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1. POWIETRZE

Zanieczyszczenie powietrza to gazy, ciecze i cia³a
sta³e obecne w atmosferze, nie bêd¹ce jego naturalny-
mi sk³adnikami, lub te¿ substancje wystêpuj¹ce w ilo-
œciach wyraŸnie zwiêkszonych w porównaniu z natural-
nym sk³adem powietrza. Naturalne Ÿród³a zanieczysz-
czeñ powietrza to m.in. erupcje wulkanów, erozja gleb,
procesy zachodz¹ce w morzach i oceanach, procesy
gnilne na obszarach bagiennych i torfowiskach, po¿ary
lasów i stepów itp.

G³ównym Ÿród³em zanieczyszczenia powietrza jest
jednak emisja antropogeniczna, na któr¹ sk³ada siê
przede wszystkim emisja z dzia³alnoœci przemys³owej,
sektora komunalno-bytowego oraz emisja komunika-
cyjna. Wœród Ÿróde³ przemys³owych najwiêcej zanie-
czyszczeñ wprowadzanych jest do atmosfery z du¿ych
obiektów energetycznego spalania paliw. Sektor komu-
nalno-bytowy odpowiada za tzw. „nisk¹” emisjê – sto-
sowanie wêgla do ogrzewania mieszkañ i domów po-
woduje znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza,
zw³aszcza py³ami oraz zwi¹zkami kancerogennymi (np.
benzo(a)pirenem) w okresie zimowym. W miastach co-
raz wiêkszy udzia³ w zanieczyszczeniu powietrza ma
transport, wp³ywaj¹cy w istotny sposób na poziom stê-
¿eñ tlenków azotu, lotnych zwi¹zków organicznych i py-
³ów w powietrzu. 

Pod wzglêdem emisji zanieczyszczeñ do powietrza
ze Ÿróde³ przemys³owych Dolny Œl¹sk znajduje siê co-
rocznie na jednym z czo³owych miejsc w kraju. Wed³ug
danych G³ównego Urzêdu Statystycznego w 2009 r.
województwo zajmowa³o 2. miejsce (po województwie
œl¹skim) ze wzglêdu na ca³kowit¹ emisjê zanieczysz-
czeñ py³owych oraz 5. miejsce w kraju (po wojewódz-
twie œl¹skim, ³ódzkim, mazowieckim i wielkopolskim)
ze wzglêdu na emisjê zanieczyszczeñ gazowych z zak³a-
dów szczególnie uci¹¿liwych. Emisje zanieczyszczeñ
z Dolnego Œl¹ska stanowi¹ 5,4% emisji gazów (bez
dwutlenku wêgla) i 8,4% krajowej emisji py³ów. 

Ca³kowita emisja z zak³adów objêtych statystyk¹
emisji zanieczyszczeñ z terenu województwa dolnoœl¹-
skiego w 2009 r. wynosi³a: 

� py³ów: 5,2 tys. Mg (redukcja o 18% w stosunku
do 2008 r.), 
� dwutlenku siarki: 54,8 tys. Mg (wzrost o 1,4%), 
� tlenków azotu: 18,5 tys. Mg (redukcja o 2,5%), 
� tlenku wêgla: 7,9 tys. Mg (redukcja o 15,1%), 
� dwutlenku wêgla: 15381,2 tys. Mg (redukcja o 8,8%). 
Wed³ug ewidencji GUS na terenie województwa dol-

noœl¹skiego w 2009 r. funkcjonowa³o 118 zak³adów
uci¹¿liwych dla czystoœci powietrza. Spoœród ewiden-

cjonowanych zak³adów 83 posiada³o urz¹dzenia do re-
dukcji zanieczyszczeñ py³owych, a 21 – zanieczyszczeñ
gazowych. W urz¹dzeniach do redukcji zanieczyszczeñ
zatrzymano 99,8% wytworzonych py³ów i 90,2% wy-
tworzonych (bez dwutlenku wêgla) gazów. 

Po znacznym spadku emisji na pocz¹tku lat 90-tych
ubieg³ego wieku, w latach 2000-2009 nast¹pi³ dalszy
spadek emisji zanieczyszczeñ py³owych, zw³aszcza
z procesów spalania paliw. Natomiast emisja zanie-
czyszczeñ gazowych z zak³adów szczególnie uci¹¿li-
wych po 2000 r. utrzymywa³a siê na zbli¿onym pozio-
mie, ulegaj¹c nieznacznym wahaniom w poszczegól-
nych latach, zale¿nie od potrzeb grzewczych. 

PRESJE

Wykres 1.1. Zmiany ca³kowitej emisji py³ów, dwutlenku
siarki i tlenków azotu z terenu województwa dol-
noœl¹skiego w latach 1980-2009 (Ÿród³o: GUS)



Rysunek 1.1. Zak³ady emituj¹ce najwiêksze iloœci
zanieczyszczeñ z terenu województwa
dolnoœl¹skiego w 2009 roku 
(Ÿród³o: dzia³alnoœæ kontrolna WIOŒ)
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czeñ do powietrza z terenu Dolnego Œl¹ska ma PGE
Elektrownia Turów S.A. w Bogatyni, z której w 2009 r.
emitowane by³o 52% py³u z terenu województwa, 74%
dwutlenku siarki i 76% dwutlenku wêgla. Podstawo-
wym paliwem jest wêgiel brunatny, dostarczany prze-
noœnikami taœmowymi z PGE KWB Turów S.A. 

