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Monitoring powietrza atmosferycznego

Celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w
powietrzu.
Zgodnie z art. 24 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska działalność państwowego
monitoringu środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 88. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska oceny jakości powietrza i
obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.
Zgodnie z art. 89. ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony
środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, sporządza roczne oceny
jakości powietrza w województwie.

Strefy jakości powietrza w województwie podkarpackim

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje
się
oceny
jakości
powietrza.
strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców
większej niż 250 tysięcy;
 miasto o liczbie mieszkańców powyżej
100 tysięcy;
 pozostały obszar województwa,
niewchodzący w skład miast powyżej
100 tysięcy mieszkańców
oraz aglomeracji.
strefa miasto Rzeszów
(miasto o liczbie mieszkańców
powyżej 100 tysięcy)

strefa podkarpacka
(pozostała część województwa)

Zakres monitoringu powietrza atmosferycznego

ochrona zdrowia

substancje gazowe:
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
benzen
ozon
tlenek węgla

ochrona roślin

pyły:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5

zanieczyszczenia w pyle PM10:
metale: arsen, kadm, nikiel, ołów
benzo(a)piren

dwutlenek
siarki

tlenki
azotu

ozon

Lokalizacja stacji monitoringu powietrza atmosferycznego
w województwie podkarpackim w 2013 r.

Na
terenie
województwa
podkarpackiego w 2013 r.
funkcjonowało
10
stacji
monitoringu powietrza.
Dziewięć stacji zlokalizowanych
było w miastach.
Jedno stanowisko pomiarowe
funkcjonowało
na
terenie
Magurskiego Parku Narodowego
w miejscowości Żydowskie.

Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki w powietrzu
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla dwutlenku siarki.
Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki w województwie były niskie i nie przekroczyły
13 mg/m3.
W powiecie krośnieńskim i w mieście Krosno stężenia SO2 nie przekroczyły 10 mg/m3.

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu w powietrzu
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla dwutlenku azotu.
Stężenia
średnioroczne
dwutlenku
azotu
w
województwie
nie
przekroczyły
70 % normy. Najwyższe stężania występowały wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych w miastach.
W powiecie krośnieńskim stężenia średnioroczne
W Krośnie najwyższe stężenie NO2 stanowiło 50 % normy.

NO2

nie

przekroczyły

20

%

normy;

Stężenia średnioroczne benzenu w powietrzu
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej obowiązującej dla benzenu (5 mg/m3).
Stężenia średnioroczne benzenu w województwie nie przekroczyły 34 % normy.
W powiecie krośnieńskim stężenia średnioroczne benzenu nie przekroczyły 20 % normy;

Stężenia średnioroczne arsenu w pyle PM10
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla arsenu wartości docelowej (6 ng/m3).
Stężenia średnioroczne arsenu w województwie nie przekroczyły 75 % poziomu docelowego.
W powiecie krośnieńskim stężenia średnioroczne arsenu nie przekroczyły 25 % poziomu docelowego;
W Krośnie najwyższe stężenie arsenu stanowiło 42 % poziomu docelowego.

Stężenia średnioroczne kadmu w pyle PM10
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla kadmu wartości docelowej (5 ng/m3).
Stężenia średnioroczne kadmu w województwie nie przekroczyły 34 % poziomu docelowego.
W powiecie krośnieńskim stężenia średnioroczne kadmu nie przekroczyły 10 % poziomu docelowego;
W Krośnie najwyższe stężenie kadmu stanowiło 22 % poziomu docelowego.

Stężenia średnioroczne niklu w pyle PM10
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla niklu wartości docelowej (20 ng/m3).
Stężenia średnioroczne niklu w województwie nie przekroczyły 53 % poziomu docelowego.
W powiecie krośnieńskim stężenia średnioroczne niklu nie przekroczyły 10 % poziomu docelowego;
W Krośnie najwyższe stężenie niklu stanowiło 35 % poziomu docelowego.

Stężenia średnioroczne ołowiu w pyle PM10
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla ołowiu wartości dopuszczalnej (0,5 mg/m3).
Stężenia średnioroczne ołowiu w województwie nie przekroczyły 6 % normy.
W powiecie krośnieńskim stężenia średnioroczne ołowiu nie przekroczyły 1,5 % poziomu
dopuszczalnego; W Krośnie najwyższe stężenie ołowiu stanowiło 4 % poziomu dopuszczalnego.

Stężenia pyłu zawieszony PM10 w powietrzu
w 2013 r
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Pył zawieszony PM10 osiągał w województwie wysokie wartości stężeń.

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych (oprócz Sanoka i Tarnobrzega) wystąpiła ponadnormatywna
liczna przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego (powyżej 35), ustalonego dla pyłu PM10 na
poziomie 50 mg/m3.
Najwięcej przekroczeń odnotowano w Przemyślu i Mielcu.

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w powietrzu
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Obszary przekroczeń w województwie w zakresie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu
PM10 (40 mg/m3) w 2013 r. objęły swoim zasięgiem 53,9 km2 (0,3 % województwa podkarpackiego).
Na obszarze powiatu krośnieńskiego nie wystąpiły obszary przekroczeń; Przekroczenia wystąpiły w
centralnej części Krosna i objęły swoim zasięgiem 10,4 km2 (24 % miasta).

Stężenia dobowe pyłu PM10 w powietrzu
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Obszary przekroczeń w województwie w zakresie dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10
(50 mg/m3) objęły swoim zasięgiem 881,9 km2 (4,9 % województwa podkarpackiego).
W powiecie krośnieńskim obszary przekroczeń objęły około 99 km2 (11 % powiatu); W Krośnie
przekroczenia objęły prawie cały obszar miasta.

Stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu
w 2013 r.
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Ponadnormatywne stężenie pyłu PM2.5 wystąpiło na stacjach pomiarowych w Krośnie i w
Nisku.

Stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 w powietrzu
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Obszary przekroczeń w województwie w zakresie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu
PM2.5 (25 mg/m3) objęły swoim zasięgiem 101,3 km2 (0,6 % województwa podkarpackiego).
Na obszarze powiatu krośnieńskiego nie wystąpiły obszary przekroczeń; Przekroczenia wystąpiły w
centralnej części Krosna i objęły swoim zasięgiem 17,8 km2 (40 % miasta).

Stężenia benzo(a)piren w pyle PM10
w 2013 r.
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Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 przekroczyły wartość docelową
we wszystkich punktach pomiarowych.
Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu stanowiły 230-520 % wartości docelowej.

Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu odnotowano w Mielcu.

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10
w 2013 r.

powiat
krośnieński

Obszary przekroczeń w województwie w zakresie docelowego stężenia średniorocznego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (1 ng/m3) objęły swoim zasięgiem 6 445,5 km2 (36 % województwa
podkarpackiego).
W powiecie krośnieńskim obszary przekroczeń objęły około 412 km2 (44 % powiatu);
W Krośnie przekroczenia objęły cały obszar miasta.

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim
za rok 2013
KLASA A:

KLASA C:

dla strefy miasto Rzeszów i strefy
podkarpackiej w zakresie:

dla strefy miasto Rzeszów i strefy
podkarpackiej w zakresie:

-

dwutlenku siarki,

-

pyłu PM10,

-

dwutlenku azotu,

-

pyłu PM2.5,

-

tlenku węgla,

-

benzo(a)pirenu

-

benzenu,

-

ozonu,

-

arsenu,

-

kadmu,

-

niklu,

-

ołowiu.

Strona internetowa WIOŚ Rzeszów

www.wios.rzeszow.pl
Na stronie dostępne są:
 Wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza
 Oceny jakości powietrza za lata 2001-2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

