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1. Wstęp
Pył zawieszony jest mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych. Znajdują się w nim
przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu i amoniak. Pył zawieszony może także zawierać substancje
toksyczne,

takie

jak

metale

ciężkie

i

wielopierścieniowe

węglowodory

aromatyczne.

W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Frakcje
poniżej 10 mikrometrów są szczególnie niebezpieczne dla człowieka, gdyż przedostając się do płuc i
oskrzeli mogą wywoływać choroby. W skład frakcji PM10 wchodzi frakcja o średnicy ziaren poniżej 2.5
mikrometrów, która według najnowszych raportów WHO jest najgroźniejsza dla naszego zdrowia. Cząstki
pyłu PM2.5 są tak drobne, że przenikają z układu oddechowego bezpośrednio do krwi. To właśnie one są
współodpowiedzialne za astmę, alergie, zawały serca i przedwczesne zgony.
Pył drobny powstaje m.in. w procesach energetycznego spalania, spalania paliw w silnikach
samochodowych, w wyniku pożarów lasów oraz w niektórych procesach przemysłowych, ale jego
głównym źródłem jest spalanie paliw zaspokajających cieplne i energetyczne potrzeby ludności.
Ze względu na swą niewielką masę, cząstki pyłu drobnego mogą być transportowane w górnych
warstwach atmosfery na dalekie odległości, przekraczając granice państw i kontynentów. Badania
wykazują, iż w warstwie atmosfery nad Europą znajdują się cząstki pyłu pochodzącego nawet z erozji
gleb w Afryce. Często nad "czyste" obszary napływa pył zawieszony z terenów emitujących intensywne
zanieczyszczenia.
Zagadnienie jakości powietrza jest poważnym problemem dla wielu państw członkowskich Unii
Europejskiej. Nieustannie prace na rzecz poprawy jakości powietrza trwają od początku lat 70. W tym
czasie zostało wydanych wiele aktów prawnych w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza.
Zdobywane doświadczenia, między innymi w związku z wynikami najnowszych osiągnięć naukowych,
dotyczące

negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia ludzi i środowisko,

powoduje ciągłą potrzebę weryfikacji dotychczasowych aktów prawnych, bądź też w uzasadnionych
przypadkach konieczność zastępowania ich nowymi.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz. UE L 152)[1] zwana dalej dyrektywą CAFE ma na celu istotne
zweryfikowanie i konsolidację w jednym akcie prawnym istniejących przepisów legislacyjnych w
zakresie jakości powietrza atmosferycznego tj. dyrektywy ramowej, trzech dyrektyw pochodnych.
Dyrektywa CAFE[1] rozszerza obowiązki monitorowania jakości powietrza na obszarze Unii
Europejskiej, wykonywania ocen rocznych i sprawozdawania o wynikach badań do Komisji Europejskiej
o pył PM2.5.
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Zgodnie z dyrektywą CAFE[1] Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązany jest do
opracowania systemu pomiarów i ocen rocznych zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5.
Wstępna ocena zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 ma na celu określenie potrzeb
pomiarowych w zakresie pyłu PM2.5. Na jej podstawie określone zostaną obszary priorytetowe dla
monitorowania zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym na obszarze poszczególnych województw.
Pozwoli to również na oszacowanie potrzeb sprzętowych i środków finansowych na zakup aparatury,
rocznego utrzymania punktów pomiarowych i kosztów wykonywania badań.
Wstępna ocena zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w województwie podkarpackim
opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń pyłu PM10 w powietrzu,
wykonanych w latach 2004-2008. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza,
zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, działających w ramach Państwowego
monitoringu środowiska (PMŚ). W ocenie wykorzystano także dostępne dane dotyczące emisji
zanieczyszczeń pyłowych w regionie. Oparto się również na dostępnych opracowaniach dotyczących
zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym na obszarze Polski, w tym województwa podkarpackiego.
Struktura opracowania jest następująca. W rozdziale 2 przedstawiono wymagania dyrektywy
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy[1] w celu zaprojektowania
sieci pomiarowej w zakresie pyłu PM2.5. Rozdział 3 zawiera informacje o podziale województwa
podkarpackiego na strefy, w których prowadzony będzie monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM2.5 i które podlegać będą ocenom rocznym. W rozdziale 4 przedstawiono krótką informację dotyczącą
emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w województwie podkarpackim . W rozdziale 5 zestawiono
dostępne informacje o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM2.5 w Polsce z uwzględnieniem
województwa podkarpackiego. Rozdział 6 zawiera informację o stanowiskach pomiarowych pyłu
uwzględnionych we wstępnej ocenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w regionie. Rozdział 7
zawiera omówienie wyników poziomów stężeń pyłu PM2.5 w latach 2004-2008, informację na temat
dotrzymania progów szacowania na obszarze województwa podkarpackiego oraz wyniki klasyfikacji stref.
Rozdział 8 zawiera propozycję lokalizacji stanowisk pyłu PM2.5 w województwie podkarpackim na
potrzeby ocen rocznych. W 9 rozdziale zestawiono tabele, wymagane przy sporządzaniu oceny wstępnej
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ostatni, 10 rozdział zawiera spis literatury,
wykorzystanej w opracowaniu oraz wykaz tabel i rycin zamieszczonych w pracy.
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2. System oceny jakości powietrza w zakresie pyłu PM2.5 według
wymagań Dyrektywy 2008/50/WE
Dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (dyrektywa CAFE)[1] rozszerza obowiązek oceny jakości powietrza w państwach
członkowskich o pył zawieszony PM2.5. Wprowadza ona dwie wartości kryterialne stężenia pyłu:
1. poziom docelowy – 25 μg/m3 – termin osiągnięcia 1 stycznia 2010 roku;
2. poziom dopuszczalny - 25 μg/m3 – termin osiągnięcia 1 stycznia 2015 roku.
Opracowana ocena wstępna ma na celeu zaplanowanie metod, jakimi będą dokonywane roczne
oceny jakości powietrza w odniesieniu do pyłu PM2.5 oraz określenie potrzeb w zakresie prowadzenia
pomiarów stężenia tego zanieczyszczenia w województwie podkarpackim.
Wynikiem dokonanej oceny wstępnej jest:
1. Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów stosowanych w ocenie wstępnej (progów oszacowania) pod
kątem zaplanowania systemu ocen rocznych. Klasyfikacja stref stanowi punkt wyjścia do określenia
potrzeb w zakresie systemu ocen rocznych dla pyłu PM2.5, zgodnie z wymaganiami dyrektywy
CAFE[1]. Podstawę klasyfikacji stanowią stężenia pyłu w rejonach o najwyższych poziomach na
terenie danej strefy. Na podstawie dokonanej klasyfikacji określone zostały wymagania dotyczące
systemów ocen rocznych w województwie :
a. metody oceny stężenia pyłu PM2.5 określone dla systemu rocznych ocen jakości powietrza,
b. minimalna liczba stanowisk pomiarów stężenia pyłu PM2.5 na terenie stref.
Klasyfikacja stref w ramach oceny wstępnej aktualizowana będzie co najmniej raz na pięć lat. W
przypadku istotnych zmian stężenia zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu PM2.5, wynikających np. z
działań podejmowanych na rzecz ograniczenia emisji, weryfikacja może być prowadzona częściej.
2. Wstępne wskazanie obszarów potencjalnego przekraczania poziomu docelowego/dopuszczalnego
pyłu PM2,5. Z punktu widzenia zaplanowania sieci monitoringu, pozwoliło to na:
a. wskazanie potencjalnych obszarów lokalizacji stanowisk pomiarowych pyłu (z zachowaniem
zasady, że największą uwagę należy skupić na obszarach zamieszkałych, potencjalnie najbardziej
narażonych na oddziaływanie pyłu PM2.5),
b. określenie potrzeb finansowych związanych z utworzeniem określonej (minimalnej) liczby
stanowisk pomiarowych.
3. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń pyłu PM2.5 na obszarze strefy.
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Na podstawie oceny wstępnej jakości powietrza określa się wymagane metody ocen rocznych
jakości powietrza dla pyłu PM2.5 oraz liczbę i lokalizację stanowisk pomiarowych w poszczególnych
strefach i aglomeracjach. Kryteriami pozwalającymi na powiązanie systemów oceny z poziomem
zanieczyszczenia powietrza pyłem są dolny i górny próg oszacowania. Górny i dolny próg oszacowania
stanowią określoną, wyrażoną w procentach, część poziomu dopuszczalnego (tabele 2.1).
Tabela 2.1
Górne i dolne progi szacowania dla pyłu PM2.5
(źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5”)
Poziom
docelowy/dopuszczalny
Górny próg oszacowania
Dolny próg oszacowania

Średnie roczne stężenie PM2.5
70% poziomu dopuszczalnego
50% poziomu dopuszczalnego

