach 
powiatu rawickiego, leszczyńskiego, kościańskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego 
i złotowskiego; na pozostałym obszarze zmieniała się w zakresie 1,8−2,2 mg/m2; 
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6. depozycja cynku z opadem rocznym w zakresie 22–26 mg/m2 rozkładała się stosunkowo równomiernie na 
terenie województwa. Przekroczenie tej wartości powyżej 26 mg/m2 miało miejsce na części powiatu 
złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego oraz kolskiego. Natomiast depozycja poniżej 22 mg/m2 
wystąpiła głównie na rozległych częściach powiatu jarocińskiego, pleszewskiego, wrzesińskiego, 
słupeckiego, konińskiego i tureckiego.  
Z porównania wyników obecnych i ubiegłorocznych badań depozycji nasuwają się następujące spostrzeżenia: 

1. w przypadku siarczanów – kolejny rok zanotowano wyraźne zmniejszenie maksymalnej depozycji 
z poziomu 2,0 g/m2 do poziomu nieprzekraczającego 1,7 g/m2;  

2. w przypadku azotanów na większej części województwa nie zanotowano istotnych zmian, jednak wzrosła 
do siedmiu ilość stanowisk, na których depozycja azotanów wzrosła ponad 1 g/m2; 

3. kwaśność opadu rocznego w obecnej serii nie uległa wyraźnym zmianom w porównaniu do poprzedniej 
serii badawczej i na większej części województwa wahała się w zakresie 5,75−6,5 pH; wystąpiły dosyć 
zwarte miejsca, gdzie opady były zdecydowanie bardziej kwaśne: w rejonie południowym powiatu 
kaliskiego, w rejonach przy granicy powiatów jarocińskiego z pleszewskim, krotoszyńskim i gostyńskim 
oraz w rejonie Słupcy i Obornik; 

4. zawartość kadmu w ostatniej serii podobnie jak w poprzednich okresach badawczych utrzymuje się na 
stałym, bardzo niskim poziomie 0,0009−0,0047 mg/m2; poza dwoma wyjątkami, gdzie depozycja była na 
poziomie 0,0127 i 0,0141 mg Cd/m2; 

5. zawartość ołowiu na większości stanowisk obniżyła się do zakresu 1,5–2,0 mg/m2; maksymalna 
depozycja na kilku niewielkich obszarach nie przekroczyła 3,0 g/m2; 

6. depozycja miedzi nieco wzrosła – z 2,2 mg/m2 do poziomu około 2,4 mg/m2;  
7. zawartość cynku zmniejszyła się w opadach do poziomu 20,0−22,5 mg/m2; maksymalna depozycja to 

26,45 i 27,23 mg Zn/m2. 
Źródła emisji, brane pod uwagę przy analizie depozycji zanieczyszczeń to te leżące blisko stanowisk 

pomiarowych – czyli lokalne źródła emisji jak również duże centra energetyczne zlokalizowane w Niemczech, 
przy naszej zachodniej granicy. W badaniach ostatniego okresu, podobnie w ostatnich 3−4 okresach utrzymuje 
się wyraźne zmniejszenie oddziaływania Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego na najbliżej 
usytuowane powiaty wielkopolskie, w szczególności na stanowiska w południowej części wolsztyńskiego 
i zachodniej części leszczyńskiego.  

Podsumowanie  
W ostatnich latach występuje tendencja zmniejszania się zawartości siarczanów i zwiększania 

azotanów w depozycji całkowitej. Analogiczną tendencję zaobserwowano w przypadku imisji tlenków 
siarki i azotu w powietrzu atmosferycznym. Zmniejsza się również zawartość metali ciężkich w powietrzu, 
a w konsekwencji także w opadach atmosferycznych. 

Przy analizowaniu wyników przeprowadzonych badań, należy uwzględniać poniższe uwagi: 
− stanowiska pomiarowe (punkty, posterunki) w większości były lokalizowane na peryferiach miast i wsi;  
− wyniki badań są obrazem stanu jakości powietrza w okolicach usytuowania posterunku pomiarowego, 

jednak ze względu na lokalizację każdego z posterunków, można uznać je za reprezentatywne dla 
obszarów pozamiejskich – dla gminy lub powiatu; 

− przy interpolacjach i ekstrapolacjach danych dotyczących punktów pomiarowych na cały badany obszar 
zakładano, że zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się bez ograniczeń. 

 
Danuta Mickiewicz-Wichłacz, Romana Koczorowska, Mirosława Leki,  

Hanna Raczyńska, Barbara Zakrzewska, Piotr Judek 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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6.3. Ocena rozmieszczenia emitorów punktowych na terenie województwa 
wielkopolskiego 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzona w 2001roku, zmieniła podejście do oceny jakości 
powietrza w Polsce. Zgodnie z wymogami prawa konieczne stało się przebudowanie systemu pomiarowego 
tak, aby był on spójny z wymogami Unii Europejskiej. Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza odnoszone 
są do jednostek terytorialnych zwanych strefami (powiat) i aglomeracjami (miasto powyżej 250 tysięcy 
mieszkańców). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji 
w powietrzu w danej strefie oraz klasyfikacji stref. Oceny jakości powietrza mogą być prowadzone w oparciu 
w wyniki pomiarów w stałych punktach pomiarowych, pomiarów wskaźnikowych, a także obliczenia 
z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze i danych doty-
czących emisji oraz obiektywne metody szacowania wykorzystujące informacje o emisji zanieczyszczeń.  

W roku 2002 w WIOŚ Poznań rozpoczęto tworzenie komputerowej bazy danych emitorów punktowych 
zlokalizowanych na terenie województwa. W bazie zgromadzono informacje o 2209 emitorach punktowych. 
Źródła punktowe to źródła emisji o znaczącym wpływie na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w po-
wietrzu na otaczającym je obszarze. Są to przede wszystkim elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, 
ciepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, zakłady produkcyjne (rafinerie, huty, odlewnie, 
cementownie itp.), spalarnie odpadów. Informacje zbierane są indywidualnie z podaniem danych adreso-
wych, regonu i danych o położeniu geograficznym. 

