Raport o stanie środowiska w 2010 r.

1. POWIETRZE
1.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA (Jolanta Ciba)
Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie
będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie
zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza. Do podstawowych substancji
zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu,
tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe (szczególnie o średnicy cząstek poniżej 10 mikrometrów) oraz
składniki pyłu takie jak: metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne (pożary lasów, wybuchy
wulkanów, erozja skał i gleb, pył kosmiczny, gleby i skały ulegające erozji, burze piaskowe, tereny
zielone, z których pochodzą pyłki roślinne) oraz na źródła antropogeniczne związane z działalnością
człowieka.
Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są: procesy
energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne (tzw. emisja punktowa),
transport (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja powierzchniowa).
Pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych województwo
podkarpackie znajduje się corocznie na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Według danych GUS
w 2010 r. (podobnie jak w roku 2009) województwo zajmowało 14 miejsce (przed województwem
podlaskim i warmińsko-mazurskim) ze względu na całkowitą emisję zanieczyszczeń gazowych oraz
13 miejsce w kraju (przed województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim) ze względu
na emisję zanieczyszczeń pyłowych. Szacunkowo 1,7% emitowanych do powietrza zanieczyszczeń
w Polsce pochodzi z terenu województwa podkarpackiego. Na ryc. 1.1.1. i 1.1.2. przedstawiono
emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w Polsce w latach 2009-2010.
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Ryc. 1.1.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach
2009-2010 [5]

77

Powietrze

16

2009

14

2010

tys. Mg/rok

12
10
8
6
4
2
Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmińskomazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

Dolnośląskie

0

Ryc. 1.1.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach 2009-2010
[5]

Według danych GUS w 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było 88
zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, które łącznie wyemitowały 23,1 tys. Mg
zanieczyszczeń (bez CO2), w tym 21 127 Mg zanieczyszczeń gazowych i 2 002 Mg zanieczyszczeń
pyłowych. W porównaniu z rokiem 2009 emisja zanieczyszczeń pyłowych wzrosła o 50 Mg (2,5%), zaś
zanieczyszczeń gazowych o 2 632 Mg (12,5%). Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2010 r.
mógł być spowodowany zwiększoną liczbą zakładów objętych statystyką publiczną (o 8 w porównaniu
z rokiem 2009).
Do największych punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze
województwa podkarpackiego (zgodnie z prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie bazą informacji o korzystaniu ze środowiska Ekoinfonet) należą:
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrociepłownia Rzeszów.
2. "Fenice Poland" Sp. z o.o. Jednostka Operatywna Rzeszów.
3. Cukrownia ROPCZYCE S.A.
4. EVONIK CARBON BLACK POLSKA Sp. z o. o.
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle Sp. z o. o.
6. Fibris S.A. w Przemyślu.
7. O-I Produkcja Polska S.A.
8. Elektrociepłownia Mielec.
9. Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu.
11. Elektrownia Stalowa Wola S.A.
12. Kronospan Mielec Sp. z o.o.
W 2010 r. najwięcej zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych zostało do powietrza na terenie
powiatu stalowowolskiego, mieleckiego, miasta Rzeszów oraz powiatu jasielskiego. Najwięcej
zanieczyszczeń pyłowych wyemitowano w powiecie mieleckim, mieście Rzeszowie, powiecie
stalowowolskim, sanockim, ropczycko- sędziszowskim i jasielskim. Na ryc. 1.1.3. i 1.1.4.
przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r.
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Ryc. 1.1.3. Mapa rozkładu emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) w powiatach województwa
podkarpackiego w 2010 r. [5]

Ryc. 1.1.4. Mapa rozkładu emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiatach województwa podkarpackiego w 2010 r.
[5]
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Spośród ewidencjonowanych zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, 66
posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a 23 zakłady urządzenia do redukcji
zanieczyszczeń gazowych. W 2010 r. w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano 99,4%
wytworzonych pyłów i 32,4% wytworzonych gazów.

1.2. WYNIKI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA (Beata Michalak)
Państwowy monitoring środowiska w ramach podsystemu monitoringu powietrza obejmuje
działania mające na celu określenie jakości powietrza atmosferycznego. Ocena jakości powietrza
realizowana jest w oparciu o wojewódzkie systemy monitoringu jakości powietrza, nadzorowane przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
W województwie podkarpackim w 2010 r. w skład systemu monitoringu powietrza wchodziło 15
stacji pomiarowych nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. Jakość powietrza badana była
w zakresie zanieczyszczeń, względem których Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska zobowiązany jest do dokonywania corocznej oceny jakości powietrza w regionie:
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego
PM10 i PM2.5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu. Dodatkowo, w wyznaczonych punktach
pomiarowych, prowadzono badania: formaldehydu, węglowodorów i WWA w pyle PM10. Lokalizacja
poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z zakresem pomiarowym przedstawiona została na ryc.
1.2.1.

