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POWIETRZE

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

1. Podstawowe akty prawne – dostosowanie do
prawa Unii Europejskiej

Zasadniczym aktem prawnym, dostosowuj¹cym
do prawa Unii Europejskiej przepisy ochrony œro-
dowiska w zakresie emisji zanieczyszczeñ do po-
wietrza atmosferycznego oraz zarz¹dzania jakoœci¹
powietrza, jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku
– Prawo ochrony œrodowiska. W ustawie dokonano
implementacji dyrektyw Unii Europejskiej zawiera-
j¹cych obowi¹zki pañstw cz³onkowskich dotycz¹ce
ochrony powietrza atmosferycznego przed nadmier-
nym zanieczyszczeniem, takich jak:
- Dyrektywa 96/62/WE z dnia 27 wrzeœnia

1996 roku w sprawie oceny i zarz¹dzania jako-
œci¹ powietrza;

- Dyrektywa 84/360/EWG z dnia 28 czerwca
1994 roku w sprawie ograniczania zanieczysz-
czenia powietrza powodowanego przez zak³ady
przemys³owe;

- Dyrektywa 88/609/EWG z dnia 24 listopada
1988 roku w sprawie ograniczania emisji niektó-
rych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych obiek-
tów energetycznego spalania paliw;

- Dyrektywa 94/66/WE z dnia 15 grudnia
1994 roku, zmieniaj¹ca dyrektywê 84/360/EWG

z dnia 28 czerwca 1994 roku, w sprawie ograni-
czania zanieczyszczenia powietrza powodowane-
go przez zak³ady przemys³owe;

- Dyrektywa 94/67/EC z dnia 16 grudnia 1994 roku
w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych;

- Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrzeœnia
1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiega-
nia i ograniczania zanieczyszczeñ (IPPC);

- Dyrektywa 2000/76/EC z dnia 4 grudnia
2000 roku w sprawie spalania odpadów w insta-
lacjach.

Na mocy delegacji zawartych w ustawie Prawo
ochrony œrodowiska, Minister Œrodowiska wyda³ na-
stêpuj¹ce akty wykonawcze zawieraj¹ce przepisy
dotycz¹ce emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz
zakresu i sposobu badania stanu powietrza atmosfe-
rycznego:
- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia

30 lipca 2001 roku w sprawie wprowadzania do
powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych z pro-
cesów technologicznych i operacji technicznych;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
20 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów in-
stalacji, których eksploatacja wymaga zg³oszenia;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych
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poziomów niektórych substancji w powietrzu,
alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla do-
puszczalnych poziomów niektórych substancji;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 5 lip-
ca 2002 roku w sprawie szczegó³owych wyma-
gañ, jakim powinny odpowiadaæ programy ochro-
ny powietrza;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
26 listopada 2002 roku w sprawie zakresu i spo-
sobu przekazywania informacji dotycz¹cych za-
nieczyszczenia powietrza;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
5 grudnia 2002 roku w sprawie wartoœci odnie-
sienia dla niektórych substancji w powietrzu;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów wyni-
ków pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eks-
ploatacj¹ instalacji lub urz¹dzenia, przekazywa-
nych w³aœciwym organom ochrony œrodowiska
oraz terminów ich prezentacji.

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
13 czerwca 2003 roku w sprawie wymagañ w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkoœci emi-
sji;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
4 sierpnia 2003 roku w sprawie standardów emi-
syjnych z instalacji.

2.  Emisja zanieczyszczeñ do powietrza atmosfe-
rycznego

Zanieczyszczenia powietrza to gazy, ciecze
i cia³a sta³e obecne w atmosferze, nie bêd¹ce jego
naturalnymi sk³adnikami, lub te¿ substancje wystê-
puj¹ce w iloœciach wyraŸnie zwiêkszonych w po-
równaniu z naturalnym sk³adem powietrza. Antro-
pogeniczne Ÿród³a powstawania zanieczyszczeñ po-
wietrza mo¿na podzieliæ na:
- energetyczne spalanie paliw,
- przemys³owe procesy technologiczne w zak³adach

chemicznych, rafineriach, hutach, kopalniach,
cementowniach,

- komunikacyjne – g³ównie transport samocho-
dowy,

- komunalne – gospodarstwa domowe oraz groma-
dzenie i utylizacja odpadów i œcieków.

Źród³a emisji zanieczyszczeñ mog¹ byæ punk-
towe, liniowe i powierzchniowe. Zanieczyszczenia
powietrza mo¿na podzieliæ na zanieczyszczenia pier-
wotne, które wystêpuj¹ w powietrzu w takiej posta-

ci, w jakiej zosta³y uwolnione do atmosfery, i wtór-
ne, bêd¹ce produktami przemian fizycznych i reak-
cji chemicznych, zachodz¹cych miêdzy sk³adnika-
mi atmosfery i jej zanieczyszczeniami (produkty tych
reakcji s¹ niekiedy bardziej szkodliwe od zanieczysz-
czeñ pierwotnych) oraz py³ami uniesionymi ponow-
nie do atmosfery po wczeœniejszym osadzeniu na
powierzchni ziemi.

Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych ze
Ÿróde³ punktowych

Podstawowe dane do okreœlenia wielkoœci emi-
sji ze Ÿróde³ punktowych uzyskano z ankiet rozes³a-
nych do zak³adów przemys³owych, elektrociep³ow-
ni, przedsiêbiorstw energetyki cieplnej, oraz innych
jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w ewi-
dencji WIOŒ. Pos³u¿ono siê równie¿ informacjami
pochodz¹cymi z ewidencji Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Podkarpackiego o wielkoœci emi-
sji zanieczyszczeñ do powietrza przez podmioty ko-
rzystaj¹ce ze œrodowiska, prowadzonej w celu usta-
lania wysokoœci op³at za wprowadzanie py³ów i ga-
zów do powietrza. Wykorzystano tak¿e dane G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego w zakresie emisji do
powietrza na terenie kraju i województwa podkar-
packiego.

£¹cznie zestawiono dane, dotycz¹ce 814 pod-
miotów, korzystaj¹cych ze œrodowiska na terenie
województwa podkarpackiego, emituj¹cych py³y
i gazy do powietrza. W 2003 roku wyemitowa³y one
nastêpuj¹ce iloœci zanieczyszczeñ:

- dwutlenek siarki 16 567 Mg
- dwutlenek azotu 7 513 Mg
- tlenek wêgla 7 578 Mg
- py³y 6 826 Mg
- benzen 1,8 Mg
- o³ów 0,09 Mg
- dwutlenek wêgla 4 295 764 Mg
- zanieczyszczenia specyf. 7 675 Mg.
Najwiêcej zanieczyszczeñ gazowych wprowa-

dzanych jest do powietrza atmosferycznego z emi-
torów punktowych zlokalizowanych mieœcie Rze-
szowie oraz w powiatach mieleckim i stalowowol-
skim. W 2003 roku w powiatach tych wprowadzo-
no do powietrza 57 % szkodliwych gazów z ³¹cznej
emisji w województwie. Najwiêcej zanieczyszczeñ
py³owych, bo 51 %, wyemitowano z terenu miasta
Przemyœla oraz powiatów mieleckiego i stalowowol-
skiego. Zestawienie pokazuj¹ce wielkoœæ emisji na
terenie poszczególnych powiatów zamieszczono
w tabeli 3.1.

Najwiêcej zanieczyszczeñ zarówno gazowych,
jak i py³owych wytwarzanych jest przez podmioty
nale¿¹ce do bran¿y „wytwarzanie i zaopatrywanie
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w energiê elektryczn¹, gaz i wodê”. Zak³ady te wy-
emitowa³y do powietrza atmosferycznego w 2003
roku oko³o 77 % gazów oraz 60 % py³ów. Pozosta³e
ga³êzie przemys³u z terenu województwa podkar-
packiego odpowiedzialne s¹ za wprowadzenie do po-
wietrza 33 % gazów i 40 % py³ów. Zestawienie po-
kazuj¹ce procentowy udzia³ poszczególnych bran¿

przemys³owych z terenu województwa podkarpac-
kiego w emisji szkodliwych zwi¹zków do powie-
trza przedstawia tabela 3.2.

Na terenie województwa podkarpac-
kiego 45 podmiotów zakwalifikowanych
zosta³o jako szczególnie uci¹¿liwe dla
czystoœci powietrza atmosferycznego (za-
k³ady emituj¹ce rocznie ³¹cznie ponad 50
Mg SO

2
, NO

2
, CO i py³ów). Pod wzglê-

dem emisji zanieczyszczeñ gazowych
i py³owych z tych zak³adów wojewódz-
two podkarpackie zajmuje 13 miejsce
w kraju. Wielkoœæ emisji poszczególnych
zanieczyszczeñ w odniesieniu do emisji
krajowej przedstawiono w tabeli 3.3.

W 2003 roku zak³ady te wyemito-
wa³y ³¹cznie nastêpuj¹ce iloœci gazów
i py³ów:

- dwutlenek siarki 15 940 Mg
- dwutlenek azotu 6 819 Mg
- tlenek wêgla 5 634 Mg
- py³y 4 116 Mg.
Na 814 zinwentaryzowanych przez

WIOŒ zak³adów, podmioty szczególnie
uci¹¿liwe dla czystoœci powietrza stano-
wi¹ nieca³e 6 %, jednak to one w³aœnie
s¹ odpowiedzialne za emisjê wiêkszoœci
py³ów i gazów na terenie województwa.
W tabeli 3.4. przedstawiono iloœci wy-

emitowanych py³ów i gazów z zak³adów szczególnie
uci¹¿liwych dla czystoœci powietrza w rozbiciu na
powiaty, natomiast na wykresie 3.1. porównano emi-
sjê z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych dla czystoœci
powietrza z ca³kowit¹ emisj¹ w województwie.

Wœród zanieczyszczeñ py³owych wprowadzo-
nych do powietrza w 2003 roku na terenie woje-

Tabela 3.1. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py-
³owych [Mg] w województwie podkarpackim w
2003 roku

Sekcja Podsekcja 
Emisja 
gazów 

Emisja 
pyłów 

Górnictwo i kopalnictwo 0,1 2,6 
Produkcja artykułów spożywczych 2,5 2,6 
Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży 0,3 - 
Produkcja drewna i wyrobów z drewna 5 10,5 
Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych 0,6 - 
Produkcja wyrobów chemicznych 0,4 - 
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 3 8 
Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych 6 6 
Produkcja metali i wyrobów z metali 1,4 2,6 
Produkcja maszyn i urządzeń 0,3 2,5 
Produkcja sprzętu transportowego 2 2,6 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Produkcja pozostała 1 2,6 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 77 60 
Budownictwo 0,1 - 
Pozostałe 0,3 - 
 

Tabela 3.2. Emisja zanieczyszczeñ powietrza wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci w 2003 roku [w %]

Powiat Ilość 
jednostek 

SO2 NO2 CO Pyły 

miasto Krosno 25 400 689 405 348 
miasto Przemyśl 41 559 192 376 2111 
miasto Rzeszów 78 1888 747 288 374 
miasto Tarnobrzeg 14 573 146 201 279 
bieszczadzki 4 113 35 91 35 
brzozowski 11 29 14 96 29 
dębicki 59 449 224 455 370 
jarosławski 37 123 977 537 168 
jasielski 40 464 265 288 343 
kolbuszowski 20 41 62 183 66 
krośnieński 24 164 109 64 54 
leski 5 17 8 88 24 
leżajski 19 184 164 229 82 
lubaczowski 20 81 18 174 58 
łańcucki 27 174 65 241 156 
mielecki 120 962 424 1106 626 
niżański 11 132 61 122 40 
przemyski 25 11 4 40 12 
przeworski 20 79 40 145 46 
ropczycko-
sędziszowski 24 456 229 400 245 
rzeszowski 56 178 76 228 144 
sanocki 30 391 163 495 318 
stalowowolski 56 8955 2691 1029 744 
strzyżowski 17 28 14 120 22 
tarnobrzeski 31 117 96 177 136 
SUMA 814 16567 7513 7578 6826 
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wództwa podkarpackiego dominuj¹ py³y pochodz¹-
ce ze spalania paliw. Ich emisja w skali roku stano-
wi 82 %. Na wykresie 3.2. przedstawiono rodzaje
i iloœci py³ów wyemitowanych w 2003 roku przez
zak³ady prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. Du¿a czêœæ wytworzonych
py³ów zatrzymywana jest na urz¹dzeniach oczysz-
czaj¹cych. Na urz¹dzeniach tych w 2003 roku za-
trzymanych zosta³o 98,7 % wytworzonych py³ów.
Du¿o mniejsza iloœæ urz¹dzeñ tego typu funkcjonuje,
je¿eli chodzi o redukcjê gazów. Redukcja zanieczysz-
czeñ gazowych w województwie podkarpackim sta-
nowi tylko kilka procent. Pod wzglêdem iloœci zre-
dukowanych w 2003 roku zanieczyszczeñ gazowych
województwo podkarpackie zajmuje 12. miejsce w
kraju, a pod wzglêdem iloœci zatrzymanych zanie-
czyszczeñ py³owych 13. miejsce. Zestawienie poka-
zuj¹ce stopieñ redukcji poszczególnych zanieczysz-
czeñ w województwie na tle Polski przedstawiono w
tabeli 3.5. Urz¹dzenia do redukcji zanieczyszczeñ za-
instalowane w zak³adach zlokalizowanych w woje-
wództwie odznaczaj¹ siê ró¿nym stopniem skutecz-
noœci oczyszczania. Oko³o 63 % urz¹dzeñ zakwalifi-