25 μg/m3

17 μg/m3
12 μg/m3

Przekroczenia górnego i dolnego progu oszacowania określane są na podstawie stężeń w ciągu
poprzednich pięciu lat. Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeżeli został przekroczony
przynajmniej w ciągu trzech odrębnych lat w okresie poprzednich pięciu lat.
System ocen rocznych dla pyłu PM2.5 w województwie przygotowany na podstawie wyników
oceny wstępnej będzie wykorzystywać metody wynikające z odniesienia poziomu stężenia pyłu PM2.5
do wartości kryterialnych (Tabela 2.2).
Taela 2.2
Klasyfikacja aglomeracji i stref na potrzeby ocen rocznych jakości powietrza dla pyłu PM2.5
(źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5”)
Najwyższe stężenia
zanieczyszczenia w
aglomeracji/strefie

Klasa aglomeracji/strefy

Wymagania dotyczące metod ocen rocznych

Powyżej poziomu
dopuszczalnego

3b

Obowiązek lub priorytet prowadzenia pomiarów stałych na
obszarach przekroczeń poziomu dopuszczalnego w strefie

Powyżej górnego progu
oszacowania

3a

Pomiędzy górnym i dolnym
progiem oszacowania

2

Poniżej dolnego progu
oszacowania

1

Pomiary stałe, wysokiej jakości. Wyniki pomiarów mogą
być uzupełniane technikami modelowania lub pomiarami
wskaźnikowymi w celu zapewnienia odpowiedniej
informacji na temat przestrzennego rozkładu stężen PM2.5
w powietrzu.
Pomiary (obowiązkowo) stałe mogą być kombinowane z
pomiarami wskaźnikowymi lub technikami modelowania,
lub obiektywnego szacowania.
Wystarczajace sa techniki modelowania lub obiektywnego
szacowania

Najwyższe wymagania stawiane są systemowi monitoringu w aglomeracjach i strefach klasy 3b, w
których stężenia pyłu PM2.5 przekraczają poziom docelowy/dopuszczalny, określony na poziomie
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25μg/m3. Obowiązkowe lub priorytetowe pomiary powinny być realizowane na stałych stanowiskach i
powinny być wysokiej jakości.
Wysokie wymagania stawiane są również systemowi monitoringu w aglomeracjach i strefach klasy
3a, w których stężenia pyłu PM2.5 przekraczają górny próg oszacowania - 17μg/m3. Obowiązkowe
pomiary powinny być realizowane na stałych stanowiskach i powinny być wysokiej jakości. Wyniki tych
pomiarów mogą być uzupełniane wynikami modelowania rozkładów stężeń w strefie lub pomiarami
wskaźnikowymi.
Jeżeli stężenie pyłu PM2.5

w aglomeracji lub strefie, wyznaczone na podstawie dostępnych

danych, mieści się między górnym progiem oszacowania a dolnym progiem oszacowania - 12μg/m3 w
aglomeracjach i strefach muszą być prowadzone pomiary ale mogą być mniej intensywne niż w strefach o
klasie 3. Oznacza to, że pomiary wysokiej jakości można uzupełniać pomiarami wskaźnikowymi, a także
wspierać je wynikami modelowania rozkładów stężeń PM2.5 oraz metodami obiektywnego szacowania.
Najniższe wymagania dotyczą systemu monitoringu w aglomeracjach i strefach, w których stężenia
pyłu PM2.5 w powietrzu, określone na podstawie dostępnych danych, mieszczą się poniżej dolnego progu
oszacowania. W takich przypadkach pomiary nie muszą być prowadzone, a dla ocen rocznych jakości
powietrza wystarczą wyniki modelowania rozkładów stężeń pyłu lub metody obiektywnego szacowania.
Dyrektywa określa minimalną liczbę stanowisk do pomiarów stałych pyłu PM2.5 w celu oceny
zgodności z poziomem docelowym/dopuszczalnym w strefach i aglomeracjach, w których stały pomiar
stanowi jedyne źródło informacji. Liczba stanowisk zależy od klasy aglomeracji/strefy oraz od liczby
mieszkańców w aglomeracji/strefie (tabela 2.3).
Tabela 2.3
Minimalna liczba stanowisk pomiarowych do pomiarów stałych pyłu zawieszonego w celu oceny zgodności z
poziomami dopuszczalnymi w strefach i aglomeracjach, w których stały pomiar stanowi jedyne źródło informacji.
(źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5”)
Liczba
mieszkańców
aglomeracji lub
strefy
(w tys.)
0-249
250-499
500-749
750-999
1000-1499
1500-1999
2000-2749
2750-3749
3750-4749
4750-5999
>=6000

Jeżeli maksymalne stężenia
przekraczają górny próg
szacowania
Suma stanowisk
dla PM10 i PM2.5
2
3
3
4
6
7
8
10
11
13
15
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Jeżeli maksymalne stężenia
znajdują się między górnym
i dolnym progiem
szacowania
Suma stanowisk
dla PM10 i PM2.5
1
2
2
2
3
3
4
4
6
6
7

3.

Układ stref w województwie podkarpackim
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5

dla

oceny

Ocena wstępna zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 wykonywana jest w strefach. Dla oceny
wstępnej, a następnie ocen rocznych w zakresie pyłu PM2.5 zmianie uległa definicja strefy. Strefy
stanowić będą aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz
pozostałe części województw.
Zgodnie z tą definicją na obszarze województwa podkarpackiego wydzielone zostały dwie strefy.
Informacje o strefach zestawione zostały w tabeli 3.1.
Tabela 3.1
Podział województwa podkarpackiego na strefy w zakresie oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5
(źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5”, dane GUS)
Nazwa strefy
miasto Rzeszów
podkarpacka

Kod strefy
PL1801
PL1802

Powierzchnia [km2]
97,56
17 748,1

Liczba ludności [tys.]
166 454
1 930 884

Mapa 3.1. Podział woj. podkarpackiego na strefy w zakresie oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5
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4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w województwie podkarpackim
Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza atmosferycznego, przez podmioty korzystające ze
środowiska na obszarze województwa podkarpackiego, wyniosła w 2008 roku 2311 Mg.
Największe ilości zanieczyszczeń wprowadzone zostały do powietrza atmosferycznego z obszaru
powiatów: mieleckiego, stalowowolskiego i miasta Rzeszów. Na wykresie 4.1 przedstawiono ilości
zanieczyszczeń pyłowych wyemitowanych w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego.
1000
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400
200
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0

Ryc. 4.1 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2008 roku w województwie podkarpackim w podziale na powiaty
(źródło: dane GUS)

Na jakość powietrza atmosferycznego na obszarze województwa podkarpackiego, w znacznym
stopniu wpływa emisja pyłów pochodząca ze spalania paliw. W 2008 roku ze spalania paliw do powietrza
wprowadzonych zostało ponad 94% pyłów.
ze spalania paliw
węglowo-grafitowe
krzemowe
cementowo-wapienne i z materiałów ogniotrwałych
z nawozów sztucznych
niezorganizowana
0,7%

0,1%

94,5%
3,3%
0,2% 1,2%

Ryc. 4.2 Procentowy udział rodzajów pyłów w emisji wojewódzkiej w 2008 roku (źródło: dane GUS)

8

Emisja zanieczyszczeń pyłowych w województwie podkarpackim z zakładów szczególnie
uciążliwych dla czystości powietrza w regionie w 2008 roku stanowiła ponad 90% emisji w regionie. Na
tle emisji krajowej pyły wprowadzone do atmosfery z zakładów uciążliwych na Podkarpaciu stanowiły
niecałe 3%. Zanieczyszczenia pyłowe powstają głównie w procesach energetycznego spalania paliw. Na
wykresie 4.3 przedstawiono emisję pyłów z zakładów uciążliwych w regionie za okres 2000-2008.
ogółem

ze spalania paliw

2003

2004

5
4,5
4

tys. Mg/rok

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

rok
Ryc. 4.3 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2000-2007 (źródło: dane GUS)

Szczególnie od 2005 roku w województwie podkarpackim utrzymuje się spadkowy trend emisji
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych. Jest to związane głównie z inwestycjami,
wykonanymi przez te podmioty, mającymi na celu ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń do
powietrza.
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Mapa. 4.1 Rozmieszczenie dużych źródeł emisji pyłów w województwie podkarpackim

Znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w regionie jest indywidualne
ogrzewanie mieszkań. Najczęściej stosowanym paliwem jest w tym przypadku węgiel kamienny, a
niejednokrotnie w domowych paleniskach spalane są różnego rodzaju odpady. Powoduje to emisję do
powietrza groźnych dla zdrowia substancji. Emisja zanieczyszczeń pochodząca z lokalnych kotłowni i
gospodarstw indywidualnych stanowi problem w szczególności na terenach wiejskich, jak również na
obszarach miast z intensywną zabudową jednorodzinną.
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5.

