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2. POWIETRZE

Powietrze jest jednym z najbardziej wra¿liwych na
zanieczyszczenia komponentem œrodowiska, który
w znacz¹cy sposób wp³ywa na warunki ¿ycia ludzi,
zwierz¹t i roœlin. 

Podstawowym procesem, w trakcie którego nastê-
puje emisja zanieczyszczeñ do powietrza, jest spalanie
paliw w elektrowniach, elektrociep³owniach, indywidu-
alnych paleniskach domowych oraz œrodkach transpor-
tu. Zanieczyszczenia emitowane s¹ tak¿e przez prze-
mys³ i rolnictwo. 

Jakoœæ powietrza na Dolnym Œl¹sku kszta³tuj¹
przede wszystkim: 

� Ÿród³a komunalno-bytowe, w g³ównej mierze od-
powiedzialne za podwy¿szone stê¿enia zanieczysz-
czeñ, szczególnie py³u zawieszonego, benzo(a)pire-
nu i dwutlenku siarki, w sezonie zimowym. Stoso-
wanie w lokalnych kot³owniach i domowych piecach
grzewczych niskosprawnych urz¹dzeñ i instalacji
kot³owych, ich z³y stan techniczny i nieprawid³owa
eksploatacja oraz spalanie z³ej jakoœci paliw (zasiar-
czonych, zapopielonych i niskokalorycznych wêgli,
mu³ów wêglowych, a tak¿e wszelkich odpadów
z gospodarstw domowych), s¹ g³ównym powodem
tzw. niskiej emisji. Du¿a iloœæ Ÿróde³ wprowadzaj¹-
cych zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wy-
sokoœci sprawia, ¿e zjawisko to jest bardzo uci¹¿li-
we, gdy¿ zanieczyszczenia gromadz¹ siê wokó³
miejsca powstawania, a s¹ to najczêœciej obszary
o zwartej zabudowie mieszkaniowej. „Niska” emisja
jest szczególnie uci¹¿liwa w regionach górskich,
gdzie wystêpuj¹ niekorzystne warunki dla rozprze-
strzeniania zanieczyszczeñ. 
� transport drogowy, który wp³ywa na ca³oroczny
wysoki poziom tlenków azotu w powietrzu oraz pod-
wy¿szony poziom py³u zawieszonego PM10 i benze-
nu. Du¿e zanieczyszczenie powietrza wystêpuje na
skrzy¿owaniach g³ównych ulic i dróg, przy trasach
komunikacyjnych o du¿ym natê¿eniu ruchu biegn¹-
cych przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyn¹
nadmiernej emisji zanieczyszczeñ ze œrodków trans-
portu jest przede wszystkim z³y stan techniczny po-
jazdów, ich nieprawid³owa eksploatacja, przestoje
w ruchu spowodowane z³¹ organizacj¹ ruchu i zbyt
ma³¹ przepustowoœci¹ dróg. 
� Ÿród³a przemys³owe, maj¹ce najwiêkszy udzia³
w bilansie emisji zanieczyszczeñ z terenu wojewódz-
twa. Do tej grupy Ÿróde³ zaliczono elektrownie, elek-
trociep³ownie, du¿e kot³ownie przemys³owe i proce-
sy produkcyjne. 

Pod wzglêdem emisji zanieczyszczeñ do powietrza
ze Ÿróde³ przemys³owych Dolny Œl¹sk znajduje siê na
jednym z czo³owych miejsc w kraju. Wed³ug danych
G³ównego Urzêdu Statystycznego województwo zajmu-
je 5. miejsce zarówno ze wzglêdu na ca³kowit¹ emisjê
zanieczyszczeñ py³owych, jak i emisjê zanieczyszczeñ
gazowych (po województwie œl¹skim, ³ódzkim, mazo-
wieckim i wielkopolskim) z zak³adów szczególnie uci¹¿-
liwych (dane za 2008 rok). Emisje zanieczyszczeñ
z Dolnego Œl¹ska stanowi¹ 7,8% emisji gazów (bez
dwutlenku wêgla) i 8,3% ogó³u krajowej emisji py³ów. 

Najwiêkszy udzia³ w emisji zanieczyszczeñ py³owych
w 2008 r. (77,7% emisji wojewódzkiej) mia³y powiaty:
zgorzelecki, lubiñski, polkowicki, wo³owski i miasto Wro-
c³aw, natomiast w emisji zanieczyszczeñ gazowych
(91,9% emisji wojewódzkiej) – powiaty: zgorzelecki, g³o-
gowski, wroc³awski, a tak¿e miasto Wroc³aw i Legnica. 