Utworzona baza danych emitorów punktowych emitujących zanieczyszczenia do powietrza powstała na 
podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Marszałkowski, zweryfikowanych i zaadoptowanych na 
potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Baza pozwala na przeprowadzenie analizy 
przestrzennego rozmieszczenia tych obiektów na obszarze województwa wielkopolskiego. Z 2209 obiektów 
(np. zakładów przemysłowych lub ich oddziałów) posiadających emitory punktowe zlokalizowano 1958 
obiektów. Lokalizację wykonano na jednolitym podkładzie topograficznym mapy 1:50000 (dla aglomeracji 
miasta Poznania 1:10000). Dane zawarte w bazie będą systematycznie uzupełniane o charakterystykę emito-
rów (wysokość komina, czas pracy emitora, współrzędne geograficzne) oraz aktualną wielkość emisji.  

W celu przedstawienia rozmieszczenia emitorów wygenerowano regularną siatkę kwadratów o rozmia-
rach 10 x 10 km (województwo) i 1 x 1 km (Poznań). W każdym polu podstawowym możliwe było zsumo-
wanie ilości emitorów oraz wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń. W oparciu o wymienione siatki 
utworzono mapy tematyczne rozmieszczenia emitorów punktowych. Jednak w prezentowanym opracowaniu 
przedstawiono na mapach tylko rozmieszczenie emitorów na terenie województwa i miasta Poznania nie 
uwzględniając zróżnicowania emitowanych zanieczyszczeń. Rozmieszczenie emitorów wykazuje największe 
skupienie wokół obszarów zurbanizowanych. Największą ich liczbę zewidencjonowano na obszarze miasta 
Poznania, a także Konina, Gniezna, Wrześni, Kalisza, Koła, Piły, Ostrzeszowa, Turka, Chodzieży, Złotowa, 
Czarnkowa i Wągrowca. Przeważająca część województwa to obszar z obecnością poniżej 10 emitorów na 
100 km2. Oczywisty brak emitorów związany jest z obecnością dużych kompleksów leśnych Puszczy No-
teckiej, Borów Krajeńskich czy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie miasta Poznania wyraźne 
zagęszczenie emitorów stwierdzono na terenie dzielnicy Grunwald i Wilda. Kolejne skupienia to okolice 
Rataj i Starołęki. Rejonami o mniejszej liczbie emitorów są Kiekrz, Strzeszyn, Radojewo, Morasko, Krzesi-
ny i Głuszyna. Są to obszary związane z wielo- i jednorodzinną zabudową mieszkaniową, zbiornikami wod-
nymi, pracowniczymi ogródkami działkowymi, lasami komunalnymi, terenami zieleni oraz lotniskami. 

 
Lech Kaczmarek 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach 

Sławomir Królewicz 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb 

Danuta Krysiak 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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6.4. Emisja zanieczyszczeń  

Emisją zanieczyszczeń nazywamy wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazo-
wych. Wielkość emisji zanieczyszczeń określa się jako ilość substancji wyemitowanej w jednostce czasu. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczających. 
Głównymi źródłami emisji SO2 do atmosfery jest energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy odpo-
wiadający głównie za tzw. niską emisję, źródłem NO2 – transport, komunikacja i energetyka zawodowa, 
natomiast pyłu – energetyka i technologie przemysłowe. 

W tabeli 6.4. zestawiono wartości emisji podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Charakterystyką 
statystyczną GUS objęta jest zbiorowość zakładów określana jako zakłady szczególnie uciążliwe dla czysto-
ści powietrza. Zakłady te należą głównie do sektora energetyczno-przemysłowego, który decyduje o skali 
i strukturze emisji (60−70 %). Szacuje się, że zbiorowość zakładów objętych tą statystyką charakteryzuje po-
nad 90 % emisji ze wszystkich źródeł przemysłowych i energetyki zawodowej. W województwie wielkopol-
skim, w 2003 roku, badaniem objętych było 106 zakładów uznanych za uciążliwe dla powietrza. Z tej liczby 85 
posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a 15 do redukcji zanieczyszczeń gazowych.  

W roku 2003 łączna emisja zanieczyszczeń gazowych (z dwutlenkiem węgla) i pyłów z zakładów uzna-
nych za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza na terenie województwa wynosiła 18156,5 tys. Mg. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów uznanych za szczególnie uciążliwe w województwie wielkopol-
skim wynosiła 18144,1 tys. Mg (z dwutlenkiem węgla). Natomiast emisja zanieczyszczeń pyłowych osiągnęła 
wartość 12,4 tys. Mg. Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w dużych mia-
stach. Suma emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów objętych sprawozdawczością Urzędu Statystyczne-
go, a zlokalizowanych na obszarach Kalisza, Konina, Leszna i Poznania wynosiła 7,1 tys. Mg, co stanowi 
około 57,1 % emisji pyłów w województwie. Natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych (z dwutlenkiem węgla) 
osiągnęła wartość 12997,3 tys. Mg tj. 71,6 % emisji zanieczyszczeń gazowych z obszaru województwa. 

W tabeli 6.5. zestawiono emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z podziałem na powiaty wchodzą-
ce w skład województwa. W tabeli tej umieszczono również informacje dotyczące zanieczyszczeń zatrzyma-
nych w urządzeniach oczyszczających jako procentu zanieczyszczeń wytworzonych. Łączna emisja 
zanieczyszczeń pyłowych z obszaru powiatów ziemskich w 2003 roku wynosiła 5315 Mg i w stosunku do 
roku 2002 była większa o 295 Mg. Wartość 7074 Mg stanowi sumę emisji pyłów z miast będących na pra-
wach powiatu i jest, w odniesieniu do 2002 roku, większa o 1210 Mg. Udział emisji zanieczyszczeń pyło-
wych z powiatów ziemskich i miast będących na prawach powiatu w emisji województwa stanowi 
odpowiednio 42,9 % i 57,0 %. Suma emisji zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) z powiatów 
ziemskich województwa równa się 45110 Mg i jest o 5788 Mg niższa w stosunku do roku poprzedniego. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych z obszaru miast będących na prawach powiatu wynosi 150466 Mg (bez 
dwutlenku węgla). W porównaniu do roku 2002 była wyższa o 8959 Mg. Udział emisji zanieczyszczeń ga-
zowych w emisji województwa wielkopolskiego stanowi dla miast na prawach powiatu 76,9 %, a dla powia-
tów ziemskich 23,1 %.  