Tabela 3.3. Emisja zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych (tys. Mg/
rok) w 2003 roku

Tabela 3.4. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³o-
wych przez zak³ady szczególnie uci¹¿liwe na terenie
powiatów województwa podkarpackiego [Mg/rok]

Wykres 3.1.  Porównanie emisji z zak³adów szcze-
gólnie uci¹¿liwych dla czystoœci powietrza do emi-
sji ca³kowitej w woj. podkarpackim w 2003 roku

Wykres 3.2. Rodzaje py³ów emitowanych na tere-
nie województwa podkarpackiego w 2003 roku

Wykres 3.3, 3.4. Urz¹dzenia do redukcji zanieczysz-
czeñ powietrza na terenie województwa podkarpac-
kiego

Powiat SO2 NO2 CO Pyły 
miasto Krosno 397 669 395 334 
miasto Przemyśl 639 204 359 475 
miasto Rzeszów 1835 691 152 285 
miasto 
Tarnobrzeg 

564 142 194 254 

bieszczadzki 113 35 88 34 
dębicki 400 155 266 290 
jarosławski 81 900 361 103 
jasielski 438 218 221 289 
kolbuszowski 32 41 120 52 
krośnieński 137 86 25 40 
leżajski 262 96 132 84 
lubaczowski 28 4 99 8 
łańcucki 151 55 138 121 
mielecki 908 392 973 546 
niżański 102 46 99 25 
przeworski 26 9 22 15 
ropczycko-
sędziszowski 

480 233 405 233 

rzeszowski 164 63 172 122 
sanocki 168 67 372 171 
stalowowolski 8927 2632 957 541 
tarnobrzeski 88 81 84 94 

 SO2 NO2 CO Pyły 
Polska 888,3 350,8 335,4 134,7 
Podkarpackie 15,9 6,8 5,6 4,1 
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kowano jako bardzo skuteczne. Na wykresach 3.3. i
3.4. przedstawiono rodzaje zainstalowanych urz¹-
dzeñ oraz ich skutecznoœæ.

W 2003 roku przeprowadzono inwentaryzacjê
stacji benzynowych jako punktowych Ÿróde³ emisji
benzenu. £¹cznie zankietyzowano 211 jednostek.
Źród³em emisji benzenu s¹ w tym przypadku proce-
sy nape³niania zbiorników i dystrybucja paliw. Do
oszacowania wielkoœci emisji wykorzystano infor-
macje o obrocie paliwami na poszczególnych sta-
cjach w 2003 roku, oraz „wskaŸniki emisji zanie-
czyszczeñ benzenu ze stacji paliw zalecane we
„Wskazówkach dla inwentaryzacji emisji na potrze-
by ocen bie¿¹cych i programów ochrony powietrza”.
Szacuje siê, ¿e ³¹cznie emisja benzenu ze stacji ben-
zynowych wynios³a 1838,9 Mg. Iloœæ wprowadza-
nego do powietrza benzenu zale¿y g³ównie od zain-
stalowanego systemu ograniczania emisji w czasie
nape³niania zbiorników i dystrybucji paliw. Na sta-
cjach nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ do redukcji, emi-
sja w czasie nape³niania zbiorników wzrasta oko³o
100 razy, a w czasie dystrybucji paliw oko³o 10 razy
w porównaniu ze stacjami stosuj¹cymi systemy do
redukcji oparów. Na 211 zinwentaryzowanych sta-
cji benzynowych, 85 stosuje pe³ny system redukcji
oparów, 66 stosuje takie urz¹dzenia w zakresie ogra-
niczonym, natomiast 81 stacji nie posiada urz¹dzeñ
tego typu.

Niska emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych
Indywidualne i komunalne ogrzewnictwo

w Polsce jest zarówno znacz¹cym Ÿród³em tzw. ni-
skiej emisji, zawieraj¹cej substancje o charakterze
kancerogennym, wp³ywaj¹cych negatywnie na œro-
dowisko przyrodnicze oraz zdrowie cz³owieka, jak
i „konsumentem” nieuzasadnionej wzglêdami tech-
nologicznymi iloœci wêgla. Nieefektywne stosowa-
nie wêgla do ogrzewania mieszkañ powoduje, ¿e
oko³o 60 procent œredniorocznej emisji zanieczysz-
czeñ pochodzi ze Ÿróde³ komunalnych, a w czasie
sezonu zimowego wartoœæ ta dochodzi do 90 pro-
cent. Oznacza to, ¿e z³e spalanie wêgla oraz spala-
nie w kot³ach domowych œmieci i odpadów powo-

duje groŸniejsze skutki dla zdrowia ni¿ emisja z pra-
cuj¹cego przemys³u lub transportu komunikacyjne-
go. Jednoczeœnie wzglêdy spo³eczne, ekonomiczne
i techniczne nie pozwalaj¹ w krótkim czasie na za-
mianê wêgla na gaz i energiê elektryczn¹. S¹ to roz-
wi¹zania ekologicznie czystsze, ale ci¹gle znacznie
dro¿sze. Emisjê zanieczyszczeñ dla jednego obiek-
tu mieszkalnego z zabudowanym starym kot³em wê-
glowym, na podstawie wskaŸników okreœlonych dla
tradycyjnych palenisk przydomowych, bêd¹c¹ efek-
tem uœrednionych wyników z badañ prowadzonych
przez Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla w Za-
brzu, przedstawia tabela 3.6.

Do oszacowania emisji pochodz¹cej z indywi-
dualnego ogrzewania mieszkañ na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego pos³u¿ono siê danymi GUS, po-
chodz¹cymi ze Spisu Powszechnego. Wykorzysta-
no informacje dotycz¹ce rodzajów stosowanego pa-
liwa grzewczego oraz powierzchni ogrzewanej przy
pomocy poszczególnych rodzajów paliwa. Do wyli-
czenia emisji pos³u¿ono siê „wskaŸnikami emisji za-
nieczyszczeñ w zale¿noœci od wykorzystywanego pa-
liwa” zalecanymi we „Wskazówkach dla inwenta-
ryzacji emisji na potrzeby ocen bie¿¹cych i progra-
mów ochrony powietrza”.

Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych,
pochodz¹cych z niskiej emisji na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego, wynosi rocznie oko³o:

SO2 NO2 CO Pyły  

Mg 

w % 
zaniemczy-

szczeń 
wytworzo-

nych 

Mg 

w % 
zaniemczy-

szczeń 
wytworzo-

nych 

Mg 

w % 
zaniemczy-

szczeń 
wytworzo-

nych 

Mg 

w % 
zaniemczy-

szczeń 
wytworzo-

nych 
Polska 1153381 56,5 64697 15,6 360891 51,8 17491900 99,2 
Podkarpackie 274 1,8 105 1,5 448 8,4 281121 98,7 

 

Tabela 3.5. Zanieczyszczenia zatrzymywane i neutralizowane w urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych w 2003 roku

Tabela 3.6. Emisja zanieczyszczeñ dla jednego obiek-
tu mieszkalnego z zabudowanym starym kot³em wê-
glowym

Rodzaj 
zanieczyszczeń 

Emisja w skali roku 
w kg 

CO 812,2 
SO2 108,3 
NO2 39,3 
Pył 243,7 

Substancje 
organiczne 

135,4 

WWA 16,2 
B(a)P 0,2 

SUMA 1355,3 
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- dwutlenek siarki 13 090 Mg
- dwutlenek azotu   5 750 Mg
- tlenek wêgla 13 761 Mg
- py³y 46 490 Mg.
Wielkoœæ emisji dwutlenku siarki i dwutlenku

azotu, pochodz¹cej z indywidualnego ogrzewania
mieszkañ jest zbli¿ona do iloœci tych zwi¹zków
wprowadzanych do powietrza z emitorów punkto-
wych. Natomiast tlenku wêgla i py³ów znacznie prze-
wy¿sza emisjê z zak³adów przemys³owych (wykres
3.5). Tak znaczne iloœci wytwarzanych gazów i py-
³ów wynikaj¹ ze stosowanego paliwa grzewczego.
S¹ to w dalszym ci¹gu w wiêkszoœci paliwa sta³e,
g³ównie wêgiel kamienny. Niska emisja jest zagad-
nieniem trudnym do szybkiego rozwi¹zania ze wzglê-
du na bardzo du¿e rozproszenie jej Ÿróde³.

Zestawienie niskiej emisji na terenie poszcze-
gólnych powiatów województwa podkarpackiego
przedstawiono w tabeli 3.7.

W wyniku wp³ywu ró¿nych czynników (czas
pracy emitora, sytuacja meteorologiczna) emisja za-
nieczyszczeñ do powietrza nie jest sta³a, lecz zmie-
nia siê w ci¹gu doby, tygodnia, miesi¹ca i roku.
Uci¹¿liwoœci zwi¹zane z nisk¹ emisj¹ charaktery-
zuj¹ siê sezonowoœci¹ – wyraŸnie wzrastaj¹ w sezo-
nie grzewczym, zaœ w lecie ich znaczenie jest nie-
wielkie. Emisja zimowa jest sum¹ emisji pochodz¹-

cej ze spalania wêgla i gazu w urz¹dzeniach grzew-
czych oraz gazu w kuchenkach i piecykach gazo-
wych. Emisja sezonu letniego pochodzi g³ównie ze
spalania gazu w kuchenkach i piecykach gazowych.
Na zu¿ycie energii przeznaczonej do ogrzewania
pomieszczeñ wp³ywa g³ównie temperatura na ze-
wn¹trz budynków. Wp³yw tego czynnika obrazo-
wany jest przy pomocy iloœci stopniodni grzew-
czych w miesi¹cu. Liczba stopniodni grzewczych
w 2003 roku w województwie podkarpackim przed-
stawiona zosta³a w tabeli 3.8., natomiast w tabeli
3.9. przedstawiono emisjê zanieczyszczeñ pocho-
dz¹c¹ z ogrzewania mieszkañ w rozbiciu na sezo-
ny letni i grzewczy.Tabela 3.7. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³o-

wych pochodz¹cych z ogrzewania mieszkañ na te-
renie powiatów [Mg/rok]

Wykres 3.5. Porównanie emisji ze Ÿróde³ punkto-
wych i z indywidualnego ogrzewania mieszkañ
w 2003 roku

Tabela 3.8. Liczba stopniodni grzewczych w 2003
roku w województwie podkarpackim

Tabela 3.9. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³o-
wych pochodz¹cych z ogrzewania mieszkañ w roz-
biciu na sezony [Mg/rok]

Powiat SO2 NO2 CO Pyły 
m. Krosno 80 43 86 395 
m. Przemyśl 269 120 283 955 
m. Rzeszów 174 94 187 619 
m. Tarnobrzeg 98 42 94 316 
bieszczadzki 193 80 201 683 
brzozowski 492 218 516 1743 
dębicki 802 359 843 2962 
jarosławski 900 398 945 3191 
jasielski 886 393 929 3137 
kolbuszowski 468 208 491 1658 
krośnieński 889 390 932 3151 
leski 303 126 316 1074 
leżajski 505 223 530 1792 
lubaczowski 464 200 483 1643 
łańcucki 598 268 629 2119 
mielecki 742 330 473 2627 
niżański 569 251 596 2014 
przemyski 659 287 690 2335 
przeworski 652 287 684 2309 
ropczycko-
sędziszowski 493 219 518 1748 
rzeszowski 1514 673 1589 5365 
sanocki 589 285 618 2087 
stalowowolski 532 234 558 1886 
strzyżowski 495 221 519 1754 
tarnobrzeski 342 99 697 1210 

SUMA 13090 5750 13761 46490 

Sezon SO2 NO2 CO Pyły 
letni 830,6 364,9 873,2 2949,9 

grzewczy 12259,4 5385,1 12887,8 43540,1 

 

Miesiąc Liczba stopniodni 
w miesiącu 

I 546 
II 398 
III 391 
IV 291 
V 37 
VI 15 
VII 0 
VIII 0 
IX 156 
X 325 
XI 375 
XII 744 
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Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych
z emitorów liniowych

Udzia³ transportu w zanieczyszczaniu powie-
trza jest znaczny, a czasem nawet dorównuje udzia-
³owi przemys³u. Spaliny z silników benzynowych
zawieraj¹ tlenek wêgla (CO) - ok. 70%, tlenki azotu
(NO

x
) wêglowodory (lotne zwi¹zki organiczne),

dwutlenek siarki (SO
2
) i cz¹stki sta³e. Silniki Diesla

emituj¹ mniej szkodliwych gazów [np. 20 razy mniej
tlenku wêgla (CO), 8 razy mniej wêglowodorów],
ale wiêcej sadzy. Py³y emitowane przez transport
do atmosfery pochodz¹ nie tylko ze spalania paliw,
ale tak¿e ze zdzierania siê nawierzchni dróg, opon
czy hamulców. Obecnie wiele samochodów posiada
katalizatory, co znacznie ogranicza emisjê zanie-
czyszczeñ. Z drugiej strony jednak, liczba samocho-
dów wci¹¿ wzrasta, co sprawia, ¿e zanieczyszcza-
nie powietrza przez œrodki transportu jest ci¹gle ak-
tualnym problemem.