PRESJE

Wykres 2.1. Emisja py³ów i gazów (bez dwutlenku wê-
gla) z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych zlokalizo-
wanych na terenie województwa dolnoœl¹skiego
w 2008 roku na tle innych województw 
(Ÿród³o: GUS)
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ERysunek 2.1. Emisja zanieczyszczeñ gazowych w poszczególnych powiatach województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

(Ÿród³o: GUS)
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ERysunek 2.2. Emisja zanieczyszczeñ py³owych w poszczególnych powiatach województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

(Ÿród³o: GUS)

Ca³kowita emisja z terenu województwa dolnoœl¹-
skiego z zak³adów objêtych statystyk¹ w 2008 r. wyno-
si³a: 

� py³ów – 6,4 tys. Mg (redukcja o 4,4% w stosunku
do 2007 r.), 
� dwutlenku siarki – 54,1 tys. Mg (redukcja
o 11,2%), 
� tlenków azotu – 18,98 tys. Mg (redukcja o 9,5%), 
� tlenku wêgla – 9,3 tys. Mg (redukcja o 17,6%), 
� dwutlenku wêgla – 16870,7 tys. Mg (wzrost
o 1,8%). 

Decyduj¹cy udzia³ w ca³kowitej emisji zanieczysz-
czeñ do powietrza z terenu Dolnego Œl¹ska ma PGE
Elektrownia „Turów” S.A. w Bogatyni, druga w Polsce
pod wzglêdem zainstalowanej mocy zawodowa elek-
trownia opalana wêglem brunatnym. Jest ona jedno-
czeœnie drugim co do wielkoœci Ÿród³em emisji zanie-
czyszczeñ w Polsce. 

W czerwcu 2009 r. elektrownia uruchomi³a instala-
cjê spalania biomasy. Dziêki tej inwestycji elektrownia
zwiêkszy produkcjê energii elektrycznej obni¿aj¹c emi-
sjê CO2. 

Tabela 2.1. Emisja zanieczyszczeñ do powietrza z PGE Elektrowni „Turów” S.A. na tle emisji z województwa dolnoœl¹-
skiego i powiatu zgorzeleckiego w 2008 r. (Ÿród³o: GUS, dzia³alnoœæ kontrolna WIOŒ)
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Wykres 2.3. Emisja zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych (bez dwutlenku wêgla) z terenu wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego w latach 1991-2008 
(Ÿród³o: GUS)

Po znacznym spadku emisji na pocz¹tku lat 90-tych
ubieg³ego wieku, w latach 2000-2008 obserwowano
dalszy spadek emisji zanieczyszczeñ py³owych, zw³asz-
cza z procesów spalania paliw. Natomiast emisja zanie-
czyszczeñ gazowych z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych
w analizowanym okresie utrzymywa³a siê na zbli¿onym
poziomie, ulegaj¹c nieznacznym wahaniom w poszcze-
gólnych latach, zale¿nie od potrzeb grzewczych. 

Wykres 2.2. Udzia³ najwiêkszych zak³adów województwa
dolnoœl¹skiego w zanieczyszczeniu powietrza py-
³em, dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu w od-
niesieniu do sumarycznej emisji z wybranych za-
k³adów kontrolowanych przez WIOŒ w 2008 roku 
(Ÿród³o: WIOŒ)

Poza wspomnian¹ Elektrowni¹ inne istotne, punkto-
we Ÿród³a emisji zanieczyszczeñ do powietrza to: Ze-
spó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich „Kogeneracja”
S.A., KGHM „Polska MiedŸ” – Oddzia³ Huta Miedzi
„G³ogów I”, Przedsiêbiorstwo Energetyczne „Energety-
ka-Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym, Zak³ady Koksowni-
cze „Victoria” S.A. w Wa³brzychu, Energetyka Sp. z o.o.
w Lubinie, WPEC S.A. w Legnicy oraz Fortum Power
and Heat Polska Sp. z o.o. Oddzia³ DZT w Œwiebodzi-
cach.
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EWykres 2.4. Emisja zanieczyszczeñ py³owych z zak³adów

szczególnie uci¹¿liwych w latach 2000-2008
w województwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)

Wykres 2.5. Emisja zanieczyszczeñ gazowych z zak³a-
dów szczególnie uci¹¿liwych w latach 2000-2008
w województwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)

STAN

Jakoœæ powietrza województwa dolnoœl¹skiego
kontrolowana jest w systemie Pañstwowego Monito-
ringu Œrodowiska poprzez pomiary podstawowych za-
nieczyszczeñ powietrza, dla których okreœlone s¹ do-
puszczalne lub docelowe poziomy stê¿eñ. 

Stacje i punkty pomiarowe zlokalizowane s¹ g³ów-
nie na terenach miejskich, a tak¿e w rejonach oddzia³y-
wania najwiêkszych zak³adów Dolnego Œl¹ska – PGE
Elektrowni „Turów” S.A. i KGHM „Polska MiedŸ” S.A.
Wyniki z tych stacji odnoszone s¹ do kryteriów ustalo-
nych ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi. 

Na terenach pozamiejskich, z dala od Ÿróde³ emisji
zanieczyszczeñ, zlokalizowane s¹ ekosystemowe stacje
pomiarowe, mierz¹ce poziom zanieczyszczenia powie-
trza oceniany w odniesieniu do norm okreœlonych dla
ochrony roœlin. 

Dane pomiarowe pochodz¹ce z dolnoœl¹skiego sys-
temu monitoringu powietrza gromadzone s¹ w woje-
wódzkiej bazie danych o jakoœci powietrza, znajduj¹cej
siê w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska
we Wroc³awiu. Poziom stê¿eñ zanieczyszczeñ w powie-
trzu, rejestrowany przez stacje automatyczne nale¿¹ce
do WIOŒ we Wroc³awiu, prezentowany jest w trybie ci¹-
g³ym na stronie internetowej: air.wroclaw.pios.gov.pl. 