Dostępne
informacje
o
zanieczyszczeniu
atmosferycznego pyłem PM2.5 w Polsce

powietrza

Analiza zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym (PM10 i PM2.5) wykonana została przez
Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Praca miała na celu oszacowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem drobnym w
Polsce dla roku bazowego 2005 oraz wykonanie prognozy jakości powietrza na lata 2010, 2015 i 2020.
Wyniki badań i prognoz zestawione zostały w „Opracowaniu prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem
drobnym w Polsce na lata 2010,2015,2020 wraz z analizą uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia
standardów dla pyłu określonych projektowaną dyrektywą w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i
czystszego powietrza dla Europy”.
Po dokonaniu oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w kraju dla roku bazowego 2005
prognozy zmian dla lat 2010, 2015 i 2020 opracowana została w dwóch scenariuszach: „Rozwoju kraju” i
„CAFE”.
Prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym, wykorzystujące założenia rozwoju kraju
oparto głównie na oficjalnych rządowych dokumentach, dotyczących rozwoju kraju do roku 2010, 2020 i
2030, opracowanych w latach 2001-2008. W analizie szczególną uwagę skoncentrowano na głównych
źródłach emisji pyłu i jego prekursorów:
1. procesach energetycznego spalania paliw (emitory energetyczne powyżej 100 m, emitory energetyczne
o wysokości 50-100 m, emitory energetyczne bytowo-komunalne poniżej 50 m, instalacje LCP),
2. emitorach technologicznych powyżej 100 m (przemysł hutniczy,

przemysł szklarski, przemysł

cementowy, przemysł budowlany, technologiczne źródła energii ze spalania węgla),
3. emitorach technologicznych poniżej 100 m,
4. emitorach liniowych (emisja ze środków transportu samochodowego).
W scenariuszu „CAFE” prognozę stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 i
PM2.5 dla lat 2010, 2015 oraz 2020 sporządzono w oparciu o opracowanie „Baseline Scenarios for the
Clean Air for Europe (CAFE) Programme”. Opracowanie podaje zmiany konsumpcji energii oraz zmiany
emisji w rozbiciu na paliwa oraz gałęzie gospodarki według kategoryzacji SNAP. Zakłada się, iż od
2005r. w ciągu najbliższych 15 lat zużycie energii wzrośnie z 3800 PJ do 4614 PJ. Równocześnie zmieni
się znacząco struktura paliw - spadnie udział paliw stałych, a nastąpi wzrost zużycia gazu oraz źródeł
odnawialnych. Natomiast nadal w produkcji energii węgiel kamienny będzie podstawowym nośnikiem.
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W pierwszym etapie analizy oszacowano wielkość napływu zanieczyszczeń pyłowych na obszar
Polski spoza jej granic. Wyliczenia przeprowadzono dla roku 2005. Pozwoliło to na określenie jak duży
udział w stężeniach zanieczyszczeń pyłowych notowanych na obszarze Polski ma transgraniczne
przemieszczanie tego zanieczyszczenia.
Na terenie Polski największy napływ pyłów o średnicy ziaren poniżej 10 μm stwierdzono w
województwach zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim, podkarpackim i lubelskim.
Na obszarze województwa podkarpackiego największy napływ zanieczyszczeń pyłowych
stwierdzony został w północno-wschodniej części regionu. W zakresie pyłu PM10 stanowi on 4-5,5
[μg/m3], natomiast dla pyłu PM2.5 najwyższy napływ na obszar województwa podkarpackiego określono
na poziomie 3,8-5,1 [μg/m3] Na rysunkach 5.1 i 5.2 przedstawiono wyniki obliczeń napływu pyłów
drobnych dla obszaru Polski.

Ryc. 5.1 Napływ PM10 [μg/m3] na obszar Polski w 2005 roku (źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.2 Napływ PM2.5 [μg/m3] na obszar Polski w 2005 roku (źródło: dane Ekometria)

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem drobnym wykonana dla roku
bazowego wykazała przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu PM10 na znacznych obszarach kraju.
Są to głównie tereny mocno zurbanizowane i uprzemysłowione. W województwie podkarpackim
przekroczenia dotyczą większych miast w regionie.
W zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10 przekroczenie dopuszczalnego stężenia
określonego na poziomie 40 μg/m3 zidentyfikowano w roku 2005 głównie na obszarze województwa
śląskiego. W województwie podkarpackim najwyższe stężenie średnioroczne pyłu PM10 określono w
przedziale 30-35 μg/m3.
Natomiast w zakresie stężeń średniodobowych, przekroczenia wartości 50 μg/m3 , w ilości
większej niż 35 razy w roku, zdiagnozowano na znacznych obszarach kraju. Największe obszary
przekroczeń dotyczą województw: łódzkiego, śląskiego i małopolskiego.
W województwie podkarpackim przekroczenia normy dobowej notowane są na obszarach miast
mocno zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Duże znaczenie w poziomach notowanych w regionie
stężeń pyłu ma emisja z sektora komunalno-bytowego.
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Ryc. 5.3 Średnioroczne stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2005 roku (źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.4 Średniodobowe stężenia pyłu PM10 24h - 36 maksimum [µg/m3] w Polsce w 2005 roku (źródło: dane
Ekometria)
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Wykonana prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w Polsce zarówno w scenariuszu
„Rozwoju kraju” jak i „CAFE” zakłada stopniową poprawę jakości powietrza w kraju. W zakresie stężeń
24-godzinnych prognoza na rok 2020 przewiduje przekroczenie ustalonego standardu tylko na terenie
województwa śląskiego. Przy czym w scenariuszu „CAFE” poprawa jakości powietrza następuje bardziej
intensywnie. Znaczne ograniczenie obszarów przekroczeń normy dobowej widoczne jest już w 2010 roku.
Na obszarze województwa podkarpackiego w obu scenariuszach ograniczenia imisji pyłu PM10
już w 2010 roku widoczna jest znaczna poprawa jakości powietrza. Prognoza „Rozwoju kraju” przewiduje
jedynie niewielki obszar regionu z wartościami stężeń 24-godzinnych wyższymi od 50 μg/m3 w północnozachodniej części województwa. Prognoza „CAFE” nie przewiduje w roku 2010 w województwie
podkarpackim obszarów przekroczeń normy średniodobowej. W 2020 roku najwyższe 36 maksimum
średniodobowe, decydujące o klasie strefy, przewidywane jest w województwie podkarpackim w
scenariuszu „Rozwoju kraju” w przedziale 35-40 μg/m3.

Ryc. 5.5 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 maksimum [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju” ] (źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.6 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 maksimum [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz
„CAFE” ] (źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.7 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.8 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz
„CAFE”] (źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.9 Prognoza stężeń średnoiodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.10 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz
„CAFE”] (źródło: dane Ekometria)

W zakresie stężeń średniorocznych w porównaniu z rokiem bazowym 2005 wykonane prognozy
przewidują znaczne obniżenie ich wartości w kraju. W roku 2020 na terenie województwa śląskiego na
bardzo niewielkim obszarze przewidywane jest przekroczenie wartości 40 μg/m3. W centralnej części
kraju przewidywany jest spadek stężenia średniorocznego pyłu PM10 o ponad 10 μg/m3.
W województwie podkarpackim w 2020 roku scenariusz „CAFE” przewiduje najwyższe stężenie
pyłu PM10 na poziomie 16-20 μg/m3. W porównaniu z rokiem 2005 na rok 2020 przewidywany jest
spadek najwyższego stężenia pyłu PM10 w regionie o około 15 μg/m3.
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Ryc. 5.11 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz „Rozwoju kraju”]
(źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.12 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10[µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz „CAFE”]
(źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.13 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz „Rozwoju kraju”]
(źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.14 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz „CAFE”]
(źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.15 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz „Rozwoju kraju”]
(źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.16 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz „CAFE”]
(źródło: dane Ekometria)

W zakresie pyłu PM2.5 największe obszary ze stężeniem średniorocznym przekraczającym
wartość 25 μg/m3 dla roku 2005 zdiagnozowano na obszarze województwa śląskiego i małopolskiego.
W województwie podkarpackim najwyższe stężenia pyłu PM2.5 w roku 2005 zawierały się w
przedziale 20-25 μg/m3 i notowane były północno-zachodniej oraz centralnej części regionu. Stężenia
niższe do 15 μg/m3 zdiagnozowane zostały w 2005 roku w południowej oraz wschodniej części
województwa.

