Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W
WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
ZA ROK 2014

Rzeszów, wrzesień 2015 r.

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

Pomiary wykonywane są na stacjach
wchodzących w skład wojewódzkiej
sieci monitoringu powietrza, na
podstawie zatwierdzanych przez
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska trzyletnich programów
Państwowego Monitoringu
Środowiska.
W 2014 roku w województwie
podkarpackim funkcjonowało
10 stacji monitoringu powietrza

Lokalizacja stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2014 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
Ocena jakości powietrza, wykonywana w kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony
roślin, obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określono wartości kryterialne tj.:
1) dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10,
pył zawieszony PM2.5), zanieczyszczenia oznaczane w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel,
ołów, benzo(a)piren) ‐ kryterium ochrony zdrowia,
2) dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon ‐ kryterium ochrony roślin.
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref
w rocznej ocenie jakości powietrza są:
1) dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej
liczby przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla
niektórych zanieczyszczeń)
2) dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines
tolerancji (tylko w przypadku pyłu PM2,5),
3) poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej
liczby przypadków przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu),
4) poziom celu długoterminowego (dla ozonu).

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
Oceny jakości powietrza wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje w
strefach.
Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska strefę stanowią:
1) aglomeracja o liczbie mieszkańców
powyżej 250 tysięcy,
2) miasto (nie będące aglomeracją)
o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
3) pozostały obszar województwa,
nie wchodzący w skład aglomeracji
i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Województwo podkarpackie zostało
podzielone na 2 strefy:
1) strefę miasto Rzeszów
(miasto powyżej 100 tys. mieszkańców),
2) strefę podkarpacką
obejmującą pozostałą część województwa.
Podział stref w województwie podkarpackim

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

Zgodnie z art. 89. ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje
oceny poziomów substancji w powietrzu za rok poprzedni oraz dokonuje
klasyfikacji stref.
Wyniki oceny jakości powietrza oraz klasyfikację stref, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska przekazuje zarządowi województwa i
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2014 wykonana
została w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza oraz o wyniki
modelowania zanieczyszczenia powietrza w województwie.

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla dwutlenku siarki.

dwutlenek siarki

Stężenia średnioroczne SO2 w 2014 r. na stacjach pomiarowych osiągnęły niskie wartości
od 2,7 do 7,9 μg/m3. Maksymalne stężenie z modelowania nie przekroczyło 16 μg/m3.

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki
w województwie podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

dwutlenek siarki

W Rzeszowie stężenia średnioroczne SO2 w 2014 r. z modelowania osiągnęły niskie wartości
od 3 do 8 μg/m3.

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki
w Rzeszowie w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla dwutlenku azotu.
Stężenia średnioroczne NO2 w 2014 r. na stacjach pomiarowych kształtowały się w przedziale
od 1,8‐16,1 μg/m3 tj. 4,5‐40,3% poziomu dopuszczalnego.

dwutlenek azotu

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu z modelowania zawierały się w przedziale 1,8‐30
μg/m3 tj. 4,5‐75 % poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu
w województwie podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

dwutlenek azotu

W Rzeszowie stężenia średnioroczne dwutlenku azotu z modelowania zawierały się w
przedziale 5‐30 μg/m3 tj. 13‐75 % poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu
w Rzeszowie w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla benzenu.
Stężenia średnioroczne benzenu na stacjach pomiarowych w 2014 r. kształtowały się w
przedziale od 0,97‐1,8 μg/m3 tj. 19,4‐36 % poziomu dopuszczalnego.

benzen

Stężenia średnioroczne benzenu z modelowania zawierały się w przedziale 0,003‐1,5 μg/m3
tj. 0,06‐30 % poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

benzen

W Rzeszowie Stężenia średnioroczne benzenu z modelowania zawierały się w przedziale
0,08‐1,5 μg/m3 tj. 2‐30 % poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w Rzeszowie w 2014 r.
– wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
Stężenia średnioroczne arsenu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w 2014 r.
kształtowały się w przedziale od 0,8‐1,3 ng/m3 tj. 13,3‐21,7% poziomu docelowego.

arsen w pyle PM10

Stężenia średnioroczne arsenu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w przedziale
0,006‐3,3 ng/m3 0,1‐55% poziomu docelowego.

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

arsen w pyle PM10

W Rzeszowie stężenia średnioroczne arsenu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w
przedziale 0,35‐1 ng/m3 6‐17 % poziomu docelowego.

