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Rys. 3.2. Emisja powierzchniowa w województwie
wielkopolskim w 2017 r. /wg GIOŚ/
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Rys. 3.1. Emisja punktowa w województwie
wielkopolskim w 2017 r. /wg GIOŚ/
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Poprawa jakości powietrza, a następnie utrzymywanie stężeń substancji poniżej określonych prawem po-
ziomów dopuszczalnych, są konieczne dla ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska. Źródłem wiedzy na temat 
zmian zachodzących w powietrzu są: monitorowanie zanieczyszczeń i ocena jego jakości. Wykazują one, że 
mimo znacznej redukcji emisji w obszarze sektora przemysłu, standardy jakości powietrza nadal nie są do-
trzymywane, a za jego nieodpowiedni stan odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji, 
pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. 

3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Ze względu na źródło zanieczyszczenia rozróżnia się emisję punktową, powierzchniową i liniową. Emisja 

punktowa pochodzi głównie ze spalania paliw do celów energetycznych i z procesów technologicznych pro-
wadzonych w zakładach przemysłowych. Emisja liniowa to przede wszystkim emisja komunikacyjna z trans-
portu drogowego, kolejowego i lotniczego. Emisja powierzchniowa jest sumą emisji z palenisk domowych, 
oczyszczania ścieków w otwartych urządzeniach oczyszczających oraz składowania surowców, produktów 
i odpadów. 

W Wojewódzkiej Bazie Emisji zgromadzono da-
ne ponad 15000 emitorów punktowych z terenu 
województwa wielkopolskiego. W roku 2017 suma-
ryczna emisja pyłu PM10 z emitorów punktowych bę-
dących w ewidencji WIOŚ wynosiła ponad 6000 Mg 
(rys. 3.1). Największa emisja punktowa pochodzi 
z elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i kotłowni, 
w tym z 14 instalacji sektora paliwowo-energetycz-
nego, dla których wymagane jest posiadanie po-
zwolenia zintegrowanego, czyli instalacji do spalania 
paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW (m.in. elek-
trownie: Pątnów, Adamów, Pątnów II, Konin i Elek-
trociepłownia II Karolin w Poznaniu). Według danych 
GUS, 99,7% wytworzonych pyłów i 61,6% gazów jest 
zatrzymywanych w urządzeniach do redukcji zanie-
czyszczeń.

W bilansie emisji nie można pominąć emisji py-
łu z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych biegnących przez województwo wielko-
polskie. W emisji komunikacyjnej uwzględniana jest 
emisja ze spalania paliw, ze ścierania opon i okładzin 
samochodowych, ze ścierania jezdni i unoszenia.

Jednak dla warunków lokalnych najważniej-
sza jest emisja niska, z dominującymi rozproszo-
nymi emitorami, w większości niewyposażonymi 
w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń, związanymi 
z ogrzewaniem budynków mieszkalnych w sektorze 
komunalno-bytowym, lokalnymi kotłowniami, nie-
wielkimi zakładami usługowymi i przemysłowymi. 
Stanowi ona zdecydowanie największe źródło pyłu 
PM10 i jest bardzo często powodem przekroczeń je-
go normy dobowej (rys. 3.2).
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3.2. Analiza chemizmu opadów atmosferycznych
Badania chemizmu opadów atmosferycznych w roku 2017 wykonano na 22 stacjach monitoringowych 

na terenie kraju, w tym na stacji synoptycznej IMGW Poznań – Ławica i na Stacji Hydrologiczno-Meteorolo-
gicznej przy ulicy Sienkiewicza w Kaliszu. Na stacjach pomiarowych w sposób ciągły zbierany jest opad at-
mosferyczny i wykonywane jest oznaczanie ilościowe próbek. Prowadzone są pomiary i obserwacje wyso-
kości i rodzaju opadu, kierunku i prędkości wiatru oraz temperatury powietrza. Po upływie doby opadowej, 
na bieżąco, wykonywany jest pomiar pH opadu; a miesięczne, uśrednione próbki poddawane są analizie fi-
zykochemicznej. Badania obejmują: odczyn, przewodność elektryczną właściwą, chlorki, siarczany, azotyny 
i azotany, azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny, potas, sód, wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo, ołów, 
kadm, nikiel, chrom i mangan. Równolegle z poborem próbek opadu prowadzone są obserwacje kierunku 
i prędkości wiatru oraz temperatury powietrza. Analizy składu fizykochemicznego opadów wykonywane są 
przez akredytowane laboratoria WIOŚ – poszczególne wojewódzkie laboratoria analizują opady ze stacji po-
łożonych w danym województwie. 