Ryc. 5.17 Średnioroczne stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] w Polsce w 2005 roku (źródło: dane Ekometria)

Prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 wykonane na lata 2010, 2015 i 2020
przewidują sukcesywne obniżenie stężeń średniorocznych na obszarze Polski. W 2020 roku rejon kraju
gdzie przewidywane jest stężenie średnioroczne pyłu PM2.5 wyższe od 25 μg/m3 ogranicza się do małej
części województwa śląskiego.
W województwie podkarpackim w 2010 roku scenariusz „Rozwoju kraju” przewiduje znaczne
ograniczenie obszarów ze stężeniem średniorocznym w zakresie 20-25 μg/m3. W prognozie „CAFE”
wykonanej dla roku 2010 najwyższe stężenia pyłu PM2.5 w regionie mają się zawierać w przedziale 1520 μg/m3. W 2020 roku najwyższe stężenia średnioroczne w województwie podkarpackim mają się
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kształtować na poziomie 12,5-15 μg/m3. W porównaniu z rokiem 2005 w 2020r. przewidywany jest
spadek średniorocznego stężenia pyłu PM2.5 średnio o około 8 μg/m3.

Ryc. 5.18 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz „Rozwoju
kraju”] (źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.19 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2,5 [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz „CAFE”]
(źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.20 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 rok [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz „Rozwoju
kraju”] (źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.21 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 [µg/m3] w Polsce w2015 rok [scenariusz „CAFE”]
(źródło: dane Ekometria)

Ryc. 5.22 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5[µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz „Rozwoju kraju”]
(źródło: dane Ekometria)
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Ryc. 5.23 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5[µg/m3] w Polsce w 2020 rok [scenariusz „CAFE”]
(źródło: dane Ekometria)
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Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłem PM2.5 w roku 2005 wykonana została
również przez grupę ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,
Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Ośrodka Badań i
Kontroli Środowiska w Katowicach oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział w
Krakowie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska . Wyniki oceny zawarte zostały w
opracowaniu „Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem
składu chemicznego pyłu, w tym metali ciężkich i wwa. Raport końcowy.”.
Pierwszy etap pracy miał na celu dokonanie oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5
w Polsce na podstawie dostępnych wyników pomiarów pyłu PM2.5 ze stacji monitoringu powietrza.
W centralnej bazie danych JPOAT zgromadzono informacje o wynikach pomiarów stężeń pyłu PM2.5
w 2005 r. na 5 stanowiskach w Polsce zlokalizowanych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Słupsku i
Częstochowie.
Wartości stężeń średnich rocznych, wyznaczone na tych stacjach wynosiły od 20,3 μg/m3 w
Słupsku, do 40,2 μg/m3 w Krakowie. Na 3 z 5 stanowisk stężenia średnie roczne przekraczały wartość
25 µg/m3, tj. wartość docelową/dopuszczalną według Dyrektywy CAFE[1].

Ryc. 5.24 Stężenia średnie roczne pyłu PM2.5 w 2005 roku na stacjach PMŚ w Polsce (źródło: „Analiza stanu
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5.....”)

W drugim etapie pracy w latach 2007-2008 wytypowano trzy stacje pomiarowe, na których
prowadzone były pomiary zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym. Wybrane stacje zlokalizowane
były na obszarach o zróżnicowanym charakterze pola imisji pyłów:
1. tła regionalnego o niskiej antropopresji,
2. tła regionalnego o wysokiej antropopresji,
3. tła miejskiego.
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Za obszar o niskiej antropopresji uznano tereny północno-wschodniej części kraju. Na tym
obszarze za najlepszą lokalizację do badań uznano stację EMEP w Diablej Górze.
Za obszar o charakterystyce typowej dla warunków tła miejskiego uznano Wrocław,
charakteryzujący się zwartą zabudową i dużym natężeniem ruchu.
Jako obszary o wysokiej antropopresji do badań wytypowano stację w Dąbrowie Górniczej na
terenie Aglomeracji Górnośląskiej, szczególnie narażonej na oddziaływanie różnorodnej emisji o
charakterze przemysłowym – energetyka, hutnictwo, koksochemia, przemysł materiałów budowlanych
oraz na oddziaływanie emisji komunalnej i komunikacyjnej. Pomiary prowadzone były w okresie od
15 lipca 2007 roku do 14 kwietnia 2008 roku.
Średnie stężenia pyłu PM10 na stacji pomiarowej Diabla Góra, obszarze reprezentującym
warunki tła krajowego i obszarów o niskiej antropopresji, były na poziomie ok. 20 μg/m3 czyli ok.
50% średniorocznego stężenia dopuszczalnego. Stężenia w chłodnej porze roku były średnio ok. 30%
wyższe niż w sezonie letnim. Analiza rozkładu imisji oraz parametrów meteorologicznych wskazuje,
że stężenia pyłów w tym obszarze mogą być w znacznym stopniu związane z emisją naturalną (tereny
leśne, wtórna emisja z terenów rolniczych). Podobnych poziomów stężeń PM10 można oczekiwać w
całym pasie północno - wschodniej i wschodniej Polski, w obszarach oddalonych od dużych skupisk
ludności i dróg o dużym natężeniu ruchu.
Na stacji tła miejskiego zlokalizowanej we Wrocławiu zaobserwowana zmienność stężeń
PM10 oraz sezonowe i tygodniowe cykle zmian stężeń tego zanieczyszczenia mogą wskazywać na
istotny wpływ emisji komunikacyjnej w kształtowaniu pola stężeń pyłu. Natomiast wysoka korelacja
między stężeniem PM10 a temperaturą może wskazywać na dominującą rolę niskiej emisji w
kształtowaniu stężeń pyłu we Wrocławiu.
Poziom stężeń PM10 w Dąbrowie Górniczej przekraczał poziomy normatywne dla stężeń
długookresowych i przekraczał normatywną ilość przekroczeń poziomów dobowych. Wyniki badań
stężeń PM10 na tej stacji określają sytuację reprezentatywną dla obszarów o wysokiej antropopresji,
czego dowodził utrzymujący się przez cały okres badań wysoki poziom stężeń pyłu. Wpływ źródeł
przemysłowych uwidacznia się zarówno w przebiegu zmian stężeń dobowych. Na wpływ przemysłu
wskazuje też struktura zmian imisji w poszczególnych dniach tygodnia, z maksimum stężeń w
połowie tygodnia i wyraźnym spadkiem stężeń w dni wolne.
Badania stężeń PM2.5 w Dąbrowie Górniczej potwierdziły występowanie wysokich stężeń
PM2.5 w obszarze o wysokiej antropopresji. Średnie stężenia PM2.5 wyznaczone w okresie badań
przekraczały poziom docelowy/dopuszczalny. Wysokie stężenia dobowe utrzymywały się przez cały
okres badań, jednak w okresie zimowym widoczny był 2- a nawet 3-krotny wzrost poziomów stężeń
tego zanieczyszczenia. Wahania sezonowe stężeń PM2,5 mogą wskazywać na decydujący wpływ
emisji PM2.5 z sektora gospodarki komunalnej (niskiej emisji) na kształtowanie stężeń PM2.5 w tym
obszarze badań. Istotny wpływ emisji z ogrzewania mieszkań potwierdza wysoka korelacja między
spadkiem temperatur, a wzrostem stężeń dobowych. Wysoka korelacja miedzy wysokością opadu
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atmosferycznego a spadkiem stężeń PM2.5 wskazuje na istotną rolę opadu atmosferycznego w

stężenie μg/m

3

oczyszczaniu atmosfery z pyłów drobnych.

stężenie μg/m

3

Ryc. 5.25 Średnie stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w poszczególnych dniach tygodnia w punkcie pomiarowym
Diabla Góra w Puszczy Boreckiej (źródło: „Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i
PM2.5.....”)

Ryc. 5.26 Średnie stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w poszczególnych dniach tygodnia w punkcie pomiarowym we
Wrocławiu (źródło: „Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5.....”)
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3

stężenie μg/m

Ryc. 5.27 Średnie stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w poszczególnych dniach tygodnia w punkcie pomiarowym w
Dąbrowie Górniczej (źródło: „Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5.....”)

6. Stanowiska pomiarowe uwzględnione w ocenie wstępnej
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w województwie
podkarpackim
W ocenie wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 na obszarze województwa
podkarpackiego wykorzystano wyniki badań zanieczyszczeń pyłowych ze stacji pomiarowych,
należących do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza.
Wykorzystano

również

wyniki

badań

opublikowane

w

„Opracowaniu

prognozy

zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata 2010,2015,2020 wraz z analizą
uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów dla pyłu określonych projektowaną dyrektywą
w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy”, wykonanym przez
Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Dodatkowo analizie poddano rozmieszczenie źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych w
województwie oraz wielkości emisji pyłów w poszczególnych częściach Podkarpacia.
Na obszarze województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest szesnaście stanowisk, na
których monitorowane są średniodobowe stężenia pyłu PM10. Wyniki tych pomiarów po
zastosowaniu właściwego wskaźnika PM10/PM2.5 zostały przeliczone na stężenia pyłu PM2.5.
Wskaźniki przeliczeniowe stężeń pyłu PM2.5 ze zmierzonych wartości stężeń pyłu PM10 dla
poszczególnych stacji pomiarowych dobrane zostały na podstawie informacji, zawartych w
„Opracowaniu

prognozy

zanieczyszczenia

powietrza
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pyłem drobnym w Polsce

na lata

2010,2015,2020 …….”, zaleconych do wykorzystania przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. Na rysunku 6.1 przedstawiono udział pyłu PM2.5 w pyle PM10 w poszczególnych
częściach województwa podkarpackiego (numer punktu pomiarowego na mapie jest zgodny z
numeracją w tabeli 6.1). W tabeli 6.1 zestawiono współczynnik przeliczeniowy dla stanowisk
pomiarowych zlokalizowanych w regionie.