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

Poza opisan¹ elektrowni¹ do najwiêkszych punkto-
wych Ÿróde³ emisji zanieczyszczeñ do powietrza nale¿¹:
Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich „Kogeneracja”
S.A. (Elektrociep³ownia „Wroc³aw” we Wroc³awiu i Elek-

trociep³ownia „Czechnica” w Siechnicach), KGHM „Pol-
ska MiedŸ” S.A. – Oddzia³ Huta Miedzi „G³ogów I”,
Przedsiêbiorstwo Energetyczne „Energetyka-Rokita”
Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym, Zak³ady Koksownicze
„Victoria” S.A. w Wa³brzychu, Energetyka Sp. z o.o.
w Lubinie, WPEC S.A. w Legnicy oraz ciep³ownie nale-
¿¹ce do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 

Procentowo najwiêcej wprowadzanych jest do po-
wietrza: 

� zanieczyszczeñ py³owych – w powiecie zgorzelec-
kim, polkowickim, lubiñskim i w mieœcie Wroc³a-
wiu, ³¹cznie 74% emisji wojewódzkiej; 
� zanieczyszczeñ gazowych – w powiecie zgorzelec-
kim, wroc³awskim oraz w miastach: Wroc³awiu i Le-
gnicy, ³¹cznie 90% emisji wojewódzkiej.

Wykres 1.2. Emisja zanieczyszczeñ py³owych z zak³adów
szczególnie uci¹¿liwych w powiatach Dolnego Œl¹-
ska w 2009 r. (Ÿród³o: GUS)

Wykres 1.3. Emisja zanieczyszczeñ gazowych z zak³a-
dów szczególnie uci¹¿liwych w powiatach Dolnego
Œl¹ska w 2009 r. (Ÿród³o: GUS)



P
O

W
IE

T
R

Z
E

STAN

Jakoœæ powietrza kszta³tuj¹ przede wszystkim: cha-
rakter przemys³u dominuj¹cego na danym obszarze i od-
leg³oœci od g³ównych emitorów, poziom emisji z sektora
bytowo-komunalnego, uk³ad komunikacyjny miast i natê-
¿enie ruchu samochodowego, a tak¿e po³o¿enie geogra-
ficzne i warunki meteorologiczne.

Podstawowe dane meteorologiczne

Najwa¿niejsze czynniki, kszta³tuj¹ce procesy trans-
formacji zanieczyszczeñ w przyziemnej warstwie at-
mosfery to: 

� temperatura powietrza: jej spadek powoduje
wzrost emisji zanieczyszczeñ powietrza z procesów

spalania w systemach grzewczych w sezonie zimo-
wym; wzrost temperatury intensyfikuje procesy fo-
tochemiczne, sprzyjaj¹ce tworzeniu siê zanieczysz-
czeñ wtórnych – w tym ozonu; 
� opad atmosferyczny, który redukuje stê¿enia za-
nieczyszczeñ powietrza wskutek ich wymywania;
brak opadów (d³ugookresowy) przyczynia siê do
wzrostu zanieczyszczenia, w tym wtórnego zapyle-
nia powietrza; 
� prêdkoœæ wiatru: wp³ywa stymuluj¹co na procesy
mieszania zanieczyszczeñ w atmosferze; wzrost
prêdkoœci wiatru powoduje zazwyczaj spadek pozio-
mu stê¿eñ zanieczyszczeñ. 

Tabela 1.1. Charakterystyka warunków meteorologicznych na obszarze województwa dolnoœl¹skiego w 2009 r.
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Tabela 1.1. c.d.
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Jakoœæ powietrza

W systemie Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska
prowadzone s¹ pomiary poziomów wskaŸników zanie-
czyszczenia powietrza, dla których ustalone zosta³y po-
ziomy dopuszczalne lub docelowe. S¹ to: dwutlenek
siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenki azotu NOx, py³
zawieszony PM10, py³ zawieszony PM2.5, tlenek wêgla
CO, benzen C6H6, ozon O3 oraz o³ów Pb, kadm Cd, nikiel
Ni, arsen As i benzo(a)piren oznaczane w pyle PM10. 

Do okreœlenia jakoœci powietrza w strefach woje-
wództwa dolnoœl¹skiego wykorzystano pomiary prowa-
dzone za pomoc¹ stacji sta³ych, stacji mobilnej i meto-
dy pasywnej, d¹¿¹c do uzyskania kompleksowej oceny
poziomu stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza na ca³ym ob-
szarze województwa. 

Obecny system monitoringu zanieczyszczeñ powie-
trza w województwie dolnoœl¹skim oparty jest przede
wszystkim na pomiarach prowadzonych w ramach sys-
temu monitoringu nadzorowanego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu,
a wspomagany pomiarami prowadzonymi w sieciach
lokalnych zak³adów przemys³owych (PGE Elektrownia
Turów S.A. w Bogatyni i KGHM „Polska MiedŸ” S.A.). 

Wiêkszoœæ stacji zlokalizowana jest na terenach
miejskich, a wyniki pomiarów odnoszone s¹ do norm
okreœlonych pod k¹tem zdrowia ludzi. Nieliczne stano-
wiska pomiarowe, zlokalizowane na obszarach niezabu-
dowanych, pozwalaj¹ na ocenê jakoœci powietrza w od-
niesieniu do norm okreœlonych dla ochrony roœlin.

Tabela 1.1. c.d.