Odczyn. W roku 2017 największa liczba próbek opadów dobowych z Poznania i Kalisza zawierała się 
w przedziale wartości pH 5,1–6,0 (normalne pH). W przypadku uśrednionych miesięcznych próbek opadów, 
wartości pH poniżej 5,6 na stacji w Poznaniu i w Kaliszu stanowiły 21% wszystkich pomiarów – podobnie jak 
w 2016 roku. 

Ładunek jednostkowy badanych substancji. Wody opadowe wniosły na obszar województwa wielko-
polskiego szereg substancji, a roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany 
na obszar województwa wyniósł 50,6 kg/ha i był większy od średniego dla całego obszaru Polski o 6,5%. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym roczne obciążenie było wyższe o 8,7%, przy średniorocznej sumie wysoko-
ści opadów wyższej o 87,6 mm. Największym ładunkiem badanych substancji został obciążony powiat czarn-
kowsko-trzcianecki. Najmniejsze obciążenie powierzchniowe wystąpiło w powiecie rawickim. 

Ocena wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża w la-
tach 1999–2017 wykazała, że depozycja roczna analizowanych substancji wprowadzanych wraz z opadami na 
obszar województwa wielkopolskiego w 2017 r. w stosunku do średniej z wielolecia dla większości badanych 
składników była mniejsza, a całkowite roczne obciążenie powierzchniowe obszaru było mniejsze w porównaniu 
do średniego z poprzednich lat badań o 7,9%, przy średniorocznej sumie wysokości opadów wyższej o 28,1%.

W roku 2017 w odniesieniu do średniej z wielolecia odnotowano spadek wnoszonego ładunku: siarcza-
nów, chlorków, sodu, wapnia, magnezu, cynku, ołowiu, kadmu, niklu, chromu ogólnego oraz wolnych jonów 
wodorowych, natomiast wzrost ładunku: chlorków, azotu azotynowego i azotanowego, azotu amonowego, 
azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu i miedzi.

Wykonana przez IMGW ocena wyników badań substancji wprowadzanych wraz z mokrym opadem at-
mosferycznym na teren województwa wielkopolskiego wykazała, że stanowią one znaczące źródło zanie-
czyszczeń obszarowych oddziaływujących na środowisko naturalne. Spośród badanych substancji, szcze-
gólnie ujemny wpływ na stan środowiska mogą mieć kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki biogenne 
i metale ciężkie. Opady o obniżonym odczynie wywołują negatywne zmiany w strukturze oraz funkcjonowa-
niu ekosystemów lądowych i wodnych. Związki biogenne wpływają na zmiany warunków troficznych gleb 
i wód. Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. Występujące w opadach kationy zasadowe 
(sód, potas, wapń i magnez) oddziałują na środowisko pozytywnie, ponieważ powodują neutralizację wód 
opadowych. Załączone mapy (3.1–3.3) przedstawiają wniesione przez opady atmosferyczne wybrane ładun-
ki jednostkowe.
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Mapa 3.1. Roczne ładunki jednostkowe siarczanów [kg/ha SO ] wniesione przez opady atmosferyczne w 2017 r.4

na obszar poszczególnych województw oraz na obszar poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego

/wg IMGW/

0 20 40 80 km

8,41 - 11,66

11,67 - 13,80

13,81 - 16,22

16,23 - 19,57

19,58 - 32,11

0 50 100 200 km

9,41 - 10,39

10,40 - 11,31

11,32 - 12,23

12,24 - 12,99

13,00 - 14,96

Mapa 3.3. Roczne ładunki jednostkowe azotu ogólnego [kg/ha N] wniesione przez opady atmosferyczne

w 2017 r. na obszar poszczególnych województw oraz na obszar poszczególnych powiatów województwa
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Mapa 3.2. Roczne ładunki jednostkowe jonu wodorowego [kg/ha H ] wniesione przez opady atmosferyczne
+
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3.3. Roczna ocena jakości powietrza za rok 2017
Prawną podstawę oceny jakości powietrza za rok 2017 stanowiły: 