Wzrost wielkości emisji jest między innymi wynikiem zwiększenia liczby zakładów objętych charaktery-
styką statystyczną GUS, określanych jako zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza, w stosunku 
do lat poprzednich. 

Tabela 6.4. 
Zakłady szczególnie uciążliwe emitujące zanieczyszczenia powietrza w 2003 roku /według Urzędu Statystycznego/ 

Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza 
Posiadające urządzenia do redukcji zanieczyszczeń Województwo 

Ogółem 
pyłowych gazowych 

Wielkopolskie 106 (98) 85 (78) 15 (12) 

( ) w nawiasach podano wartości dla roku 2002 



JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 164

Tabela 6.5. 
Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w 2002 i 2003 według powia-

tów /według Urzędu Statystycznego/ 

Zanieczyszczenia 
gazowe 

pyłowe 
suma bez CO2

dwutlenek 
siarki tlenki azotu 

zatrzymane w urządzeniach 
oczyszczających w % zanie-

czyszczeń wytworzonych 
w Mg/rok pyłowe gazowe 

Wyszczegól-
nienie 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Województwo 10884 12389 180834 195576 134692 142908 27365 29309 99,1 99,0 6,4 7,1
Powiaty 
Turecki 1276 1302 19957 20694 13263 14165 6011 5883 99,6 99,6 - 0,2
Czarnkowsko-
Trzcianecki 816 817 1289 1424 512 563 250 278 94,5 95,6 - - 

Pilski 273 457 2105 1949 407 522 253 438 40,4 46,4 1,6 1,7
Śremski 436 443 855 952 391 437 146 148 88,0 88,0 - - 
Ostrowski 252 334 8405 12491 462 450 237 272 75,5 78,5 - - 
Kolski 291 295 439 498 216 251 118 113 93,3 92,3 - - 
Gnieźnieński 206 281 899 1022 445 508 150 161 86,3 86,9 - - 
Gostyński 180 169 1353 1315 129 110 848 827 78,9 80,8 4,0 3,5
Jarociński 135 140 474 441 232 223 86 86 90,1 89,9 - - 
Krotoszyński 151 131 637 491 301 204 117 81 82,4 81,4 - - 
Nowotomyski 77 129 169 326 89 194 38 78 84,4 83,6 - - 
Kościański 130 121 426 396 221 206 81 75 87,0 87,0 - - 
Złotowski 126 117 297 373 142 134 66 62 45,7 45,8 - - 
Średzki 65 116 131 249 63 140 41 54 91,2 87,3 - - 
Wolsztyński - 90 - 263 - 111 - 43 - 45,5 - - 
Koniński 308 89 690 872 167 335 63 88 40,1 71,5 - - 
Wrzesiński 70 69 186 182 71 84 32 25 92,3 93,0 - - 
Rawicki 60 56 293 321 132 116 47 47 79,8 79,8 - - 
Słupecki 64 48 180 177 60 81 28 31 82,7 83,4 - - 
Kępiński - 40 - 236 - 139 - 36 - 20,0 - - 
Międzychodzki 20 26 184 213 - - 174 206 - - - - 
Szamotulski 53 16 182 71 57 13 58 29 75,5 64,4 0,5 1,4
Pleszewski 12 10 35 28 10 8 4 3 36,8 33,3 - - 
Grodziski 7 8 33 30 7 8 3 3 76,7 81,4 - - 
Chodzieski 7 7 72 60 35 24 20 20 88,5 88,5 - - 
Poznański 5 4 25 20 1 - 16 13 99,1 99,3 46,8 44,4
Wągrowiecki - - 6 16 - 1 6 14 - - - - 
Miasta na prawach powiatu 
Konin 3897 5007 128116 137757 108925 116197 14902 16665 99,4 99,3 5,6 7,2
Poznań 853 998 11072 10437 7399 6759 3106 3074 99,4 99,3 28,3 27,1
Kalisz 835 864 1587 1609 734 758 298 297 79,4 78,3 - - 
Leszno 279 205 732 663 221 167 166 159 88,5 89,4 24,1 24,0

 
 

Danuta Krysiak 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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6.5. Imisja zanieczyszczeń  
Włączanie, przyjmowanie i istnienie w powietrzu atmosferycznym substancji niestanowiących jego normalne-

go (stałego) składu nazywamy imisją. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym jest związane ze 
stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczyszczeń, wielkością emisji, warunkami rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń oraz wpływem zanieczyszczeń transgranicznych. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wyko-
nywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzonych na terenie województwa przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz lokalnie przez podmioty gospodarcze oddziałujące na środowisko. 

Oceny stanu aerosanitarnego dokonuje się porównując uzyskane wyniki pomiarów z dopuszczalnymi stęże-
niami zanieczyszczeń. Wartości stężeń dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze określa rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 roku /Dz. U. Nr 87, poz.796/.  

Stężenia badanych zanieczyszczeń oznaczane są głównie metodami manualnymi, na podstawie pomiarów 
automatycznych, wykorzystywana jest także metoda pasywna. 

Wykaz stacji pomiarowych tworzących sieć monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego wraz z wynikami – stężenia średnioroczne − zestawiono w tabeli 6.6.−6.8.  

W roku 2003 w Poznaniu, w miejscach przewidywanych najwyższych, stężeń wykonano pomiary zanie-
czyszczeń powietrza ambulansem pomiarowym.  

Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. W okresie 
zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrosty stężeń w sezonach 
grzewczych, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazują na wpływ emisji niskiej 
z sektora komunalno-bytowego. Specyficzne zanieczyszczenia mają znaczenie przede wszystkim lokalne. 
Głównym źródłem emisji np.: benzenu, węglowodorów wielopierścieniowych czy metali ciężkich jest sektor 
komunalny (spalanie węgla w paleniskach domowych) oraz transport samochodowy.  

Starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej wiązały się z koniecznością dostosowania przepisów 
do prawa obowiązującego w Unii. Od 2002 podstawowymi aktami prawnymi określającymi zasady prowa-
dzenia oceny jakości powietrza są: 
• Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz mar-
ginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

Z wykonaniem oceny powiązane są również przepisy: 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przeka-

zywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1729), 
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-

stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami: 
1/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 
12, poz. 101, 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 
34, poz. 311, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003). 

Tabela 6.6. 
Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2003 roku na Rondzie Kaponiera w Poznaniu /według WIOŚ/ 

Zanieczyszczenie Liczba obserwacji Stężenie średnie  [µg/m3] 
Dwutlenek siarki 314 22,69 
Dwutlenek azotu 314 41,32 
Ozon 314 62,93 
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Tabela 6.7. 
Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2003 roku /według WSSE i WIOŚ/ 

SO2 NO2 pył zawieszony Miejscowość Adres Obsługujący 
µg/m3 

1 2 3 6 7 8 
Poznań Rycerska WSSE 6,1 36,1 23,7 
Poznań Polna WSSE 10,9 48,8 28,6 
Poznań Os. Armii Krajowej WSSE 6,9 36,3 17,2 
Poznań Słowiańska WSSE 5,3 35,2 16,1 
Poznań Os. B. Chrobrego WSSE - - 14,2 
Poznań Kościuszki 118 WSSE 7,4 37,2 22,9 
Poznań Kościuszki 92/98 WSSE - - 35,1 (W) 
Poznań Chłapowskiego WSSE 8,0 38,2 23,5 
Babki  WSSE - - 18,4 
Gniezno Jana Pawła II WSSE 10,1 36,0 39,5 
Września Legii Wrzesińskiej WSSE 10,9 39,6 34,5 
Śrem Mickiewicza WSSE 5,5 35,4 28,4 
Środa Żwirki i Wigury WSSE 8,5 33,6 19,6 
Nowy Tomyśl Poznańska WSSE 6,5 - 16,3 
Szamotuły Dworcowa WSSE 13,2 29,5 28,8 
Swarzędz Mickiewicza WSSE 8,1 36,9 50,6 
Luboń Powstańców Wlkp. WSSE 6,8 44,1 33,7 
Koło Sportowa WSSE 8,8 22,3 23,1 
Konin Kościuszki WSSE 13,3 30,7 27,3 
Konin Wyszyńskiego WIOŚ 20,0 15,0 27,0 (W) 
Konin Wieniawskiego WSSE 9,1 36,0 16,6 
Konin Leśna 23 WSSE 11,5 24,9 15,0 
Konin Leśna 23 WSSE - - 44,0 (W) 

Anielew  Huta Alumi-
nium Konin 15,0 10,0 34,0 (W) 

Turek Uniejowska WSSE 12,1 27,6 20,5 
Leszno Krótka WSSE 8,4 31,8 44,3 
Leszno Okrężna WIOŚ 1,6 35,6 32,7 
Leszno Paderewskiego WIOŚ 4,1 20,3 43,1 (W) 
Wymysłowo stacja wodociągów WIOŚ 1,6 11,7 12,3 
Gostyń Marcinkowskiego WSSE 2,7 34,3 27,5 
Kościan Piaskowa WSSE 1,3 23,8 27,1 
Rawicz Wały Dąbrowskiego WSSE 3,2 25,6 35,0 
Kalisz Serbinowska WSSE 15,9 28,1 27,2 
Kalisz Nowy Świat WSSE 13,0 34,3 47,2 
Kalisz Główny Rynek  WIOŚ 10,6 19,9 38,5 
Kalisz Tuwima WIOŚ 8,5 16,6 26,2 
Nowe Skalmie-
rzyce 

 WIOŚ 7,3 13,6 24,3 

Ostrów Wlkp. Rowińskiego WSSE 9,0 36,5 51,8 
Jarocin Wąska WSSE 9,2 31,9 38,2 
Krotoszyn Floriańska WSSE 11,1 32,2 41,9 
Piła Okrzei WSSE 9,0 29,6 19,2 
Piła Kusocińskiego WIOŚ 10,8 17,2 54,6 (W) 
Wągrowiec Krótka WSSE 5,9 18,7 19,8 
Chodzież Reymonta WSSE 5,1 19,8 16,8 

(W) – pomiar pyłu zawieszonego metodą wagową, 
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Tabela 6.8. 
Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze województwa 

wielkopolskiego. Pomiar imisji metodą pasywnego pobierania prób I−XII.2003 /IMGW Poznań/ 

SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] Stanowisko Powiat 
średnia roczna I−XII.2003 średnia roczna I−XII.2003 

1 Barczyzna  wrzesiński 5,8 15,77 
2 Borczysko  pleszewski 9,24 16,92 
3 Buk poznański 3,28 15,31 
4 Bukowiec  czarnkowsko-trzcianecki 2,77 9,98 
5 Bystrzyca  koniński 7,79 13,77 
6 Chrzan jarociński 6,97 13,95 
7 Czaczyk kościański 5,14 15,45 
8 Czermin pleszewski 11,37 16,52 
9 Głogowa turecki 9,69 12,32 
10 Grzymysław śremski 5,05 15,58 
11 Joanka kępiński 6,93 13,37 
12 Kąkolewice chodzieski 4,6 12,42 
13 Kiełczewek kolski 7,47 15,03 
14 Kobylniki grodziski 3,86 16,34 
15 Komorów ostrzeszowski 7,53 13,21 
16 Konary rawicki 6,35 15,02 
17 Konin koniński 8,87 17,7 
18 Koziegłowy poznański 6,21 31,47 
19 Leszno  Leszno 6,65 18,96 
20 Lulkowo gnieźnieński 8,0 15,82 
21 Ławica międzychodzki 4,34 11,94 
22 Łokacz Mały czarnkowsko-trzcianecki 2,96 10,1 
23 Mieczownica słupecki 8,9 15,57 
24 Nadziejewo średzki 6,4 15,96 
25 Oborniki obornicki 6,12 16,02 
26 Podgaje złotowski 2,05 14,98 
27 Polska Wieś gnieźnieński 4,57 13,5 
28 Poznań Poznań 6,97 26,86 
29 Poznań-Spławie Poznań 6,81 19,23 
30 Przyłęk nowotomyski 2,57 14,12 
31 Radłów ostrowski 11,75 17,55 
32 Rudki szamotulski 4,58 12,39 
33 Słupca słupecki 6,88 18,67 
34 Sułkowice gostyński 6,14 13,76 
35 Trzemeszno krotoszyński 6,42 13,46 
36 Wapno wągrowiecki 4,53 11,22 
37 Wierzelin kolski 9,28 13,02 
38 Wolsztyn/Komorowo wolsztyński 7,89 16,77 
39 Zajączki Bankowe kaliski 8,78 14,23 
40 Zelgniewo pilski 3,56 12,12 
41 Złotów złotowski 3,76 9,98 
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Badania imisji NO2 i SO2 w powietrzu metodą pasywną  
Rok 2003 był kolejnym, czwartym rokiem badania imisji dwutlenku azotu i siarki na terenach pozamiejskich 