Fot. 1.1. Stacja pomiarowa w Osieczowie uruchomiona
w 2009 r. (fot. Agnieszka Miko³ajczyk)



Rysunek 1.2. Stacje monitoringu jakoœci powietrza w województwie dolnoœl¹skim w 2009 roku (Ÿród³o: WIOŒ)
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poziomów kryterialnych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 r.

Na przewa¿aj¹cym obszarze województwa dolnoœl¹-
skiego rejestrowany w 2009 r. poziom zanieczyszczenia
powietrza by³ ni¿szy od poziomów normatywnych. 

Nadal najwiêkszym problemem zwi¹zanym z ochro-
n¹ jakoœci powietrza jest jednak wysoki poziom zapyle-
nia powietrza na terenach miejskich – wystêpowanie
ponadnormatywnych wartoœci œredniodobowych py³u
zawieszonego PM10 w ci¹gu ca³ego roku, ze zwiêkszo-
n¹ czêstoœci¹ przekroczeñ w sezonie grzewczym, a tak-
¿e wysoki poziom œrednioroczny py³u zawieszonego
PM2.5 oraz benzo(a)pirenu, traktowanego jako znacz-
nik rakotwórczego ryzyka zwi¹zanego z obecnoœci¹
wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych
w powietrzu. 

Negatywny wp³yw „niskiej” emisji zwi¹zanej z pro-
cesami grzewczymi najbardziej widoczny by³ w miej-
scowoœciach zlokalizowanych w kotlinach górskich:
Nowej Rudzie, Jeleniej Górze-Cieplicach, Szczawnie-
Zdroju oraz w rejonach gêstej zabudowy miejskiej m.in.
Wroc³awia i Legnicy. 

Na obszarach pozamiejskich notowano natomiast
wysoki poziom ozonu w miesi¹cach letnich roku.
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 sprzyja³a wysoka
temperatura i intensywne promieniowanie s³oneczne. 
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Wykres 1.5. Stê¿enia dwutlenku azotu 
zarejestrowane na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2009 roku

Wykres 1.4. Stê¿enia dwutlenku siarki zare-
jestrowane na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2009 roku
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EWykres 1.6. Stê¿enia py³u zawieszonego PM10 zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku

Wykres 1.7. Stê¿enia tlenku wêgla zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku
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EWykres 1.8. Œrednia liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego ozonu na terenie województwa dolnoœl¹skiego

w latach 2007-2009

Wykres 1.9. Stê¿enia benzenu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku

Wykres 1.10. Stê¿enia o³owiu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku

Wykres 1.11. Stê¿enia arsenu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku
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Wykres 1.15. Zmiany stê¿eñ ozonu (wspó³czynnik AOT 40) na Œnie¿ce w latach 2005-2009

Wykres 1.12. Stê¿enia kadmu zarejestrowane na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku

Wykres 1.13. Stê¿enia niklu zarejestrowane na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku

Wykres 1.14. Stê¿enia benzo(a)pirenu zarejestrowane na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku
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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. W 2009 r. przekroczenia norm dla py³u PM10
stwierdzono w 10 strefach województwa dolnoœl¹skie-
go. W odniesieniu do dopuszczalnego poziomu œred-
niorocznego przekroczenia zanotowano na stanowi-
skach pomiarowych: 

� we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej: stê¿enie œred-
nioroczne: 41,2 μg/m3 – 103% normy, 
� w Jeleniej Górze – Cieplicach: stê¿enie œrednio-
roczne: 46,9 μg/m3 – 117% normy, 
� w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: stê¿enie
œrednioroczne: 42,4 μg/m3 – 106% normy, 
� w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej: stê¿enie œred-
nioroczne: 60,1 μg/m3 – 150% normy, 
� w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kopernika: stê¿enie
œrednioroczne: 40,1 μg/m3 – 100,2% normy. 
W odniesieniu do normy œredniodobowej przekro-

czenia dopuszczalnej liczby przekroczeñ w 2009 r. zare-
jestrowano na stanowiskach: 

� we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej: 86 dni, 
� we Wroc³awiu przy ul. Kosiby: 36 dni, 
� w Jeleniej Górze – Cieplicach: 71 dni, 
� w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 95 dni, 
� w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej: 69 dni, 
� w G³ogowie przy ul. Norwida: 40 dni, 
� w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej: 107 dni, 
� w O³awie przy ul. ¯o³nierzy AK: 40 dni, 
� w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kopernika: 94 dni, 
� w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta: 59 dni, 
� w Œwidnicy w Rynku: 53 dni, 
� w Polkowicach przy ul. Kasztanowej: 59 dni, 
� w Rudnej: 41 dni. 
W pozosta³ych punktach pomiarowych równie¿ no-

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

W 2009 r. zanotowano wzrost stê¿eñ py³u PM10
w stosunku do poziomu z lat poprzednich. W wiêkszo-
œci punktów wzros³a te¿ krotnoœæ przypadków przekro-
czeñ dobowych. Zwi¹zane to by³o z warunkami mete-
orologicznymi – znacznie bardziej surow¹ zim¹ w po-
równaniu z latami ubieg³ymi i w zwi¹zku z tym wiêksz¹
emisj¹ zanieczyszczeñ ze Ÿróde³ grzewczych. 