Ryc. 6.1 Udział pyłu PM2.5 w pyle PM10 w województwie podkarpackim (źródło: dane Ekometria)
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Tabela 6.1
Punkty monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w województwie podkarpackim, dla których
zastosowano współczynnik przeliczeniowy PM10/PM2.5 ( źródło: dane PMŚ)

Lp

Stacja

Współrzędne geograficzne stacji
(WGS 84)

st.

długość
szerokość
min. sek. st. min. sek.

Współrzędne
prostokątne stacji
(PUWG 1992)
długość

szerokość

Powiat

współczynnik
PM10/PM2.5

1

Tarnobrzeg-1goMaja-WSSE

21

39

51

50

34

10

688 598,63

303 653,88

m. Tarnobrzeg

0,78

2

Nisko-Sopocka-WIOS

22

6

45

50

31

59

720 500,76

300 846,59

niżański

0,772

3

Jarosław-3Maja-WSSE

22

41

40

50

0

42

764 411,40

248 508,98

jarosławski

0,764

4

Jarosław-JanaPawłaII-WIOS

22

40

23

50

0

56

763 041,92

245 161,82

jarosławski

0,764

5

22

46

56

49

46

56

772 168,79

219 626,78

m. Przemyśl

0,764

6

Przemyśl-Mickiewicza-WIOŚ
Przemyśl-Pl.DominikańskiWIOS

22

45

60

49

46

58

771 046,57

219 632,13

m. Przemyśl

0,764

7

Sanok-Jezierskiego-WSSE

22

12

3

49

33

3

731 435,98

191 966,78

sanocki

0,773

8

Krosno-Kisielewskiego

21

45

20

49

41

2

698 702,37

205 477,84

m. Krosno

0,752

9

Krosno-Kletówki

21

44

59

49

41

24

698 256,91

206 141,52

m. Krosno

0,752

10

Jasło-Fabryczna-WIOS

21

32

20

49

45

29

682 801,51

213 169,09

jasielski

0,769

11

Jasło-Floriańska-WIOS2

21

28

59

49

44

22

678 850,35

210 966,30

jasielski

0,748

12

Dębica-Parkowa-WSSE

21

24

10

50

2

50

671 970,90

244 982,21

dębicki

0,755

13

Mielec - Zarząd Strefy

21

28

16

50

18

17

675 912,60

273 759,29

mielecki

0,742

14

Rzeszów-Pilsudskiego-WSSE

22

0

5

50

2

28

714 835,64

245 852,93

m. Rzeszów

0,761

15

Rzeszów-Szopena WIOS

22

0

37

50

2

2

715 504,15

245 075,96

m. Rzeszów

0,761

16

Rzeszów-Wierzbowa-WSSE

22

0

52

50

2

3

715 801,14

245 118,86

m. Rzeszów

0,761

7.

Wyniki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w
województwie podkarpackim w latach 2004-2008 i
klasyfikacja stref
Do analizy przyjęto okres pięciu lat (2004-2008). W przypadku województwa podkarpackiego w

czterech punktach pomiarowych badania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 prowadzone były
w ciągu całego okresu poddanego ocenie. W sześciu punktach pomiarowych WIOŚ w Rzeszowie
dysponuje wynikami z trzech lat, czyli z okresu minimalnego pozwalającego stwierdzić dotrzymanie
progów szacowania. Na pozostałych sześciu stanowiskach monitoringowych pomiary prowadzone
były krócej niż przez trzy lata, dlatego wyniki z tych punktów stanowią jedynie informacje
dodatkowe.
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Strefa miasto Rzeszów
W ocenie wstępnej strefy miasto Rzeszów pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM2.5 wykorzystano przeliczone wyniki PM10, uzyskane na trzech stałych stanowiskach
pomiarowych. Wykaz stacji przedstawiono w tabeli 7.1
Tabela 7.1
Wykaz stanowisk pomiarowych pyłu PM10 w Rzeszowie (źródło: dane PMŚ)
Strefa miasto Rzeszów
Stacja pomiarowa

Administrator

Rodzaj pomiarów

ul. Szopena

WIOŚ

manualne

ul. Piłsudskiego

WSSE

manualne

ul. Wierzbowa

WSSE

manualne

Na stacji monitoringowej przy ul. Piłsudskiego pomiary prowadzone były przez cały pięcioletni
okres podlegający ocenie. Na stanowisku przy ul. Wierzbowej pomiarami objęto lata 2006-2008. Na
stanowisku pomiarowym przy ul. Szopena pomiary 24-godzinne pyłu PM10 prowadzone są od 2007
roku. Na stacji tej przy analizie dotrzymania progów szacowania uwzględniono również wyniki
pomiarów automatycznych pyłu PM10 za lata 2005-2006.
Po zastosowaniu przelicznika PM10/PM2.5 średniodobowe stężenia pyłu PM10 przeliczone
zostały na stężenia pyłu PM2.5.
Uzyskane wyniki średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 w poszczególnych punktach
pomiarowych na terenie Rzeszowa przedstawione zostały w tabeli 7.2.
Tabela 7.2
Wartości średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 w Rzeszowie (źródło: dane PMŚ)
RzeszówRzeszów- RzeszówWierzbowa Piłsudskiego Szopena
2008
2007
2006
2005
2004

19,6
20,4
16,2
-

22,7
24,2
27,8
29,4
26,1

26,4
22,8
40
33
-

Dolny próg szacowania ustalony dla pyłu PM2.5 jako wartość średnioroczna na poziomie
12 μg/m3 został przekroczony na wszystkich stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w strefie
Rzeszów.
Górny próg szacowania (stężenie średnioroczne – 17 μg/m3) został przekroczony w
Rzeszowie na stacjach pomiarowych przy ul. Piłsudskiego i Szopena. Na stanowiskach tych
przekroczona również została przez trzy lata, w pięcioletnim okresie pomiarowym uwzględnionym w
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analizie, wartość 25 μg/m3. Oznacza to, że w strefie Rzeszów nie został dotrzymany również poziom
docelowy/dopuszczalny.
Na wykresach 7.1, 7.2 i 7.3 przedstawione zostały średnioroczne stężenia pyłu PM2.5 na
stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych na obszarze Rzeszowa za lata 2004-2008.

2006
2004
górny próg szacowani

45

2005
dolny próg szacowani
wartość dopuszczalna

40
35
30
μg/m

3

25
20
15
10
5
RzeszówSzopena

RzeszówWierzbowa

RzeszówPiłsudskiego

0

Ryc. 7.1 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Rzeszowie w latach 2004-2006 (źródło: dane PMŚ)
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Ryc. 7.2 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Rzeszowie w 2007 roku (źródło: dane PMŚ)
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Ryc. 7.3 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Rzeszowie w 2008 roku (źródło: dane PMŚ)

Występowanie na terenie strefy miasto Rzeszów obszarów, na których średnioroczne stężenie
pyłu PM2.5 przekracza wartość dopuszczalną powoduje zaliczenie jej w ocenie wstępnej do klasy 3b.
Do prawidłowej klasyfikacji tej strefy w ocenach rocznych priorytetowe jest prowadzenie pomiarów
stałych na obszarach przekroczeń poziomu dopuszczalnego w strefie.

Strefa podkarpacka
W ocenie wstępnej strefy podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza PM2.5
wykorzystano przeliczone wyniki PM10, uzyskane na siedmiu stałych stanowiskach pomiarowych, na
których pomiary prowadzone były przez minimum trzy lata w pięcioletnim okresie przyjętym do
analizy. Pomiary pyłu zawieszonego prowadzone były z 24-godzinnym czasem uśredniania stężeń. Na
pozostałych sześciu stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w strefie podkarpackiej pomiary
prowadzone były krócej niż trzy lata. Wyniki pomiarów z tych punktów stanowiły jedynie materiał
pomocniczy przy identyfikacji obszarów, na których istnieje podejrzenie przekroczenia progów
szacowania. Wykaz stanowisk pomiarowych zestawiono w tabeli 7.3.