Emisjê gazów i py³ów pochodz¹cych ze spala-
nia paliw w œrodkach transportu poruszaj¹cych siê
po drogach województwa podkarpackiego oszaco-
wano na podstawie informacji o natê¿eniu ruchu na
poszczególnych odcinkach dróg krajowych i woje-
wódzkich oraz na ulicach g³ównych miast woje-
wództwa. Do oszacowania wielkoœci emisji wyko-
rzystano aplikacjê komputerow¹ „Szacowanie emi-
sji ze œrodków transportu”. Aplikacja ta na podsta-
wie wprowadzonych informacji o d³ugoœci odcinka
drogi, rodzaju pojazdu oraz natê¿eniu ruchu poszcze-
gólnych typów pojazdów oszacowuje roczn¹ emisjê
zanieczyszczeñ z danego odcinka drogi. Rodzaj, oraz
oszacowane wielkoœci zanieczyszczeñ wprowadzo-
nych do powietrza w 2003 roku przez pojazdy silni-
kowe na drogach województwa podkarpackiego oraz

wybranych miast regionu przedstawiono w tabelach
3.10 i 3.11.

Dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia emisji za-
nieczyszczeñ do powietrza na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego

Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych
ze Ÿróde³ punktowych w województwie pochodzi
w przewa¿aj¹cej czêœci z zak³adów uznanych za
uci¹¿liwe dla czystoœci powietrza. S¹ to g³ównie
podmioty zajmuj¹ce siê wytwarzaniem i dystrybucj¹
energii elektrycznej, wody i gazu. Zak³ady te objê-
te s¹ dosyæ dobrze funkcjonuj¹cym systemem mo-
nitoringu, a odpowiednia polityka w ostatnich la-
tach doprowadzi³a do znacz¹cego spadku ich uci¹¿-
liwoœci.

Znaczne iloœci gazów i py³ów zanieczyszczaj¹-
cych powietrze atmosferyczne s¹ emitowane w woje-
wództwie w wyniku spalania paliw w celu ogrzewa-
nia budynków mieszkalnych. Dotyczy to g³ównie te-
renów wiejskich, na których paliwem grzewczym jest
w dalszym ci¹gu g³ównie wêgiel kamienny.

Corocznie wzrasta udzia³ komunikacji w emisji
zanieczyszczeñ do powietrza w województwie. Przy-
czyn¹ tego zjawiska jest ci¹g³y wzrost iloœci pojaz-
dów silnikowych poruszaj¹cych siê po podkarpac-
kich drogach. Czêsto s¹ to pojazdy o z³ym stanie
technicznym, które nie spalaj¹ ca³kowicie paliw.

W zakresie ochrony powietrza najwiêkszy
wp³yw na ograniczenie iloœci zanieczyszczeñ mia³o
wdra¿anie nowoczesnych technologii, likwidacja ko-
t³owni wêglowych poprzez wymianê kot³ów wêglo-
wych na urz¹dzenia grzewcze opalane gazem lub
olejem opa³owym oraz zainstalowanie nowoczesnych
urz¹dzeñ do redukcji zanieczyszczeñ emitowanych

Rodzaj drogi CO  Benzen Węglowodory  NO2  Pyły Pb  SO2  

krajowe 3775 31 1400 2443 172 0,40 187 
wojewódzkie 3791 29 1081 1538 57 0,41 101 
SUMA 7565 60 2481 3981 229 0,80 288 

 

Tabela 3.10. Emisja zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze spalania paliw w pojazdach spalinowych na drogach
województwa podkarpackiego [Mg/rok]

Miasto CO  Benzen Węglowodory NO2 Pyły  Pb  SO2  

Krosno 108 1 34 35 1 0,01 2 
Przemyśl 208 2 65 68 2 0,02 4 
Tarnobrzeg 113 1 36 38 1 0,01 2 
Rzeszów 1061 9 330 629 41 0,13 66 

 

Tabela 3.11. Emisja zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze spalania paliw w pojazdach spalinowych na ulicach
wybranych miast województwa podkarpackiego [Mg/rok]
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do atmosfery z emitorów zak³adowych. Takie mo-
dernizacje wykonano miêdzy innymi w zak³adach:
· Elektrociep³ownia – Rzeszów S.A. – budowa

i uruchomienie ciep³owniczego bloku gazowo-
-parowego o mocy elektrycznej 100 MWe i ciepl-
nej 80 MJ/s,

· Elektrociep³ownia Mielec Sp. z o.o. – zabudowa
turbozespo³u upustowo-kondensacyjnego o mocy
20 MWe,

· Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Sano-
ku – wymiana kot³ów opalanych wêglem na ko-
t³y opalane gazem lub olejem opa³owym lekkim,

· Zak³ad Produkcji Opakowañ TARNOPAK Sp.
z o.o. w Jaœle – wyposa¿enie kabiny malarskiej
w filtr tkaninowy przedmuchiwany okresowo
sprê¿onym powietrzem (wytr¹cona farba prosz-
kowa zu¿ywana jest ponownie do malowania),

· Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„RINGPOL” Sp.J. w Zagórzu – modernizacja
kot³owni polegaj¹ca na wymianie niskospraw-
nego kot³a wêglowego. Nowy kocio³ zasilany
jest trocinami mechanicznie i wyposa¿ony zo-
sta³ w cyklon s³u¿¹cy do redukcji py³u drzewne-
go. Zmodernizowano tak¿e uk³ad odci¹gu pneu-
matycznego trocin z maszyn do obróbki drew-

na. Pomieszczenie magazynowe trocin zosta³o
obudowane, co pozwoli³o na wyeliminowanie
emisji wtórnej py³u,

· Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kro-
œnie – Wytwórnia Mas Bitumicznych w Pusty-
nach – zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej
typu NOE do ogrzewania zbiorników asfaltu i zli-
kwidowanie eksploatowanej dotychczas kot³ow-
ni wyposa¿onej w kot³y opalane wêglem,

· Fabryka Urz¹dzeñ Mechanicznych „KAMAX”
S.A. w Kañczudze – zainstalowanie linii do bez-
emisyjnego mycia zderzaków wagonów przed re-
montem. Poprzedni sposób mycia zderzaków po-
wodowa³ emisje do powietrza wêglowodorów, po
modernizacji jest emitowana tylko para wodna,

· Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunal-
nej – Rzeszów Sp. z o.o. – zmiana systemu trans-
portu odpadów komunalnych z terenu miasta Rze-
szowa oraz realizacja inwestycji polegaj¹cej na
budowie hali roz³adunku i za³adunku odpadów.
Zmiana systemu transportu odpadów spowoduje,
i¿ z eksploatowanych przez MPGK – Rzeszów
pojazdów samochodowych, wprowadzonych zo-
stanie do œrodowiska mniej substancji zanieczysz-
czaj¹cych. Szacuje siê, ¿e rocznie zmniejszeniu

Mapa 3.3. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych pochodz¹cych z emitorów liniowych na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego w 2003 roku
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ulegnie emisja SO
2
 o 576 kg, NO

2
 o 6336 kg, CO

o 3552 kg, wêglowodorów alifatycznych o 816
kg, wêglowodorów aromatycznych o 336 kg oraz
py³u o 412 kg,

· Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Nowej Dêbie – zmiana sposobu
ogrzewania poprzez uruchomienie kot³owni
o mocy 8 MW opalanej zrêbkami drewna, troci-
nami i wiórami. Szacowane obni¿enie emisji do
powietrza: SO

2 
ok. 90 %, NO

2 
ok. 8 %, CO ok.

77 %, CO
2
 ok. 22 %, py³ ok. 89 %, benzo-alfa-

piren 100 %.
Dalsze kierunki dzia³añ maj¹cych przyczyniæ

siê do zachowania standardów jakoœci powietrza
spe³niaj¹cych wymagania ustawodawstwa krajo-
wego i Unii Europejskiej oraz redukcji emisji ga-
zów i py³ów na terenie województwa podkarpac-
kiego, okreœlone zosta³y w „Strategii rozwoju wo-
jewództwa podkarpackiego na lata 2004–2006”
oraz w „Programie ochrony œrodowiska dla woje-
wództwa podkarpackiego”. W dokumentach tych
zaplanowane zosta³y do realizacji zadania zmie-
rzaj¹ce do:

1) ograniczania emisji zanieczyszczeñ z ener-
getyki zawodowej i przemys³owej oraz moderniza-
cji procesów technologicznych w przemyœle po-
przez.:
· kompleksow¹ modernizacjê zak³adów przemys³o-

wych i obiektów energetyki wprowadzaj¹c¹ efek-
tywne techniki eliminuj¹ce lub redukuj¹ce emi-
sjê zanieczyszczeñ;

· instalowanie wysokosprawnych urz¹dzeñ reduk-
cyjnych zanieczyszczenia w zak³adach (w tym
nadal wysoce po¿¹danych urz¹dzeñ do redukcji
zanieczyszczeñ gazowych oraz poprawy spraw-
noœci obecnie funkcjonuj¹cych).

Na lata 2004–2006 zaplanowanymi inwestycja-
mi w tym zakresie s¹ m.in:
· modernizacja uk³adu odpylania kot³ów WR-25

oraz budowa zasobnika ciep³a dla uk³adu koge-
neracyjnego w Elektrociep³owni Rzeszów S.A.;

· budowa nowego elektrofiltra przy kotle WPG oraz
instalacji palników niskoemisyjnych na kot³ach
WPG i WLM w Elektrociep³owni WSK Rzeszów
Sp. z o.o.;

· modernizacja kot³a OR-32, monta¿ automatyki
sterowania kot³em OR-32 oraz monta¿ opomia-
rowania optymalizuj¹cego proces spalania w Za-
k³adach P³yt Pilœniowych S.A. w Przemyœlu;

· modernizacja odlewni ¿eliwa w WSK PZL Rze-
szów S.A. (wymiana pieców na indukcyjne).

2) ograniczania „emisji niskiej” poprzez.:
· modernizacjê i rozbudowê systemów ciep³owni-

czych i wyposa¿enie ich w instalacje do redukcji
emisji zanieczyszczeñ gazowych i py³owych;

· termorenowacjê budynków mieszkalnych i u¿y-
tecznoœci publicznej;

· ograniczanie strat ciep³a przy spedycji (wymiana
starych ciep³oci¹gów);

· budowê sieci gazowej na obszarach wiejskich,
zw³aszcza na terenach przewidzianych dla roz-
woju turystyki.

Na lata 2004-2006 zaplanowanymi inwestycja-
mi w tym zakresie s¹ m.in:
· likwidacja pieców i wprowadzenie centralnego

zasilania w ciep³o budynków w dzielnicy Rze-
szów Œródmieœcie.

· zwiêkszenie efektywnoœci systemu ciep³ownicze-
go miasta Rzeszów: magistrali Œródmieœcie Za-
chód, magistrali od wiaduktu Tarnobrzeskiego do
ROSIR, sieci cieplnej w centrum przez RGK Sp.
z o.o. – MPEC Rzeszów.

3) ograniczania emisji niezorganizowanej ze
Ÿróde³ mobilnych w miastach poprzez:
· propagowanie stosowania w pojazdach silniko-

wych gazu ziemnego jako paliwa „bardziej przy-
jaznego œrodowisku”;

· budowa nowych odcinków dróg maj¹cych na celu
zmniejszenie ruchu w centralnych czêœciach miast
oraz modernizacja istniej¹cych dróg zwiêkszaj¹-
ca przepustowoœæ najbardziej zat³oczonych od-
cinków i skrzy¿owañ.