Niekorzystna sytuacja meteorologiczna panuj¹ca na
pocz¹tku 2009 r. by³a tak¿e przyczyn¹ przekroczenia
dopuszczalnego poziomu 8-godzinnego tlenku wêgla
w stacji pomiarowej w Jeleniej Górze – Cieplicach, po-
³o¿onej na terenie obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Maksymalne stê¿enie 8-godzinne zanotowano w dniu

7 stycznia na poziomie 5158,7 μg/m3 (103% normy).
W pozosta³ych 10 stacjach pomiarowych maksymalne
stê¿enia 8-godzinne nie przekracza³y 4500 μg/m3. 

W 2009 r. odnotowano ponadto przekroczenia po-
ziomu docelowego okreœlonego dla benzo(a)pirenu: 

� we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej: 5,0 ng/m3

(503% normy), 
� w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 6,9 ng/m3

(694% normy), 
� w Szczawnie Zdroju przy ul. Kopernika: 12,5 ng/m3

(1254% normy), 
� w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta: 5,5 ng/m3

(548% normy), 
� w Dzia³oszynie: 1,2 ng/m3 (121% normy), 
� w Polkowicach przy ul. Kasztanowej: 3,7 ng/m3

(372% normy). 
Strefa dolnoœl¹ska (obszar województwa z wy³¹cze-

niem aglomeracji wroc³awskiej) zosta³a ponadto zakla-
syfikowana do opracowania programu ochrony powie-
trza w wyniku przekroczenia poziomów docelowych
ozonu zarówno ze wzglêdu na kryteria okreœlone dla
ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roœlin. Poziomy
docelowe ozonu powinny byæ osi¹gniête do 2010 r. 

W przypadku pozosta³ych mierzonych zanieczysz-
czeñ nie stwierdzono przekroczeñ wartoœci kryterial-
nych i potrzeby opracowywania programów ochrony
powietrza. 

Fot. 1.2. Inwestycje drogowe we Wroc³awiu 
(fot. Miros³aw Sikorski)
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Wykres 1.16. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku siarki w stacjach automatycznych eksploatowanych przez
WIOŒ we Wroc³awiu w latach 2005–2009

Podsumowuj¹c wyniki klasyfikacji stref wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego za rok 2009 stwierdzono potrzebê
opracowywania programów ochrony powietrza (POP)
ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi dla nastêpuj¹cych
stref województwa: 

1. Aglomeracja Wroc³awska (PM10, B(a)P), 
2. m. Jelenia Góra (PM10, CO), 
3. m. Legnica (PM10, B(a)P), 
4. powiat g³ogowski (PM10), 
5. powiat k³odzki (PM10), 
6. powiat o³awski (PM10), 

7. powiat wa³brzyski (PM10, B(a)P), 
8. powiat zgorzelecki (PM10, B(a)P), 
9. strefa dzier¿oniowsko-œwidnicka (PM10), 
10. strefa lubiñsko-polkowicka (PM10, B(a)P), 
11. 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 na obszarach pozamiejskich (wspó³-
czynnik AOT 40). 

Rysunek 1.3. Klasyfikacja stref województwa dolnoœl¹-
skiego za rok 2009 (kryterium ochrony zdrowia)

Analizuj¹c wieloletnie zmiany jakoœci powietrza
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.
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EWykres 1.17. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azotu w stacjach automatycznych eksploatowanych przez

WIOŒ we Wroc³awiu w latach 2005–2009

Wykres 1.18. Zmiany œredniorocznych stê¿eñ py³u zawieszonego PM10 w wybranych stacjach w latach 2005–2009

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 ob-
szarze województwa dolnoœl¹skiego badany jest przez
Wroc³awski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
w sposób ci¹g³y od 1994 roku, w ramach Regionalne-
go Monitoringu Dorzecza Œrodkowej Odry. 

Rok 2009 na obszarze województwa dolnoœl¹skiego
charakteryzowa³ siê przewa¿aj¹cym nap³ywem mas po-
wietrza z zachodniego sektora wiatru oraz najmniejsz¹
frekwencj¹ cyrkulacji miejscowej (bez wyraŸnego na-
p³ywu) – 8%. Opad atmosferyczny wyst¹pi³ z ok. 21%
nadmiarem w stosunku do normy wieloletniej. Przekro-
czenia normy waha³y siê od 1% do 5% w pó³nocno-za-
chodniej czêœci województwa (G³ogów, Wêgliniec) oraz
w Sudetach (Jakuszyce, Œnie¿ka, Karpacz), do 31%
w Wi¹zowie i 48% w Sobótce. Tylko w Rudnej wyst¹pi³
7% deficyt opadów. Najwiêksz¹ iloœæ opadów zanoto-
wano w lutym (œrednio obszarowo 49 mm – 192% nor-
my) z maksimum w Sobótce (72,3 mm – 301% normy).
Najmniejsz¹ miesiêczn¹ sumê opadów zanotowano

w kwietniu w Bogatyni (0,6 mm) i w Karpaczu (0,9 mm),
a najwiêksz¹ w czerwcu w Jakuszycach (255,1 mm)
i w Wi¹zowie (194,4 mm). Najwiêkszy deficyt wyst¹pi³
w kwietniu i wyniós³ œrednio 75% (9 mm wody opado-
wej) z minimum na Œnie¿ce – 96% (miesiêczna suma
opadów 3,5 mm) i w Zgorzelcu – 93% (2,9 mm). Œred-
nia roczna suma opadów dla województwa wynios³a
799,3 mm. 

Sk³ad chemiczny opadów atmosferycznych w woje-
wództwie dolnoœl¹skim w 2009 r. charakteryzowa³ siê
wyraŸnym zró¿nicowaniem zarówno przestrzennym,
jak i czasowym. 