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w Rzeszowie w 2014 r. –
wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
Stężenia średnioroczne kadmu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w 2014 r. kształtowały
się w przedziale od 0,4‐0,7 ng/m3 tj. 8‐14 % poziomu docelowego.

kadm w pyle PM10

Stężenia średnioroczne kadmu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w przedziale
0,008‐2,3 ng/m3 0,16‐46% poziomu docelowego.

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

kadm w pyle PM10

W Rzeszowie stężenia średnioroczne kadmu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w
przedziale 0,4‐1,4 ng/m3 tj. 8‐28 % poziomu docelowego.

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w Rzeszowie w 2014 r. –
wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
Stężenia średnioroczne niklu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w 2014 r. kształtowały
się w przedziale od 1‐1,3 ng/m3 tj. 5‐6,5 % poziomu docelowego.

nikiel w pyle PM10

Stężenia średnioroczne niklu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w przedziale 0,02‐
10,6 ng/m3 0,1‐53 % poziomu docelowego.

Rozkład stężeń średniorocznych niklu w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

nikiel w pyle PM10

W Rzeszowie stężenia średnioroczne niklu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w
przedziale 0,6‐5 ng/m3 tj. 3‐25 % poziomu docelowego.

Rozkład stężeń średniorocznych niklu w Rzeszowie w 2014 r. –
wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

ołów w pyle PM10

Stężenia średnioroczne ołowiu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w 2014 r. kształtowały
się w przedziale od 0,01‐0,02 μg/m3 tj. 2‐4 % poziomu dopuszczalnego.
Stężenia średnioroczne ołowiu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w przedziale
0,0001‐0,02 ng/m3 0,02‐4 % poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

ołów w pyle PM10

W Rzeszowie stężenia średnioroczne ołowiu w pyle PM10 z modelowania zawierały się w
przedziale 0,0035‐0,02 tj. ng/m3 0,7‐4 % poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w Rzeszowie w 2014 r. –
wyniki modelowania

pył PM10 – stężenia średnioroczne

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
W 2014 r. na stacjach pomiarowych nie odnotowano przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego obowiązującego dla pyłu PM10.
Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 określone w modelowaniu zawierały się w
przedziale 4‐63 μg/m3 tj. 10‐158 %. poziomu dopuszczalnego). Najwyższe stężenie
średnioroczne pyłu PM10 zlokalizowano w Przemyślu.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

pył PM10 – stężenia średnioroczne

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU
W Rzeszowie wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 określone w modelowaniu zawierały
się w przedziale 11‐30 μg/m3 tj. 28‐75 %. poziomu dopuszczalnego.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w Rzeszowie w 2014 r. –
wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

pył PM10 – stężenia dobowe

W 2014 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych (oprócz Rzeszowa, Jasła i Krosna) wystąpiło
ponad 35 przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego, ustalonego dla pyłu PM10 na
poziomie 50 μg/m3. Najwięcej przekroczeń odnotowano w Jarosławiu (79).
Wyniki modelowania wskazały od 0‐167 dni z przekroczeniem dobowego poziomu
dopuszczalnego.

Liczba dni z przekroczeniem pyłu PM10 w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU

pył PM10 – stężenia dobowe

W Rzeszowie wyniki modelowania wskazały od 5‐60 dni z przekroczeniem dobowego poziomu
dopuszczalnego. Przekroczenie dopuszczalnej liczby dni ze stężeniem wyższym od 50 ug/m3
wystąpiło w dzielnicach: Śródmieście, Nowe Miasto, Zwięczyca, Zalesie, Wilkowyja, Staromieście.

Liczba dni z przekroczeniem pyłu PM10 w Rzeszowie w 2014 r. –
wyniki modelowania

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU
W 2014 r. na stacjach pomiarowych nie odnotowano przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego obowiązującego dla pyłu PM2,5.

pył PM2,5

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 wykazały stężenia pyłu PM2.5 i
zawierały się w przedziale 4‐42 μg/m3 tj. 16,0‐168,0% poziomu dopuszczalnego. Najwyższe
stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 zlokalizowano w Krośnie i Przemyślu.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w województwie
podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU

pył PM2,5

W Rzeszowie wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 zawierały się w
przedziale 11‐32 μg/m3 tj. 44‐128 % poziomu dopuszczalnego. Przekroczenie dopuszczalnego
stężenia średniorocznego wystąpiło w dzielnicach: Śródmieście, Nowe Miasto, Zalesie.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w Rzeszowie w
2014 r. – wyniki modelowania

benzo(a)piren w pyle PM10

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU
Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2014 r. przekroczyły wartość docelową we
wszystkich punktach pomiarowych i zawierały się w przedziale od 2,7‐3,3 ng/m3 tj. 270‐330%
wartości docelowej.
Wartości stężeń średniorocznych b(a)p określone w modelowaniu zawierały się w przedziale
0,4‐6,8 ng/m3 tj.40‐680 % poziomu docelowego. Najwyższe stężenie średnioroczne b(a)p
zlokalizowano w Przemyślu.