Fot. 2.1. Stacja monitoringu jakoœci powietrza w O³awie
(fot. Agnieszka Miko³ajczyk)

Fot. 2.3. Stacja monitoringu jakoœci powietrza na Œnie¿-
nych Kot³ach (fot. Marek Bieniek)

Fot. 2.2. Pobornik wysokoprzep³ywowy py³u zawieszo-
nego PM10 (fot. z Archiwum WIOŒ)



Rysunek 2.3. Stacje monitoringu jakoœci powietrza w województwie dolnoœl¹skim w 2008 roku (Ÿród³o: WIOŒ)
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ENa przewa¿aj¹cym obszarze województwa dolnoœl¹-

skiego rejestrowany w 2008 r. poziom zanieczyszczenia
powietrza by³ ni¿szy od poziomów normatywnych,
a w przypadku takich zanieczyszczeñ jak: dwutlenek
siarki, tlenek wêgla i niektóre metale ciê¿kie (o³ów, ni-
kiel) wartoœci stê¿eñ by³y znacznie ni¿sze od wartoœci
dopuszczalnych. 

Ponadnormatywne poziomy zanieczyszczenia po-
wietrza na Dolnym Œl¹sku wystêpowa³y przede wszyst-
kim na obszarach zurbanizowanych i zwi¹zane by³y
z koncentracj¹ wielu Ÿróde³ zanieczyszczenia powietrza
na stosunkowo niewielkim obszarze oraz z³ymi warun-
kami rozprzestrzeniania. 

Monitoring powietrza wykazywa³ oddzia³ywanie za-
k³adów przemys³owych na jakoœæ powietrza, widoczne
m.in. poprzez: najwy¿szy poziom 1-godzinnych stê¿eñ
maksymalnych dwutlenku siarki, rejestrowany przez
stacje zak³adowe PGE Elektrowni „Turów” S.A. w powie-
cie zgorzeleckim i KGHM „Polska MiedŸ” S.A. w Legni-
cy, przekroczenia œredniorocznej wartoœci dopuszczal-
nej arsenu w Legnicy czy te¿ wy¿sze ni¿ w innych mia-
stach œrednioroczne stê¿enie benzenu w Wa³brzychu. 

Bior¹c jednak pod uwagê przyczyny przekroczeñ
wartoœci normatywnych oraz analizuj¹c obszary wystê-
powania podwy¿szonych poziomów stê¿eñ substancji
w powietrzu, szczególn¹ rolê w jego zanieczyszczeniu

Tabela 2.2. Zakres pomiarowy stacji monitoringu jakoœci powietrza wraz z wyró¿nieniem stanowisk z przekroczeniami
poziomów kryterialnych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku
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Emia³a „niska” emisja z sektora komunalno-bytowego

oraz ruch samochodowy. 
Stosowanie wyeksploatowanych systemów grzew-

czych, wyposa¿onych w niskie emitory, jest najwa¿niej-
szym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost koncentracji
wiêkszoœci wskaŸników zanieczyszczenia w powietrzu
w sezonie grzewczym i podstawow¹ przyczyn¹ prze-
kroczeñ wartoœci normatywnych py³u zawieszonego
PM10 oraz benzo(a)pirenu. Œrednio w skali ca³ego wo-
jewództwa w sezonie grzewczym poziom stê¿eñ SO2
by³ ok. 4-krotnie, a benzo(a)pirenu ok. 5-krotnie wy¿szy
ni¿ w sezonie letnim. Negatywny wp³yw „niskiej” emisji
najbardziej widoczny by³ w miejscowoœciach zlokalizo-
wanych w kotlinach górskich: Nowej Rudzie, Jeleniej
Górze-Cieplicach, Szczawnie-Zdroju oraz w rejonach
gêstej zabudowy miejskiej m.in. Wroc³awia i Legnicy. 

Du¿e zagêszczenie dróg wraz ze znacznym natê¿e-
niem ruchu pojazdów w miastach skutkuje ca³orocz-
nym wysokim poziomem dwutlenku azotu w powietrzu.
Dane pozyskiwane ze stacji komunikacyjnej we Wroc³a-
wiu wskazuj¹, ¿e w pobli¿u du¿ych skrzy¿owañ i tras
komunikacyjnych wystêpuj¹ przekroczenia wartoœci

normatywnych dwutlenku azotu oraz podwy¿szone po-
ziomy py³u zawieszonego PM10 i tlenku wêgla. Warto-
œci stê¿eñ dwutlenku azotu oraz tlenku wêgla rejestro-
wane w stacji komunikacyjnej od 2005 r. by³y czêsto
ponad 2-krotnie wy¿sze od poziomów notowanych
w pozosta³ych punktach pomiarowych województwa. 