Najwy¿szymi stê¿eniami siarczanów, chlorków, so-
du, potasu i niklu charakteryzowa³y siê opady w Boga-
tyni, wapnia i magnezu w Rudnej, azotynów i azotanów
oraz fosforu ogólnego w Gryfowie Œl¹skim, a miedzi
i o³owiu w Legnicy. Najwy¿sza wartoœæ stê¿enia azotu
ogólnego wyst¹pi³a w Wêgliñcu, suchej pozosta³oœci
w Jaworze, cynku w ¯migrodzie, wolnych jonów wodo-
rowych w Ruszowie, a kadmu w Boles³awowie. 

Najmniej zanieczyszczone by³y opady na Œnie¿ce,
gdzie stwierdzono œrednio najni¿sze stê¿enia chlorków,
azotynów i azotanów, azotu ogólnego i fosforu ogólne-
go, wapnia, magnezu i kadmu. Stê¿enia siarczanów, po-
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Etasu, miedzi, cynku i suchej pozosta³oœci najni¿sze by³y

w opadach w Ruszowie, sodu w Szczawnie Zdroju, ni-
klu w Jakuszycach, o³owiu w Zgorzelcu, a wolnych jo-
nów wodorowych w Rudnej. 

Maksymaln¹ wielkoœæ przewodnoœci elektrycznej
w³aœciwej opadu 133,6 μS/cm zanotowano w Jaworze
w marcu, a minimaln¹ 9,4 μS/cm w marcu na Œnie¿ce. 

Opady atmosferyczne o pH poni¿ej naturalnej war-
toœci 5,6 stwierdzono w 28% próbek œredniomiesiêcz-
nych na 312 analizowanych. Najbardziej kwasowy od-
czyn opadów, równy 4,28 pH, wyst¹pi³ w styczniu
w Wi¹zowie, a najmniej kwasowy – 7,16 pH w kwietniu
w Œcinawie. 

Sezonowo w okresie ch³odnym (I-III, X-XII) opady
atmosferyczne z wiêkszoœci stacji charakteryzowa³y siê
wy¿sz¹ koncentracj¹ chlorków, sodu, miedzi, cynku,
o³owiu, niklu oraz kadmu i mia³y bardziej kwasowy od-
czyn (pH). Natomiast w okresie ciep³ym roku (IV-IX)
wystêpowa³o wy¿sze stê¿enie siarczanów, azotynów
i azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu,
wapnia, magnezu i suchej pozosta³oœci. 

Stê¿enia chlorków, azotynów i azotanów, cynku,
azotu ogólnego oraz sodu w opadach by³y œrednio ni¿-
sze o 13,9%, a o³owiu i kadmu o 25,0% i 37,5% ni¿
w 2008 r. Wyst¹pi³ natomiast wzrost stê¿eñ jonów wo-
dorowych, suchej pozosta³oœci, potasu i wapnia œred-
nio o 13,3% oraz niklu o 33,3% i fosforu ogólnego
o 67,0%. Stê¿enia siarczanów, magnezu i miedzi kszta³-
towa³y siê na tym samym poziomie. 

Obci¹¿enie powierzchniowe badanymi zanieczysz-
czeniami kszta³towa³o siê w zakresie od 145,5 kg/ha
w Legnicy do 376,1 kg/ha w Przesiece, œrednio na po-
ziomie 251,1 kg/ha. 

Wielkoœci wprowadzanych zanieczyszczeñ mala³y
zgodnie z szeregiem: 
SO4

–2>Nog>Ca>Cl–>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
– œrednio 20,55 kg SO4

–2/ha.rok, a nastêpnie chlorków
– 6,73 kg Cl–/ha.rok oraz azotynów i azotanów –
5,47 kg N/ha.rok. Depozycja wolnych jonów wodoro-
wych bêd¹cych miar¹ stopnia zakwaszenia opadów wy-
nios³a œrednio 30,9 g H+/ha.rok. 

W grupie kationów zasadowych (wapñ, magnez,
sód, potas), powoduj¹cych neutralizacjê opadów, naj-
wiêksze œrednie obci¹¿enie stwierdzono w przypadku
wapnia 6,79 kg Ca/ha.rok, a najmniejsze w przypadku
magnezu 1,11 kg Mg/ha.rok. 

Depozycja zwi¹zków biogennych (azotu i fosforu)
przyczyniaj¹cych siê do zmian warunków troficznych
i stymulacji procesu eutrofizacji wód powierzchniowych
kszta³towa³a siê œrednio na poziomie 16,32 kg N/ha.rok
azotu ogólnego i 0,886 kg P/ha.rok fosforu ogólnego. 

Spoœród analizowanych metali ciê¿kich opady at-
mosferyczne zdeponowa³y œrednio najwiêcej cynku:
987 g Zn/ha.rok, a najmniej kadmu 3 g Cd/ha.rok. 