i miejskich, z zastosowaniem systemu PASS, tj. pasywnego systemu pobierania powietrza. Metoda nie ma sobie 
równych ze względu na korzystny stosunek kosztów do jakości uzyskanych wyników. 

Jest alternatywą dla metody aktywnej, w której przepływ powietrza jest wymuszony mechanicznie i wyma-
ga skomplikowanej i bardzo kosztownej aparatury pomiarowej. Przewaga PASS leży w prostocie konstrukcji 
próbników – absorberów, niskiej cenie i wygodzie stosowania. Można z niej korzystać w ekstremalnych 
warunkach pogodowych i dowolnej lokalizacji, dzięki temu, że nie wymaga energii elektrycznej. Do jej zalet 
należy również wysoka precyzja i niski poziom oznaczalności. Pochłanianie tlenków jest zależne od ich stę-
żenia oraz temperatury, wilgotności i szybkości wiatru oraz od czasu ekspozycji próbników. Celem ustalenia 
wpływu warunków meteorologicznych prowadzone są specjalne procedury walidacyjne, a wyznaczone współ-
czynniki korelacyjne stosowane są do wyliczenia stężeń. 

Próbniki mogą być wykorzystane do pomiarów w zakresie stężeń 0,1–80 ppb SO2 i 0,02−40 ppb NO2 dla 
okresu miesiąca. Kalibrację metody oznaczania tych tlenków wykonano przez porównanie z analizatorami 
automatycznymi w sieci monitoringu województwa katowickiego. Średnia różnica pomiędzy stężeniami 
otrzymanymi tymi metodami wyniosła 10% dla NO2 i 12% w przypadku SO2. 

Na 41 stanowiskach 1,5 metrowe stelaże do zbierania opadu przystosowano do podwieszania próbników 
absorbcyjnych. Wydłużono stelaż przez przymocowanie 1,5 m elementu w kształcie litery L. Ostateczną 
wysokość stelaża można zmieniać w zakresie 2−3 m. Na bocznym ramieniu zawieszano po trzy próbniki, 
przystosowane do pochłaniania tlenków siarki i azotu w cyklu miesięcznym wg PN 89/Z-04092/08.  

Próbnik zawiera impregnowany filtr wewnątrz osłony z ciemnego polietylenu. Absorpcja odbywa się 
dzięki procesom dyfuzji cząsteczek gazów; czas ekspozycji absorberów − od pierwszego do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

Masy zaabsorbowanych tlenków (µg) oznaczone metodą chromatografii jonowej przeliczano na stężenie 
(µg/m3) według algorytmu wyznaczonego na drodze doświadczalnej. W niniejszym raporcie stężenie w oto-
czeniu stanowiska podano jako średni wynik z trzech eksponowanych próbników. Odrzucano z uśrednienia 
wynik odbiegający od pozostałych o ponad 30 %. 

Zarówno wartości dotyczące 12-miesięcznej depozycji (mg/m2) jak i średniorocznych stężeń SO2 
i NO2 (µg/m3) dla każdego punktu badawczego ekstrapolowano na obszary sąsiednie uzyskując odpowiednio 
mapy prawdopodobnego rozkładu zanieczyszczeń deponowanych na terenie województwa oraz mapy 
prawdopodobnego rozkładu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w warstwie do 2,5 m nad poziomem terenu.  

Wyniki badań zamieszczone w tym raporcie odniesiono do stężeń średnich rocznych według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 6.06.2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

Ponadto dla potrzeb statystyki poglądowej posługiwano się nienormowanym stężeniem średniomie-
sięcznym − jako wartością stężenia pomierzonego podczas ekspozycji próbnika pasywnego w ciągu miesiąca. 

Stanowiska pomiarowe usytuowano w 39 miejscowościach województwa wielkopolskiego wybranych 
pod względem reprezentacji terenów pozamiejskich, dodatkowo w Poznaniu i najbliższej okolicy 
funkcjonowało 5 stanowisk.  

Wykaz wszystkich stanowisk zamieszczono w tabeli nr 6.8. 
Poniżej przedstawiono analizę uzyskanych wyników − zarówno wartości stężeń średniomiesięcznych jak 

i wartości stężeń średniorocznych na poszczególnych stanowiskach analizowano w porównaniu do 
średniorocznych wartości dopuszczalnych.  

Wyniki miesięcznych stężeń imisji wskazują, że w przypadku SO2 tylko w lutym zanotowano 2−3-krotne, 
a w miesiącach styczeń, marzec, listopad i grudzień kilkunastoprocentowe podwyższenie stężenia 
w porównaniu do pozostałych miesięcy. 

Nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego (40 µg SO2/m3), a bliskie tej 
wartości stężenie wystąpiło w lutym w Radłowie (39,5 µg/m3, powiat ostrowski) i Czerminie (38 µg/m3, 
powiat pleszewski). Na pozostałych stanowiskach w miesiącach zimowych – nie przekroczyło 70 % normy. 

W przypadku NO2 w pierwszych czterech i ostatnich trzech miesiącach roku 2003 zanotowano 
podwyższenie stężenia w zakresie 50–100% w porównaniu do pozostałych miesięcy. W kwietniu, 
listopadzie i grudniu na stanowisku w Koziegłowach imisja NO2 przekroczyła średnioroczne dopuszczalne 
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stężenie (40 µg/m3), a od stycznia do marca stężenie dwutlenku azotu wahało się w zakresie 29,8−39 µg/m3. 
W Poznaniu na trzech stanowiskach stężenie NO2 w okresie pierwszych trzech miesięcy roku 2003 
zmieniało się w zakresie 19−39,7 µg/m3, a w listopadzie i grudniu przekraczało 44 µg/m3. Na pozostałych 
stanowiskach województwa – nie przekroczyło 75% normy. 