Ryc. 1.2.1. Mapa rozkładu stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]
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Monitoring imisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzony był na czterech stacjach
automatycznych, zlokalizowanych na obszarach miejskich o dużym stopniu zurbanizowania
(Rzeszów, Jasło, Przemyśl, Nisko). Uzupełniająco w pięciu punktach pomiarowych prowadzono
pomiary z wykorzystaniem metody pasywnej (Jarosław, Tarnobrzeg, Mielec, Dębica, Krosno). Jedno
stanowisko pomiarowe, wyznaczone do badań w zakresie ochrony roślin, zlokalizowane zostało na
obszarze Magurskiego Parku Narodowego.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki utrzymywał się w województwie na niskim
poziomie. Na stanowiskach monitoringu, wyznaczonych do pomiarów w kryterium ochrony zdrowia
stężenia średnioroczne SO2 kształtowały się na poziomie od 4,8 μg/m3 w Tarnobrzegu do 12,4 μg/m3
w Rzeszowie.
Stężenia jednogodzinne SO2, mierzone na stacjach automatycznych nie przekroczyły ustalonej
dla dwutlenku siarki normy. Najwyższe, stwierdzone w poszczególnych lokalizacjach, stężenia
jednogodzinne SO2 wyniosły odpowiednio: Rzeszów- 157 μg/m3 (44,9% normy). Przemyśl–
150,4 μg/m3 (43% normy), Jasło– 109,9 μg/m3 (31,4% normy), Nisko– 194,1 μg/m3 (55,5% normy).
W miejscowości Żydowskie, gdzie prowadzone były pomiary w kryterium ochrony roślin, średnia
roczna wartość stężenia dwutlenku siarki wynosiła 3,7 µg/m3, co stanowi 18,5% wartości stężenia
dopuszczalnego, ustalonego na poziomie 20 μg/m3. W porze zimowej tj. od 1 X do 31 III, średnia
wartość stężenia dwutlenku siarki w tym punkcie monitoringu powietrza wyniosła 4,3 μg/m3 i stanowiła
21,5% wartości dopuszczalnej (20 μg/m3). Na ryc. 1.2.2. przedstawiono wartości średniorocznych
stężeń dwutlenku siarki na obszarach miejskich w 2010 r.
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Ryc. 1.2.2. Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na stacjach, wyznaczonych do pomiarów NO2
w kryterium ochrony zdrowia, mieściły się w przedziale 8,7-29,8 μg/m3 co stanowi 21,8-74,5%
dopuszczalnej normy średniorocznej.
Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej normy 1-godzinnej na stacjach automatycznych
w regionie. Maksymalne stężenia jednogodzinne stwierdzone w 2010 r. wyniosły odpowiednio:
Rzeszów- 128 μg/m3 (64% normy), Jasło– 97,7 μg/m3 (48,9% normy), Nisko– 156,2 μg/m3
(78,1% normy), Przemyśl– 118,2 μg/m3 (59,1% normy).
W punkcie monitoringowym w miejscowości Żydowskie stężenie średnioroczne NO2 wyniosło
4,7 µg/m3, co stanowi 15,7% dopuszczalnego poziomu (30 μg/m3). Na ryc. 1.2.3. przedstawiono
wartości średniorocznych stężeń dwutlenku azotu na obszarach miejskich w 2010 r.
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Ryc. 1.2.3. Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem prowadzone były
w 2010 r. w województwie podkarpackim w 9 punktach pomiarowych przy wykorzystaniu metody
pasywnej.
Najwyższe stężenia średnioroczne benzenu na poziomie 3,4 μg/m3 (68% normy) zanotowano
w Przemyślu i w Jedliczu. Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym.
Wartości stężeń zmierzone w czasie serii pomiarowych w miesiącach letnich były średnio 3 razy
niższe niż w miesiącach zimowych. Najwyższe stężenia dwutygodniowe benzenu o wartościach od
5,4 μg/m3 do 10,2 μg/m3 zanotowane zostały na stacjach pomiarowych w sezonie grzewczym.
Stężenia benzenu w rozbiciu na sezony przedstawione zostały na ryc.1.2.4.
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Ryc. 1.2.4. Porównanie stężeń benzenu na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim
w 2010 r. w rozbiciu na sezony [102]

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 10 μm
prowadzone były w województwie podkarpackim na 9 stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych
w wybranych miastach o dużej liczbie mieszkańców oraz znacznym stopniu zurbanizowania. Pomiary
prowadzone były z wykorzystaniem manualnej metodyki grawimetrycznej.
Analiza wyników pomiarów wykazała wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
w regionie. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego stwierdzone zostało
w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu i Przemyślu. Natomiast w Rzeszowie, Krośnie i Nisku stężenie
średnioroczne pyłu PM10 stanowiło 95-100% normy. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych
wystąpiła ponadnormatywna liczna przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego, ustalonego dla
pyłu PM10 na poziomie 50 μg/m3. Na ryc. 1.2.5. i 1.2.6. pokazano dotrzymanie standardów imisyjnych
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w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2010 r. w punktach pomiarowych na obszarze województwa
podkarpackiego.
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Ryc. 1.2.5. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Ryc. 1.2.6. Przekroczenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

W 2010 r. po raz pierwszy obowiązkiem monitoringu objęty został pył zawieszony o średnicy
ziaren do 2.5 μm. Przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące pyłu PM2.5, zawarte w dyrektywie
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008), w tym wartości
kryterialne określone dla stężeń PM2.5, nie zostały jeszcze przetransponowane do prawa krajowego.
Przy dokonywaniu oceny zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 posiłkowano się kryteriami
zawartymi w dyrektywie.
Do 1 stycznia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE obowiązywał poziom docelowy dla pyłu
PM2.5, wynoszący 25 μg/m3 dla stężeń średnich rocznych. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje poziom
dopuszczalny dla PM2.5 (równy wartości poziomu docelowego), z terminem jego osiągnięcia do
1 stycznia 2015 r. Dla pyłu PM2.5 określono także margines tolerancji, którego wartość stanowi 20%
poziomu dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia
1 stycznia następnego roku aż do osiągnięcia 0% w dniu 1 stycznia 2015 r.
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Analiza stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 dokonana została na podstawie
pomiarów na czterech stanowiskach manualnych oraz na dwóch stacjach z pomiarami
automatycznymi. Badaniami objęte zostały obszary miast: Rzeszów, Przemyśl, Jasło, Krosno i Nisko.
Wyniki badań wykazały znaczne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 w województwie
podkarpackim. Stężenie średnioroczne PM2.5 nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego tylko na
stacji w Rzeszowie przy ul. Szopena. W Krośnie, Jaśle i Przemyślu przekroczony został poziom
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Najwyższe zanotowane w 2010 r. średnioroczne
stężenia pyłu PM2.5 wyniosły: w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 42,4 μg/m3, w Przemyślu przy
ul. Mickiewicza– 41,3 μg/m3.
Maksymalne dobowe stężenia pyłu PM2.5 na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych
w województwie podkarpackim wyniosły odpowiednio: Krosno– 171,6 μg/m3, Nisko- 137,1 μg/m3,
Jasło- 297,3 μg/m3, Przemyśl- 222,9 μg/m3, Rzeszów- 218,2 μg/m3. Na ryc. 1.2.7. pokazano
dotrzymanie standardów imisyjnych w zakresie pyłu zawieszonego PM2.5 w 2010 r. w punktach
pomiarowych na obszarze województwa podkarpackiego.
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Ryc. 1.2.7. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Analiza uzyskanych wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych ze stanowisk, na których
wykonywane były równoczesne badania PM10 i PM2.5 wykazała znaczny udział pyłów o średnicy
ziaren do 2,5 μm w pyle PM10. Dla stężeń średniorocznych udział pyłu PM2.5 w pyle PM10 stanowił
od 63% do 95%. Na ryc. 1.2.8. przedstawiono procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu
średniorocznym na poszczególnych stanowiskach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.8. Procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu średniorocznym na poszczególnych stanowiskach
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]
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Analiza warunków meteorologicznych, których pomiary prowadzone są na wybranych stacjach
monitoringu powietrza wykazała, że wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych występują najczęściej
w okresie zimowym. Warunki termiczne w roku mają wpływ na długość i natężenie sezonu
grzewczego, a tym samym na wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw na
cele grzewcze. Dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń największe znaczenie ma prędkość
i kierunek wiatru. Prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zaś
kierunek wiatru odpowiada za trasę ich transportu. Na ryc. 1.2.9. i 1.2.10 przedstawiono wpływ
temperatury powietrza i prędkości wiatru na stężenia dobowe pyłu PM10, zanotowane w 2010 r. na
stacji w Przemyślu przy ul. Mickiewicza.
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Ryc. 1.2.9. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji przy
ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2010 r. [102]
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Ryc. 1.2.10. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji
przy ul. Mickiewicza w Przemyślu w 2010 r. [102]