Na lata 2004-2006 zaplanowanymi inwestycja-
mi w tym zakresie s¹ m.in:
· wprowadzanie zasilania gazem ziemnym autobu-

sów komunikacji miejskiej przez RGK Sp. z o.o.
– MPK Rzeszów;

· budowa odcinka drogi pomiêdzy drog¹ krajow¹
Nr 19 a projektowanym wêz³em „Rzeszów
Wschodni” autostrady A4, budowa odcinków
dróg od al. Wyzwolenia do ul. Mi³ociñskiej oraz
od ul. Mi³ociñskiej do ul. Warszawskiej w Rze-
szowie;

· budowa drugiej nitki obwodnicy (ulica Podkar-
packa) w Kroœnie oraz modernizacja skrzy¿owañ:
Krakowska – Podkarpacka, Krakowska – Lewa-
kowskiego, Krakowska – Kolejowa, Podkarpac-
ka – Lwowska w Kroœnie;

· budowa obwodnicy pó³nocnej w ci¹gu drogi kra-
jowej nr 4 dla Przemyœla;

· budowa obwodnicy dla miasta G³ogów M³p.
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Mapa 3.4. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych z emitorów liniowych na terenie Rzeszowa i Krosna
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Mapa 3.5. Emisja zanieczyszczeñ gazowych i py³owych z emitorów liniowych na terenie Przemyœla i Tarnobrzega
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3. Charakterystyka systemu monitoringu jakoœci
powietrza

Podstawowym dokumentem okreœlaj¹cym wy-
magania dotycz¹ce oceny i zarz¹dzania jakoœci¹ po-
wietrza w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa
96/62/EC w sprawie oceny i zarz¹dzania jakoœci¹
otaczaj¹cego powietrza, zwana dyrektyw¹ ramow¹
i dyrektywy pochodne lub ich projekty dotycz¹ce
poszczególnych zanieczyszczeñ (lub grup zanieczysz-
czeñ). Dyrektywy okreœlaj¹ kryteria jakoœci powie-
trza oraz tworz¹ zasady i mechanizmy dzia³añ ma-
j¹cych na celu:
· utrzymywanie jakoœci powietrza na obszarach,

gdzie jest ona wystarczaj¹ca,
· planowanie poprawy jakoœci powietrza na ob-

szarach, gdzie nie spe³nia ona za³o¿onych kry-
teriów.

Zakres podejmowanych dzia³añ jest uzale¿nio-
ny od wyników oceny jakoœci powietrza. Oceny do-
konuje siê co roku na podstawie pomiarów stê¿eñ
w sta³ych punktach lub pomiarów wskaŸnikowych,
obliczeñ modelowych, obiektywnych metod szaco-
wania czy metod ³¹czonych. Wyboru okreœlonej me-
tody oceny dokonuje siê w oparciu o informacje
o poziomach zanieczyszczeñ (górnego i dolnego pro-
gu oszacowania) uzyskane w wyniku przeprowadze-
nia oceny wstêpnej. Obowi¹zek prowadzenia oceny
dotyczy nastêpuj¹cych zanieczyszczeñ:
- dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, py³u zawie-

szonego PM10, o³owiu, benzenu, tlenku wêgla,
ozonu,

przy uwzglêdnieniu kryterium zwi¹zanego z ochron¹
zdrowia oraz:
- dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu,
przy uwzglêdnieniu kryterium zwi¹zanego z ochron¹
roœlin/ekosystemów.

Kryteria ustanowione ze wzglêdu na ochronê
zdrowia ludzi i ze wzglêdu na ochronê roœlin stano-
wi¹ dwie niezale¿ne grupy kryteriów oceny. Obsza-
ry wydzielone pod k¹tem ochrony roœlin (parki na-
rodowe) nie maj¹ statusu obszarów wydzielonych
pod k¹tem ochrony zdrowia (i tym samym stosuj¹
siê do nich kryteria ochrony zdrowia z podzia³em
na obszary przyjête dla tych kryteriów).

Zgodnie z ustaw¹, oceny jakoœci powietrza do-
konuje siê w strefach. Stref¹ jest:
· obszar aglomeracji o liczbie mieszkañców wiêk-

szej od 250 tysiêcy,
· obszar powiatu, który nie wchodzi w sk³ad aglo-

meracji.
Na terenie uzdrowisk obowi¹zuj¹ odrêbne nor-

my zanieczyszczeñ (tabela 3.13).
Dopuszczalne poziomy substancji ustanowione

w celu ochrony roœlin, okreœlone dla terenu kraju
odnosz¹ siê do obszaru ca³ego kraju, z wy³¹czeniem
obszarów wydzielonych (parków narodowych), je-
œli dla obszarów tych okreœlono odrêbne normy dla
danej substancji, a punkty poboru próbek spe³niaj¹
kryteria lokalizacji punktów przy prowadzeniu po-
miarów ze wzglêdu na ochronê roœlin.

Odrêbne normy dotycz¹ce dopuszczalnych pozio-
mów substancji w powietrzu, obowi¹zuj¹ na terenie
parków narodowych, co przedstawiono w tabeli 3.15.

Substancja 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji  
w powietrzu 

(µg/m3) 

Wartość 
marginesu 
tolerancji  

w roku 2003 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

powiększony o 
margines tolerancji za 

rok 2003 (µg/m3) 

Dopuszczalna 
częstość 

przekroczenia 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Benzen rok kalendarzowy 5 5 10 - 

jedna godzina 200 70 270 18 razy Dwutlenek 
azotu rok kalendarzowy 40 14 54 - 

jedna godzina 350 60 440 24 razy Dwutlenek 
siarki 24 godziny 150 - 150 3 razy 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 0,2 0,7 - 

Ozon 8 godzin 120 - 120 60 dni* 

24 godziny 50 10 60 35 razy Pył 
zawieszony 

PM10 rok kalendarzowy 40 3,2 43,2 - 

Tlenek 
węgla 

8 godzin 10 000 4 000 14 000 - 

 

Tabela 3.12. Wartoœci kryterialne dla terenu kraju, na podstawie których dokonano klasyfikacji stref przy
kryterium: ochrona zdrowia. Wartoœci marginesu tolerancji obliczono dla roku 2003

* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uœredniona w ci¹gu ost. 3 lat.
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Celem oceny jakoœci powietrza dla danego ob-
szaru jest uzyskanie informacji o stê¿eniach zanie-
czyszczeñ na obszarze poszczególnych stref woje-
wództwa w zakresie umo¿liwiaj¹cym:
· dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjête

kryteria,
· uzyskanie informacji o przestrzennych rozk³adach

stê¿eñ zanieczyszczeñ na obszarze stref w zakre-
sie umo¿liwiaj¹cym wskazanie obszarów przekro-
czeñ wartoœci kryterialnych oraz okreœlenie po-
ziomów stê¿eñ wystêpuj¹cych na tych obszarach,

· wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystêpo-
wania ponadnormatywnych stê¿eñ zanieczyszczeñ
w okreœlonych rejonach (w zakresie mo¿liwym
do uzyskania na podstawie posiadanych informa-
cji),

· wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia ist-
niej¹cego systemu monitoringu i oceny.

Wyniki rocznej oceny jakoœci powietrza (tzw.
oceny bie¿¹cej) pozwol¹ na stwierdzenie, czy do-
stêpne i wykorzystane dane oraz zastosowane meto-
dy s¹ wystarczaj¹ce do oceny, czy te¿ istniej¹cy sys-
tem oceny wymaga wzmocnienia i w odniesieniu

do których zanieczyszczeñ. W krajach UE wyniki
ocen corocznych traktowane s¹ jako podstawowe
Ÿród³o informacji na temat wystarczalnoœci istniej¹-
cych systemów oceny i ewentualnych potrzeb ich
wzmocnienia.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
œrodowiska, wyniki oceny poziomu substancji w stre-
fach stanowi¹ dla wojewody podstawê okreœlenia
programów ochrony powietrza dla poszczególnych
stref. Programy okreœlane s¹ dla stref, w których
poziom choæby jednej substancji przekracza poziom
dopuszczalny powiêkszony o margines tolerancji.
Zakres i formê programu okreœla rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w spra-
wie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny od-
powiadaæ programy ochrony powietrza.

Wymagania dotycz¹ce metod wykorzystywa-
nych w bie¿¹cej ocenie jakoœci powietrza okreœlane
s¹ dla ka¿dego zanieczyszczenia indywidualnie na
podstawie:
· górnego i dolnego progu oszacowania (dla dwu-

tlenku siarki, dwutlenku azotu, py³u PM10, o³o-
wiu, tlenku wêgla i benzenu),

Substancja Okres uśredniania wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

(µg/m3) 

Benzen rok kalendarzowy 4 

jedna godzina 200 
Dwutlenek azotu 

rok kalendarzowy 35 

jedna godzina 350 
Dwutlenek siarki 

24 godziny 125 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 

Tlenek węgla 8 godzin 5 000 

 

Substancja Okres uśredniania wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

Tlenki azotu* rok kalendarzowy 40 µg/m3 

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 40 µg/m3 

Ozon (AOT40) okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 24 000 µg/m3 · h 

 

Substancja Okres uśredniania wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

Tlenki azotu* rok kalendarzowy 20 µg/m3 

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 15 µg/m3 

 

Tabela 3.13. Wartoœci kryterialne dla terenu uzdrowisk

Tabela 3.14. Wartoœci kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju w roku 2003, kryterium ochrona roœlin

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Tabela 3.15. Wartoœci kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu parków narodowych

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
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· wartoœci docelowej stê¿enia granicznego (dla
ozonu).

W strefach, gdzie istnieje najwiêksze ryzyko
przekroczenia stê¿eñ dopuszczalnych, powinny byæ
stosowane najbardziej intensywne metody oceny.
Najmniejsze wymagania odnosz¹ siê do stref, gdzie
poziomy stê¿eñ s¹ niskie i nie ma potencjalnego nie-
bezpieczeñstwa wyst¹pienia stê¿eñ wy¿szych od do-
puszczalnych. I tak:
· w strefach, w których poziom substancji przekra-

cza górny próg oszacowania, oceny poziomu sub-
stancji w powietrzu dokonuje siê na podstawie
pomiarów ci¹g³ych rozumianych jako pomiary au-
tomatyczne lub jako pomiary manualne prowa-
dzone w sposób systematyczny, odpowiednio do
metodyk referencyjnych. Dla ocen tych mo¿na
dodatkowo wykorzystaæ metody modelowania,

· w strefach, w których poziom substancji nie prze-
kracza górnego progu oszacowania, oceny pozio-
mu substancji w powietrzu dokonuje siê na pod-
stawie kombinacji pomiarów w sta³ych punktach
pomiarowych i metod modelowania lub innych
technik szacowania, w szczególnoœci pomiarów
okresowych i szacunków obiektywnych na pod-
stawie analizy emisji,

· w strefach, w których poziom substancji nie prze-
kracza dolnego progu oszacowania, oceny pozio-
mu substancji w powietrzu mo¿na dokonaæ wy-

³¹cznie na podstawie metodyk modelowania lub
innych technik szacowania, w szczególnoœci po-
miarów okresowych i szacunków obiektywnych
na podstawie analizy emisji.

Najwy¿szy priorytet posiadaj¹ dostêpne i wia-
rygodne wyniki pomiarów prowadzonych w sieciach
monitoringu w danej strefie. Ocena roczna jakoœci
powietrza w strefie powinna byæ jednak prowadzo-
na w oparciu o wyniki uzyskane za pomoc¹ wszyst-
kich dostêpnych metod zastosowanych w strefie.

Przy sporz¹dzaniu oceny bie¿¹cej podstawowy-
mi danymi, na których bazowano, by³y wyniki po-
miarów ze sta³ych stacji pomiarowo-kontrolnych
zanieczyszczeñ powietrza pracuj¹cych na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego pod nadzorem Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zakres prowadzonych pomiarów przedstawio-
no na mapie 3.6.

W celu uzyskania informacji dotycz¹cych za-
nieczyszczenia powietrza na terenie stref, gdzie brak
jest sta³ych stacji pomiarowych zanieczyszczenia
powietrza, za³o¿ono stanowiska do pomiarów wskaŸ-
nikowych (metoda pasywna).

W ocenie brano równie¿ pod uwagê wyniki ze
stacji mobilnej pomiarów zanieczyszczenia powie-
trza. S¹ to pomiary prowadzone okresowo, repre-
zentuj¹ stê¿enia jedynie dla okresu, kiedy by³y pro-

Najwyższe stężenia 
zanieczyszczenia w strefie 

Obszar Zanieczyszczenie Klasa 
strefy 

Wymagania dotyczące metod ocen 
corocznych 

Powyżej górnego progu 
oszacowania 

Aglomeracje  
i inne stery 

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

I 

Pomiary wysokiej jakości. Wyniki 
pomiarów mogą być uzupełnianie 
informacjami  
z innych źródeł takich, jak: pomiary 
wskaźnikowe, modelowanie 
matematyczne, obiektywne szacowanie 

Pomiędzy górnym  
i dolnym progiem oszacowania 

Aglomeracje  
i inne stery 

SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen 

II 

Pomiary – program mniej intensywny. 
Wyniki pomiarów uzupełnianie 
informacjami z innych źródeł takich, 
jak: pomiary wskaźnikowe, mode-
lowanie matematyczne, obiekty-wne 
metody szacowania 

Aglomeracje SO2, NO2, O3 III a 

Przynajmniej jedno stanowisko 
pomiarowe w aglomeracji w połączeniu 
z pomiarami wskaźnikowymi, 
modelowa-niem matematycznym, 
obiekty-wnymi metodami szacowania 

Aglomeracje PM10, Pb, CO, 
benzen 

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

III b 
Wystarczające mogą być: modelowanie 
matematyczne, obiektywne metody 
szacowania, pomiary wskaźnikowe 

Poniżej dolnego progu 
oszacowania 

Inne strefy O3 III c 
Pomiary – w ograniczonym zakresie, w 
połączeniu z innymi metodami oceny 

 

Tabela 3.16. Wymagane metody ocen corocznych w zale¿noœci od poziomu stê¿eñ zanieczyszczenia w strefie



46 POWIETRZE

Kryteria oceny oraz zasady klasyfika-
cji stref

Zadaniem wojewódzkiego inspekto-
ra ochrony œrodowiska jest badanie i oce-
na poziomu substancji w powietrzu. Co
roku dokonuje siê bie¿¹cej oceny pozio-
mu substancji w powietrzu w danej stre-
fie, a nastêpnie przeprowadza klasyfika-
cjê stref, w których poziom:
1) choæby jednej substancji przekracza
poziom dopuszczalny powiêkszony
o margines tolerancji,
2) choæby jednej substancji mieœci siê
pomiêdzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiêkszo-
nym o margines tolerancji,
3) substancji nie przekracza poziomu do-
puszczalnego.