• ustawa Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2017, poz. 519 ze zm./,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu /Dz.U. 2012, poz. 1031/,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się 

oceny jakości powietrza /Dz.U. 2012, poz. 914/.
Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego:

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźni-
ków średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (dla pyłu PM2,5) 
/Dz.U. 2012, poz. 1029/;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazy-
wania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza /Dz.U. 2012, poz. 1034/.

Na potrzeby oceny jakości powietrza wykorzystano wyniki pomiarów substancji wykonywanych przez 
stacje pomiarów automatycznych i pomiarów manualnych, a także wyniki modelowania matematycznego, 
które pełni rolę wspomagającą ocenę. 

Ocena jakości powietrza wykonywana jest na obszarze stref. W przypadku województwa wielkopolskie-
go są to:

• strefa aglomeracja poznańska obejmująca Poznań – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
• strefa miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
• strefa wielkopolska obejmująca pozostały obszar województwa. 
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
• poziom docelowy,
• poziom celu długoterminowego.
Ocenę przeprowadza się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych:

• ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla wszystkich stref,
• ze względu na ochronę roślin – dla strefy wielkopolskiej. 
Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen  C6H6, 

ozon O3, tlenek węgla CO, pył PM10, pył PM2,5 i oznaczane w pyle PM10: ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, 
kadm Cd i benzo(a)piren B(a)P. W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, 
tlenki azotu NOx i ozon O3. Wartości kryterialne zamieszczono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Wynikiem oceny jest klasyfikacja stref wykonywana dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin wyłą-
czone są aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Strefy można 
sklasyfikować:

• w klasie A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczal-
nych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych;

• w klasie C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, pozio-
my docelowe, poziomy celów długoterminowych;

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń substancji występujących na jej obszarze i wiąże się 
z koniecznością podjęcia działań na rzecz poprawy lub utrzymania jakości powietrza. W przypadku klasy A, 
należy utrzymać stężenia zanieczyszczeń poniżej poziomów dopuszczalnych/docelowych oraz dążyć do utrzy-
mania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem. W przypadku klasy C należy podjąć 
działania w celu obniżenia stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych/docelowych.  

3.3.1. Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 
Dwutlenek siarki. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów automatycznych. Na żadnym stanowisku 

pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu. Maksymalne 
stężenia 24-godzinne wahały się od 16 do 53 μg/m3. Najwyższe stężenie 1-godzinne (118 μg/m3) odnoto-
wano na stanowisku pomiarowym w Kaliszu. Wyniki modelowania matematycznego, wykonanego dla 
wszystkich stref województwa wielkopolskiego, również nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych 
(mapa 3.4, tabela 3.1).
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Dwutlenek siarki jest substancją, której stężenia wykazują wyraźną zależność z sezonową zmiennością 
temperatury powietrza – stężenie dwutlenku siarki wzrasta w momencie spadku temperatury.

Dwutlenek azotu. Ocenę jakości powietrza dla dwutlenku azotu wykonano z uwzględnieniem wyni-
ków pomiarów automatycznych (tabela 3.1). Stężenia średnie dla roku nie przekroczyły dopuszczalnego po-
ziomu substancji − wahały się od 9 μg/m3 do 21 μg/m3. Nie stwierdzono przekroczenia dozwolonej liczby 
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przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. Najwyższe stęże-
nia 1-godzinne odnotowano:

• w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego – 186 μg/m3,
• w Poznaniu przy ul. Polanka – 116 μg/m3.

Ocenę potwierdziły wyniki modelowania matematycznego (mapa 3.5).
Stężenia dwutlenku azotu nie wykazują tak wyraźnej zależności między wahaniami temperatury a stęże-

niami substancji w powietrzu jak SO2 czy pył.