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa.
Stężenia średnioroczne arsenu kształtowały się w przedziale 1,4-1,9 ng/m3 (23,3-31,7% wartości
docelowej). Najwyższe stężenie średnioroczne zanotowane zostało w Jaśle. Stężenia tygodniowe
arsenu na stacjach pomiarowych osiągały maksymalne wartości w styczniu i w lutym. Na ryc. 1.2.11.
przedstawiono wartości stężeń As zanotowane w punktach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.11. Stężenia średnioroczne As w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Stężenia średnioroczne kadmu zawierały się w przedziale 0,8-1,6 ng/m3 (16-32% poziomu
docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenia kadmu zanotowane zostały w Jaśle i Krośnie.
Podwyższone tygodniowe stężenia kadmu notowane były szczególnie w okresie grzewczym.
Na stacjach w Jaśle i Krośnie również w sezonie ciepłym wystąpiły incydentalne przypadki wysokich
stężeń kadmu. Na ryc. 1.2.12. przedstawiono wartości stężeń Cd zanotowane w punktach
pomiarowych w 2010 r.

Ryc. 1.2.12. Stężenia średnioroczne Cd w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Stężenia niklu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się w 2010 r. na
niskim poziomie. Średnioroczne stężenia niklu w punktach pomiarowych zawierały się w przedziale
1,0-1,6 ng/m3 (5-8% poziomu docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenie niklu odnotowano
w Krośnie. Na ryc. 1.2.13. przedstawiono wartości stężeń Ni zanotowane w punktach pomiarowych
w 2010 r.
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Ryc. 1.2.13. Stężenia średnioroczne Ni w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Stężenia ołowiu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się w 2010 r. na
niskim poziomie. Średnioroczne stężenia ołowiu w regionie nie przekroczyły 14% poziomu
dopuszczalnego. Najwyższe stężenie średnioroczne Pb zanotowane zostało w Mielcu. Na ryc. 1.2.14.
przedstawiono wartości stężeń ołowiu zanotowane w punktach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.14. Stężenia średnioroczne Pb w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) powstają jako produkty uboczne w wielu
procesach związanych z silnym ogrzewaniem lub niecałkowitym spalaniem związków organicznych.
Związki te nie występują pojedynczo, lecz zawsze w mieszaninie. Liczne badania potwierdzają, że
obecność jednego ze związków z grupy WWA w próbie środowiskowej wskazuje na to, że inne
związki tej grupy też są obecne.
W ramach podsystemu monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2010 r.
prowadzone były pomiary WWA w pyle PM10 w zakresie: benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu,
benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu.
Badania zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były na 8 stanowiskach
pomiarowych. Średnioroczne stężenia B(a)P w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu
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wynoszące 7,2 ng/m3 (720% poziomu odniesienia) odnotowano w Przemyślu. W pozostałych
punktach pomiarowych średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 3,9 5,5 ng/m3 (390-550% wartości docelowej). Wysokie stężenia B(a)P zanotowane zostały w okresie
grzewczym. Maksymalne stężenia benzo(a)pirenu stwierdzone na stanowiskach pomiarowych
osiągały wartości od 14,1 do 34 ng/m3. W okresie letnim stężenie B(a)P w większości kształtowały się
poniżej poziomu docelowego. Porównanie średnich wartości stężenia benzo(a)pirenu dla okresów
letniego i zimowego wykazuje 11-126 krotny wzrost stężenia tego związku w sezonie grzewczym. Na
ryc. 1.2.15. i 1.2.16 przedstawiono wysokość stężeń benzo(a)pirenu zanotowanych na stanowiskach
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2010 r.