Klasyfikacji stref dokonuje siê od-
dzielnie dla dwóch kryteriów ustanowio-
nych:
· w celu ochrony zdrowia (dla terenu kra-
ju i uzdrowisk),
· w celu ochrony roœlin (dla terenu kraju
i parków narodowych).

Koñcowym wynikiem klasyfikacji stref jest okre-
œlenie jednej klasy dla strefy ze wzglêdu na ochronê
zdrowia i jednej klasy ze wzglêdu na ochronê roœlin.

W ka¿dym przypadku klasyfikacja musi byæ
przeprowadzona oddzielnie dla ka¿dego zanieczysz-
czenia i dla poszczególnych okreœlonych dla niego
parametrów na podstawie najwy¿szych wystêpuj¹-
cych stê¿eñ.

Mapa 3.6. Monitoring powietrza atmosferycznego
na terenie województwa podkarpackiego w 2003
roku

Poziom stężeń Klasa 
strefy Wymagane działania 

nie przekraczający wartości dopuszczalnej A brak 
powyżej wartości dopuszczalnej* 
lecz nie przekraczającej wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji* 

B 
 określenie obszarów przekroczeń wartości 

dopuszczalnych, 

powyżej wartości dopuszczalnej* 
powiększonej o margines tolerancji C 

 określenie wartości dopuszczalnych oraz wartości 
dopuszczalnych powiększonych 
o margines tolerancji, 

 określenie obszarów przekroczeń, 
 działania na rzecz poprawy jakości powietrza 
 opracowanie POP, 

możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej na 
niektórych obszarach; ocena dla tych obszarów oparta 
na podstawach uznanych za niewystarczające do 
zaliczenia strefy do klasy C  (do opracowania POP) 

B/C 

 określenie potencjalnych obszarów przekroczeń 
wartości dopuszczalnych (uzyskanych w oparciu o 
dostępne „niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie 
zaakceptowane dane i metody), 

 przeprowadzenie dodatkowych badań w celu 
potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

 

Tabela 3.17.  Klasy stref i wymagane dzia³ania w zale¿noœci od poziomów stê¿eñ zanieczyszczenia, uzyskanych
w ocenie rocznej jakoœci powietrza dla przypadku, gdy jest okreœlony margines tolerancji

* z uwzglêdnieniem dozwolonych czêstoœci przekroczeñ okreœlonych w RMŒ

wadzone. Bazowano równie¿ na obiektywnych me-
todach szacowania, wykorzystuj¹c informacje
o wielkoœci emisji zanieczyszczeñ i danych doty-
cz¹cych lokalizacji Ÿróde³ emisji punktowej, po-
wierzchniowej i liniowej.
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Na terenie województwa podkarpackiego wy-
ró¿niono dwadzieœcia piêæ stref, których granice po-
krywaj¹ siê z granicami powiatów.

Strefy poddano ocenie jakoœci powietrza, dla
ka¿dego zanieczyszczenia oddzielnie ze wzglêdu na
ochronê zdrowia (25 stref) oraz ze wzglêdu na ochro-
nê roœlin (21 stref).

Podzia³ województwa podkarpackiego na stre-
fy ilustruje mapa 3.7.

Wziêto tak¿e pod uwagê obszary wydzielone,
znajduj¹ce siê na terenie województwa podkarpac-
kiego i wchodz¹ce w sk³ad poszczególnych stref,
dla których obowi¹zuj¹ odrêbne normy dla ka¿dego
zanieczyszczenia, tj.:

· obszary parku narodowego,
· obszary ochrony uzdrowiskowej,
· obszary chronionego krajobrazu.
Po³o¿enie obszarów parków narodowych, ob-

szarów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów chro-
nionego krajobrazu na terenie stref województwa ilu-
struje mapa 3.8.Mapa 3.7. Podzia³ na strefy w województwie

podkarpackim

Mapa 3.8. Ochrona przyrody w województwie podkarpackim
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4. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza
w województwie podkarpackim

Wyniki klasyfikacji ze wzglêdu na ochronê
zdrowia

Dwutlenek siarki
Zakres pomiarowy dwutlenku siarki w roku

2003 obejmowa³ pomiary 24-godzinne. Stê¿enia
œrednioroczne wykazywa³y ró¿nice jeœli chodzi o po-
miary w sezonie zimowym i letnim. Nie stwierdzo-
no jednak ¿adnych przekroczeñ stê¿eñ 24-godzin-
nych dwutlenku siarki na terenie województwa pod-
karpackiego, a najwy¿sze stê¿enia tak¿e nie osi¹ga-
³y wysokich wartoœci i wynosi³y: w Rzeszowie –
9,91 µg/m3, Jaœle – 10,81 µg/m3, Przemyœlu – 8,81
µg/m3 i Stalowej Woli 7,34 µg/m3.

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej najwy¿sze
œrednioroczne stê¿enia dwutlenku siarki odnotowano
w Horyñcu Zdroju – 7,53 µg/m3, natomiast w pozosta-
³ych miejscowoœciach posiadaj¹cych status uzdrowi-
ska stê¿enia te by³y niskie, bior¹c pod uwagê wartoœæ
dopuszczaln¹ stê¿enia 24-godzinnego na terenie ob-
szarów ochrony uzdrowiskowej, która wynosi 125
µg/m3. Stê¿enia œrednioroczne dwutlenku siarki na ob-
szarach uzdrowiskowych przedstawia wykres 3.6.

Na podstawie analizy wyników pomiarów dwu-
tlenku siarki za 2003 rok w zakresie poszczegól-
nych stref z uwzglêdnieniem parametrów kryterial-

nych pod k¹tem ochrony zdrowia stwierdzono, ¿e
na terenie wszystkich stref normowane 24-godzinne
stê¿enia dwutlenku siarki s¹ niskie i nie przekra-
czaj¹ poziomu dopuszczalnego stê¿enia tego zanie-
czyszczenia  w powietrzu.

W zwi¹zku z tym, pod wzglêdem zanieczysz-
czenia dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony
zdrowia, wszystkie strefy województwa podkarpac-
kiego zakwalifikowano do klasy A.

W obrêbie wszystkich stref województwa pod-
karpackiego dotychczasowy system pomiarowy
dwutlenku siarki jest wystarczaj¹cy, lecz dotych-
czas stosowane metodyki badawcze nie s¹ zgod-
ne z wymogami obowi¹zuj¹cych rozporz¹dzeñ.
Nale¿y kontynuowaæ wdra¿anie metodyk referen-
cyjnych.

Wykres 3.6.  Stê¿enia œrednioroczne SO
2
 na

obszarach uzdrowiskowych

Mapa 3.9. Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku siarki na terenie województwa oraz klasyfikacja stref
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Dwutlenek azotu
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-

ków pomiarów za 2003 rok w zakresie poszczegól-
nych stref z uwzglêdnieniem parametrów kryterial-
nych dla dwutlenku azotu w kryterium ochrony zdro-
wia stwierdzono, ¿e na terenie wszystkich stref stê-
¿enia tego zanieczyszczenia s¹ niskie i nie przekra-
czaj¹ poziomu dopuszczalnego.

Nie stwierdzono ¿adnych przekroczeñ stê¿eñ 24-
-godzinnych dwutlenku azotu. Najwy¿sze stê¿enia œred-
nioroczne dwutlenku azotu wynosi³y: w Rzeszowie
– 30,77 µg/m3, Przemyœlu – 31,00 µg/m3, Jaros³awiu
– 39,44 µg/m3 oraz Stalowej Woli – 23,28 µg/m3. Wy-
niki stê¿eñ œredniorocznych dwutlenku azotu w 2003
roku na terenie województwa przedstawia wykres.

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej najwy¿-
sze œrednioroczne stê¿enia dwutlenku azotu odnoto-
wano w Horyñcu Zdroju – 19,04 µg/m3, natomiast
w pozosta³ych miejscowoœciach posiadaj¹cych sta-
tus uzdrowiska stê¿enia te by³y bardzo niskie, co
przedstawia wykres.

Na podstawie klasyfikacji, która pozwoli³a na
zaliczenie wszystkich stref województwa podkarpac-
kiego do klasy A pod wzglêdem zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem azotu w kryterium ochrony
zdrowia mo¿na stwierdziæ, ¿e dotychczasowy sys-
tem pomiarowy tego zanieczyszczenia jest wystar-
czaj¹cy, wymaga jedynie czêœciowej modernizacji.

Py³ zawieszony PM10
W roku 2003 na terenie województwa prowa-

dzono pomiary py³u ze stacji administrowanych
przez WSSE, w których stosuje siê metodê reflekto-
metryczn¹ bez separacji frakcji (py³ BS). Metoda ta
nie jest referencyjn¹ metod¹ pomiarow¹, w zwi¹zku
z czym nie mo¿e staæ siê podstaw¹ klasyfikacji stref.

Wyniki klasyfikacji oparto g³ównie na pomia-
rach py³u zawieszonego PM10, które prowadzone
by³y z czasem uœredniania 24-godzinnym na czte-
rech sta³ych stacjach pomiarowych rozmieszczonych
na terenie województwa. Stê¿enia py³u znacznie ró¿-
ni³y siê od siebie w zale¿noœci od tego, czy pomiary
prowadzone by³y w sezonie letnim, czy zimowym.
G³ównie w sezonie zimowym stwierdzono przekro-
czenia œredniodobowe stê¿eñ py³u PM10 w powie-
trzu na terenie dwóch stref województwa podkar-

Mapa 3.10. Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku azotu na terenie województwa oraz klasyfikacja stref

Wykres 3.7.  Œrednioroczne stê¿enia NO
2
 na obszarach

ochrony uzdrowiskowej – ochrona zdrowia
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packiego: w mieœcie Rzeszowie na ul. Grunwaldz-
kiej, gdzie równie¿ stê¿enie œrednioroczne przekro-
czy³o wartoœæ dopuszczaln¹ powiêkszon¹ o margi-
nes tolerancji i wynosi³o 51,87 µg/m3 oraz w Prze-
myœlu na pl. Dominikañskim, gdzie œrednioroczne
stê¿enie py³u PM10 osi¹gnê³o wysok¹ wartoœæ 76,56
µg/m3.

Wyniki stê¿eñ py³u PM10 uzyskane na sta³ych
stacjach pomiarowych przedstawia wykres 3.9.

Na terenie obszarów ochrony uzdrowiskowej
w 2003 roku prowadzone by³y przede wszystkim
pomiary py³u BS, jedynie w Polañczyku prowadzo-
no pomiary stê¿enia py³u PM10 metod¹ referencyjn¹.
Uzyskane wyniki pomiarów nie osi¹gnê³y jednak wy-
sokich wartoœci, przekraczaj¹cych wartoœci do-
puszczalne – stê¿enie œrednioroczne wynosi³o 23,00
µg/m3.

Po dokonanej analizie wyników pomiarów py-
³u PM10 za 2003 rok na terenie województwa
z uwzglêdnieniem parametrów kryterialnych dla py³u
zawieszonego w kryterium ochrony zdrowia stwier-
dzono, ¿e na terenie dwudziestu trzech stref stê¿e-
nia analizowanej substancji s¹ stosunkowo niskie
i nie przekraczaj¹ poziomu dopuszczalnego w po-
wietrzu, co kwalifikuje te strefy do klasy A.

W strefie miasto Rzeszów stwierdzono przekro-
czenia wartoœci dopuszczalnych stê¿enia zarówno
œredniodobowego, jak i œredniorocznego py³u zawie-
szonego dla kryterium ochrony zdrowia podwy¿szo-
ne o margines tolerancji, co przes¹dzi³o o tym, i¿
strefa ta zaliczona zosta³a do klasy B/C. Zastosowa-
nie klasy B/C uzasadniono tym, i¿ na terenie strefy
miasto Rzeszów nie dysponowano pe³n¹ seri¹ po-
miarów za 2003 rok. Pomiary te nie obejmowa³y
du¿ej czêœci miesiêcy zimowych.

W strefie miasto Przemyœl w 2003 roku pomia-
ry py³u PM10 prowadzone by³y przez ca³y rok,
z niewielkimi przerwami, co pozwoli³o na jedno-
znaczne stwierdzenie przekroczeñ na terenie tej stre-
fy. Odnotowano liczne przekroczenia dopuszczal-
nych stê¿eñ zarówno œredniodobowych – 67, przy
dopuszczalnej liczbie przekroczeñ w roku 35, jak
i przekroczenie œrednioroczne stê¿enia py³u PM10,
które wynios³o 76,56 µg/m3 przy dopuszczalnej war-
toœci powiêkszonej o margines tolerancji na 2003 rok
– 43,2 µg/m3. Maksymalne stê¿enie œredniodobowe
wynios³o a¿ 217 µg/m3. Wyniki PM10 ze stacji
w Przemyœlu za rok 2003 przedstawia wykres 3.10.