Obok wysokich poziomów zanieczyszczeñ pocho-
dz¹cych z omawianych wczeœniej Ÿróde³ emisji i wystê-
puj¹cych g³ównie w sezonie grzewczym obecnie jed-
nym z najwiêkszych problemów ochrony atmosfery jest
wysoki poziom ozonu wystêpuj¹cy w sezonie letnim.
W województwie dolnoœl¹skim rejestrowane by³y za-
równo przekroczenia wartoœci docelowej w odniesieniu
do kryterium ochrony zdrowia ludzi, jak i przekroczenia
wspó³czynnika AOT 40, wyznaczanego ze wzglêdu na
ochronê roœlin. Powstawaniu ozonu w dolnej warstwie
atmosfery sprzyja wysoka temperatura i intensywne
promieniowanie s³oneczne. Najwy¿sze stê¿enia ozonu
zanotowane w lipcu 2008 r. w Jeleniej Górze i we Wro-
c³awiu przekroczy³y wartoœæ progow¹ informowania
spo³eczeñstwa o ryzyku wyst¹pienia poziomów alarmo-
wych. 

Wykres 2.6. Stê¿enia dwutlenku siarki zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku
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Wykres 2.7. Stê¿enia dwutlenku azotu 
zarejestrowane na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.8. Stê¿enia py³u zawieszonego PM10
zarejestrowane na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2008 roku



P
O

W
IE

T
R

Z
EWykres 2.9. Stê¿enia tlenku wêgla zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.11. Stê¿enia benzenu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.12. Stê¿enia o³owiu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.10. Œrednia liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego ozonu na terenie województwa dolnoœl¹skie-
go w latach 2006-2008
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EWykres 2.13. Stê¿enia arsenu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.14. Stê¿enia kadmu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.15. Stê¿enia niklu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku

Wykres 2.16. Stê¿enia benzo(a)pirenu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 roku
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Zasadniczym celem oceny poziomów substancji
w powietrzu zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony
œrodowiska (Dz.U.2008.25.150) jest dokonanie klasyfi-
kacji stref, daj¹cej podstawê do zaplanowania dzia³añ
na rzecz poprawy jakoœci powietrza w strefach, w któ-
rych s¹ przekraczane wartoœci kryterialne okreœlone dla
ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roœlin. 

Podstawow¹ przyczyn¹ zaklasyfikowania stref do
opracowania programów naprawczych by³ wysoki po-
ziom zanieczyszczenia powietrza py³em zawieszonym
PM10. Od 2005 roku dla py³u zawieszonego PM10
margines tolerancji wynosi 0, zatem wszelkie przekro-
czenia obowi¹zuj¹cego poziomu dopuszczalnego œred-
niorocznego i œredniodobowego skutkuj¹ zaklasyfiko-
waniem danej strefy do opracowywania programów
ochrony powietrza (klasa C). 

W 2008 r. przekroczenie dopuszczalnego poziomu
œredniorocznego py³u zawieszonego PM10 zanotowano

w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej: stê¿enie œredniorocz-
ne: 60,2 μg/m3 – 151% normy. Ponadnormatywn¹ czê-
stoœæ przekroczeñ normy œredniodobowej w 2008 roku
zanotowano na stanowiskach: 

� w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta: 42 dni, 
� we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej: 55 dni, 
� w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 59 dni, 
� w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kopernika: 65 dni, 
� w Jeleniej Górze – Cieplicach: 73 dni, 
� w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej: 125 dni. 
W pozosta³ych punktach pomiarowych równie¿ no-

towano przypadki ponadnormatywnych stê¿eñ dobo-
wych, jednak z czêstoœci¹ mniejsz¹ od dopuszczalnych
35 dni w roku. 

Ca³e województwo dolnoœl¹skie zosta³o zaklasyfiko-
wane do opracowywania programów ochrony powie-
trza ze wzglêdu na przekroczenia poziomów docelo-
wych ozonu okreœlonych odrêbnie dla ochrony zdrowia
ludzi i ochrony roœlin. W wiêkszoœci punktów miejskich
i pozamiejskich stwierdzono ponadnormatywn¹ liczbê
dni z przekroczeniami maksymalnej œredniej 8-godzin-
nej okreœlonej dla ochrony zdrowia ludzi. Natomiast
wszystkie stacje pozamiejskie wykaza³y przekroczenie
docelowej wartoœci wspó³czynnika AOT 40 – parametru
charakteryzuj¹cego poziom zanieczyszczenia powietrza
ozonem ze wzglêdu na ochronê roœlin. Oba poziomy
docelowe powinny byæ osi¹gniête do 2010 r. 

W odniesieniu do poziomów docelowych okreœlo-
nych dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, które
powinny byæ osiêgniête do 2013 r., odnotowano prze-
kroczenia:

� benzo(a)pirenu: 
– w Polkowicach przy ul. Kasztanowej: 3,0 ng/m3, 
– we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej: 3,1 ng/m3, 
– w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta: 3,5 ng/m3, 
– w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 5,0 ng/m3, 
– w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kopernika: 9,8 ng/m3;

� arsenu: 
– w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 7,7 ng/m3. 

Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolno-
œl¹skiego za rok 2008 stwierdzono potrzebê opracowy-
wania programów ochrony powietrza ze wzglêdu na
ochronê zdrowia ludzi dla nastêpuj¹cych stref woje-
wództwa: 

1. Agl. Wroc³awska (PM10, benzo(a)piren, ozon), 
2. m. Jelenia Góra (PM10), 
3. m. Legnica (PM10, arsen, benzo(a)piren), 
4. powiat k³odzki (PM10), 
5. powiat wa³brzyski (PM10, benzo(a)piren), 
6. powiat zgorzelecki (PM10, benzo(a)piren), 
7. strefa lubiñsko-polkowicka (benzo(a)piren), 
8. strefa dolnoœl¹ska (ozon). 
Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolno-

œl¹skiego wed³ug kryteriów dla ochrony roœlin wskaza-
ne jest opracowanie programu ochrony powietrza
w strefie dolnoœl¹skiej ze wzglêdu na ponadnormatyw-
ne stê¿enia ozonu (wspó³czynnik AOT 40). 

Rysunek 2.4. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla dwutlenku siarki, dwutlen-
ku azotu, benzenu, tlenku wêgla, o³owiu, kadmu
i niklu (kryterium ochrony zdrowia)

Rysunek 2.5. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla py³u zawieszonego PM10
(kryterium ochrony zdrowia)
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Na rysunkach 2.4-2.10 przedstawiono wyniki klasy-
fikacji stref województwa dolnoœl¹skiego za rok 2008,
stosuj¹c oznaczenia: 

klasa A: poziom stê¿eñ nie przekraczaj¹cy odpo-
wiednio: poziomu dopuszczalnego lub poziomu
docelowego, 

klasa C: poziom stê¿eñ powy¿ej poziomu dopusz-
czalnego, poziomu dopuszczalnego powiêkszo-
nego o margines tolerancji lub poziomu docelo-
wego; wymagany program ochrony powietrza, 

klasa D1: poziom stê¿eñ nie przekraczaj¹cy pozio-
mu celów d³ugoterminowych, 

klasa D2: poziom stê¿eñ powy¿ej poziomu celów
d³ugoterminowych; wymagany program ochrony
powietrza.

Rysunek 2.6. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla arsenu (kryterium ochrony
zdrowia)

Rysunek 2.8. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla ozonu (kryterium ochrony
zdrowia)

Rysunek 2.9. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla ozonu (kryterium ochrony
roœlin)

Rysunek 2.10. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla dwutlenku siarki i dwutlenku
azotu (kryterium ochrony roœlin)

Rysunek 2.7. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2008 dla benzo(a)pirenu (kryterium
ochrony zdrowia)
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w województwie dolnoœl¹skim zaobserwowaæ mo¿na,
¿e po znacznym zmniejszeniu zanieczyszczenia powie-
trza, jakie nast¹pi³o w ostatnim 10-leciu XX wieku, od
2000 r. stê¿enia œrednioroczne zanieczyszczeñ utrzy-
muj¹ siê na podobnym poziomie. Ró¿nice w stê¿eniach
œredniorocznych, w liczbie dni z przekroczeniami stê¿eñ
œredniodobowych rejestrowanymi w danym roku, za-
le¿ne by³y g³ównie od warunków meteorologicznych
(temperatury powietrza wp³ywaj¹cej na intensywnoœæ
procesów grzewczych, warunków sprzyjaj¹cych po-
wstawaniu warstwy inwersyjnej i rozprzestrzenianiu za-
nieczyszczeñ), w mniejszym stopniu od dzia³añ lokal-
nych maj¹cych na celu poprawê jakoœci powietrza. 

Pozytywne zmiany mo¿na zaobserwowaæ: we Wro-
c³awiu, w którym stê¿enia œrednioroczne py³u PM10 od
2007 r. wystêpuj¹ poni¿ej wartoœci dopuszczalnej,
w Wa³brzychu – zmniejszenie œredniorocznych stê¿eñ
benzenu z wartoœci ponadnormatywnej do ok. 70–80%
normy, czy te¿ w Legnicy, w której widoczne jst zmniej-
szenie poziomu tlenku wêgla w powietrzu. W 2008 r.,
w porównaniu z latami ubieg³ymi, w wiêkszoœci stacji
pomiarowych mierz¹cych py³ zawieszony PM10,
zmniejszy³a siê równie¿ liczba przypadków przekroczeñ
œredniodobowego poziomu dopuszczalnego. 

Wykres 2.18. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku siarki w stacjach automatycznych eksploatowanych przez
WIOŒ we Wroc³awiu w latach 2005–2008

Wykres 2.17. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku siarki w g³ównych miastach Dolnego Œl¹ska w latach 1993–2008

Fot. 2.4. Têcza nad Wroc³awiem 
(fot. Agnieszka Miko³ajczyk)
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Wykres 2.20. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azotu w stacjach automatycznych eksploatowanych przez
WIOŒ we Wroc³awiu w latach 2005–2008

Wykres 2.22. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ py³u zawieszonego PM10 w wybranych stacjach w latach 2005–2008

Wykres 2.19. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azotu w g³ównych miastach Dolnego Œl¹ska w latach 1994–2008

Wykres 2.21. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ py³u zawieszonego PM10 we Wroc³awiu w latach 1994–2008
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Chemizm opadów atmosferycznych

Opad atmosferyczny jest jednym z elementów mete-
orologicznych przenosz¹cym do pod³o¿a zanieczysz-
czenia naturalne i antropogeniczne kumulowane w at-
mosferze. Sk³ad chemiczny opadów atmosferycznych
na obszarze województwa dolnoœl¹skiego badany jest
od 1994 r. przez wroc³awski Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej w ramach Regionalnego Monitoringu
Dorzecza Œrodkowej Odry. 