Obci¹¿enie powierzchniowe województwa dolnoœl¹-
skiego dla wiêkszoœci badanych zanieczyszczeñ wnie-
sionych z atmosfery przez opady w 2009 r. by³o wiêk-
sze w porównaniu do roku 2008, w tym roczny ³adunek
jednostkowy siarczanów wzrós³ o 5,7%, azotynów
i azotanów o 6,8%, azotu ogólnego o 6,2%, fosforu
ogólnego o 37,2%, potasu o 26,1%, wapnia o 14,9%,
cynku o 7,9%, niklu o 46,9%, suchej pozosta³oœci
o 17,5% i jonów wodorowych o 68,8%. £adunek sodu
by³ mniejszy o 5,2%, miedzi o 3,5%, o³owiu o 9,3%
i kadmu o 30,6%, natomiast ³adunki chlorków i magne-
zu kszta³towa³y siê na podobnym poziomie. Najwiêk-
szym ³adunkiem badanych zanieczyszczeñ zosta³y ob-
ci¹¿one powiaty: m. Jelenia Góra, kamiennogórski i je-
leniogórski. Najmniejsze obci¹¿enie powierzchniowe
wyst¹pi³o w mieœcie Legnica i powiatach: legnickim
oraz g³ogowskim. 

Tabela 1.3. Wielkoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ w próbkach miesiêcznych opadów atmosferycznych z województwa
dolnoœl¹skiego w 2009 r. oraz wielkoœci wniesionych wraz z opadami ³adunków zanieczyszczeñ
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ERysunek 1.4. 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 2009 r. (³adunek jednostkowy, kg/ha·rok, œredni z okresu badañ) (Ÿród³o: IMGW Oddzia³ we
Wroc³awiu)
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Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza do pozio-
mów nie przekraczaj¹cych standardów jakoœci powie-
trza, nie bêdzie mo¿liwe bez podejmowania szeregu
dzia³añ naprawczych. Dzia³ania te powinny byæ podej-
mowane zarówno na szczeblu krajowym, m.in. poprzez
likwidacjê barier prawnych uniemo¿liwiaj¹cych sku-
teczne realizowanie programów ochrony powietrza, jak
i na szczeblu województwa, powiatów i gmin. 

Obowi¹zek sporz¹dzenia Programu ochrony powie-
trza (POP) od 1 stycznia 2008 r. spoczywa na Marsza³-
ku Województwa, który ma koordynowaæ jego realiza-
cjê (która w g³ównej mierze spoczywa na samorz¹dzie
lokalnym). Obecnie opracowywane s¹ programy ochro-
ny powietrza dla 10 stref województwa dolnoœl¹skiego: 

� Aglomeracji Wroc³awskiej, 
� miasta Jelenia Góra, 

REAKCJE

Tabela 1.4. Jednostkowe ³adunki zanieczyszczeñ (w kg/ha.rok) wniesione przez opady atmosferyczne w latach
1997–2009 na obszar województwa dolnoœl¹skiego

Analiza linii trendu ³adunków badanych zanieczysz-
czeñ deponowanych w okresie lat 1997-2009 wykazuje
tendencjê spadkow¹, z wyj¹tkiem fosforu ogólnego,
miedzi i cynku. Najwiêksze tendencje spadkowe stwier-
dzono w przypadku ³adunków siarczanów, o³owiu, kad-
mu i niklu. Porównanie œrednich ³adunków zanieczysz-

czeñ wprowadzanych wraz z opadami na powierzchniê
województwa dolnoœl¹skiego w poszczególnych latach
wskazuje, ¿e na szesnaœcie badanych wskaŸników depo-
zycja jedenastu zmniejszy³a siê, a obci¹¿enie powierzch-
niowe województwa zmala³o o 11,9% (przy wy¿szej
o 104,3 mm œredniorocznej sumie wysokoœci opadów). 

Rysunek 1.4. c.d.
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� miasta Legnica, 
� powiatu g³ogowskiego, 
� powiatu k³odzkiego, 
� powiatu wa³brzyskiego, 
� powiatu zgorzeleckiego, 
� strefy dzier¿oniowsko-œwidnickiej, 
� strefy lubiñsko-polkowickiej, 
� strefy dolnoœl¹skiej. 
Efektem wdro¿enia dzia³añ naprawczych wskaza-

nych w POP powinno byæ przede wszystkim ogranicze-
nie przekroczeñ poziomów dopuszczalnych py³u zawie-
szonego PM10, poziomu docelowego benzo(a)pirenu
oraz poziomu docelowego arsenu (jedynie w Legnicy). 

Niezale¿nie od Programów ochrony powietrza na te-
renie powiatów i gmin Dolnego Œl¹ska realizowane s¹
dzia³ania wynikaj¹ce z powiatowych i gminnych progra-
mów ochrony œrodowiska oraz innych strategii, planów
i dokumentów (plany zaopatrzenia w ciep³o, energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe, polityki transportowe, pro-
gramy rewitalizacji obszarów miejskich, plany zagospo-
darowania przestrzennego itd.), których bezpoœrednim
lub poœrednim efektem jest poprawa stanu œrodowiska. 

Inwestycje, których realizacja ma najwiêkszy wp³yw
na poprawê jakoœci powietrza zwi¹zane s¹ przede
wszystkim z podstawowymi przyczynami przekraczania
wartoœci dopuszczalnych: „nisk¹” emisj¹ z lokalnych
Ÿróde³ grzewczych oraz transportem drogowym. Do
dzia³añ tych zalicza siê m.in.: wymianê czynnika grzew-
czego na powoduj¹cy mniejsz¹ emisjê (wymianê ko-
t³ów wêglowych o niskiej sprawnoœci na nowoczesne
kot³y wêglowe, gazowe, olejowe lub ogrzewanie elek-

tryczne), pod³¹czenie do sieci ciep³owniczych, zmniej-
szenie zapotrzebowania na ciep³o poprzez termomoder-
nizacjê, rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii, wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego poza granice miast. 