Ryc. 1.2.15. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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Ryc. 1.2.16. Sezonowe stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]

Badania zawartości pozostałych węglowodorów w pyle PM10 prowadzone były na dwóch
stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych w Jaśle i Przemyślu. Porównanie otrzymanych wyników
wykazało kilkukrotnie wyższe stężenie średnioroczne dibenzo(a,h)antracenu w Jaśle niż w Przemyślu.
Stężenia indeno(1,2,3-cd)pirenu i benzo(a)fluorantenu kształtowały się na podobnym poziomie
w Jaśle i w Przemyślu. Benzo(b)fluoranten i benzo(a)antracen osiągnęły znacznie wyższe stężenia
średnioroczne w Przemyślu. Na ryc. 1.2.17. przedstawiono poziomy średniorocznych stężeń WWA
w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.17. Poziomy średniorocznych stężeń WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Analiza procentowa składu WWA w pyle PM10 z obu stanowisk pomiarowych wykazała podobny
udział benzo(a)pirenu w Jaśle i w Przemyślu. Spośród pozostałych oznaczanych węglowodorów
w Jaśle największy udział stanowiły dibenzo(a,h)antracen (29%) i indeno(1,2,3-cd)piren (20%).
W Przemyślu największy udział stanowiły benzo(a)antracen (28%) i benzo(b)fluoranten (19%). Na ryc.
1.2.18 przedstawiono procentowy udział WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.18. Procentowy udział WWA w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim
w 2010 r. [102]

Na podstawie całorocznych serii pomiarowych ze stacji monitoringowych wykonana została
ocena zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim. Ocena jakości powietrza
w strefach za rok 2010 zawiera nowe elementy w stosunku do ocen wykonanych w ostatnich latach:
1. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje nowy podział kraju na
strefy. Strefy stanowią aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców oraz pozostałe części województw. Łącznie w kraju wydzielonych zostało 46 stref.
W województwie podkarpackim wydzielone zostały dwie strefy: miasto Rzeszów i podkarpacka.
2. Po raz pierwszy został uwzględniony pył PM2.5, według wymagań i kryteriów określonych
w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008).
1.

Wyniki oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2010 wykazały, że:
Zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon
(w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium
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ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono
przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze
względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu
województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla
obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu
długookresowego.
2. Od kilku lat w regionie utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10
mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały
do klasy C.
3. Na stopień zanieczyszczenia powietrza w województwie w kolejnych latach istotny wpływ
wywierał będzie pył PM2.5. W ocenie za rok 2010 strefa miasto Rzeszów zaliczona została do
klasy B, a strefa podkarpacka do klasy C. Dla strefy podkarpackiej niezbędne będzie
opracowanie i wdrożenie naprawczego Programu Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM2.5
uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeń. W strefie miasto Rzeszów konieczne
będzie wdrożenie działań mających na celu obniżenie stężeń pyłu PM2.5. Termin osiągnięcia
poziomu dopuszczalnego PM2.5 upływa 1 stycznia 2015 r.
4. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu województwa
podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A.
5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla zaliczenia stref miasto
Rzeszów i podkarpackiej do klasy C.
Wyniki oceny końcowej stref przedstawione zostały na ryc. 1.2.19. Kompleksowe omówienie
wyników oceny jakości powietrza za rok 2010 zawarte zostało w opracowaniu "Roczna ocena jakości
powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2010" dostępnym na stronie
www.wios.rzeszow.pl.

Ryc. 1.2.19. Mapa rozkładu końcowej klasyfikacji stref w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim
za rok 2010 [102]
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W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził w wybranych punktach monitorowanie powietrza
atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń specyficznych: formaldehydu i węglowodorów (toluenu,
n-oktanu, n-heksanu, m+p ksylenu, n-heptanu i o-ksylenu).
Badania formaldehydu wykonywane były w 6 punktach pomiarowych. Najwyższe stężenie
średnioroczne formaldehydu na poziomie 4,1 μg/m3 wystąpiło w punkcie pomiarowym zlokalizowanym
w Rzeszowie przy ul. Szopena. Na stanowisku w miejscowości Żydowskie, stanowiącym punkt tłowy
dla zanieczyszczenia powietrza formaldehydem w regionie, średnioroczne stężenie wyniosło
1,54 μg/m3. Na ryc. 1.2.20. przedstawiono stężenia średnioroczne formaldehydu w punktach
pomiarowych w 2010 r.

4

3

formaldehyd [μg/m ]

5

3
2
1
0
JasłoSikorskiego

JasłoFloriańska

MielecZarząd
Strefy

JedliczeRejtana

RzeszówSzopena

Żydowskie

Ryc. 1.2.20. Stężenia średnioroczne formaldehydu na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2010 r. [102]

Monitoring poziomu stężeń wybranych węglowodorów prowadzony był w 2010 r. przez WIOŚ
w Rzeszowie w ramach podsystemu monitoringu powietrza na 4 stanowiskach pomiarowych.
Najwyższe stężenia średnioroczne tych substancji w powietrzu stwierdzone zostały w miejscowości
Jedlicze. Na ryc. 1.2.21. przedstawiono stężenia węglowodorów w punktach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc. 1.2.21. Stężenia średnioroczne wybranych węglowodorów na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2010 r. [102]
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1.3. POZIOM STĘŻENIA WŁÓKIEN AZBESTU W POWIETRZU (Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
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Bezpośrednią miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien w powietrzu
mierzone liczbą włókien w środowisku pracy na cm3 (l.wł/cm3) lub w powietrzu komunalnym na m3
(l.wł/m3).
W oparciu o opracowany w 2010 r. przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi raport z badań
w zakresie zanieczyszczenia środowiska, w tym przedstawionych wyników pomiarów stężeń włókien
azbestu w powietrzu atmosferycznym wykonywanych na terenie Polski w latach 2004-2010 w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
można stwierdzić, że w województwie podkarpackim odnotowano niskie stężenie azbestu do
400 wł/m3 w przypadku 64,9%, pomiarów tj. w 61 punktach pomiarowych oraz umiarkowane od
400 do 1000 wł /m3 w przypadku 33% pomiarów, tj. w 31 punktach pomiarowych.
Średnie stężenie na terenie województwa dla wszystkich punktów pomiarowych wynosiło
312 wł/m3. Najwyższe ze stężeń średnich powyżej 545 do 733 wł/m3 odnotowano w powiatach
bieszczadzkim, dębickim i rzeszowskim oraz w mieście Krosno. Na ryc. 1.3.1. przedstawiono średnie
stężenie włókien azbestu (wł/m3) w powietrzu atmosferycznym w powiatach województwa
podkarpackiego.