Rok 2008 na obszarze województwa dolnoœl¹skiego
charakteryzowa³ siê przewa¿aj¹cym nap³ywem polarno-
-morskich mas powietrza z zachodniego sektora wiatru.

Opad atmosferyczny wyst¹pi³ na przewa¿aj¹cym obsza-
rze województwa poni¿ej normy wieloletniej z 5% defi-
cytem, najwiêkszym – 21% w Rudnej i ponad 11%
w Kotlinach ¯migrodzkiej i Milickiej, w rejonie Wroc³a-
wia, w Kotlinie K³odzkiej oraz na Œnie¿ce. Wiêksz¹ od
przeciêtnej iloœæ opadów zarejestrowano w po³udnio-
wo-zachodniej czêœci województwa, do 112% normy
w Bogatyni i Zgorzelcu. 

Na poszczególnych stacjach badawczych wysokoœæ
opadów kszta³towa³a siê w granicach: miesiêcznie – od
10,1 mm w maju w Rudnej do 172,4 mm w lipcu w Bo-
gatyni, rocznie – od 425,1 mm w Brzeziu do 1282,2 mm

Wykres 2.23. Zmiany maksymalnych 8-godzinnych stê¿eñ ozonu we Wroc³awiu przy ul. Bartniczej w latach 2006–2008

Wykres 2.24. Zmiany œredniodobowych stê¿eñ benzo(a)pirenu we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej w latach 2006–2008

Wykres 2.25. Zmiany stê¿eñ ozonu (wspó³czynnik AOT 40) na Œnie¿ce w latach 2004–2008
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iloœæ opadów – 34,2 mm wyst¹pi³a w lutym, najwiêksza
– 93,0 mm w sierpniu. Œrednia roczna suma opadów
dla województwa to 657,2 mm. 

Sk³ad chemiczny opadów atmosferycznych charak-
teryzowa³ siê wyraŸnym zró¿nicowaniem przestrzen-
nym i czasowym. 

Najwy¿szymi stê¿eniami chlorków, azotynów i azo-
tanów, azotu ogólnego i sodu charakteryzowa³y siê
opady w Bogatyni, a potasu, wapnia, magnezu oraz su-
chej pozosta³oœci w Rudnej. Najwy¿sze wartoœci stê¿eñ
miedzi, niklu i o³owiu wyst¹pi³y w opadach w Legnicy,
siarczanów i fosforu ogólnego w Jaworze, cynku w Kar-
paczu, wolnych jonów wodorowych w Ruszowie, a kad-
mu w opadach w Boles³awowie. 

Najmniej zanieczyszczone by³y opady w Jakuszy-
cach, gdzie stwierdzono œrednio najni¿sze stê¿enia siar-
czanów, azotynów i azotanów, sodu, potasu, wapnia,
magnezu, miedzi i suchej pozosta³oœci. Stê¿enia chlor-
ków i kadmu najni¿sze by³y w opadach w Przesiece,
azotu ogólnego, fosforu ogólnego na Œnie¿ce, cynku
i niklu w Ruszowie, o³owiu w K³odzku, a wolnych jonów
wodorowych w Rudnej. 

Sezonowo w okresie ch³odnym (I-III, X-XII) opady
atmosferyczne na wszystkich 26 stacjach charakteryzo-
wa³y siê wy¿sz¹ koncentracj¹ chlorków i sodu oraz
w wiêkszoœci stacji siarczanów, miedzi, cynku, o³owiu,
kadmu i mia³y bardziej kwasowy odczyn (pH). Nato-
miast w okresie ciep³ym roku (IV-IX) w wiêkszoœci sta-
cji wystêpowa³o w opadach wy¿sze stê¿enie azotynów
i azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu,
wapnia, magnezu, niklu i suchej pozosta³oœci. 

Obci¹¿enie powierzchniowe badanymi zanieczysz-
czeniami kszta³towa³o siê w zakresie od 134,4 kg/ha
w Szczawnie Zdroju do 313,2 kg/ha w Gryfowie Œl¹-
skim, œrednio na poziomie 219,9 kg/ha. 