Na podstawie dokonanej klasyfikacji, wed³ug
której strefê miasto Rzeszów zaliczono do klasy
B/C w wyniku stwierdzonych na tym obszarze prze-
kroczeñ wartoœci dopuszczalnej zanieczyszczenia
py³em zawieszonym PM10 powiêkszonej o margi-
nes tolerancji, konieczne jest w tej strefie przepro-
wadzenie dodatkowych badañ oraz precyzyjne okre-
œlenie obszarów przekroczeñ wartoœci dopuszczal-
nych w celu potwierdzenia potrzeby (lub braku po-
trzeby) dzia³añ na rzecz poprawy jakoœci powietrza,
w tym tak¿e opracowania Programu Ochrony Po-
wietrza (POP).

W strefie miasto Przemyœl, na terenie której jed-
noznacznie stwierdzono przekroczenia wartoœci do-

Wykres 3.8.   Stê¿enia œrednioroczne NO
2
 we wszystkich punktach – ochrona zdrowia

Wykres 3.9.  Œrednioroczne stê¿enia py³u PM10
w 2003 roku w punktach pomiarowych
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puszczalnych stê¿eñ py³u zawieszonego PM10
w 2003 roku, konieczne jest dalsze dok³adne i pre-
cyzyjne okreœlenie obszarów przekroczeñ oraz pod-
jêcie dzia³añ na rzecz poprawy jakoœci powietrza
w tej strefie.

Dzia³ania maj¹ce na celu poprawê jakoœci po-
wietrza w strefie miasto Przemyœl  obejmuj¹ opra-
cowanie Programu Ochrony Powietrza dla tej stre-
fy, który pomo¿e w identyfikacji oraz wyelimino-
waniu g³ównych Ÿróde³ zanieczyszczenia py³em za-
wieszonym PM10 w tym rejonie. Zgodnie z za³o¿e-
niami i zasadami tworzenia Naprawczych Progra-
mów Ochrony Powietrza (nPOP), s¹ one sporz¹dza-
ne dla obszarów, na których w wyniku analiz prze-
prowadzonych w ramach oceny jakoœci powietrza
stwierdza siê przekroczenie poziomu dopuszczalne-
go powiêkszonego o margines tolerancji dla choæby

jednej substancji. Celem opracowywanego progra-
mu jest sporz¹dzenie harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowo-czasowego, którego wdro¿enie pozwoli na
realizacjê ustalonych zadañ prowadz¹cych do zmniej-
szenia poziomów rozpatrywanych stê¿eñ substancji
do poziomu dopuszczalnego i stabilnego utrzyma-
nia go na takim poziomie.

Pozosta³e strefy zaliczono pod wzglêdem za-
nieczyszczenia powietrza py³em zawieszonym
w kryterium ochrony zdrowia do klasy A. Podstaw¹
klasyfikacji by³y wyniki PM10 uzyskane z wybra-
nych stacji pomiaru py³u BS metod¹ reflektome-
tryczn¹, po zastosowaniu przelicznika zalecanego we
„Wskazówkach do modernizacji monitoringu jako-
œci powietrza pod k¹tem dostosowania systemu do
wymagañ przepisów UE ze szczególnym uwzglêd-
nieniem du¿ych miast”. By³y to stacje: Tarnobrzeg,
gdzie przeliczone stê¿enie py³u wynios³o 25 µg/m3,
Nisko – 11 µg/m3, Iwonicz Zdrój – 4,5 µg/m3, Ry-
manów Zdrój – 9,3 µg/m3, Lubaczów – 22 µg/m3,
Komañcza – 3,8 µg/m3, Krempna - 11 µg/m3 oraz
Czarna (powiat leski) – 2,0 µg/m3.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e dotychczasowy system
pomiarowy tego zanieczyszczenia w tych stre-
fach jest wystarczaj¹cy, jednak wymaga moder-
nizacji metodyk pomiarowych, które nie s¹ refe-
rencyjne i nie spe³niaj¹ wymogów okreœlonych
w obowi¹zuj¹cych rozporz¹dzeniach. Nale¿y wiêc
wdro¿yæ metodyki referencyjne pomiaru py³u
PM10.

Mapa 3.11. Rozk³ad stê¿eñ py³u PM10 na terenie województwa oraz klasyfikacja stref

Wykres 3.10.  Wyniki 24-godz. stê¿eñ py³u PM10
z 2003 r. ze stacji w Przemyœlu na pl. Dominikañskim
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Benzen
Wyniki stê¿eñ benzenu w 2003 roku uzyskano

g³ównie z pomiarów pasywnych. Stê¿enia œrednio-
roczne benzenu w województwie podkarpackim
kszta³tuj¹ siê na poziomie: 2,67 µg/m3 w Przemy-
œlu, 1,48 µg/m3 w Rzeszowie do 0,87 µg/m3 w Po-
lañczyku.

Na terenie wszystkich stref województwa stê-
¿enia œrednioroczne benzenu nie przekraczaj¹ pozio-
mu dopuszczalnego tego zanieczyszczenia w powie-
trzu, które wynosi 5 µg/m3, natomiast z uwzglêdnie-
niem marginesu tolerancji 10 µg/m3.

Wyniki stê¿eñ benzenu uzyskane na podstawie
badañ wykonywanych na stanowiskach pasywnych
w 2003 roku przedstawia wykres 3.11.

Dokonuj¹c klasyfikacji stref w województwie
podkarpackim dla benzenu wykorzystano równie¿
informacje o wielkoœci emisji z emitorów punkto-
wych i liniowych oraz zastosowano metodê obiek-
tywnego szacowania.

Na podstawie klasyfikacji stref pod wzglê-
dem dopuszczalnego poziomu benzenu w powie-
trzu, która pozwoli³a na zakwalifikowanie wszyst-
kich stref do klasy A, mo¿na stwierdziæ, ¿e do-
tychczasowy system pomiarów w zakresie tego
zanieczyszczenia opieraj¹cy siê w g³ównej mie-
rze na pomiarach wskaŸnikowych, jest wystarcza-
j¹cy. Z uwagi jednak na fakt, i¿ stê¿enia benzenu
w powietrzu atmosferycznym powinny byæ mie-

rzone w miastach o liczbie mieszkañców powy¿ej
150 tys., da³o to podstawy do zaplanowania w stre-
fie miasto Rzeszów automatycznej stacji pomia-
rowej, która w zakresie swoich pomiarów uwzglêd-
nia tak¿e benzen.

O³ów
Pomiary o³owiu na przestrzeni 2003 roku pro-

wadzone by³y okresowo w pyle zawieszonym na sta-
cjach pomiarowych w Przemyœlu oraz Jaœle. Na pod-
stawie uzyskanych wyników tych pomiarów stwier-
dzono, ¿e zanieczyszczenie powietrza o³owiem jest
na terenie województwa podkarpackiego bardzo ni-
skie.

Wykres 3.11.  Œrednioroczne wyniki stê¿eñ benzenu
w województwie podkarpackim w 2003 r. uzyskane
na stanowiskach pomiarów pasywnych

Mapa 3.12. Rozk³ad stê¿eñ benzenu na terenie województwa oraz klasyfikacja stref
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Dopuszczalny poziom o³owiu w powietrzu okre-
œlany jako stê¿enie œrednioroczne ze wzglêdu na
ochronê zdrowia ludzi wynosi 0,5 µg/m3, natomiast
po uwzglêdnieniu marginesu tolerancji – 0,7 µg/m3.
Przy bardzo niskich stê¿eniach stwierdzonych na te-
renach uprzemys³owionych, o stosunkowo du¿ym
nasileniu ruchu komunikacyjnego, siêgaj¹cych 0,07
µg/m3 na terenie Przemyœla, niecelowe by³o prowa-
dzenie pomiarów stê¿eñ o³owiu w powietrzu na te-
renach uzdrowiskowych.

Klasyfikacja pod wzglêdem poziomu dopusz-
czalnego substancji w powietrzu (substancja: o³ów),
która w ocenie za rok 2003 w kryterium ochrony
zdrowia pozwoli³a na zaliczenie wszystkich stref wo-
jewództwa podkarpackiego do klasy A, oparta zo-
sta³a na wynikach pomiarów z dwóch stacji. Ponie-
wa¿ w strefie Rzeszów spodziewane s¹ najwy¿sze
stê¿enia o³owiu mierzone w pyle zawieszonym,
a ponadto liczba mieszkañców w mieœcie Rzeszów
przekraczaj¹ca 150 tys. nak³ada dodatkowy obowi¹-
zek pomiarów o³owiu w tej strefie, st¹d substancja
ta znalaz³a siê w programie pomiarów stacji moni-
toringu powietrza zlokalizowanych na ul. Pi³sudskie-
go oraz na ul. Wierzbowej w Rzeszowie.

Tlenek wêgla
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowi-

ska o dopuszczalnych stê¿eniach zanieczyszczeñ
powietrza, parametrem normowanym w Polsce w
przypadku stê¿eñ tlenku wêgla jest wartoœæ dopusz-

czalna okreœlona dla stê¿eñ 8-godzinnych krocz¹-
cych, obliczanych co godzinê. Jest to sposób oceny
zgodny z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 2000/69/EC.
Wartoœæ stê¿eñ 8-godzinnych, obliczonych w spo-
sób okreœlony w rozporz¹dzeniu, nie powinna prze-
kraczaæ 10 000 µg/m3 z po uwzglêdnieniu margine-
su tolerancji – 14 000 µg/m3.

Klasyfikacjê stref w województwie podkarpac-
kim pod wzglêdem zanieczyszczenia powietrza CO
oparto g³ównie na pomiarach ze stacji mobilnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska.
Badania te wykonywane by³y okresowo na terenie
strefy miasto Rzeszów oraz strefy mieleckiej i wy-
kazywa³y niskie stê¿enia analizowanego zanieczysz-
czenia w powietrzu. Zmierzone wartoœci stanowi³y
niewielki procent wartoœci dopuszczalnej tego stê-
¿enia i wynosi³y w granicach 300–1200 µg/m3.

Ponadto pomiary tlenku wêgla wykonywane
by³y na stacji automatycznej w Sanoku administro-
wanej przez Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epide-
miologiczn¹, jednak wyniki z tej stacji nie by³y prze-
kazywane na bie¿¹co do bazy zanieczyszczeñ po-
wietrza JPOAT, prowadzonej przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Œrodowiska. Wyniki zosta³y udo-
stêpnione jako opracowanie podsumowuj¹ce, zawie-
raj¹ce œrednie stê¿enia dla:

· sezonu grzewczego – 673 µg/m3,
· sezonu letniego – 261 µg/m3,
· roku – 466 µg/m3.

Mapa 3.13. Klasyfikacja stref pod wzglêdem za-
nieczyszczenia powietrza o³owiem – ochrona zdrowia

Mapa 3.14. Klasyfikacja stref pod wzglêdem za-
nieczyszczenia powietrza tlenkiem wêgla –  ochrona
zdrowia
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Na podstawie klasyfikacji dokonanej w ocenie
bie¿¹cej za 2003 rok pod wzglêdem poziomu do-
puszczalnego tlenku wêgla w powietrzu w kryte-
rium ochrony zdrowia, pozwalaj¹cej na zaliczenie
wszystkich stref województwa podkarpackiego do
klasy A, mo¿na stwierdziæ, ¿e na podstawie obiek-
tywnego szacowania podejmowanie dodatkowych
badañ w kolejnym roku w zakresie tego zanieczysz-
czenia nie jest konieczne.

Ozon
Parametrem normowanym ozonu, zgodnie

z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska w sprawie
dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza,
jest wartoœæ 120 µg/m3, okreœlana dla stê¿eñ
8-godzinnych krocz¹cych.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowi-
ska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu, obowi¹zek pro-
wadzenia pomiarów ozonu w sta³ym punkcie po-
miarowym powstaje przy aglomeracji lub innej strefie
o liczbie ludnoœci powy¿ej 250 tys. Natomiast jed-
no stanowisko wiejskie powinno obejmowaæ obszar
25000 km2, obliczane jako œrednia gêstoœæ stacji po-
miarowych we wszystkich strefach w kraju.

Na terenie województwa podkarpackiego po-
miary 30-minutowe stê¿enia ozonu w powietrzu
wykonywane by³y sporadycznie z wykorzystaniem
laboratorium mobilnego, gdy¿ w województwie nie

lokalizowano automatycznej stacji pomiarów ozonu
ze wzglêdu na brak aglomeracji czy innej strefy li-
cz¹cej powy¿ej 250 tys. mieszkañców. Najbli¿sza
stacja znajduje siê w Krakowie Prokocimiu.