100
tarnobrzeski

stalowowolski

sanocki

rzeszowski

przeworski

przemyski

niżański

mielecki

łańcucki

krośnieński

kolbuszowski

jasielski

jarosławski

dębicki

bieszczadzki

m. Tarnobrzeg

m. Krosno

0

Ryc. 1.3.1. Średnie stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w powiatach województwa
podkarpackiego [82]

1.4. CHEMIZM OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH (Beata Michalak)
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża
prowadzony jest od 1999 r. jako jeden z podsystemów Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ).
Badania te mają na celu uzyskanie informacji o obciążaniu gleb, wód powierzchniowych i obszarów
leśnych zanieczyszczeniami deponowanymi z powietrza. Jednostką nadzorującą, z ramienia
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, monitoring chemizmu opadów atmosferycznych jest
Wrocławski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W ramach krajowego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji do podłoża, na
obszarze Polski skład opadów atmosferycznych do lutego 2010 r. badany był w 25 punktach
pomiarowych, a od marca 2010 r. badania prowadzone są w 23 punktach pomiarowych.
W województwie podkarpackim punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Lesku.
Analizie poddawane są również wyniki pomiarów ilości wody opadowej zarejestrowane na 162
stanowiskach monitoringowych.
W rocznym monitoringu, miesięczne uśrednione próbki opadów analizowane są w zakresie:
wartości pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów,
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azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi,
żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu.
Zmierzone na stacji w Lesku ilości opadów wyniosły: w 2009 r.- 924,5 mm, w 2010 r.–
1104,2 mm. Największe miesięczne opady na poziomie 231,8 mm zanotowane zostały w 2010 r.
w maju. Na ryc. 1.4.1. przedstawiono miesięczne sumy opadów w latach 2009-2010 na stacji w Lesku.
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Ryc. 1.4.1. Miesięczne sumy opadów na stacji w Lesku w latach 2009-2010 [15], [16]

W 2009 r. odczyn opadów (pH) zawierał się w przedziale 4,3-7,1. W przypadku 29% poddanych
analizie próbek opadów stwierdzono „kwaśne deszcze” (opady o wartości pH poniżej 5,6). W roku
2010 wartości pH opadów mieściły się w zakresie 4,21-6,99. W przypadku 35% próbek stwierdzono
„kwaśne deszcze”. W 2010 r. nastąpił w porównaniu z rokiem 2009 wzrost ilości „kwaśnych deszczy”
o 6%. W wieloleciu 2001-2010 ich ilość kształtowała się na poziomie 38%.
Na obszar województwa podkarpackiego wody opadowe wniosły w 2009 r.: prawie 31 tys. Mg
siarczanów, ponad 11 tys. Mg chlorków, ponad 6 tys. Mg azotynów i azotanów, ponad 9 tys. Mg azotu
amonowego, blisko 23 tys. Mg azotu ogólnego, 510 Mg fosforu ogólnego, 5 tys. Mg sodu, blisko 4 tys.
Mg potasu, ponad 11 tys. Mg wapnia oraz ponad 3 tys. Mg metali (Mg, Zn, Cu, Fe, Pb, Cd, Ni, Cr,
Mn).
W roku 2010 wielkości wniesionych przez opady zanieczyszczeń wyniosły: ponad 36 tys. Mg
siarczanów, ponad 13 tys. Mg chlorków, ponad 6 tys. Mg azotynów i azotanów, ponad 9 tys. Mg azotu
amonowego, ponad 25 tys. Mg azotu ogólnego, 792 Mg fosforu ogólnego, 5 tys. Mg sodu, ponad
5 tys. Mg potasu, ponad 11 tys. Mg wapnia oraz ponad 3 tys. Mg metali (Mg, Zn, Cu, Fe, Pb, Cd, Ni,
Cr, Mn).
Z porównania ilości zanieczyszczeń wniesionych w latach 2009-2010 wynika, że w roku 2010
wody opadowe wniosły mniej miedzi, ołowiu i niklu. Ilości potasu, wapnia i magnezu pozostały na
zbliżonym poziomie. W zakresie innych zanieczyszczeń odnotowano znaczący wzrost ich ilości
wniesionych z opadami atmosferycznymi.
Na ryc.1.4.2. przedstawiono stężenia wybranych zanieczyszczeń w próbkach opadów ze stacji
monitoringu w Lesku, poddanych analizie w latach 2009-2010.
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Ryc. 1.4.2. Stężenia wybranych zanieczyszczeń w miesięcznych próbach opadów na stacji w Lesku w latach
2009-2010 [15], [16]

Sumaryczny, roczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany na obszar
województwa podkarpackiego wyniósł: w 2009 r.- 49,6 kg/ha, w 2010 r.- 56,3 kg/ha.
Zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r. największe obciążenie powierzchniowe wystąpiło w powiecie
jasielskim (w 2009 r.- 63 kg/ha, w 2010 r.- 70,4 kg/ha). W 2009 w powiecie jasielskim nastąpiło
najwyższe, w porównaniu z pozostałym obszarem regionu, obciążenie ładunkami siarczanów,
azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu i fosforu ogólnego, wapnia i magnezu. W roku 2010
na obszar powiatu jasielskiego wprowadzonych zostało najwięcej w województwie: siarczanów,
chlorków, azotu ogólnego, sodu, wapnia, magnezu, ołowiu, kadmu i manganu.
W 2009 r. najmniejszym ładunkiem badanych substancji w województwie podkarpackim
obciążony został powiat Tarnobrzeg (43,5 kg/ha), natomiast w 2010 r. powiat leżajski (49,3 kg/ha).
Porównanie wyników badań depozycji do podłoża za rok 2010 do średniej wieloletniej za okres
1999-2009 wykazało, że dla części składników wprowadzanych z opadami, depozycja roczna na
obszarze województwa podkarpackiego była mniejsza. Całkowite roczne obciążenie powierzchniowe
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regionu, ładunkiem badanych substancji deponowanych z atmosfery przez opad mokry zmalało
w porównaniu do lat poprzednich o 3% przy wyższej średniorocznej sumie opadów o 37,6%.
Analiza wyników badań za rok 2010 do średniej wieloletniej wykazała zmniejszenie ładunków:
siarczanów o 8,1%, azotynów i azotanów o 3,6%, sodu o 20,8%, wapnia o 10,4%, magnezu o 18,2%,
cynku o 12,2%, miedzi o 11,8%, ołowiu o 17,9%, niklu o 40,7% jonów wodorkowych o 5,2%. Ładunki
azotu amonowego i manganu kształtowały się na poziomie wartości średniej. Zaobserwowano
natomiast wzrost depozycji chlorków o 5,9%, azotu ogólnego o 6,1%, fosforu ogólnego o 19,8%,
potasu o 40,5%, żelaza o 11,1%, kadmu o 103,4%, chromu o 21,2%. Na ryc. 1.4.3. i 1.4.4.
przedstawiono roczne ładunki jednostkowe wybranych zanieczyszczeń i metali wniesione przez opady
atmosferyczne na obszar województwa podkarpackiego w 2010 r. Informacje dotyczące badań
chemizmu opadów atmosferycznych na obszarze Polski dostępne są na stronie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl/chemizm2010.