Wielkoœci wprowadzanych zanieczyszczeñ mala³y
zgodnie z szeregiem: 
SO4

–2>Nog>Cl–>Ca>N (NO2
–+NO3

–) >Na>K>Mg>Zn>Pog>
>Cu>Pb>H+>Ni>Cd

Najwiêksza depozycja jonów wp³ywaj¹cych na za-
kwaszenie opadów wyst¹pi³a w przypadku siarczanów,
w drugiej kolejnoœci chlorków oraz azotynów i azota-
nów. W grupie kationów zasadowych (wapñ, magnez,
sód, potas) powoduj¹cych neutralizacjê opadów, naj-
wiêksze œrednie obci¹¿enie stwierdzono w przypadku

Tabela 2.3. Wielkoœci stê¿eñ
zanieczyszczeñ w prób-
kach miesiêcznych opa-
dów atmosferycznych
z województwa dolno-
œl¹skiego w 2008 r.
oraz wielkoœci mie-
siêczne wniesionych
wraz z opadami ³adun-
ków zanieczyszczeñ

Tabela 2.4. Roczne ³adunki
zanieczyszczeñ wnie-
sione z opadem atmos-
ferycznym w 2008 r. na
teren województwa dol-
noœl¹skiego (obliczono
za pomoc¹ GIS)
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zwi¹zków biogennych (azotu i fosforu) przyczyniaj¹-
cych siê do zmian warunków troficznych i stymulacji
procesu eutrofizacji wód powierzchniowych kszta³to-
wa³a siê œrednio na poziomie 15,37 kg N/ha·rok azotu
ogólnego i 0,646 kg P/ha·rok fosforu ogólnego. Spo-
œród analizowanych metali ciê¿kich opady atmosferycz-
ne zdeponowa³y œrednio najwiêcej cynku, a najmniej
kadmu. 

Obci¹¿enie powierzchniowe województwa dolnoœl¹-
skiego dla wiêkszoœci badanych zanieczyszczeñ wnie-
sionych z atmosfery przez opady w 2008 r. by³o mniej-
sze w porównaniu do 2007 r. (przy mniejszej œrednio-
rocznej sumie wysokoœci opadu), w tym: roczny ³adu-

nek jednostkowy siarczanów zmala³ o 12,7%, ³adunek
chlorków o 6,5%, azotu ogólnego o 10,8%, fosforu
ogólnego o 10,5%, sodu o 6,0%, potasu o 15,1%, ma-
gnezu o 5,9%, niklu o 19,0%, jonów wodorowych
o 42,6% i kadmu o 9,3%. £adunek o³owiu by³ wiêkszy
o 13,2%, miedzi o 26,3%, cynku o 31,8%, natomiast
³adunki azotynów i azotanów oraz suchej pozosta³oœci
kszta³towa³y siê na podobnym poziomie. 

W 2008 r., w stosunku do œredniej z lat 1997-2007,
zmniejszy³a siê depozycja jedenastu badanych zanie-
czyszczeñ, a obci¹¿enie powierzchniowe województwa
zmala³o o 24,8%. Najwiêksze tendencje spadkowe
stwierdzono w przypadku ³adunków wolnych jonów
wodorowych, siarczanów, suchej pozosta³oœci i niklu.

Rysunek 2.11. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami zanieczyszczeñ wnoszonymi przez opady atmosfe-
ryczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (po lewej stronie) oraz na obszar poszczególnych powiatów (po
prawej stronie) w 2008 r. (³adunek jednostkowy, kg/ha·rok, œredni z okresu badañ)
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Liczne, zrealizowane w ostatnich latach, inwestycje
przyczyni³y siê do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do
powietrza atmosferycznego na Dolnym Œl¹sku. Du¿a ich
iloœæ s³u¿y ograniczeniu zanieczyszczeñ ze Ÿróde³ komu-

nalno-bytowych. Polegaj¹ one m.in. na likwidacji i mo-
dernizacji nieefektywnych kot³owni (np.: modernizacje
kot³owni oraz ciep³owni osiedlowej w Dzier¿oniowie,
ciep³owni C3 w Wa³brzychu), pod³¹czaniu nowych

REAKCJE
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obiektów energetyki cieplnej i uruchamianiu nowych
sieci grzewczych, wymianie odcinków sieci cieplnej na
rury preizolowane itp. Znaczne efekty przynosz¹ ponad-
to dzia³ania polegaj¹ce na zmianie sposobu opalania
z wêglowego na gazowe, olejowe czy biopaliwo, po-
wszechnie stosowane w obiektach u¿ytecznoœci publicz-
nej i obiektach uzdrowiskowych (w Kotlinie K³odzkiej
zmodernizowano wszystkie kot³ownie uzdrowiskowe). 

W stolicy Dolnego Œl¹ska w latach 1998–2005
MPEC Wroc³aw S.A. (obecnie „Fortum Wroc³aw” S.A.)
przeprowadzi³o inwestycje s³u¿¹ce poprawie czystoœci
powietrza poprzez likwidacjê „niskich” Ÿróde³ emisji
oraz optymalizacjê systemu ciep³owniczego – zlikwido-
wano 63 kot³ownie lokalne w wiêkszoœci wykorzystuj¹-
ce paliwa sta³e (koks, wêgiel, mia³). 

Inwestycje istotne dla poprawy stanu œrodowiska na
terenie województwa otrzyma³y w 2008 r. wsparcie Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wroc³awiu. Dane WFOŒiGW pozwala-
j¹ na pokazanie skali podjêtych dzia³añ oraz wielkoœci
zainwestowanych œrodków finansowych. 