Pomimo wyraźnego zróżnicowania stężeń średniorocznych w powiatach naszego województwa, zarówno 
w przypadku SO2 jak i NO2, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych (40 µg/m3).  

Najczęściej, na terenach pozamiejskich, stężenie SO2 wahało się w zakresie 4−10 µg/m3, a maksymalne, 
które nie przekroczyło 12 µg SO2/m3, wystąpiło w powiecie pleszewskim, w miejscowości Czermin (punkt 
nr 8) i stanowi mniej niż 30 % wartości stężenia dopuszczalnego.  

W przypadku NO2, podobnie jak rok wcześniej, maksymalne stężenia średnioroczne zanotowano 
w Poznaniu na stanowisku przy ul. Dąbrowskiego (nr 28) i tuż za granicami miasta w kierunku północno-
wschodnim, w Koziegłowach (nr 18) przy ulicy Gdyńskiej – odpowiednio 31,47 i 28,66 µg NO2/m3. 
W obydwu przypadkach, punkty pomiarowe usytuowane są w niedużej odległości od ruchliwego ciągu 
komunikacyjnego (40−20 m).  

Na terenach pozamiejskich, maksymalne stężenie średnioroczne wahało się w zakresie 13−19 µg NO2/m3, 
nie przekraczając 50% stężenia dopuszczalnego średniorocznego. 

Jak wcześniej stwierdzono, poza sporadycznym wystąpieniem − w dwóch miesiącach zimowych 
2003 roku – ponadnormatywnego, tj powyżej 40 µg/m3 stężenia tlenków azotu w Poznaniu i okolicach 
(Koziegłowy) oraz podwyższonego stężenia tlenków siarki w lutym w okolicach Pleszewa (Czermin, punkt 
nr 8) i Ostrowa Wlkp. (Radłów, punkt nr 31), nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego 
średniorocznego stężenia dwutlenku siarki.  

W okresie grzewczym stężenie SO2 na większości stanowisk wahało się między 4−13 µg/m3, a stężenie 
NO2 wahało się między 7−12 µg/m3. W miesiącach letnich stężenie SO2 na poszczególnych stanowiskach 
zmieniało się między 0,3−4 µg/m3, a stężenie NO2 zmieniało się w zakresie 3−11 µg/m3. 

Rys. 6.8. Zmiany średniorocznego stężenia SO2 na stanowiskach pomiarowych /numery stanowisk 
zgodnie z tabelą nr 6.8/ 

Rys. 6.9. Zmiany średniorocznego stężenia NO2 na stanowiskach pomiarowych /numery stanowisk 
zgodnie z tabelą nr 6.8/ 
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Z rozkładu stężeń tych tlenków wynika, że maksymalne średnioroczne stężenie SO2 powyżej 10 µg/m3 
wystąpiło powiecie pleszewskim i ostrowskim, a średnie stężenie roczne w powiecie kaliskim, tureckim, 
konińskim, zachodniej części powiatu kolskiego, wschodniej części gnieźnieńskiego i północnej części słu-
peckiego mieściło się w zakresie 8–10 µg/m3. Na terenie pozostałych stanowisk i powiatów średnioroczne 
stężenia SO2 wahało się w granicach 4−6 µg/m3.  

Natomiast maksymalne stężenie średnioroczne NO2 powyżej 25 µg/m3 wystąpiło okolicach Poznania. 
W środkowej części województwa tj. na terenie powiatów wolsztyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, 
śremskiego i średzkiego, poznańskiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, słupeckiego i ostrowskiego średnio-
roczne stężenie NO2 mieściło się w zakresie 15−20 µg/m3. W pozostałych powiatach mieściło się w zakresie 
10−15 µg/m3. 

W drugiej połowie 2003 roku w Poznaniu rozmieszczono dodatkowe próbniki pasywne w celu oceny stę-
żeń SO2 i NO2 na terenach proponowanych pod lokalizację automatycznych stacji pomiarowych zanieczysz-
czeń powietrza w związku z realizacją projektu Phare 2001 Systemy oceny jakości powietrza. W wyniku 
realizacji projektu, w roku 2004 na terenie miasta zostaną posadowione dwie kontenerowe stacje pomiarowe, 
które będą włączone w wojewódzki system oceny jakości powietrza atmosferycznego. 

Tabela 6.10. 
Pomiar imisji metodą pasywnego pobierania prób w latach 2001-2003 na terenie powiatu poznańskiego i miasta 

Poznania /IMGW Poznań/ 

SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] Stanowisko Powiat 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Buk poznański 4,9 5 3,3 10,8 12 15,3 
Koziegłowy poznański 5,8 5,6 6,2 25,0 27,1 31,5 
Poznań-Spławie Poznań 7,8 7,7 6,8 17,0 18,4 19,2 
Poznań, Dąbrowskiego Poznań 6,0 5,6 6,9 23,3 25,7 26,9 
Poznań, Smardzewska Poznań 8,4 14,9 
Poznań, Dojazd Poznań 7,4 22,9 
Poznań, Chłapowskiego Poznań 6,8 16,4 
Poznań, Kórnicka Poznań 4,5 12,6 
Poznań, Kasprzaka Poznań 

pomiary wykonano 
w okresie VII – XII 

2003 

9,4 

pomiary wykonano 
w okresie VII – XII 

2003 

22,9 

Podsumowanie  
W ostatnich latach występuje tendencja zmniejszania się zawartości siarczanów i zwiększania azotanów 

w depozycji całkowitej. Analogiczną tendencję zaobserwowano w przypadku imisji tlenków siarki i azotu 
w powietrzu atmosferycznym. Zmniejsza się również zawartość metali ciężkich w powietrzu, a w konse-
kwencji także w opadach atmosferycznych. 