Ryc. 1.4.3. Mapy rozkładu rocznych ładunków jednostkowych wybranych zanieczyszczeń wniesionych przez
opady atmosferyczne w województwie podkarpackim w 2010 r. [16]
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Ryc. 1.4.4. Mapy rozkładu rocznych ładunków jednostkowych wybranych metali wniesionych przez opady
atmosferyczne w województwie podkarpackim w 2010 r. [16]

1.5. PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego)
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska
i jednocześnie należą do najbardziej niebezpiecznych dla przyrody i człowieka, gdyż są mobilne
i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Ze względu na
sposób w jaki zanieczyszczenia dostają się do atmosfery są one dzielone na dwie grupy:
1. Zanieczyszczenia pierwotne, emitowane do atmosfery bezpośrednio ze źródeł emisji.
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2.

Zanieczyszczenia wtórne, powstające w atmosferze w wyniku reakcji chemicznych między
zanieczyszczeniami pierwotnymi, jak również składnikami powietrza atmosferycznego zwykle
w nim występującymi.
Wśród zanieczyszczeń pierwotnych istotny wpływ na stan jakości powietrza mają: dwutlenek
siarki, tlenki azotu oraz pyły, które pochodzą głównie z wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
transportu oraz przemysłu.
Cele ustawowe związane z zarządzaniem jakością powietrza określa art. 85 ustawy Prawo
ochrony środowiska (2001), który wskazuje, że ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak
najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1. Utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach.
2. Zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.
3. Zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Aby wykazać na jakim poziomie znajdują się stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wojewódzki
inspektor ochrony środowiska wykonuje pomiary na stacjach monitoringu powietrza, działających
w ramach Państwowego monitoringu środowiska, w oparciu o które, zgodnie z wymogiem art. 89 ust.
1 cytowanej wyżej ustawy co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w województwie.
Wykonana coroczna ocena jakości powietrza przekazywana jest marszałkowi województwa
i w sytuacji zaistniałych przekroczeń standardów jakości powietrza stanowi podstawę do opracowania
naprawczego programu ochrony powietrza. Dodatkowo na podstawie oceny jakości powietrza
wykonanej w poszczególnych województwach w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
opracowywana jest ocena zbiorcza dla Polski, która przekazywana jest do Komisji Europejskiej.
W trybie art. 91 ust. 3 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), sejmik województwa ma
obowiązek określenia programu ochrony powietrza w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego. W tworzeniu programu zapewniana jest możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, a projekt jest opiniowany przez właściwego starostę.
Celem programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn powstawania zanotowanych
przekroczeń oraz kierunków i zakresów działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości
powietrza. Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, a działania w nim
wskazane muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami i wpisywać się
w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym
uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.
Przygotowanie i zrealizowanie programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych
przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu
w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (2008).
W latach 2006-2010 na terenie województwa podkarpackiego zostały wdrożone do realizacji
programy w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM10:
1. Dla strefy miasto Przemyśl - rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 49 z dnia 22 sierpnia
2006 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”,
opublikowane w Dz. U. Wojewody Podkarpackiego z 2006 r. Nr 107, poz. 1500.
2. Dla strefy miasto Rzeszów - uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia
2010 r. Nr XLII/804/10 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto
Rzeszów”, opublikowana w Dz. U. Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 13
poz. 319.
3. Dla strefy powiat jasielski - uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia
2010 r. Nr XLII/805/10 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej”,
opublikowana w Dz. U. Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 14 poz. 338.
Programy te zawierają w swej treści harmonogram rzeczowo– finansowy i czasowy dla działań
naprawczych, nakładający szereg obowiązków na organy administracji, podmioty korzystające ze
środowiska oraz inne jednostki organizacyjne. Punktem wyjścia do ich opracowania było
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji źródeł emisji pyłów PM10 do powietrza zlokalizowanych na
obszarach poszczególnych stref, w których zostały stwierdzone przekroczenia, tj. miasta Przemyśla,
miasta Rzeszowa oraz powiatu jasielskiego.
Inwentaryzacja objęła źródła w podziale na źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe,
z określeniem obiektu i władającego, lokalizacji, parametrów emitorów i urządzeń do nich
podłączonych wraz z niezbędnymi do dalszych analiz parametrami emisji pyłu, w tym pyłu
zawieszonego PM10.
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Wykonane w ostatnim okresie programy ochrony powietrza dla miasta Rzeszowa i powiatu
jasielskiego zostały opracowane w oparciu o model obliczeniowy ADMS-Urban, który wykorzystano do
obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w celu wyznaczenia źródeł odpowiedzialnych za wielkość
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i określenie niezbędnej redukcji emisji na obszarach przekroczeń.
Uzyskana dokładność modelowania w ww. programach była większa niż wymagana rozporządzeniem
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (2008).
Kalibracji modelu dokonano w oparciu o wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz wyniki
inwentaryzacji źródeł emisji. W tab. 1.5.1. i 1.5.2. przedstawiono porównanie wyników pomiarów
i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla strefy Miasto Rzeszów i strefy jasielskiej.
Tab. 1.5.1. Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 [85]
Stacja pomiarowa
Miejscowość: Rzeszów
Kod: PkRzeszWIOSSzop