Tabela 3.1. Maksymalne stężenia średnie jednogodzinne, ośmiogodzinne, dobowe oraz roczne zanieczyszczeń powietrza 
w 2017 roku /według WIOŚ/

Adres stacji
Mierzone zanieczyszczenia 

[µg/m3] [mg/m3]

NOx NO2 NO2 SO2 SO2 SO2 benzen CO 
okres uśredniania 1 rok 1 godz. 1 rok 1 godz. 24 godz. 1 rok 1 rok 8 godz.

Poznań, ul. Polanka 116 21 30 16 4

Poznań, ul. Dąbrowskiego 186 21 51 27 1 4

Piła, ul. Kusocińskiego 96 14 84 16 3

Konin, ul. Wyszyńskiego 83 6 95 28 3

Kalisz, ul. Wyszyńskiego 109 17 118 53 3

Piaski - Krzyżówka 10 72 9 55 22 3

Borówiec 16 84 13 38 18 3 1

Tlenek węgla. Klasyfikację oparto na stężeniach 8-godzinnych średnich kroczących, liczonych ze stężeń 
1-godzinnych. Za podstawę oceny przyjęto wyniki pomiarów automatycznych. 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji – najwyższe stężenie 8-godzinne od-
notowane w Poznaniu przy ul. Polanka i ul. Dąbrowskiego wynosiło 4 mg/m3 (tabela 3.1).

Benzen. Jakość powietrza w zakresie stężeń benzenu określono na podstawie pomiarów automatycz-
nych. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji – stężenie średnie roczne wyniosło 
1 μg/m3 (tabela 3.1). 

Roczny przebieg stężeń benzenu (pomiar 1-godzinny), podobnie jak przebieg stężeń pyłu i SO2, wykazuje 
zmienność sezonową i wyraźną zależność od zmian temperatury. 

Pył PM10. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów manualnych i automatycznych, a klasyfikacja wy-
ników odnosi się do dwóch wartości kryterialnych: stężeń 24-godzinnych i średniej dla roku. W wojewódz-
twie wielkopolskim na stanowiskach prowadzących pomiary pyłu PM10: w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 
i ul. Chwiałkowskiego oraz w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Pleszewie, Nowym Tomyślu i Wą-
growcu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowego 
w roku kalendarzowym. 

Na żadnym stanowisku nie stwierdzono przekroczenia stężenia średniego dla roku. Stężenia średnie dla 
roku wahały się od 23 µg/m3 do 38 µg/m3, przy poziomie dopuszczalnym dla roku 40 µg/m3 (tabela 3.2).

Obok pomiarów manualnych pyłu PM10, prowadzone są pomiary automatyczne, wyniki których co go-
dzinę zamieszczane są na stronie internetowej WIOŚ. Taki system pozwala na szybkie informowanie spo-
łeczeństwa o osiągniętych stężeniach, ewentualnych przekroczeniach norm i reakcję w przypadku przekro-
czenia przez stężenie dobowe wartości poziomu dopuszczalnego, poziomu informowania (200 µg/m3) bądź 
poziomu alarmowego (300 µg/m3). W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska powiadamia Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Zarząd Woje-
wództwa. Dla pyłu PM10 wykonywane jest również modelowanie matematyczne (mapa 3.6).

pomiary pod kątem ochrony roślin

pomiary pod kątem ochrony zdrowia



Mapa 3.6. Wyniki modelowania dla pyłu PM10,

dla czasu uśredniania 24 godziny, w 2017 r. /wg GIOŚ/
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Tabela 3.2. Wyniki pomiarów pyłu PM10 za lata 2015–2017/wg WIOŚ w Poznaniu/

Lokalizacja stanowiska

Stężenie pyłu PM10

uśrednianie 24-godzinne − częstość 
przekraczania poziomu dopuszczalnego 

w roku kalendarzowym [liczba dób]
średnie dla roku [μg/m3]

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Poznań, ul. Polanka 54 49 35 35 33 26