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu
w województwie podkarpackim w 2014 r. – wyniki modelowania

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU

benzo(a)piren w pyle PM10

W Rzeszowie wartości stężeń średniorocznych b(a)p określone w modelowaniu zawierały się w
przedziale 0,9‐4,5 ng/m3 tj.90‐450 % poziomu docelowego. Przekroczenie średniorocznego
poziomu docelowego b(a)p wystąpiło na obszarze prawie całego miasta.

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu
w Rzeszowie w 2014 r. – wyniki modelowania

pył PM10 – obszary przekroczeń

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU

W województwie podkarpackim wyznaczono jeden
obszar przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego w Przemyślu, obejmujący 2 km2
(0,01% województwa podkarpackiego).
W województwie podkarpackim wyznaczono 18 obszarów przekroczeń w zakresie
dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 obejmujących swoim zasięgiem 184 km2 (1 %
województwa podkarpackiego).
W Rzeszowie obszar przekroczeń w zakresie dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 objął
11,5 km2 (10 % miasta).

pył PM2,5 – obszary przekroczeń

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU

W województwie podkarpackim wyznaczono 4
obszary przekroczeń (cz. Rzeszowa. Krosna,
Przemyśla i Łańcuta) w zakresie dopuszczalnego
stężenia
średniorocznego
pyłu
PM2.5
powiększonego
o
margines
tolerancji
obejmujące swoim zasięgiem 12,4 km2 (0,07%
województwa podkarpackiego).
W Rzeszowie obszar przekroczeń w zakresie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu
PM2.5 objął 2,4 km2 (2 % miasta).

benzo(a)piren w pyle PM10
– obszary przekroczeń

WYNIKI BADAŃ MONITORINGU POWIETRZA W 2014 ROKU

W województwie podkarpackim wyznaczono
20 obszarów przekroczeń poziomu docelowego
benzo(a)pirenu obejmujących swoim zasięgiem
1 132,4 km2 (6,4% województwa podkarpackiego).

W Rzeszowie obszar przekroczeń w zakresie docelowego stężenia średniorocznego BaP objął
104,4 km2 (90 % miasta).

Obszary przekroczeń w latach 2011‐2014

Wielkość obszaru przekroczenia
Program
naprawczy

Ocena
2013 r.

Ocena
2014 r.

20,7 km2
(0,1 % )

53,9 km2
(0,3 % )

2 km2
(0,01% )

Pył PM10 dobowy

378,7 km2
(2,1 % )

881,9 km2
(4,9 % )

184 km2
(1 % )

Pył PM2.5

65,1 km2
(0,4 % )

101,3 km2
(0,6 % )

12,4 km2
(0,07 %)

4102,5 km2
(22,9 % )

6445,5 km2
(36 % )

1 132,4 km2
(6,4 % )

Pył PM10 rok

porównanie

B(a)P

WNIOSKI KOŃCOWE
1. Zasięg i wielkość obszarów przekroczeń są zmienne dla poszczególnych lat.

podsumowanie

2. Na jakość powietrza oprócz poziomu emisji zdecydowany wpływ w danym roku
wywierają warunki atmosferyczne.
3. Wyznaczone obszary przekroczeń w 2014 roku w zakresie pyłu PM10, PM2.5 i
B(a)P są zdecydowanie mniejsze niż w latach ubiegłych. Częściowo może mieć to
związek z realizowanymi inwestycjami na rzecz poprawy jakości powietrza.
Rok 2014 był ciepły co sprzyjało zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania
paliw na cele grzewcze. Był także sprzyjający pod względem warunków
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (lepsze przewietrzanie, mała ilość okresów z
warunkami inwersyjnymi).
4. Ponieważ warunki meteorologiczne występujące w danych roku mają bardzo
istotny wpływ na jakość powietrza, należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia się
w kolejnych latach obszarów z ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza w
zakresie zanieczyszczeń pyłowych i B(a)P w stosunku do wyznaczonych w roku
2014.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

DZIĘKUJĘ ZA
Zapraszamy na nasza stronę internetową: www.wios.rzeszow.pl,
UWAG
Ę ze stacji automatycznych
gdzie dostępne są on‐line
wyniki pomiarów