Z badań imisji dwutlenku siarki i azotu w powietrzu prowadzonych metodą pasywnego pobierania prób 
wynika, że średnie roczne stężenia tych tlenków według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 
2002 roku (Dz. U. Nr 87, poz. 796) nie były przekroczone w żadnym powiecie naszego województwa. Opad 
całkowity związków zawierających kadm i ołów na żadnym stanowisku nie przekroczył odpowiednich do-
puszczalnych wartości według. powyższego Rozporządzenia. Można również zauważyć tendencję dalszego 
obniżania się zawartości tych metali w opadach, a zatem również w powietrzu atmosferycznym.  

Przy analizowaniu wyników przeprowadzonych badań, należy uwzględniać poniższe uwagi: 
− stanowiska pomiarowe (punkty, posterunki) w większości były lokalizowane na peryferiach miast i wsi;  
− wyniki badań są obrazem stanu jakości powietrza w okolicach usytuowania posterunku pomiarowego, 

jednak ze względu na lokalizację każdego z posterunków, można uznać je za reprezentatywne dla obsza-
rów pozamiejskich – dla gminy lub powiatu; 

− przy interpolacjach i ekstrapolacjach danych dotyczących punktów pomiarowych na cały badany obszar 
zakładano, że zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się bez ograniczeń. 

 
Danuta Mickiewicz-Wichłacz, Romana Koczorowska, Mirosława Leki, 

Hanna Raczyńska, Barbara Zakrzewska, Piotr Judek 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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6.6. Ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2003 
Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na ob-

szarze stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, określone w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza); 

2. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej 
strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określe-
nie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. Informacje te są konieczne do określenia obszarów 
wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub – w przypadku uznania posiada-
nych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach; 

3. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w okre-
ślonych rejonach; określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w rozumieniu wskaza-
nia źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, często wymaga 
przeprowadzenia złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycznych. Ana-
lizy takie stanowią element programu ochrony powietrza; 

4.wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny 
rocznej prowadzona jest analiza jakości powietrza, której wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganizacji 
systemu monitoringu w województwie.  
Zakres oceny 
Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Zgodnie z ustawą - 

P.o.ś strefę stanowi: 
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji. 

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia: 
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- benzen C6H6, 
- ołów Pb, 
- pył PM10, 
- ozon O3, 
- tlenek węgla CO. 

W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić: 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 

Kryteria oceny 
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi: 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji. 

Zgodnie z postanowieniami nowych przepisów prawa polskiego, stężenia zanieczyszczeń powinny zostać 
zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na całym terytorium kraju w określonym 
terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. Wprowadzenie marginesu tole-
rancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu stężeń, powyżej którego istnieje obowiązek przygotowa-
nia programów ochrony powietrza. Pozwala to na uniknięcie kosztownego i czasochłonnego opracowywania 
programów ochrony powietrza dla obszarów, na których możliwe jest obniżenie stężeń do wymaganego 
poziomu w wyniku podjętych wcześniej lub aktualnie prowadzonych działań.  

Dopuszczalne poziomy substancji określono: 
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- ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla obszaru całego kraju oraz dla niektórych zanieczyszczeń, 
dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

- ze względu na ochronę roślin – dla obszaru całego kraju oraz dla niektórych zanieczyszczeń, dla ob-
szarów parków narodowych. 

Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin stanowią dwie 
niezależne grupy kryteriów oceny. 

Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i 

wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania 
tej jakości. W przypadkach wymagających potwierdzenia zaliczenia strefy do klasy, dla której wymagane 
jest opracowanie programów naprawczych, przyjęto przypisanie strefie symbolu klasy łączącego dwie klasy 
potencjalnie możliwe.  

Tabela 6.11. 
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej oce-

nie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji 

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 
nie przekraczający wartości dopuszczalnej* A brak 
powyżej wartości dopuszczalnej* lecz nie 
przekraczający wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji* 

B • określenie obszarów przekroczeń wartości dopusz-
czalnych 

powyżej wartości dopuszczalnej powięk-
szonej o margines tolerancji* C 

• określenie obszarów przekroczeń wartości dopusz-
czalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększo-
nych o margines tolerancji, 

• opracowanie programu ochrony powietrza 

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń  
Tabela 6.12.  

Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej oce-
nie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony  

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 
nie przekraczający wartości dopuszczalnej* A brak 

powyżej wartości dopuszczalnej*  C 

• określenie obszarów przekroczeń wartości dopusz-
czalnych, 

• działania na rzecz poprawy jakości powietrza opraco-
wanie programu ochrony powietrza 

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń  

W roku 2004 wykonano ocenę roczną zanieczyszczeń powietrza za rok 2003. Oceną objęto 31 powiatów, 
trzy miasta na prawach powiatu oraz jedną aglomerację – miasto Poznań.  

Ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza na potrzeby oceny rocznej wykonywano w oparciu o wyniki ba-
dań monitoringowych prowadzonych na stanowiskach pomiarowych obsługiwanych przez WIOŚ, WSSE 
i IMGW. Większość stacji na terenie województwa obsługiwanych jest przez WSSE. Tworzą je przede 
wszystkim stanowiska do pomiarów manualnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz pomiarów pyłu 
metodą reflektometryczną (pył BS). Pomiary automatyczne stężeń zanieczyszczeń wykonuje stacja w Koninie 
(dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenek węgla, ozon). Na stanowiskach w Koninie, Pile 
i Lesznie wykonywane są pomiary wagowe pyłu PM10. Na terenie Wielkopolski rozmieszczono 41 stano-
wisk pomiarowych, na których eksponowano próbniki pasywne. Metodę pasywną zastosowano w celu uzy-
skania informacji o stężeniach SO2 i NO2 na terenach powiatów nie objętych pomiarami. Większość 
stanowisk znajdowała się poza obszarem miejskim. Tylko pięć próbników umieszczono na terenie miast – 
Konin, Poznań, Oborniki i Leszno. Otrzymane stężenia wykorzystano głównie do klasyfikacji stref pod ką-
tem ochrony roślin/ekosystemów. Wykorzystano również opracowanie warunków anemometrycznych i ter-
micznych województwa wykonane przez IMGW Oddział w Poznaniu.  
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Tabela 6.13. 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanie-
czyszczeń dla obszaru całej strefy Lp. Nazwa stre-

fy/powiatu 
Kod strefy/ 

powiatu 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

Działania wynika-
jące z klasyfikacji 

1. chodzieski 4.30.38.01 A A A A A A A A  
2. czarnkowsko-

trzcianecki 
4.30.38.02 A A A A A A A A  

3. gnieźnieński 4.30.39.03 A A A A A A A A  
4. gostyński 4.30.40.04 A A A A A A A A  
5. grodziski 4.30.39.05 A A A A A A A A  
6. jarociński 4.30.40.06 A A A A A A A A  
7. kaliski 4.30.40.07 A A A A A A A A  
8. kępiński 4.30.40.08 A A A A A A A A  
9. kolski 4.30.41.09 A A A A A A A A  