Parametr
stężenie średnioroczne
ilość dni przekroczeń
percentyl 90,4

Wynik pomiarowy

Wynik obliczeniowy

34,7

30,5

44

31

61,8

48,4

Tab.1.5.2. Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 [86]
Stacja pomiarowa
Miejscowość: Jasło
Kod: PkJasloWIOSFlor

Parametr
stężenie średnioroczne
ilość dni przekroczeń
percentyl 90,4

Wynik pomiarowy

Wynik obliczeniowy

35,7

28,6

50

31

58,0

47,2

1.5.1. MIASTO RZESZÓW
Stężenia 24-godz. pyłu PM10 - wyniki obliczeń
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 przeanalizowano w układzie
percentyli 90,4 ze stężeń dobowych i sformułowano następujące wnioski:
1. Przekroczenia wielkości powyżej 35 w ciągu roku występują w ciągach komunikacyjnych;
najwyższe wartości obserwujemy wzdłuż ul. Lwowskiej (DK4), W. Sikorskiego, ul. Warszawskiej,
Lubelskiej, Al. L. Cieplińskiego, ul. Wiadukt Śląski i ul. Krakowskiej; przekroczenia występują
również na obszarze Śródmieścia, Staromieścia, Wilkowyi, Zalesia.
2. Maksymalna wartość percentyla 90,4 w Rzeszowie wynosi 93,12 μg/m3,
Na ryc. 1.5.1.1. przedstawiono wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 dla Rzeszowa.

Ryc. 1.5.1.1. Mapa rozkładu wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 dla
Rzeszowa [85]
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Stężenia średnioroczne pyłu PM10 – wyniki obliczeń
Po analizie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
Na terenie miasta stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia
średniorocznego w ciągu ulic: Lwowskiej (DK4), W. Sikorskiego, Warszawskiej,
Al. L. Cieplińskiego, Wiadukt Śląski i Krakowskiej).
2. Stężenia średnioroczne w Rzeszowie osiągają wielkość maksymalną 64,09 μg/m3.
Na ryc. 1.5.1.2. przedstawiono wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla
Rzeszowa.
1.

Ryc. 1.5.1.2. Mapa rozkładu wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla Rzeszowa [85]

Analiza udziału grup źródeł emisji
Przedstawione wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują jednoznacznie,
że za jakość powietrza na terenie miasta Rzeszowa w przeważającej mierze odpowiadają źródła
emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze środowiska (tzw. niska emisja). Na ryc. 1.5.1.3.
przedstawiono udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 w Rzeszowie (na terenie
całego miasta i w obszarze przekroczeń) w 2008 r.
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Ryc. 1.5.1.3. Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 w Rzeszowie (na terenie całego miasta
i w obszarze przekroczeń) w 2008 r. [85]
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Wymagana wielkość redukcji ładunku pyłu PM10 emitowanego ze źródeł powierzchniowych,
która ma doprowadzić do uzyskania stanu jakości powietrza zgodnego z wymaganiami przepisów
ochrony środowiska wynosi ok. 45,12 Mg przy zakładanych średnich kosztach ok. 28 mln zł.

1.5.2. POWIAT JASIELSKI
Stężenia 24-godz. pyłu PM10 - wyniki obliczeń
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 przeanalizowano w układzie
percentyli 90,4 ze stężeń dobowych i sformułowano następujące wnioski:
1. Przekroczenia wielkości powyżej 35 w ciągu roku występują w centrum miasta oraz w części
północno-wschodniej miasta w ciągu ul. Bieszczadzkiej. Najwyższe stężenia występują wzdłuż
ciągów komunikacyjnych ulic: 3 Maja, H. Kołłątaja, K. Wielkiego, Lwowskiej, T. Kościuszki,
Metzgera, Marsz. J. Piłsudskiego. Wysokie stężenia obserwowane są również na terenach:
Śródmieścia, Os. Mickiewicza, os. M. Kopernika, os. Górka Klasztorna.
2. Maksymalna wartość percentyla 90,4 w Jaśle wynosi 97,29 μg/m3.
Na ryc. 1.5.2.1. przedstawiono wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 dla powiatu jasielskiego.

Ryc. 1.5.2.1. Mapa rozkładu wartości percentyla 90,4 ze stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 dla
powiatu jasielskiego [86]

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 – wyniki obliczeń
Po analizie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
1. Na terenie miasta stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia
średniorocznego (w ciągu ulic: ul. 3 Maja, H. Kołłątaja, K. Wielkiego).
2. Stężenia średnioroczne w Jaśle osiągają wielkość maksymalną 60,59 μg/m3.
Na ryc. 1.5.2.2. przedstawiono wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla
powiatu jasielskiego.
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Ryc. 1.5.2.2. Mapa rozkładu wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla powiatu jasielskiego
[86]

Analiza udziału grup źródeł emisji - procentowy udział w zanieczyszczeniu powietrza
poszczególnych grup źródeł emisji i poszczególnych źródeł emisji
Przedstawione wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują jednoznacznie,
że za jakość powietrza na terenie powiatu jasielskiego w przeważającej mierze odpowiadają źródła
emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze środowiska (tzw. niska emisja). Na ryc. 1.5.2.3.
przedstawiono udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 na terenie strefy jasielskiej
i w obszarze przekroczeń w 2008 r.
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Ryc. 1.5.2.3. Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji pyłu PM10 na terenie strefy jasielskiej i w obszarze
przekroczeń w 2008 r. [86]

Przedstawione powyżej rozważania oraz wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
wskazują jednoznacznie, że za jakość powietrza na terenie Jasła i powiatu jasielskiego
w przeważającej mierze odpowiadają źródła emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze
środowiska.
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Wymagana wielkość redukcji ładunku pyłu PM10 emitowanego ze źródeł powierzchniowych,
która ma doprowadzić do uzyskania stanu jakości powietrza zgodnego z wymaganiami przepisów
ochrony środowiska wynosi ok. 31,24 Mg przy zakładanych średnich kosztach ok. 21 mln zł.