Na podstawie analizy stê¿eñ ozonu ze stacji
pomiarowych zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa ma³opolskiego pod wzglêdem zanieczyszczenia
powietrza ozonem dla kryterium ochrona zdrowia,
a tak¿e bior¹c pod uwagê wyniki uzyskane ze stacji
mobilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œro-
dowiska (pomiary okresowe), wszystkie strefy wo-
jewództwa podkarpackiego w ocenie za 2003 rok
zakwalifikowano do klasy A.

Ze wzglêdu na wielkoœæ powierzchni woje-
wództwa podkarpackiego, jak równie¿ wielkoœæ
populacji w poszczególnych strefach, lokalizacja
sta³ej stacji pomiarowej ozonu nie jest obowi¹z-
kowa.

Nadal prowadzone bêd¹ okresowe pomiary ozo-
nu z wykorzystaniem stacji mobilnej, co – uwzglêd-
niaj¹c równie¿ analizê wyników z terenu wojewódz-
twa ma³opolskiego – stanowi wystarczaj¹c¹ podsta-
wê do klasyfikacji stref pod wzglêdem zanieczysz-
czenia powietrza ozonem w województwie podkar-
packim.

Wyniki klasyfikacji ze wzglêdu na ochronê roœlin

Dla kryterium ochrony roœlin sklasyfikowano
dwadzieœcia jeden stref: dla dwutlenku siarki, tlen-
ków azotu i ozonu. Klasyfikacja stref pod k¹tem
sieci monitoringowej przy uwzglêdnieniu kryterium
ochrony roœlin przeprowadzona zosta³a na poziomie
kraju. Przyczyn¹ ogólnokrajowego podejœcia do tej
klasyfikacji by³a niedostateczna liczba stacji poza-
miejskich i ich nierównomierne usytuowanie na te-
renie Polski, a co za tym idzie, niewystarczaj¹ca
iloœæ wyników pomiarów, które mog³y byæ podstaw¹
klasyfikacji na potrzeby ustalenia odpowiedniego
sposobu oceny jakoœci powietrza, a tak¿e brak jed-
nolitego modelu do okreœlania rozk³adów stê¿eñ za-
nieczyszczeñ i metody obiektywnego szacowania dla
terenu kraju. Zgodnie z dyrektyw¹ przyjêto, ¿e œred-
nia gêstoœæ rozmieszczenia stacji pomiarowych wy-
nosi odpowiednio:
· 1 stacja na 20 000 km2 – dla terenów nale¿¹cych

do I klasy,
· 1 stacja na 40 000 km2 – dla terenów nale¿¹cych

do II klasy.

Dwutlenek siarki
Zakres pomiarowy dwutlenku siarki w 2003

roku obejmowa³ pomiary 24-godzinne. Nie stwier-
dzono ani przekroczeñ stê¿eñ 24-godzinnych, ani

Mapa 3.15. Klasyfikacja stref pod wzglêdem zanie-
czyszczenia powietrza ozonem – ochrona zdrowia
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te¿ stê¿eñ œredniorocznych dwutlenku siarki na te-
renie województwa podkarpackiego w ¿adnej z kla-
syfikowanych stref. Stê¿enia œrednioroczne dwutlen-
ku siarki na stacjach spe³niaj¹cych kryteria oceny
ustanowione w celu ochrony roœlin w 2003 roku wy-
nosi³y od 1,32 µg/m3 w Grabiu do 2,85 µg/m3 w
Komañczy, co w porównaniu z wartoœci¹ stê¿enia
dopuszczalnego wynosz¹c¹ 40 µg/m3, stanowi nie-
wielki procent. Stê¿enia œrednioroczne dwutlenku
siarki, mierzone w kryterium ochrony roœlin na te-
renie województwa podkarpackiego w 2003 roku,
przedstawia wykres 3.12.

Pod wzglêdem zanieczyszczenia dwutlenkiem
siarki dla kryterium ochrony roœlin, wszystkie stre-
fy województwa podkarpackiego zakwalifikowano
do klasy A.

Aby podj¹æ starania w celu utrzymania jakoœci
powietrza w strefach na tym samym lub lepszym
poziomie w obrêbie wszystkich stref województwa
podkarpackiego objêtych klasyfikacj¹ pod wzglêdem
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki we-
d³ug kryterium ochrony roœlin, nale¿y dokonaæ mo-
dernizacji systemu pomiarowego w kierunku wdra-
¿ania metodyk referencyjnych pomiarów prowadzo-
nych w tych strefach, co pozwoli na bardziej precy-
zyjne okreœlenie jakoœci powietrza pod wzglêdem
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki w kryterium
ochrony roœlin w województwie.

Dwutlenek azotu
Zakres pomiarowy dwutlenku azotu w woje-

wództwie podkarpackim w 2003 roku obejmowa³
pomiary 24-godzinne. Nie stwierdzono ¿adnych
przekroczeñ stê¿eñ œredniorocznych dwutlenku azotu
na terenie województwa, a stê¿enia tego zanieczysz-
czenia w powietrzu wynosi³y od 3,03 µg/m3

w Czarnej do 5,65 µg/m3 w Komañczy, co stanowi
niewielki procent wartoœci dopuszczalnej wynosz¹-
cej 40 µg/m3, a z uwzglêdnieniem marginesu tole-
rancji na 2003 rok – 54 µg/m3.

Wyniki œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azo-
tu w województwie za 2003 rok ze stacji pomiaro-

wych, mierzone w kryterium ochrony roœlin przed-
stawia wykres  3.13.

Pod wzglêdem zanieczyszczenia dwutlenkiem
azotu dla kryterium ochrony roœlin, wszystkie strefy
województwa podkarpackiego zakwalifikowano do
klasy A.

W obrêbie województwa podkarpackiego do-
tychczasowy system pomiarowy obejmuj¹cy zanie-
czyszczenie powietrza dwutlenkiem i tlenkami azo-
tu wed³ug kryterium ochrony roœlin jest wystarcza-
j¹cy. Aby jednak podj¹æ starania w celu utrzymania
jakoœci powietrza w strefach na tym samym lub lep-
szym poziomie w obrêbie wszystkich stref objêtych
klasyfikacj¹ pod wzglêdem zanieczyszczenia powie-
trza dwutlenkiem i tlenkami azotu wed³ug kryterium

Mapa 3.16. Klasyfikacja stref pod wzglêdem zanie-
czyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki – ochrona
roœlin

Wykres 3.12.  Stê¿enia œrednioroczne dwutlenku
siarki, mierzone w kryterium ochrony roœlin

Wykres 3.13.  Œrednioroczne stê¿enia dwutlenku
azotu ze stacji pomiarowych mierzone w kryterium
ochrony roœlin
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ochrony roœlin, nale¿y dokonaæ modernizacji syste-
mu pomiarowego w kierunku wdra¿ania metodyk
referencyjnych pomiarów prowadzonych w tych stre-
fach.

Ozon
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowi-

ska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu, obowi¹zek pro-
wadzenia pomiarów ozonu w sta³ym punkcie po-
miarowym powstaje przy aglomeracji lub innej strefie
o liczbie ludnoœci powy¿ej 250 tys. Natomiast jed-
no stanowisko wiejskie powinno obejmowaæ obszar
25000 km2, obliczane jako œrednia gêstoœæ stacji po-
miarowych we wszystkich strefach w kraju.

Na terenie województwa podkarpackiego po-
miary 30-minutowe stê¿enia ozonu w powietrzu
wykonywane by³y w roku 2003 sporadycznie z wy-
korzystaniem laboratorium mobilnego, gdy¿ w wo-
jewództwie nie ma automatycznej stacji pomiarów
ozonu ze wzglêdu na brak aglomeracji czy innej stre-
fy licz¹cej powy¿ej 250 tys. mieszkañców. Najbli¿-
sza stacja znajduje siê w Krakowie Prokocimiu.

Z wyników uzyskanych ze stacji mobilnej na
terenie woj. podkarpackiego, a tak¿e stacji pomia-
rowych zlokalizowanych na terenie województwa
ma³opolskiego wynika, ¿e poziom œredniodobowych
stê¿eñ ozonu w powietrzu w roku 2003 nie przekra-
cza wartoœci dopuszczalnej i wykazuje niewielki spa-
dek w porównaniu z latami poprzednimi.

Pod wzglêdem zanieczyszczenia powietrza ozo-
nem dla kryterium ochrony roœlin, wszystkie strefy
województwa podkarpackiego w ocenie bie¿¹cej za
2003 rok zakwalifikowano do klasy A.

Na podstawie klasyfikacji dokonanej pod wzglê-
dem poziomu zanieczyszczenia powietrza ozonem
w kryterium ochrony roœlin mo¿na stwierdziæ, ¿e
wykonywanie okresowych pomiarów tego zanie-
czyszczenia przy u¿yciu stacji mobilnej oraz meto-
dy obiektywnego szacowania na podstawie wyni-
ków pomiarów pochodz¹cych ze stacji w Krakowie
Prokocimiu s¹ wystarczaj¹ce.

5.  Chemizm opadów atmosferycznych

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych
oraz depozycji substancji do pod³o¿a prowadzony
jest w oparciu o program Pañstwowego Monitorin-
gu Œrodowiska koordynowany przez Departament
Monitoringu G³ównego Inspektoratu Ochrony Œro-
dowiska i ma na celu okreœlenie w skali kraju roz-
k³adu ³adunków substancji wprowadzanych
z mokrym opadem do pod³o¿a w ujêciu przestrzen-
nym i czasowym.

Monitoring chemizmu opadów atmosferycz-
nych, poprzez systematyczne badania sk³adu fizy-
kochemicznego opadów i równoleg³e obserwacje
i pomiary parametrów meteorologicznych, dostar-
cza informacji o obci¹¿eniu obszarów leœnych, gleb

Mapa 3.17. Klasyfikacja stref pod wzglêdem zanie-
czyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu – ochrona
roœlin

Mapa 3.18. Klasyfikacja stref pod wzglêdem za-
nieczyszczenia powietrza ozonem – ochrona roœlin
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oraz wód powierzchniowych zwi¹zkami zakwasza-
j¹cymi, biogennymi i metalami ciê¿kimi deponowa-
nymi z powietrza.

Jednostk¹ nadzoruj¹c¹ dzia³alnoœæ systemu mo-
nitoringu chemizmu opadów jest Wroc³awski Oddzia³
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który
prowadzi bank danych, wykonuje raporty i opraco-
wania dotycz¹ce chemizmu odpadów atmosferycz-
nych. W sk³ad nadzorowanej sieci wchodzi 25 stacji
pomiarowych chemizmu opadów zlokalizowanych na
terenie ca³ej Polski. Stacje zosta³y wytypowane na
podstawie danych klimatycznych, które kwalifikuj¹
je jako charakterystyczne dla oceny obszarowego roz-
k³adu substancji, a tym samym dostarczaj¹ danych
pozwalaj¹cych na wnioskowanie o zagro¿eniu wno-
szonymi zanieczyszczeniami nie tylko w skali lokal-
nej, ale tak¿e dla wiêkszych obszarów.

Na ka¿dej ze stacji monitoringowych zbierane
s¹ próbki dobowe opadów i na bie¿¹co, po up³ywie
doby opadowej, wykonywany jest pomiar ich od-
czynu pH. Miesiêczne próbki opadów analizowane
s¹ na zawartoœæ zwi¹zków kwasotwórczych, biogen-
nych i metali (w tym metali ciê¿kich), tj. zawartoœæ
chlorków, siarczanów, azotynów, azotanów, azotu
amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, po-
tasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, ¿ela-
za, o³owiu, kadmu, niklu, chromu i manganu.

Na podstawie danych pomiarowych i analitycz-
nych opadów ze stacji monitoringowych opracowy-

wane s¹ nastêpnie mapy rozk³adu przestrzennego wy-
sokoœci opadów i stê¿eñ substancji zawartych w opa-
dach oraz wielkoœci ich depozycji na obszar Polski
oraz poszczególne województwa.

Woda opadowa jest roztworem wielosk³adniko-
wym, zawieraj¹cym ró¿norodne substancje oraz zwi¹z-
ki chemiczne pochodzenia mineralnego i organiczne-
go. Masa substancji wprowadzana przez wodê opa-
dow¹ do pod³o¿a zale¿y g³ównie od stopnia zanieczysz-
czenia atmosfery oraz warunków meteorologicznych.

W ramach krajowego monitoringu chemizmu
opadów atmosferycznych i depozycji substancji do
pod³o¿a na terenie województwa podkarpackiego
w 2002 roku analizowano wody opadowe na stacji
monitoringowej zlokalizowanej w Lesku. Wyniki ba-
dañ miesiêcznych próbek opadów przedstawiono
w tabeli 3.18.

W 2002 roku na stacji w Lesku dokonano po-
nadto 118 pomiarów odczynu pH dobowych próbek
opadów w celu oceny kwasowoœci wód opadowych.
Odczyn pH mieœci³ siê w zakresie od 3,60–8,50 pH,
œrednia roczna wa¿ona pH wynios³a 5,29. W przy-
padku 22% próbek wartoœci odczynu by³y ni¿sze od
wartoœci pH = 5,6 oznaczaj¹c¹ naturaln¹ kwasowoœæ
wód opadowych, wskazuj¹c na zawartoœæ w nich
mocnych kwasów mineralnych. W porównaniu
z rokiem 2001 zanotowano spadek iloœci kwaœnych
deszczy, tj. opadów z odczynem poni¿ej wartoœci
pH 5,6 o 50%.