Tabela 7.3
Wykaz stanowisk pomiarowych PM10 w strefie podkarpackiej (źródło: dane PMŚ)
Stanowiska uwzględnione w ocenie
Stacja pomiarowa

Administrator

Rodzaj pomiarów

Dębica-Parkowa

WSSE

manualne

Tarnobrzeg-1 Maja

WSSE

manualne

Sanok-Jezierskiego

WSSE

Przemyśl-Pl.Dominikański

WIOŚ

manualne
manualne

Mielec-Zarząd Strefy

WIOŚ

manualne

Krosno-Kisielewskiego

WSSE

manualne

Jasło-Floriańska

WIOŚ

manualne
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Stanowiska dodatkowe
Jarosław-Jana Pawła

WIOŚ

manualne

Nisko-Szklarniowa

WIOŚ

manualne

Przemyśl-Mickiewicza

WIOŚ

manualne

Krosno-Kletówki

WIOŚ

manualne

Jasło-Fabryczna

WIOŚ

manualne

Jarosław-3 Maja

WSSE

manualne

Spośród siedmiu stacji uwzględnionych w ocenie na stanowiskach w Tarnobrzegu przy
ul. 1 Maja, w Przemyślu przy Placu Dominikańskim i w Jaśle przy ul. Floriańskiej pomiary
prowadzone były przez cały pięcioletni okres podlegający ocenie. Na stacji umiejscowionej w Sanoku
przy ul. Jezierskiego pomiarami objęto lata 2005-2008. Na stanowiskach monitoringowych w Dębicy
przy ul. Parkowej, w Mielcu przy budynku Zarządu Strefy i w Krośnie przy ul. Kisielewskiego
badania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 prowadzone były w latach 2006-2008. Po
zastosowaniu przelicznika PM10/PM2.5 średniodobowe stężenia pyłu PM10 przeliczone zostały na
stężenia pyłu PM2.5.
Uzyskane wyniki średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 w poszczególnych punktach
pomiarowych na terenie strefy podkarpackiej przedstawione zostały w tabeli 7.4.
Tabela 7.4
Wartości średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej (źródło: dane PMŚ)
Dębica Tarnobrzeg
Sanok
Parkowa
1 Maja
Jezierskiego
2008
2007
2006
2005
2004

20,9
22,0
22,5
-

16,7
16,6
22,3
19,4
20,8

PrzemyślPl.
Dominikański

Mielec
Zarząd
Strefy

28,8
27,2
36,7
32,5
40,1

27,4
26,2
21,5
-

16,8
16,2
17,8
18,4
-

Krosno
Jasło
Kisielewskiego Floriańska
19,5
20,5
17,5
-

26,7
28,5
26,7
28,7
18,7

Dolny próg szacowania ustalony dla pyłu PM2.5 jako wartość średnioroczna na poziomie
12 μg/m3 został przekroczony na wszystkich stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie
podkarpackiej.
Górny próg szacowania (stężenie średnioroczne – 17 μg/m3) został dotrzymany jedynie w
Sanoku na stacji przy ul. Jezierskiego. Na stanowiskach w Przemyślu przy Placu Dominikańskim i w
Jaśle przy ul. Floriańskiej przekroczona również została przez trzy lata, w pięcioletnim okresie
pomiarowym wartość 25 μg/m3. Oznacza to że w strefie podkarpackiej nie został dotrzymany również
poziom docelowy/dopuszczalny.
Na wykresach 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 przedstawione zostały średnioroczne stężenia pyłu PM2.5 ze
stacji zlokalizowanych na obszarze strefy podkarpackiej, które uwzględnione zostały w ocenie, za lata
2004-2008.
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Ryc. 7.4 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w latach 2004-2005 (źródło: dane PMŚ)
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Ryc. 7.5 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2006 roku (źródło: dane PMŚ)
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Ryc. 7.6 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2007 roku (źródło: dane PMŚ)
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Ryc. 7.7 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2008 roku (źródło: dane PMŚ)

Na wszystkich stanowiskach, z których wyniki pomiarów stanowiły materiał dodatkowy przy
ocenie zanieczyszczenia strefy podkarpackiej pyłem PM2.5 z uwagi na to że pomiary prowadzone
były krócej niż trzy lata, średnioroczne stężenia PM2.5 przekroczyły górny próg szacowania. Na
stacjach zlokalizowanych w Nisku, Przemyślu i Jarosławiu stężenia średnioroczne pyłu PM2.5
przekroczyły wartość dopuszczalną. Na wykresie 7.8 przedstawiono wartości stężeń średniorocznych
pyłu PM2.5 w punktach dodatkowych.
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Ryc. 7.8 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w punktach dodatkowych w latach 20072008 (źródło: dane PMŚ)

Występowanie na terenie strefy podkarpackiej obszarów, na których średnioroczne stężenie
pyłu PM2.5 przekracza wartość dopuszczalną powoduje zaliczenie jej w ocenie wstępnej do klasy 3b.
Do prawidłowej klasyfikacji tej strefy w ocenach rocznych priorytetowe jest prowadzenie pomiarów
stałych na obszarach przekroczeń poziomu dopuszczalnego w strefie.

8. Wybór rejonów wykonywania pomiarów pyłu PM2.5 w
województwie podkarpackim
W każdej strefie stanowiska monitoringu pyłu PM2.5 powinny być lokalizowane głównie na
obszarach,

gdzie

przekroczone

są

wartości

kryterialne

–

przede

wszystkim

poziom

docelowy/dopuszczalny i górny próg oszacowania. W aglomeracjach i miastach powinny to być
przede wszystkim obszary, gdzie zamieszkuje znacząca liczba mieszkańców narażonych na
oddziaływanie pyłu. Potencjalnymi obszarami przekraczania poziomu docelowego/dopuszczalnego są
kaniony ulic, stąd konieczność uruchomienia również stanowisk komunikacyjnych pomiarów pyłu.
Na obszarze dużej strefy, jaką jest część województwa poza aglomeracją lub miastami o
liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys., miejscami potencjalnego przekraczania wartości
kryterialnych są mniejsze miasta i w nich należy poszukiwać lokalizacji stanowisk pomiarowych.
Właśnie takie miasta stanowią skupiska ludności na terenie strefy, narażone na oddziaływanie pyłu (ze
względu na koncentrację źródeł emisji na małym obszarze i większą gęstość zaludnienia narażenie to
jest większe i dotyczy większej liczby ludności niż na terenach wiejskich). Pierwszeństwo przy
wyborze lokalizacji stanowisk pomiarowych mają miasta, w których przekraczany jest poziom
docelowy/dopuszczalny, a następnie te, w których stężenie pyłu przekracza górny próg oszacowania.
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W strefie miasto Rzeszów, w której liczba mieszkańców wynosi 173 287 tys., przy
przekroczeniu górnego progu szacowania dyrektywa przewiduje minimum 2 stanowiska pomiarowe
dla pomiarów zanieczyszczeń pyłowych.
W chwili obecnej na obszarze miasta funkcjonują 3 stanowiska do pomiarów pyłu PM10. W
2009 roku na stacji pomiarowej przy ul. Szopena, zlokalizowanej na obszarze o najwyższych
stężeniach pyłu w strefie, uruchomione zostały automatyczne pomiary pyłu PM2.5.
W czwartym kwartale 2009 roku planowane jest uruchomienie w Rzeszowie manualnego
stanowiska pyłu PM2.5 na potrzeby określenia Współczynnika Średniego Narażenia na pył PM2.5.
Stanowisko to będzie uwzględniane również w ocenach rocznych strefy, ze względu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM2.5 w Rzeszowie.

Mapa. 8.1 Lokalizacja istniejących i planowanych stanowisk pomiarowych pyłów drobnych w Rzeszowie

W strefie podkarpackiej, w której liczba mieszkańców wynosi 1 930 884 również stwierdzono
rejony z przekroczeniem górnego progu szacowania. W takim przypadku dla strefy o liczbie
mieszkańców 1500-1999 tys. dyrektywa przewiduje minimum 7 stanowisk do monitorowania
zanieczyszczenia powietrza pyłami drobnymi.
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W chwili obecnej na obszarze strefy podkarpackiej jakość powietrza atmosferycznego w
zakresie zanieczyszczeń pyłowych monitorowana jest na trzynastu stanowiskach. W Przemyślu i Jaśle
prowadzone są automatyczne pomiary pyłu PM2.5.
Wykonana analiza wykazała potrzebę zlokalizowania w strefie podkarpackiej trzech
dodatkowych stanowisk pomiarowych pyłu PM2.5. Do prowadzenia pomiarów stężeń pyłu PM2.5 w
regionie wytypowano Krosno, Nisko i Jarosław.