Do koñca 2009 r. podstawowymi Ÿród³ami finanso-
wania ww. dzia³añ by³y œrodki w³asne jednostek samo-
rz¹dowych, Narodowy, Wojewódzki, Powiatowe i Gmin-
ne Fundusze Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizowane na terenie województwa inwestycje finanso-
wane by³y (lub s¹ aktualnie finansowane) równie¿ z fun-
duszy strukturalnych: Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalnego
Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolno-
œl¹skiego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

W 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowi-
ska we Wroc³awiu udzieli³ pomocy finansowej w formie
dotacji i po¿yczek na zadania zwi¹zane z ochron¹ po-
wietrza atmosferycznego i klimatu na ³¹czn¹ kwotê
39 836 978,42 z³ (w tym dotacji: 1 505 200 z³). Œrodki
te zosta³y przeznaczone na: 

� budowê i modernizacjê 15 kot³owni o ³¹cznej mo-
cy 13 375 kW (na opalane gazem – 10, olejem – 1,
paliwem sta³ym – 4), 
� budowê 2 kot³owni opalanych biomas¹ (drewno)
o mocy 178 kW, 
� budowê sieci ciep³owniczych o d³ugoœci 3 798,1 mb, 
� zainstalowanie w 6 obiektach dodatkowego ogrze-
wania wykorzystuj¹cego solary, 
� zainstalowanie w 1 obiekcie pompy ciep³a – kolek-
tora gruntowego o mocy 20 kW, 
� termomodernizacjê 22 obiektów. 
Œrodki z powiatowych i gminnych funduszy ochro-

ny œrodowiska wydatkowane by³y g³ównie na przedsiê-
wziêcia zwi¹zane z termomodernizacj¹ obiektów u¿y-
tecznoœci publicznej: placówek oœwiatowo-wychowaw-
czych, placówek opieki zdrowotnej i innych. 

Przyk³ady inwestycji z zakresu ochrony powietrza
i odnawialnych Ÿróde³ energii (innych ni¿ dzia³ania ter-
momodernizacyjne i inwestycje drogowe): 

� powiat dzier¿oniowski: 
– program „S³oneczny kolektorek” – na prze³omie
piêciu lat Starostwo Powiatowe w ramach progra-
mu dofinansowa³o 120 inwestycji. £¹czna kwota
udzielonych dotacji w latach 2004-2009 wynios³a
408 tys. z³, 
– program „Ma³a emisja” – dawa³ mo¿liwoœæ uzy-
skania przez osoby fizyczne dotacji m.in. do zmia-
ny Ÿród³a ogrzewania pomieszczeñ mieszkalnych
z wêglowo-koksowego i wêglowego na Ÿród³a po-
chodz¹ce z energii odnawialnej (s³oma, drewno,
wierzba, malwa, wiatr). Program by³ realizowany
w latach 2002-2009, ³¹cznie dotowano 19 inwe-
stycji zmiany Ÿród³a ogrzewania – ³¹czna kwota
dotacji 56 000 z³;

� powiat g³ogowski: 
– wybudowanie kot³owni na pellet w budynku
Wiejskiego Domu Kultury w G³ogówku (gmina
Kotla), dotacja PFOŒiGW: 40 000 z³;

Wykres 1.19. Dofinansowanie WFOŒiGW we Wroc³awiu
do oddanych do u¿ytku w 2009 r. zadañ z zakresu
ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
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� powiat jaworski: 
– modernizacje 2 kot³owni (wymiana kot³ów wê-
glowych na gazowe) w budynkach wychowaw-
czo-oœwiatowych w Jaworze w 2007 r.;

� powiat jeleniogórski: 
– modernizacje kot³owni w latach 2007-2009
w gminach: Stara Kamienica (na ekogroszek),
Szklarska Porêba, Piechowice, 
– program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeñ
powietrza w jednostkach organizacyjnych Powia-
tu Jeleniogórskiego na terenie miasta Szklarska
Porêba” – realizowany w latach 2003-2007 obej-
mowa³ modernizacjê systemów grzewczych w jed-
nostkach organizacyjnych powiatu;

� powiat o³awski:
– „Program wsparcia odnawialnych Ÿróde³ energii
w powiecie o³awskim” realizowany w 2009 r.
W ramach programu osobom prywatnym nie pro-
wadz¹cym dzia³alnoœci gospodarczej udzielone
zosta³y dotacje na zakup i monta¿ instalacji solar-
nych, w wysokoœci 87 164 z³;

� miasto Legnica:
– w listopadzie 2006 r. dokonano rozruchu insta-
lacji zbierania, przesy³ania i spalania gazu sk³ado-
wiskowego z odzyskaniem energii elektrycznej,
która sprzedawana jest do sieci koncernowi
„EnergiaPro”,
– od 2008 r. w budynku administracyjno-socjal-
nym na Sk³adowisku Odpadów Komunalnych
w Legnicy funkcjonuje system podgrzewania wo-
dy z wykorzystaniem uk³adu solarnego ze wspo-
maganiem ogrzewania,
– w maju 2010 r. zakoñczono modernizacjê insta-
lacji wody basenowej z monta¿em kolektorów s³o-
necznych przy Szkole Podstawowej w Legnicy,
przy ul. Polarnej;