ładunki jednostkowe 
kg/ha 

ładunki całkowite 
w tonach Lp. Wskaźnik 

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 
1 Siarczany 30,00 26,69 29,87 19,49 53724 47796 53491 34908 
2 Chlorki 6,80 5,94 6,59 5,65 12177 10637 11801 10124 
3 Azotyny i azotany 4,05 4,37 4,64 2,84 7253 7826 8309 5083 
4 Azot amonowy 5,64 5,73 6,46 4,70 10100 10261 11569 8424 
5 Azot ogólny 14,11 14,77 14,51 10,66 25268 26450 25985 19091 
6 Fosfor ogólny 0,405 0,586 0,512 0,224 725,3 1049,4 916,9 400,8 
7 Sód 5,98 4,20 4,44 3,49 10709 7521 7951 6258 
8 Potas 1,94 2,07 2,54 1,78 3474 3707 4549 3182 
9 Wapń 8,65 8,81 7,38 6,66 15490 15777 13216 11934 
10 Magnez 2,00 1,60 1,69 1,26 3582 2865 3026 2264 
11 Cynk 0,745 0,461 0,494 0,303 1334,1 825,6 884,7 541,9 
12 Miedź 0,0710 0,0680 0,0708 0,0606 127,10 121,77 126,79 108,6 
13 Żelazo 0,269 0,233 0,244 0,170 481,7 417,3 437,0 303,8 
14 Ołów 0,0346 0,0438 0,0275 0,0201 61,96 78,44 49,25 35,95 
15 Kadm 0,00251 0,00188 0,00213 0,00175 4,495 3,367 3,814 3,136 
16 Nikiel 0,0326 0,0172 0,0202 0,0075 58,38 30,80 36,17 13,41 
17 Chrom 0,0072 0,0022 0,0041 0,0022 12,858 3,958 7,342 3,870 
18 Mangan 0,0588 0,0565 0,0412 0,0346 105,30 101,18 73,78 61,88 
19 Jon wodorowy 0,0645 0,0987 0,1584 0,0366 115,51 176,75 283,66 65,62 

20 
Wysokości opadów 

w mm. 
820,9 783,1 920,8 688,4     

 

Tabela 3.18.  Roczne obci¹¿enie powierzchniowe obszaru województwa podkarpackiego zanieczyszczeniami
wniesionymi przez opady atmosferyczne w latach 1999–2002



58 POWIETRZE

Wykres 3.14. Tendencje zmian w rocznym obci¹¿eniu powierzchniowym zanieczyszczeniami wniesionymi
przez opady atmosferyczne w latach 1999–2002 na terenie woj. podkarpackiego
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WyraŸne zró¿nicowanie pomiêdzy najwy¿szy-
mi i najni¿szymi miesiêcznymi ³adunkami substan-
cji wynika z decyduj¹cego wp³ywu iloœci wody
opadowej na wielkoœæ ³adunku docieraj¹cego do

pod³o¿a. W miesi¹cach o ma³ej iloœci opadów
wnoszone ³adunki by³y znacz¹co mniejsze ni¿
w miesi¹cach o du¿ej sumie opadów atmosferycz-
nych.

Wykres 3.14.  Tendencje zmian w rocznym obci¹¿eniu powierzchniowym zanieczyszczeniami wniesionymi
przez opady atmosferyczne w latach 1999–2002 na terenie woj. podkarpackiego – c.d.



60 POWIETRZE

Mapa 3.19. Przestrzenny rozk³ad rocznych ³adunków jednostkowych zanieczyszczeñ wniesionych przez opady
atmosferyczne w 2002 roku na obszar poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego
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Mapa 3.19. Przestrzenny rozk³ad rocznych ³adunków jednostkowych zanieczyszczeñ wniesionych przez opady
atmosferyczne w 2002 roku na obszar poszczególnych powiatów województwa – c.d.
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Najwiêkszym ³adunkiem badanych substancji
w województwie podkarpackim zosta³ obci¹¿ony po-
wiat dêbicki, z najwy¿szymi w porównaniu do ob-
ci¹¿enia pozosta³ych powiatów ³adunkami chlorków,
azotu amonowego, fosforu ogólnego i potasu.

Najmniejsze obci¹¿enie powierzchniowe wyst¹-
pi³o w powiecie ni¿añskim, gdzie odnotowano naj-
ni¿sze w stosunku do pozosta³ych powiatów obci¹-
¿enie ³adunkami chlorków, azotynów i azotanów,
azotu amonowego, azotu ogólnego i jonów wodoro-
wych.

Roczny ³adunek jednostkowy badanych substan-
cji zdeponowany na obszarze województwa podkar-
packiego by³ mniejszy, ni¿ œredni dla ca³ego obsza-
ru Polski.

Ocena wyników czteroletnich badañ monitorin-
gowych chemizmu opadów atmosferycznych i de-
pozycji zanieczyszczeñ do pod³o¿a prowadzonych
w latach 1999–2002 wykaza³a, ¿e depozycja roczna
analizowanych substancji wprowadzanych wraz
 z opadami na obszar województwa podkarpackie-
go dla wiêkszoœci sk³adników charakteryzowa³a siê
zmianami spadkowymi, a ca³kowite roczne obci¹-
¿enie powierzchniowe obszaru województwa w 2002
roku ³adunkiem badanych substancji deponowanych
z atmosfery zmala³o w porównaniu do lat poprzed-
nich o 27,2% przy ni¿szej œredniorocznej wysoko-
œci opadów o 18,2%.

Wniesiony wraz z opadami w 2002 roku ³adu-
nek siarczanów, w porównaniu do œredniej z lat 1999-
2002, zmala³ o 32,5%, ³adunek chlorków o 12,3%,
azotynów i azotanów o 34,8%, azotu amonowego
o 20,9% azotu ogólnego o 26,3%, fosforu ogólnego
o 55,3%, sodu o 28,4%, potasu o 18,5%, wapnia
o 19,6%, magnezu o 28,5%, metali ciê¿kich – œred-
nio o 38,4% oraz jonów wodorowych o prawie 66%.

Depozycja zanieczyszczeñ atmosferycznych
badanych na terenie województwa podkarpackiego,
pomimo obserwowanych tendencji malej¹cych wie-
lu sk³adników w wieloleciu 1999–2002, nadal jest
znacz¹cym obci¹¿eniem, szczególnie w przypadku
kwasotwórczych zwi¹zków siarki i azotu (kwaœne
deszcze), zwi¹zków biogennych oraz metali ciê¿-
kich.

6. Wnioski

- Podstawowe zanieczyszczenia objête programem
badañ w roku 2003, tj. dwutlenek siarki, dwutle-
nek azotu, tlenek wêgla, benzen, o³ów oraz ozon
(w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium
ochrony roœlin) osi¹ga³y w 2003 roku na terenie
województwa podkarpackiego niskie wartoœci stê-

¿eñ, nie przekraczaj¹ce obowi¹zuj¹cych wartoœci
dopuszczalnych. Pozwoli³o to na zakwalifikowa-
nie wszystkich stref województwa podkarpackie-
go po wzglêdem zanieczyszczenia powietrza tymi
substancjami do klasy A.

- Badania powietrza atmosferycznego prowadzone
w 2003 roku na terenie województwa podkarpac-
kiego, podobnie jak w roku poprzednim dowio-
d³y, ¿e najwiêkszy problem spoœród wszystkich
zanieczyszczeñ, które objêto pomiarami, stanowi
py³ zawieszony PM10 mierzony w kryterium
ochrony zdrowia. Stê¿enia tego zanieczyszcze-
nia przekracza³y wartoœci dopuszczalne, co by³o
podstaw¹ do zakwalifikowania strefy miasto Rze-
szów do klasy B/C oraz strefy miasto Przemyœl
do klasy C.

- Zakwalifikowanie strefy miasto Przemyœl do kla-
sy C wynika z jednoznacznego przypisania tej
strefy do klasy wymagaj¹cej sporz¹dzenia napraw-
czego Programu Ochrony Powietrza ze wzglêdu
na bardzo wysokie przekroczenia stê¿eñ dopusz-
czalnych py³u PM10, stwierdzone na podstawie
pomiarów ci¹g³ych, wykonywanych
w roku 2003 na stacji administrowanej przez
WIOŒ przy pl. Dominikañskim.

- Klasyfikacja, wed³ug której strefê miasto Rzeszów
zaliczono do klasy B/C w wyniku stwierdzonych
w tej strefie przekroczeñ wartoœci dopuszczalnej
zanieczyszczenia py³em zawieszonym PM10 po-
wiêkszonej o margines tolerancji, wskazuje, ¿e
konieczne jest w tej strefie precyzyjne okreœlenie
obszarów przekroczeñ wartoœci dopuszczalnych
oraz przeprowadzenie dodatkowych badañ w celu
potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) dzia-
³añ na rzecz poprawy jakoœci powietrza, w tym
tak¿e opracowania Programu Ochrony Powietrza.

- Na terenie parków narodowych po³o¿onych
w obrêbie województwa, a tak¿e na obszarach
ochrony uzdrowiskowej, dla których obowi¹zuj¹
odrêbne normy dla danej substancji, nie stwier-
dzono ¿adnych przekroczeñ wartoœci dopuszczal-
nych stê¿eñ zanieczyszczeñ objêtych programem
monitoringu w roku 2003.

- W dziedzinie oceny jakoœci powietrza, w ramach
przygotowania Polski do wejœcia do Unii Euro-
pejskiej zosta³ ju¿ praktycznie zakoñczony etap
przygotowawczy, to jest transpozycja dyrektyw
do polskiego systemu prawnego. W znacznej czê-
œci zosta³ ju¿ tak¿e zrealizowany etap wdro¿e-
niowy: wykonana zosta³a ocena wstêpna i pierw-
sza ocena roczna jakoœci powietrza na poziomie
województw. Wyniki pierwszej oceny rocznej sta-
nowi¹ podstawê do ustalenia i przyjêcia do reali-
zacji programów pomiarowych dla wszystkich
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stref i aglomeracji na terenie województwa. Mo-
dernizacja sieci monitoringowej jakoœci powie-
trza pod k¹tem przystosowania do przepisów unij-
nych i obowi¹zuj¹cych przepisów prawa polskie-
go jest realizowana w ramach projektu PHARE
2001 PL 01.05.06. Systemy oceny jakoœci powie-
trza – faza II. Beneficjentem projektu jest G³ów-
ny Inspektorat Ochrony Œrodowiska oraz 8 Wo-
jewódzkich Inspektoratów Ochrony Œrodowiska,
w tym WIOŒ w Rzeszowie.

- Ocena wyników czteroletnich badañ monitorin-
gowych chemizmu opadów atmosferycznych
i depozycji zanieczyszczeñ do pod³o¿a prowadzo-
nych w latach 1999–2002 na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego wykaza³a, ¿e depozycja rocz-
na analizowanych substancji wprowadzanych
wraz z opadami na obszar województwa dla wiêk-
szoœci sk³adników charakteryzowa³a siê zmiana-
mi spadkowymi. Pomimo tendencji malej¹cych
wystêpowania wielu sk³adników, depozycja za-
nieczyszczeñ atmosferycznych nadal jest znacz¹-
cym obci¹¿eniem, szczególnie w przypadku kwa-
sotwórczych zwi¹zków siarki i azotu, zwi¹zków
biogennych oraz metali ciê¿kich.

Dalsze dzia³ania wynikaj¹ce z klasyfikacji stref do-
konanej w 2003 roku, to:
- Dalszy monitoring powietrza w zakresie badanych

zanieczyszczeñ oparty na pomiarach automatycz-

nych, manualnych oraz pomiarach wskaŸniko-
wych i obiektywnym szacowaniu czy matema-
tycznym modelowaniu z wykorzystaniem danych
emisyjnych z terenu województwa.

- Uruchomienie na terenie Rzeszowa w roku 2004
automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczenia
powietrza, z której wyniki umo¿liwi¹ w przysz³o-
œci bardziej precyzyjne potwierdzenie klasyfika-
cji w ocenie bie¿¹cej z zakresu zanieczyszczenia
powietrza.

- Opracowanie naprawczego Programu Ochrony
Powietrza dla strefy miasto Przemyœl. Strefa ta
na podstawie wyników pomiarów py³u PM10 uzy-
skanych za rok 2003 zakwalifikowana zosta³a do
klasy C.

- Przeprowadzenie dodatkowych badañ w strefie
miasto Rzeszów, obejmuj¹cych kolejny rok,
w celu potwierdzenia lub wyeliminowania decy-
zji o zaliczeniu tej strefy do klasy C, tj. potrzeby
dalszych dzia³añ na rzecz poprawy jakoœci po-
wietrza (opracowania nPOP).

- Dalsza modernizacja stacji pomiarowych, w celu
wdro¿enia metodyk referencyjnych pomiarów
zanieczyszczeñ powietrza.