Mapa. 8.2 Lokalizacja istniejących i planowanych stanowisk pomiarowych pyłów drobnych w strefie
podkarpackiej

Ilość punktów pomiarowych pyłu PM10 w regionie może ulec zmianie od 2010 roku. Będzie to
zależeć od decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej dalszego jej udziału w monitorowaniu
jakości powietrza w ramach PMŚ.
W strefie miasto Rzeszów rozszerzenie obowiązków monitorowania jakości powietrza w ramach
PMŚ o pył PM2.5 wymagać będzie dodatkowych środków finansowych na utrzymanie jednego
stanowiska automatycznego i jednego stanowiska manualnego pyłu PM2.5, zapewnienie materiałów
eksploatacyjnych, części zamiennych, konserwacji i przeglądów okresowych sprzętu oraz na
wykonywanie analiz.
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W strefie podkarpackiej dla dwóch automatycznych stanowisk pomiarowych pyłu PM10
konieczne jest zapewnienie środków finansowych na zapewnienie części zamiennych, konserwacji i
przeglądów okresowych sprzętu oraz utrzymanie ciągłości przesyłu danych ze stacji do bazy danych.
W przypadku proponowanych nowych stanowisk manualnych PM2.5 w Krośnie, Jarosławiu i
Nisku ich uruchomienie zależeć będzie od możliwości finansowych WIOŚ i możliwości pozyskania
środków na niezbędny sprzęt pomiarowy.
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9. Załączniki
Tabela 9.1
Informacje ogólne

Województwo
1
podkarpackie

Nazwa i adres siedziby
wojewódzkiego inspektoratu
ochrony środowiska
2
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
ul. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

Osoba przygotowująca
informacje
3

Telefon
kontaktowy
4

Beata Michalak

(0-17) 850-56-28

Fax
5

E-mail
6

(0-17) 850-53-77 bmichalak@wios.rzeszow.pl

Data
przygotowania
informacji
7

Okres, z którego dane
wykorzystano na
potrzeby klasyfikacji
8

18.09.2009r

2004-2008

Tabela 9.2
Zestawienie stref w województwie
Lp.
1
1
2

Nazwa strefy
2
miasto Rzeszów
podkarpacka

Kod strefy
3
PL1801
PL1802

Aglomeracja

Obszar strefy

[tak/nie]
4
nie
nie

[km2]
5
97,56
17 748,10
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Liczba mieszkańców w strefie
6
173 287
1 930 884

Tabela 9.3
Wykaz stałych stacji pomiarowych PM10, z których wyniki wykorzystano w ocenie
Strefa
Nazwa strefy
1
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka

Stacja pomiarowa
Kod
strefy

Nazwa stacji

2
3
PL1801 Rzeszów-WierzbowaWSSE
PL1801 Rzeszów-WierzbowaWSSE
PL1801 Rzeszów-WierzbowaWSSE
PL1801 RzeszówPiłsudskiego-WSSE
PL1801 RzeszówPiłsudskiego-WSSE
PL1801 RzeszówPiłsudskiego-WSSE
PL1801 RzeszówPiłsudskiego-WSSE
PL1801 RzeszówPiłsudskiego-WSSE
PL1801 Rzeszów-Szopena
WIOS
PL1801 Rzeszów-Szopena
WIOS
PL1801 Rzeszów-Szopena
WIOS
PL1801 Rzeszów-Szopena
WIOS
Dębica-ParkowaPL1802 WSSE
Dębica-ParkowaPL1802 WSSE
Dębica-ParkowaPL1802 WSSE
Tarnobrzeg-1goMajaPL1802 WSSE
Tarnobrzeg-1goMajaPL1802 WSSE

Kod krajowy stacji
4
PkRzeszWSSEWierzb

Czas
uśredniania

Metoda
pomiaru

Rok

Kod
międzynarodowy
stacji

Właściciel stacji

5

6
WSSE Rzeszów

7
24-godziny

8
M23

9
2006

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2007

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

PL0228A
PL0228A

PkRzeszWSSEPiłsud
PkRzeszWSSEPiłsud

12

13

-

0,761

-

0,761

83
19,6

90

-

0,761

2004

26,1

57

-

0,761

2005

29,4

90

-

0,761

2006

27,8

90

-

0,761

2007

24,2

85

-

0,761

2008

22,7

85

-

0,761

M11

2005

33

95

1

0,761

M11

2006

40

68

1

0,761

M23

2007

22,8

93

-

0,761

M23

2008

26,4

81

-

0,761

PL0225A
PL0225A
PL0225A
PL0225A
PL0225A
1-godzina

PkRzeszWIOSSzop

PL0224A

WIOS Rzeszów
1-godzina

PkRzeszWIOSSzop

PL0224A

WIOS Rzeszów
24-godziny

PkRzeszWIOSSzop

PL0224A

WIOS Rzeszów

Współczynnik
PM2,5 /
PM10

2008

PL0228A

PkRzeszWSSEPiłsud

11
82

20,4

PkRzeszWSSEWierzb

PkRzeszWSSEPiłsud

10

Kompletność Współczynnik
[%]
korekcyjny

16,2

PkRzeszWSSEWierzb

PkRzeszWSSEPiłsud

Obliczona
średnia
roczna
PM2,5
3
[µg/m ]

24-godziny
PkRzeszWIOSSzop

PL0224A

WIOS Rzeszów

PkDebicaWSSEParkow

PL0154A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2006

22,5

90

-

0,755

PkDebicaWSSEParkow

PL0154A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2007

22

81

-

0,755

PkDebicaWSSEParkow

PL0154A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2008

20,9

93

-

0,755

PkTarnobWSSE1Maja

PL0233A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2004

20,8

57

-

0,78

PkTarnobWSSE1Maja

PL0233A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2005

19,4

95

-

0,78
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podkarpacka

Tarnobrzeg-1goMajaPL1802 WSSE
Tarnobrzeg-1goMajaPL1802 WSSE
Tarnobrzeg-1goMajaPL1802 WSSE
Sanok-JezierskiegoPL1802 WSSE
Sanok-JezierskiegoPL1802 WSSE
Sanok-JezierskiegoPL1802 WSSE
Sanok-JezierskiegoPL1802 WSSE
PrzemyślPL1802 Pl.Dominikański-WIOŚ
PrzemyślPL1802 Pl.Dominikański-WIOŚ
PrzemyślPL1802 Pl.Dominikański-WIOŚ
PrzemyślPL1802 Pl.Dominikański-WIOŚ
PrzemyślPL1802 Pl.Dominikański-WIOŚ

podkarpacka

PL1802 Mielec-Zarząd Strefy

PkMielWIOSZarzStr

PL0258A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2006

21,5

96

-

podkarpacka

PL1802 Mielec-Zarząd Strefy

PkMielWIOSZarzStr

PL0258A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2007

26,2

74

-

podkarpacka

PL1802 Mielec-Zarząd Strefy

PL0258A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2008

27,4

75

-

podkarpacka

PL1802 Krosno-Kisielewskiego

PL0257A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2006

17,5

73

-

0,753

podkarpacka

PL1802 Krosno-Kisielewskiego

PkMielWIOSZarzStr
PkKrosnoWSSEKisiele
wsk
PkKrosnoWSSEKisiele
wsk
PkKrosnoWSSEKisiele
wsk

0,764
0,742
0,742
0,742

PL0257A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2007

20,5

100

-

0,752

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2008

19,5

81

-

0,752

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2004

18,7

95

-

0,748

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2005

28,7

100

-

0,748

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2006

26,7

87

-

0,748

WIOS Rzeszów

24-godziny

M21

2007

28,5

92

-

0,748

WIOS Rzeszów

24-godziny

M21

2008

26,7

94

-

0,748

podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka

podkarpacka

PkTarnobWSSE1Maja

PL0233A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2006

22,3

100

-

0,78

PkTarnobWSSE1Maja

PL0233A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2007

16,6

78

-

0,78

PkTarnobWSSE1Maja

PL0233A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2008

16,7

72

-

0,78

PkSanokWSSEJezier

PL0230A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2005

18,4

86

-

0,773

PkSanokWSSEJezier

PL0230A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2006

17,8

85

-

0,773

PkSanokWSSEJezier

PL0230A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2007

16,2

79

-

0,773

PkSanokWSSEJezier

PL0230A

WSSE Rzeszów

24-godziny

M23

2008

16,8

53

-

0,773

PkPrzemWIOSDom

PL0162A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2004

40,1

93

-

0,764

PkPrzemWIOSDom

PL0162A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2005

32,5

100

-

0,764

PkPrzemWIOSDom

PL0162A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2006

36,7

89

-

0,764

PkPrzemWIOSDom

PL0162A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2007

27,2

93

-

0,764

PkPrzemWIOSDom

PL0162A

WIOS Rzeszów

24-godziny

M23

2008

28,8

78

-

PL1802 Krosno-Kisielewskiego
PL0257A
Jasło-Floriańskapodkarpacka
PL1802 WIOS
PkJasloWIOSFlor
PL0157A
Jasło-Floriańskapodkarpacka
PL1802 WIOS
PkJasloWIOSFlor
PL0157A
Jasło-Floriańskapodkarpacka
PL1802 WIOS
PkJasloWIOSFlor
PL0157A
Jasło-Floriańskapodkarpacka
PL1802 WIOS2
PkJasloWIOSFlor2
PL0157A
Jasło-Floriańskapodkarpacka
PL1802 WIOS2
PkJasloWIOSFlor2
PL0157A
M11-metoda automatyczna, osłabienie promieniowania beta, bez przelicznika korygującego
M21-metoda manualna grawimetryczna, pobornik o dużym przepływie powietrza
M23- metoda manualna grawimetryczna, pobornik o małym przepływie powietrza
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Tabela 9.4
Wyniki klasyfikacji stref