� miasto Wroc³aw:
– modernizacje kot³owni w Parafii Œw. Anny we
Wroc³awiu i w kompleksie edukacyjnym przy ul.
Stab³owickiej, 
– dofinansowanie monta¿u kolektorów s³onecz-
nych w budynkach nale¿¹cych do osób fizycznych –
osiedle O³taszyn i Strachocin (25 osób po 5 000 z³), 
– dofinansowanie do ekologicznych form trans-
portu – 512 800 z³ (w tym monta¿ stojaków rowe-
rowych na terenie miasta Wroc³awia);

� powiat strzeliñski:
– budowa instalacji solarnej do podgrzewania cie-
p³ej wody u¿ytkowej w Domu Dziecka – Placówka
Wielofunkcyjna w Górcu w 2009 r. – koszt inwe-
stycji 34 982,99 z³,
– modernizacja kot³owni szko³y w Ludowie Pol-
skim na kot³owniê na biomasê (pellet) – koszt in-
westycji 561 287,57 z³,
– budowa zbiornika na biogaz w Chociwelu dla
koncernu „McCain”. Dziêki tej inwestycji blisko
90% odpadów poprodukcyjnych jest wykorzysty-
wana do produkcji energii na potrzeby Zak³adu, 

– modernizacja kot³owni w Cukrowni „Strzelin”;
� miasto Wa³brzych:

– w latach 2007-2009 dofinansowanie moderni-
zacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych (183
wnioski po 800 z³);

� powiat wo³owski:
– modernizacja kot³owni szpitala w Brzegu Dol-
nym;

� powiat z³otoryjski:
– budowa kot³owni na biomasê w Œwierzawie;

� miasto Jelenia Góra:
– program likwidacji niskiej emisji – modernizacja
ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych na te-
renie Jeleniej Góry na systemy proekologiczne.
Realizacja w latach 1996-2009. W ramach ograni-
czenia niskiej emisji w latach 2007-2009 zmoder-
nizowano ³¹cznie 175 palenisk domowych w wy-
niku zmiany paliwa sta³ego (wêgla, koksu) na pa-
liwo proekologiczne (gaz, olej, energia elektrycz-
na, w³¹czenie do miejskiej sieci cieplnej). Koszt
dofinansowania z GFOŒiGW w tych latach wyniós³
³¹cznie 87 500 z³,
– Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze – zmiana paliwa stosowanego
w kot³owni lokalnej z koksu na gaz przy al. Wojska
Polskiego 40a, modernizacja Ÿróde³ ciep³a, sieci
ciep³owniczej, wêz³ów odbiorczych PEC.

Zgodnie z Polityk¹ energetyczn¹ Polski w 2020 r.
udzia³ energii odnawialnej w krajowym bilansie ener-
getycznym powinien osi¹gn¹æ 15%: a¿ 45% energii
odnawialnej ma pochodziæ z instalacji wiatrowych,
29,3% z biomasy, 17,4% z biogazu, a 8,1% z energe-
tyki wodnej. 

Wed³ug informacji zamieszczonych na stronie inter-
netowej Urzêdu Regulacji Energetyki (2009) na terenie
województwa dolnoœl¹skiego funkcjonuje 108 instalacji
wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a energii, takie jak
biogaz, wiatr, energia wody oraz elektrownie realizuj¹ce
technologiê wspó³spalania. Instalacje te funkcjonuj¹
w 23 powiatach województwa. 

Oceny stanu rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii
dokona³o Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wro-
c³awiu g³ównie na podstawie badania ankietowego
wszystkich gmin z obszaru województwa dolnoœl¹skie-
go. Zebrane dane wykaza³y, ¿e energia wiatru wykorzy-
stywana jest w gminach dolnoœl¹skich na razie na bar-
dzo ma³¹ skalê. Jedynym wiêkszym obiektem tego typu
jest elektrownia wiatrowa o mocy 160 kW w miejsco-
woœci S³up, w gminie Mêcinka. 

Energia biogazu wykorzystywana jest w 9 gminach.
Instalacje do wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej
funkcjonuj¹ g³ównie w miastach na terenie komunal-
nych oczyszczalni œcieków lub sk³adowisk odpadów.
W 16 gminach jako Ÿród³o energii wykorzystywana jest
biomasa (s³oma, odpady drzewne, roœliny energetycz-
ne). Kot³ownie na biomasê znajduj¹ siê g³ównie w bu-
dynkach u¿ytecznoœci publicznej lub wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych. 
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EPompy ciep³a s¹ wykorzystywane na niewielk¹ ska-

lê w 11 gminach dolnoœl¹skich w budynkach mieszkal-
nych oraz obiektach u¿ytecznoœci publicznej. 

Tylko jedna gmina (Dobroszyce) do wytwarzania
energii cieplnej stosuje instalacjê geotermaln¹. 

Instalacje solarne wystêpuj¹ w 28 gminach woje-
wództwa. Kolektory s³oneczne s³u¿¹ wytwarzaniu ener-

gii cieplnej zarówno w budynkach jednorodzinnych,
wielorodzinnych, jak i takich obiektach jak przedszkola,
szko³y, sanatoria i obiekty sportowo-rekreacyjne. 

W 17 gminach funkcjonuj¹ hydroelektrownie. Czêœæ
z nich to obiekty tzw. energetyki zawodowej – elektrow-
nie zbiornikowe i przep³ywowe, pozosta³e to ma³e pry-
watne elektrownie wodne o mocy mniejszej od 0,5 MW. 

Rysunek 1.5. Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii na terenie województwa dolnoœl¹skiego 
(Ÿród³o: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu)
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