Wœród inwestycji realizowanych w roku 2008 na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: 

� budowa systemu ciep³owniczego wykorzystuj¹ce-
go biomasê oraz termomodernizacja obiektów
w Œwierzawie; 
� modernizacja systemu ciep³owniczego Zgorzelca,
w tym instalacji odpylania w ciep³owni przy ul. Gro-
szowej – Faza 1; 
� budowa sieci ciep³owniczej z przy³¹czami do bu-
dynków mieszkalnych kilku ulic w Bogatyni. 
W celu ograniczenia iloœci zanieczyszczeñ komunal-

no-bytowych, ogó³em w 2008 r. zrealizowano nastêpu-
j¹ce inwestycje: 

� wybudowano i zmodernizowano 17 kot³owni na
kot³ownie opalane gazem, o ³¹cznej mocy 2 678 kW,
2 kot³ownie olejowe o mocy 125 kW; 
� zmodernizowano 2 kot³ownie wêglowe o mocy
914 kW na mniej uci¹¿liwe dla œrodowiska ni¿ trady-
cyjne kot³ownie opalane paliwem sta³ym; 
� zbudowano 1 kot³owniê opalan¹ biomas¹ (s³oma)
o mocy 1 000 kW; 

� wybudowano sieci ciep³ownicze o d³ugoœci
3 151,4 mb; 
� zamontowano 3 szt. wêz³ów cieplnych; 
� zainstalowano dodatkowe ogrzewanie wykorzy-
stuj¹ce solary w 3 obiektach o powierzchni 111 m2; 
� przeprowadzono termomodernizacjê 27 obiektów
u¿ytecznoœci publicznej. 
Obiekty i instalacje przekazane do eksploatacji

w 2008 r. pozwol¹ na obni¿enie w skali roku emisji: 
� py³u – 61,96 Mg/rok; 
� SO2 – 48,65 Mg/rok; 
� NOx – 11,02 Mg/rok; 
� CO – 100,98 Mg/rok; 
� CO2 – 60 760,14 Mg/rok. 
Prowadzone by³y i s¹ nadal równie¿ liczne prace,

które przyczyni¹ siê do ograniczenia emisji do powietrza
zanieczyszczeñ ze Ÿróde³ komunikacyjnych, polegaj¹ce
m.in. na przebudowie i remontach odcinków dróg, prze-
budowie miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ruchu,
przebudowie mostów i budowie obwodnic, pozwalaj¹-
cych na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z central-
nych czêœci miast (m.in. obwodnice: Oleœnicy, Bielawy,
Kamiennej Góry, Boles³awca, Nowej Rudy, Legnicy – za-
chodni odcinek). Znacz¹ce efekty ekologiczne prowa-
dzonych inwestycji pojawi¹ siê w nastêpnych latach,
w miarê oddawania do u¿ytku kolejnych odcinków dróg. 

W latach 2001–2008 zakoñczono te¿ dzia³ania s³u¿¹-
ce redukcji zanieczyszczeñ powietrza ze Ÿróde³ przemy-
s³owych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ inwestycje zre-
alizowane w najwiêkszych zak³adach Dolnego Œl¹ska: 

� PGE Elektrowni „Turów” S.A. w Bogatyni (oddanie
do u¿ytku kolejnych kot³ów fluidalnych, ka¿dy ze
z³o¿em cyrkulacyjnym, dalsze wyposa¿anie kot³ów
w wysokosprawne elektrofiltry, ograniczenie niezor-
ganizowanej emisji py³u poprzez zakoñczenie zwa³o-
wania zewnêtrznego w Kopalni Wêgla Brunatnego
„Turów”  S.A.), 
� w Oddzia³ach KGHM „Polska MiedŸ” S.A.: Hutach
Miedzi „G³ogów I” i „G³ogów II” (modernizacje sta-
rych i budowa nowych pieców, wyposa¿anie ich
w nowe instalacje do oczyszczania spalin), Hucie
Miedzi „Legnica” (oddanie do eksploatacji odtwo-
rzonej czêœci instalacji odsiarczania gazów „Soli-
nox”, zmodernizowanie Wydzia³u Elektrorafinacji
Miedzi i Oddzia³u Pieców Anodowych), 
� Wa³brzyskich Zak³adach Koksowniczych „Victo-
ria” S.A. (oddanie do eksploatacji odsiarczalni gazu
koksowniczego, budowa kot³owni na kot³y opalane
oczyszczonym gazem koksowniczym). 
Niektóre inwestycje, które powinny w istotny spo-

sób przyczyniæ siê do zmniejszenia emisji zanieczysz-
czeñ z zak³adów przemys³owych, s¹ w tej chwili w trak-
cie realizacji. Przyk³adem mo¿e tu byæ PGE Elektrownia
„Turów” S.A. w Bogatyni, która w 2008 r. prowadzi³a
budowê instalacji spalania biomasy. Dziêki tej inwesty-
cji elektrownia pocz¹wszy od 2009 r. zwiêkszy produk-
cjê energii elektrycznej obni¿aj¹c emisjê CO2.

Wykres 2.26. Dofinansowanie WFOŒiGW we Wroc³awiu do
oddanych do u¿ytku w 2008 r. zadañ ochrony powie-
trza i klimatu (Ÿród³o: WFOŒiGW we Wroc³awiu)
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