Ogólnie

(oddziaływanie
źródeł emisji
niezorganizowane
j lub małych
źródeł emisji)

(oddziaływanie
dużych instalacji)

podkarpacka PL1802

Sa>Da

PL1801

Wykorzystana
metoda
(metody)
niniejszej
oceny
wykonywanej
zgodnie z art.
88 ustawy

GPO<Sa<=Da

miasto
Rzeszów

2

Wymagana
metoda
corocznej
oceny
wykonywanej
zgodnie z art.
89 ustawy

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3b

obowiązek
prowadzenia
pomiarów
stałych na
obszarach
przekroczeń
poziomu
dopuszczalne
go w strefie

pomiary

2004

2008

-

-

2007

2004
2005
2006
2008

2

0

0

0

3

1

3b

obowiązek
prowadzenia
pomiarów
stałych na
obszarach
przekroczeń
poziomu
dopuszczalne
go w strefie

-

2004
2005
2006
2007
2008

7

0

0

0

13

3

Symbol
klasy dla
obszaru
strefy

pomiary

Pierwszy Ostatni
rok
rok

2004

2008

-

-
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Minimalna
liczba
stanowisk
PM2,5 i
PM10
(wymagana
zgodnie z
dyrektywą)

Liczba stanowisk PM2,5, z których
wyniki wykorzystano do niniejszej
oceny

DPO<Sa<=GPO

1

Kod
strefy

Lata, w których stężenie średnie
roczne Sa spełniało warunek

Sa<=DPO

Nazwa
strefy

Okres, którego
dotyczyły pomiary
i analizy będące
podstawą do
wykonania oceny

Liczba
Liczba
istniejących brakujących
stanowisk
stanowisk
PM10
PM2,5

Tabela 9.5
Zestawienie istniejących i projektowanych stanowisk pomiarów PM2.5

Nazwa strefy

Kod strefy

1
miasto Rzeszów
miasto Rzeszów
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka
podkarpacka

2
PL1801
PL1801
PL1802
PL1802
PL1802
PL1802
PL1802

Miejscowość

3
Rzeszów
Rzeszów
Jasło
Przemyśl
Jarosław
Nisko
Krosno

Adres

Typ stacji

4
ul. Szopena
ul Rejtana
ul. Sikorskiego
ul. Mickiewicza
ul. Jana Pawła II
ul. Szklarniowa
ul. Kletówki
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Typ pomiaru

Stanowisko będzie
wykorzystywane do obliczania
wskaźnika AEI

Stanowisko
istniejące
[tak/ nie]

5

6

7

8

tło miejskie
tło miejskie
tło miejskie
tło miejskie
tło miejskie
tło miejskie
tło miejskie

automatyczny
manualny
automatyczny
automatyczny
manualny
manualny
manualny

nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie

tak
nie
tak
tak
nie
nie
nie

10. Spis literatury, tabel i rycin
Tabele
Tabela 2.1 Górne i dolne progi szacowania dla pyłu PM2.5 (źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5”);
Taela 2.2 Klasyfikacja aglomeracji i stref na potrzeby ocen rocznych jakości powietrza dla pyłu
PM2.5 (źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM2.5”);
Tabela 2.3 Minimalna liczba stanowisk pomiarowych do pomiarów stałych pyłu zawieszonego w celu
oceny zgodności z poziomami dopuszczalnymi w strefach i aglomeracjach, w których
stały pomiar stanowi jedyne źródło informacji. (źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5”);
Tabela 3.1 Podział województwa podkarpackiego na strefy w zakresie oceny zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM2.5 (źródło: „Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM2.5”, dane GUS);
Tabela 6.1 Punkty monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w województwie
podkarpackim, dla których zastosowano współczynnik przeliczeniowy PM10/PM2.5
( źródło: dane PMŚ);
Tabela 7.1 Wykaz stanowisk pomiarowych pyłu PM10 w Rzeszowie ( źródło: dane PMŚ);
Tabela 7.2 Wartości średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 w Rzeszowie (źródło: dane PMŚ);
Tabela 7.3 Wykaz stanowisk pomiarowych PM10 w strefie podkarpackiej (źródło: dane PMŚ);
Tabela 7.4 Wartości średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej (źródło: dane PMŚ);
Tabela 9.1 Informacje ogólne;
Tabela 9.2 Zestawienie stref w województwie;
Tabela 9.3 Wykaz stałych stacji pomiarowych PM10, z których wyniki wykorzystano w ocenie;
Tabela 9.4 Wyniki klasyfikacji stref;
Tabela 9.5 Zestawienie istniejących i projektowanych stanowisk pomiarów PM2.5.
Ryciny
Ryc. 4.1 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2008 roku w województwie podkarpackim w podziale na
powiaty (źródło: dane GUS);
Ryc. 4.2 Procentowy udział rodzajów pyłów w emisji wojewódzkiej w 2008 roku (źródło: dane GUS);
Ryc. 4.3 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2000-2007
(źródło: dane GUS);
Ryc. 5.1 Napływ PM10 [μg/m3] na obszar Polski w 2005 roku (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.2 Napływ PM2.5 [μg/m3] na obszar Polski w 2005 roku (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.3 Średnioroczne stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2005 roku (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.4 Średniodobowe stężenia pyłu PM10 24h - 36 maksimum [µg/m3] w Polsce w 2005 roku
(źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.5 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 maksimum [µg/m3] w Polsce w 2010
roku [scenariusz „Rozwoju kraju” ] (źródło: dane Ekometria);

48

Ryc. 5.6 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 maksimum [µg/m3] w Polsce w 2010
roku [scenariusz „CAFE” ] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.7 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2015 roku
[scenariusz „Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.8 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2015 roku
[scenariusz „CAFE”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.9 Prognoza stężeń średnoiodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2020 roku
[scenariusz „Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.10 Prognoza stężeń średniodobowych pyłu PM10 - 36 max [µg/m3] w Polsce w 2020 roku
[scenariusz „CAFE”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.11 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.12 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10[µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz
„CAFE”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.13 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.14 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2015 roku [scenariusz
„CAFE”](źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.15 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.16 Prognoza stężeń średniorocznych pyłu PM10 [µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz
„CAFE”] (źródło dane Ekometria);
Ryc. 5.17 Średnioroczne stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] w Polsce w 2005 roku (źródło: dane
Ekometria);
Ryc. 5.18 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.19 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2,5 [µg/m3] w Polsce w 2010 roku [scenariusz
„CAFE”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.20 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 rok [µg/m3] w Polsce w 2015 roku
[scenariusz „Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.21 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5 [µg/m3] w Polsce w2015 rok [scenariusz
„CAFE”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.22 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5[µg/m3] w Polsce w 2020 roku [scenariusz
„Rozwoju kraju”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.23 Prognoza średniorocznych stężeń pyłu PM2.5[µg/m3] w Polsce w 2020 rok [scenariusz
„CAFE”] (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 5.24 Stężenia średnie roczne pyłu PM2.5 w 2005 roku na stacjach PMŚ w Polsce (źródło:
„Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5.....”);
Ryc. 5.25 Średnie stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w poszczególnych dniach tygodnia w punkcie
pomiarowym Diabla Góra w Puszczy Boreckiej (źródło: „Analiza stanu zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM10 i PM2.5.....”);
Ryc. 5.26 Średnie stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w poszczególnych dniach tygodnia w punkcie
pomiarowym we Wrocławiu (źródło: „Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM10 i PM2.5.....”);
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Ryc. 5.27 Średnie stężenia pyłu PM10 [µg/m3] w poszczególnych dniach tygodnia w punkcie
pomiarowym w Dąbrowie Górniczej (źródło: „Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza
pyłem PM10 i PM2.5.....”);
Ryc. 6.1 Udział pyłu PM2.5 w pyle PM10 w województwie podkarpackim (źródło: dane Ekometria);
Ryc. 7.1 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Rzeszowie w latach 2004-2006 (źródło: dane PMŚ);
Ryc. 7.2 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Rzeszowie w 2007 roku (źródło: dane PMŚ);
Ryc. 7.3 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Rzeszowie w 2008 roku (źródło: dane PMŚ);
Ryc. 7.4 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w latach 2004-2005 (źródło:
dane PMŚ);
Ryc. 7.5 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2006 roku (źródło: dane
PMŚ);
Ryc. 7.6 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2007 roku (źródło: dane
PMŚ);
Ryc. 7.7 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2008 roku (źródło: dane
PMŚ);
Ryc. 7.8 Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w punktach dodatkowych w
latach 2007-2008 (źródło: dane PMŚ).
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