1.5.3. MIASTO PRZEMYŚL
Program ochrony powietrza dla strefy miasto Przemyśl został opracowany w 2005 r. i wdrożony
rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 49 z 22 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia
programu ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”, opublikowanym w Dz. U. Wojewody
Podkarpackiego z 2006 r. Nr 107, poz. 1500. Został opracowany w oparciu o typowy model Pasquila,
a rokiem bazowym był rok 2003.
W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że sumaryczna emisja pyłu w 2003 r. w Przemyślu
wyniosła 1 004 Mg. Głównym źródłem odpowiadającym za stan zanieczyszczenia powietrza pyłem
jest niska emisja 630 Mg/rok (62,7%) oraz źródła punktowe 347 Mg/rok (34,6%) i źródła liniowe
27 Mg/rok (2,7%). Strukturę źródeł emisji pyłu w Przemyślu przedstawiono na ryc. 1.5.3.1.
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Ryc. 1.5.3.1. Struktura źródeł emisji pyłu w Przemyślu [67]

Czas potrzebny na realizację celów ww. programów i prognozy emisji zanieczyszczeń do
powietrza
W ww. programach zaproponowano czas realizacji poszczególnych działań naprawczych:
Redukcja emisji komunikacyjnej – realizacja w latach 2010-2020.
Redukcja emisji powierzchniowej – realizacja w latach 2010-2020.
Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla działań naprawczych - zadanie ciągłe od
2010 do 2020 r.
Przy czym z punktu widzenia efektu ekologicznego (ograniczenia stężeń pyłu zawieszonego
PM10 do poziomów dopuszczalnych), działania naprawcze powinny w pierwszej kolejności dotyczyć
obszaru przekroczeń.
Program ochrony powietrza dla miasta Przemyśla ujmuje różne scenariusze:
1. Rok bazowy - emisja roczna 1004 Mg/rok.
2. Scenariusz IWB - emisja roczna 857,2 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 15%, przy kosztach
inwestycyjnych.
3. Scenariusz IWA - emisja roczna 690,8 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 31%.
4. Scenariusz II - emisja roczna 846,2 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 16%.
5. Scenariusz III - emisja roczna 626,4 Mg/rok, poziom redukcji emisji pyłu 38%.
Szacowane w 2005 r. koszty związane z realizacją każdego z ww. scenariuszy, z uwagi na
działania związane z budową nowego bloku energetycznego wynosiły ponad 50 mln zł.

1.
2.
3.
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Miarą efektu jaki przynosi realizacja wdrożonych programów ochrony powietrza są wyniki
monitoringu jakości powietrza w poszczególnych strefach. Z opracowywanych corocznych ocen
jakości powietrza wynika, że w dalszym ciągu są obserwowane stężenia ponadnormatywne.
Ze względu na zbyt krótki okres obowiązywania programów naprawczych w mieście Rzeszowie
i powiecie jasielskim oraz początkową fazę ich wdrożenia, trudno wykazać tu pozytywne efekty.
Natomiast w przypadku miasta Przemyśla w okresie realizacji programu w latach 2007–2010 mimo już
poniesionych nakładów, obserwowany jest dalszy wzrost ponadnormatywnych stężeń
średniorocznych pyłu PM10 oraz liczby przekroczeń dobowych, co wskazuje na potrzebę dalszych
działań w tym zakresie ze strony jednostek organizacyjnych wskazanych w programie. Na ryc. 1.5.3.2.
przedstawiono stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Przemyślu w latach 2003-2009, zaś na
ryc. 1.5.3.3. przedstawione zostały przekroczenia dobowe pyłu PM10 w Przemyślu w latach 20032009.
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Ryc. 1.5.3.2. Stężenia średnioroczne PM10 w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w latach 2003-2009 [100]
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Ryc. 1.5.3.3. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy Placu Dominikańskim w latach 2003-2009
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Kierunki zmian
W zarządzaniu jakością powietrza istotnym jest zmiana podejścia do programów ochrony
powietrza, jakie wiąże się z wejściem w życie dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE) (2008). W obliczu tego faktu, podjęcie pilnych działań zmierzających do
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ograniczenia zanieczyszczenia powietrza jest koniecznością. Obowiązujące programy na terenie
województwa podkarpackiego będą musiały zostać zaktualizowane i uzupełnione o plany działań
krótkoterminowych na wypadek zaistnienia stanów alarmowych. Nowa dyrektywa zobowiązała kraje
członkowskie między innymi do monitorowania zawartości frakcji PM2,5 w powietrzu. W tym celu
państwa UE będą musiały rozbudować sieć stacji pomiarowych, a istniejące punkty wyposażyć
w urządzenia pozwalające mierzyć najmniejsze cząstki pyłu. Kraje członkowskie, na mocy przyjętej
dyrektywy muszą wprowadzić limity zawartości frakcji PM2,5 w atmosferze.
Kierując się wymogami dyrektywy oraz realizując ustawowe obowiązki ze względu na wykazane
w ocenach jakości powietrza przekroczenia na terenie województwa podkarpackiego stężeń
benzo(a)pirenu, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 - samorząd województwa przystąpił do realizacji
kolejnych programów naprawczych. Za podstawę zgodnie z wymogami dyrektywy CAFE (2008)
przyjęto podział województwa podkarpackiego w nowym układzie stref, gdzie za terytorium do celów
zarządzania i oceny jakości powietrza, wyróżniono strefę miasto Rzeszów (jako miasto powyżej
100 tys. mieszkańców) i strefę podkarpacką (jako pozostały obszar województwa).
Skuteczne zarządzanie jakością powietrza i osiągnięcie celów wskazanych w programach
ochrony powietrza wymaga nie tylko działań ze strony samorządów wojewódzkich i lokalnych, ale
również zmian systemowych na poziomie krajowym. Krajowa polityka paliwowa i podatkowa powinna
zachęcać do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykorzystywanie paliw
niskoemisyjnych oraz wdrażanie źródeł odnawialnych, a przepisy prawa powinny zapewniać
możliwość sporządzenia jak najlepszej jakości narzędzia administracyjnego jakim są programy
ochrony powietrza, służącego efektywnemu zarządzaniu jakością powietrza w strefach.

Ryc. 1.5.3.4. Smog nad Przemyślem w dniu 26 listopada 2010 r. [44]
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