Poznań, ul. Dąbrowskiego 55 44 41 31 30 29

Poznań, ul Szymanowskiego 33 30 32 26 27 27

Poznań, ul. Chwiałkowskiego 56 51 38 33 32 30

Borówiec, ul. Drapałka 32 26 22 26 25 23

Gniezno, ul. Paczkowskiego 60 46 46 33 31 34

Kalisz, ul. Wyszyńskiego 59 45 35 35 31 29

Konin, ul. Wyszyńskiego 39 30 29 29 27 28

Leszno, ul. Kiepury 28 36 34 26 27 26

Ostrów Wlkp. ul. Wysocka 80 73 56 39 38 35

Piła, ul. Kusocińskiego 36 36 37 27 28 29

Pleszew, Aleje Mickiewicza 70 73 64 39 38 38

Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 83 84 56 38 40 35

Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 44 33 26 29 27 26

Wągrowiec, ul. Lipowa 66 52 49 33 33 31

przekroczenia wartości dopuszczalnej



Mapa 3.7. Wyniki modelowania dla benzo(a)pirenu,

dla czasu uśredniania rok kalendarzowy w 2017 r. /wg GIOŚ/
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Pył PM2,5. W ocenie rocznej klasyfikacja stref opiera się na jednej wartości kryterialnej – stężeniu śred-
nim dla roku. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów manualnych prowadzonych w: Poznaniu, Kaliszu 
i Pleszewie. 

W strefie aglomeracja poznańska oraz w strefie miasto Kalisz nie stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu dla pyłu PM2,5 (stężenia pyłu odpowiednio 22 µg/m3 i 24 µg/m3). Strefę wielkopolską, na 
podstawie pomiarów w Pleszewie, zaliczono do klasy C (stężenie pyłu 31 µg/m3). 

Ze względu na negatywny wpływ pyłu PM2,5 na zdrowie ludzi, wprowadzono dodatkową normę jako-
ści powietrza dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji nazwaną pułapem stężenia ekspozycji, 
wyznaczoną na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. Pułap stężenia ekspozycji wy-
nosi 20 µg/m3. Zmiany wartości wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla Poznania i Kalisza w latach 
2013–2017 przedstawiono w tabeli 3.3. 

Tabela 3.3. Wartości wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 /wg Obwieszczeń Ministra Środowiska opubliko-
wanych w Monitorze Polskim w latach 2014– 2018/

Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 [µg/m3] Poznań Kalisz

dla roku 2017 24 26

dla roku 2016 25 28

dla roku 2015 25 28

dla roku 2014 25 28

dla roku 2013 25 30

Ołów – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10. Klasyfikację oparto o wartości stężeń średnich 
dla roku. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne. Badania prowadzono w: Gnieźnie, Kali-
szu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Poznaniu i Tarnowie Podgórnym. Nie stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu substancji − otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 0,01 do 0,02 μg/m3.

Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10. Klasyfikację wy-
konano w odniesieniu do uzyskanych stężeń średnich dla roku. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomia-
ry manualne. 

W roku 2017 wykonano pomiary stężeń arsenu, kadmu i niklu w: Pile, Poznaniu, Kaliszu, Nowym To-
myślu i Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast pomiary stężenia benzo(a)pirenu prowadzono w: Gnieźnie, Pile, 



Mapa 3.8. Wyniki modelowania dla ozonu,

liczba dni z przekroczeniami wartości docelowej

uśredniona dla lat 2015-2017 /wg GIOŚ/
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Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Wągrowcu. Na żadnym stanowisku pomiarowym nie 
odnotowano przekroczeń poziomów docelowych ustanowionych dla metali, natomiast na wszystkich stano-
wiskach pomiarowych odnotowano stężenia benzo(a)pirenu przekraczające poziom docelowy. Benzo(a)piren 
jest substancją charakteryzującą się wyraźną zmiennością sezonową, z wysokimi stężeniami w sezonie zim-
nym. Dla benzo(a)pirenu wykonano mapę występowania obszarów przekroczeń z wykorzystaniem modelo-
wania matematycznego (mapa 3.7).

Ozon. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych przy 
sprzyjających warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (np. tlenki 
azotu, węglowodory) pochodzące ze źródeł antropogenicznych, głównie transportu drogowego. Powstawa-
niu ozonu sprzyja wysoka temperatura, duże nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza.

Podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – stężenie 8-godzinne odnoszące się do poziomu 
docelowego (dopuszcza się 25 dni przekroczeń poziomu docelowego) oraz poziomu celu długoterminowego. 
Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniana jest w ciągu kolejnych 
trzech lat lub, w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat, na podstawie wyników co najmniej z jed-
nego roku. 

W ocenach rocznych wykorzystywane są pomiary ze stacji monitoringu jakości powietrza oraz modelowanie 
matematyczne. Celem wykorzystania modelowania matematycznego oraz analiz przestrzennych w ocenach 
jest zastosowanie jednolitej metody oceny jakości powietrza w skali kraju oraz każdego z województw w za-
kresie ozonu troposferycznego. 

W województwie wielkopolskim pomiary ozonu prowadzone są przez WIOŚ na stacjach pomiarów 
automatycznych: miejskich w Poznaniu i w Koninie oraz pozamiejskich w miejscowości Piaski - Krzyżówka 
i w Borówcu. Uśredniona liczba przekroczeń poziomu docelowego wynosiła: 

• na stacjach tła miejskiego: 
 − w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego – 14;
 − w Koninie przy ul. Wyszyńskiego – 17; 
 − w Kaliszu przy ul. Wyszyńskiego – 25;

• na stacji pozamiejskiej w miejscowości Piaski - Krzyżówka – 22;
• na stacji podmiejskiej w Borówcu przy ul. Drapałka – 12.
Uśrednienie odnosi się do kolejnych trzech lat pomiarów z okresu 2015–2017 (tabela 3.4). Wszystkie 

oceniane strefy uzyskały klasę A. 



A

A

dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki,
kadmem, arsenem, niklem, ołowiem,
benzenem, tlenkiem węgla i ozonem

pyłem P 10M benzo(a)pirenem pyłem PM2,5

Rys. 3.3. Wyniki oceny jakości powietrza w roku 2017 pod kątem ochrony zdrowia ludzi /wg WIOŚ/

Nazwa strefy

Ocena pod kątem zanieczyszczenia:
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PM2,5
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A A A A A C C A A A A A

A A A A A A C A A A A

A A A A C C C A A A A

klasa Cklasa A

miasto Kalisz

strefa wielkopolska

aglomeracja poznańska

Jakość powietrza

23

W przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej 120 µg/m3 
w odniesieniu do najwyższej wartości stężeń 8-godzinnych spośród średnich kroczących w roku kalendarzo-
wym. Wyniki modelowania matematycznego przeprowadzonego dla ozonu w województwie wielkopolskim 
pod kątem ochrony zdrowia również wskazują na przekroczenia poziomu celu długoterminowego (mapa 3.8). 
W związku z tym wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego 
wyznaczono na rok 2020. 

Tabela 3.4. Wyniki pomiarów ozonu w latach 2015–2017 

Adres stacji

Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym 
(120 µg/m3) uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat

2015 2016 2017 uśredniona liczba przekroczeń 
z lat 2015–2017

Poznań 26 14 2 14

Konin 21 22 8 17

Kalisz 33 31 12 25

Borówiec 26 8 3 12

Piaski - Krzyżówka 29 31 5 22

Jak wcześniej wspomniano, stwierdza się wyraźną zależność między wyższymi stężeniami ozonu a wyso-
ką temperaturą powietrza – ewentualne przekroczenia mają miejsce jedynie w sezonie ciepłym. W związku 
z powyższym, w tym okresie na stronie internetowej WIOŚ udostępniona jest krótkoterminowa prognoza 
zanieczyszczenia powietrza ozonem. Dla ozonu wyznaczono również poziom alarmowy (240 µg/m3) i poziom 
informowania (180 µg/m3) – dla czasu uśredniania 1 godzina. W roku 2017 żaden z wymienionych poziomów 
nie został przekroczony. 

Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia
Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz 

poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy zaliczono do klasy A (rys. 3.3).
W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy A. Odnosząc otrzymane 

wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy D2.



Mapa 3.9. Wyniki modelowania dla ozonu pod kątem

ochrony roślin, uśredniona dla lat 2013-2017 /wg GIOŚ/
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Ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 strefę aglomeracja poznań-
ska i strefę wielkopolską zaliczono do klasy C. Strefie miasto Kalisz przypisano klasę A. Z przebiegu rocznej 
serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu. Można więc przypuszczać, że po-
wodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na 
wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną ma również położe-
nie geograficzne, rodzaj i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru. 