10. koniński 4.30.41.10 A A A A A A A A  
11. kościański 4.30.39.11 A A A A A A A A  

12. krotoszyński 
4.30.40.12 

A A B A A A A B 
Określenie obszarów 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 

13. leszczyński 4.30.39.13 A A A A A A A A  
14. międzychodzki 4.30.39.14 A A A A A A A A  
15. nowotomyski 4.30.39.15 A A A A A A A A  
16. obornicki 4.30.39.16 A A A A A A A A  

17. ostrowski 
4.30.40.17 

A A B/C A A A A B 
Określenie obszarów 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 

18. ostrzeszowski 4.30.40.18 A A A A A A A A  

19. pilski 
4.30.38.19 

A A B/C A A A A B 
Określenie obszarów 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 

20. pleszewski 4.30.40.20 A A A A A A A A  

21. poznański 
4.30.39.21 

A A B/C A A A A B 
Określenie obszarów 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 

22. rawicki 4.30.40.22 A A A A A A A A  
23. słupecki 4.30.41.23 A A A A A A A A  
24. szamotulski 4.30.39.24 A A A A A A A A  
25. średzki 4.30.39.25 A A A A A A A A  
26. śremski 4.30.39.26 A A A A A A A A  
27. turecki 4.30.41.27 A A A A A A A A  
28. wągrowiecki 4.30.38.28 A A A A A A A A  
29. wolsztyński 4.30.39.29 A A A A A A A A  
30. wrzesiński 4.30.39.30 A A A A A A A A  
31. złotowski 4.30.38.01 A A A A A A A A  

32. Kalisz 4.30.40.61 A A B/C A A A A B 
Określenie obszarów 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 

33. Konin 4.30.41.62 A A A A A A A A  

34. Leszno 4.30.39.63 A A B/C A A A A B 
Określenie obszarów 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 

35. Poznań 4.30.42.64 A A A A A A A A  
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Tabela 6.14. 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Symbol klasy wynikowej dla poszcze-
gólnych zanieczyszczeń dla obszaru 

całej strefy Lp. Nazwa stre-
fy/powiatu 

Kod strefy/ 
powiatu 

SO2 NO2 O3 

Klasa ogól-
na strefy 

Działania wynika-
jące z klasyfikacji 

1. chodzieski 4.30.38.01 A A A A  
2. czarnkowsko-

trzcianecki 4.30.38.02 A A A A  

3. gnieźnieński 4.30.39.03 A A A A  
4. gostyński 4.30.40.04 A A A A  
5. grodziski 4.30.39.05 A A A A  
6. jarociński 4.30.40.06 A A A A  
7. kaliski 4.30.40.07 A A A A  
8. kępiński 4.30.40.08 A A A A  
9. kolski 4.30.41.09 A A A A  

10. koniński 4.30.41.10 A A A A  
11. kościański 4.30.39.11 A A A A  
12. krotoszyński 4.30.40.12 A A A A  

13. leszczyński 4.30.39.13 A A A A  
14. międzychodzki 4.30.39.14 A A A A  
15. nowotomyski 4.30.39.15 A A A A  
16. obornicki 4.30.39.16 A A A A  
17. ostrowski 4.30.40.17 A A A A  

18. ostrzeszowski 4.30.40.18 A A A A  
19. pilski 4.30.38.19 A A A A  

20. pleszewski 4.30.40.20 A A A A  
21. poznański 4.30.39.21 A A A A  

22. rawicki 4.30.40.22 A A A A  
23. słupecki 4.30.41.23 A A A A  
24. szamotulski 4.30.39.24 A A A A  
25. średzki 4.30.39.25 A A A A  
26. śremski 4.30.39.26 A A A A  
27. turecki 4.30.41.27 A A A A  
28. wągrowiecki 4.30.38.28 A A A A  
29. wolsztyński 4.30.39.29 A A A A  
30. wrzesiński 4.30.39.30 A A A A  
31. złotowski 4.30.38.01 A A A A  

Na terenie województwa wielkopolskiego nie wskazano żadnej strefy do sporządzenia programów na-
prawczych według kryteriów dla ochrony zdrowia jak również według kryteriów dla ochrony roślin. Nie 
wskazano również obszarów, na terenie których konieczne jest przeprowadzenie badań w celu potwierdzenia 
potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza według kryteriów dla ochrony roślin. Okre-
ślono jednak strefy, na terenie których potrzebne jest przeprowadzenie badań w celu potwierdzenia potrzeby 
lub braku potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza według kryteriów dla ochrony 
zdrowia. Zalecenie to dotyczy powiatu krotoszyńskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznańskiego oraz miast 
Leszno i Kalisz. Dla wymienionych stref przyjęto klasę B. 

 
Danuta Krysiak 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń według kryteriów ochrony zdrowia  
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Mapa 6.3. Klasyfikacja stref dla SO2 
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Mapa 6.4. Klasyfikacja stref dla NO2 
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Mapa 6.5. Klasyfikacja stref dla PM10 
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Mapa 6.6. Klasyfikacja stref dla Pb 
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Mapa 6.7. Klasyfikacja stref dla C6H6 
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Mapa 6.8. Klasyfikacja stref dla CO 
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Mapa 6.9. Klasyfikacja stref dla O3 

Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń według kryteriów ochrony roślin 
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Mapa 5.10. Klasyfikacja stref dla SO2, NOx,O3 
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