W przypadku pyłu PM2,5, strefy: aglomeracja poznańska i miasto Kalisz zaliczono do klasy A, natomiast 
strefę wielkopolską − do klasy C.

W roku 2017 stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu; wszystkie 
oceniane strefy zaliczono do klasy C. 

Wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania programów ochrony powie-
trza (klasa C), nie powinny być utożsamiane z jakością powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może ozna-
czać np. lokalny problem związany z daną substancją, w klasyfikacji identyfikowany jako obszar przekroczeń 
– jak wcześniej wspomniano obszary przekroczeń wyznaczono na terenie województwa wielkopolskiego przy 
wykorzystaniu modelowania matematycznego.

3.3.2. Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin
Ozon. Za podstawę oceny przyjęto pomiary automatyczne. Wynik uśredniony dla stacji pomiarowej 

w Piaskach-Krzyżówce z lat 2013−2017, określony wskaźnikiem AOT40, wyniósł 14515 µg/m3×h; natomiast 
dla stacji w Borówcu uzyskano 10405 µg/m3×h. Porównując otrzymane wartości z poziomem docelowym 
stwierdzono, że na stacjach nie odnotowano przekroczenia. Wyniki modelowania matematycznego przepro-
wadzonego dla ozonu pod kątem ochrony roślin również nie wykazują przekroczeń poziomu docelowego. 
Strefę zaliczono do klasy A (mapa 3.9). 

W strefie wielkopolskiej przekroczony jest poziom celu długoterminowego (6000 µg/m3×h). W przypad-
ku celu długoterminowego wyniki modelowania matematycznego potwierdzają przekroczenia tego pozio-
mu. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego wyznaczono na rok 2020.

Dwutlenek siarki i tlenki azotu. Podstawą klasyfikacji były wyniki pomiarów automatycznych pro-
wadzonych w stałych punktach pomiarowych. Ocenę jakości powietrza wspomagano modelowaniem 
matematycznym.



Rys. 3.4. Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2017 pod kątem ochrony roślin /wg WIOŚ/
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Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki wahały się na poziomie około 3 µg/m3. Natomiast średnie 
roczne stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) wynosiły od 10 do 16 µg/m3. Nie odnoto-
wano przekroczeń dopuszczalnego poziomu wymienionych substancji.

Wyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin
W wyniku oceny za rok 2017 przeprowadzonej dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę wiel-

kopolską zaliczono do klasy A (rys. 3.4).

3.4. Działania naprawcze i zapobiegawcze
W lipcu 2017 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę sprawie określenia Programu 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.  
Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu uwzględniającym uwarunko-

wania gospodarcze, ekonomiczne i społeczne. Ma na celu określenie działań, których realizacja powinna do-
prowadzić do osiągnięcia i utrzymania poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu.  
Obecny Program jest kontynuacją Programu ochrony powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego w roku 2013. W ramach aktualizacji dokonano analizy trendów zmian jakości powietrza w strefie 
wielkopolskiej i wprowadzono działania korygujące, tak aby w roku prognozy – rok 2022 – nie było przekro-
czeń norm dla pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe. 
Uchwalono trzy dokumenty, odnoszące się do stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza: 

• Uchwała XXXIX/941/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego (bez 
Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw;

• Uchwała XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zaka-
zów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

• Uchwała XXXIX/943/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwały zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych 
np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną 
ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie kotły insta-
lowane po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, 
wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać 
rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał 
antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

• do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,
• do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy 

PN-EN 303-5:2012.
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Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywot-
nio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w ży-
cie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotował także kampanię informacyjną doty-
czącą ochrony powietrza, a w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałania nad-
miernej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W tym celu zostały przygotowane spoty telewizyjne i radiowe, 
billboardy, plakaty oraz poradnik antysmogowy na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Informacje o jakości powietrza: 
• http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/
• http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
• aplikacja na smartfony: „Jakość powietrza w Wielkopolsce”
• http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/


