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W wy ni ku dzia łal no ści czło wie ka do po wie trza emi -
to wa ne są licz ne, czę sto tok sycz ne sub stan cje, któ re
za kłó ca ją je go na tu ral ny skład. Od dy cha nie za nie czysz -
czo nym po wie trzem po wo du je przede wszyst kim cho -
ro by u lu dzi i zwie rząt, a jed no cze śnie przy czy nia się do
wie lu in nych nie ko rzyst nych zja wisk w śro do wi sku, ta -
kich jak: prze do sta wa nie się wraz z opa da mi sub stan cji
tok sycz nych do wód oraz do gle by, po gar sza nie się wa -
run ków upra wy ro ślin, wy stę po wa nie wy mier nych strat
go spo dar czych (przy spie sza nie ko ro zji me ta li, nisz cze -
nie tyn ków i ele wa cji bu dyn ków) czy przy spie sza nie
zmian kli ma tycz nych w ska li ca łej pla ne ty.

Za nie czysz cze nia po wie trza emi to wa ne są przez za -
kła dy prze my sło we, sek tor ko mu nal ny i miesz ka nio wy,
trans port dro go wy, rol nic two, a tak że źró dła na tu ral ne
(np. po ża ry la sów, erup cje wul ka nów). 

Emi sja ze źró deł prze my sło wych
W ra mach sta ty sty ki kra jo wej od wie lu lat pro wa dzo -

ne są ewi den cje prze my sło wych źró deł emi sji do po wie -
trza. Na Dol nym Ślą sku w 2013 r. zgod nie z kla sy fi ka cją
GUS by ło 140 za kła dów uję tych w kla sy fi ka cji ja ko
szcze gól nie uciąż li we dla czy sto ści po wie trza. Łącz na
emi sja sub stan cji z tych za kła dów na po zio mie 3,7 tys.
ton za nie czysz czeń py ło wych sy tu owa ła wo je wódz two
dol no ślą skie na czwar tym miej scu w Pol sce (wy kres
1.1), na to miast emi sja 15 286,4 tys. ton za nie czysz czeń
ga zo wych (z CO2) to pią te miej sce w kra ju (wy kres 1.2).

Do punk to wych źró deł emi sji za nie czysz czeń do po -
wie trza za li cza się źró dła emi sji zor ga ni zo wa nej po wsta -
ją cej pod czas wy twa rza nia ener gii i w pro ce sach tech -
no lo gicz nych, któ re po sia da ją emi to ry o wy so ko ści kil -
ku do kil ku set me trów. Na ry sun ku 1.1 przed sta wio no
roz miesz cze nie źró deł punk to wych uję tych w wo je wódz -
kiej ba zie emi sji za nie czysz czeń do po wie trza, na le żą cej
do WIOŚ we Wro cła wiu.

W ra mach in wen ta ry za cji emi sji za nie czysz czeń do
po wie trza dla wo je wódz twa dol no ślą skie go ze bra no in -
for ma cje nt. po nad 6000 emi to rów prze my sło wych. Da -
ne emi syj ne po cho dzą przede wszyst kim z po zwo leń
i de cy zji na wpro wa dza nie ga zów i py łów do po wie trza
oraz po zwo leń zin te gro wa nych. Dla 40 naj więk szych za -
kła dów prze my sło wych z te re nu wo je wódz twa dol no ślą -
skie go w 2014 r. do ko na no ak tu ali za cji wiel ko ści emi sji
po szcze gól nych za nie czysz czeń w opar ciu o da ne po -
cho dzą ce z ba zy opła to wej urzę du mar szał kow skie go
oraz do dat ko wo ze bra ne in for ma cje z po szcze gól nych
za kła dów. 

Lokalizację za kła dów emi tu ją cych naj więszk sze ilo -
ści za nie czysz czeń do po wie trza wy róż nio no na ry sun ku
1.1 czer wo nym kon tu rem.

Wy kres 1.1. Pozycja wo je wódz twa dol no ślą skie go na tle
in nych wo je wództw w ogól nej ilo ści emi to wa nych
za nie czysz czeń pyłowych z za kła dów szcze gól nie
uciąż li wych dla po wie trza w 2013 r. (źró dło: GUS)

Wy kres 1.2. Pozycja wo je wódz twa dol no ślą skie go na tle
in nych wo je wództw w ogól nej ilo ści emi to wa nych
za nie czysz czeń gazowych z za kła dów szcze gól nie
uciąż li wych dla po wie trza w 2013 r. (źró dło: GUS)
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ZERysunek 1.1. Rozmieszczenie emitorów punktowych w województwie dolnośląskim w 2013 r. 

(źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

W ba zie emi sji za nie czysz czeń do po wie trza WIOŚ
okre ślo no wiel kość emi sji róż nych za nie czysz czeń ga -
zo wych i py ło wych po cho dzą cych ze źró deł punk to -
wych (tabela 1.1). 

Na ry sun kach 1.2–1.5 przed sta wio no roz miesz cze -
nie prze strzen ne źró deł punk to wych oraz ła dun ki emi -
sji dla tych sub stan cji, w przy pad ku któ rych zo stał
prze kro czo ny do pusz czal ny po ziom w oce nie rocz nej
ja ko ści po wie trza, czy li dwu tlen ku azo tu, py łu za wie -
szo ne go PM10, py łu za wie szo ne go PM2.5 oraz ben -
zo(a)pi re nu w py le za wie szo nym PM10.

Na pod sta wie pro wa dzo ne go mo ni to rin gu ja ko ści
po wie trza oraz in wen ta ry za cji emi sji dla wo je wódz twa
dol no ślą skie go wy ka za no, iż po mi mo znacz ne go
udzia łu za kła dów prze my sło wych w cał ko wi tej emi sji
sub stan cji ga zo wych i py ło wych na te re nie wo je wódz -
twa, naj więk szy wpływ na wy stę po wa nie prze kro czeń
stan dar dów ja ko ści po wie trza ma „ni ska emi sja”
z sek to ra ko mu nal ne go i miesz ka nio we go oraz trans -
port dro go wy.

Ta be la 1.1. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą -
cych ze źró deł punk to wych w wo je wódz twie dol -
no ślą skim w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ
we Wro cła wiu)
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ZERysunek 1.2. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej NO2 w województwie dolnośląskim w 2013 r. 

(źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.3. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej pyłu zawieszonego PM10 w województwie dolnośląskim
w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)
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ZERysunek 1.4. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej pyłu zawieszonego PM2.5 w województwie dolnośląskim

w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Ry su nek 1.5. Roz miesz cze nie oraz ła dun ki emi sji punk to wej ben zo(a)pi re nu w py le za wie szo nym PM10 w wo je wódz -
twie dol no ślą skim w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)
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Do źró deł ko mu nal no -by to wych za li cza się w głów -
nej mie rze ko tłow nie lo kal ne, in dy wi du al ne pa le ni ska
do mo we oraz emi to ry z za kła dów uży tecz no ści pu blicz -
nej. Emi sja po cho dzą ca z ogrze wa nia in dy wi du al ne go
jest głów nym źró dłem za nie czysz czeń od po wie dzial -
nych za prze kro cze nia stę żeń py łu za wie szo ne go PM10
oraz benzo(a)pirenu w Pol sce, szcze gól nie w re gio nach
gór skich, gdzie prze wa ża ją nie ko rzyst ne wa run ki dla
roz prze strze nia nia się za nie czysz czeń, a tak że w du żych
aglo me ra cjach miej skich ze wzglę du na sła be prze wie -
trza nie i więk szą licz bę źró deł emi sji.

Na ilość emi to wa nych za nie czysz czeń wpły wa ją dłu -
gość i in ten syw ność se zo nu grzew cze go, jak rów nież
typ ogrze wa nia. W za leż no ści od spo so bu roz pro wa -
dze nia cie pła wy róż nia się kil ka ty pów ogrze wa nia:
ogrze wa nie cen tral ne zbio ro we (naj ko rzyst niej sze ze
wzglę du na ob ni że nie stę żeń za nie czysz czeń po cho dzą -
cych ze spa la nia w re jo nie od dzia ły wa nia te go ty pu
ogrze wa nia), cen tral ne ogrze wa nie in dy wi du al ne (śred -
nio emi syj ne lub ni sko emi syj ne, w za leż no ści od ro dza -
ju wy ko rzy sty wa ne go pa li wa oraz od ro dza ju użyt ko wa -
ne go pie ca) oraz ogrze wa nie pie co we (pie ce o ni skiej
spraw no ści sta no wią ce głów ne źró dło pro ble mu z emi -
sją ko mu nal ną).

Nie ste ty czę sto uży wa ne w kon wen cjo nal nych pie -
cach pa li wo jest bar dzo ni skiej ja ko ści (np. nie se zo no -
wa ne drew no, zły ga tun ko wo wę giel, muł wę glo wy i in -
ne), a nie jed no krot nie za stę po wa ne jest rów nież od pa -
da mi. Z punk tu wi dze nia uciąż li wo ści dla po wie trza, to
wła śnie od pa dy spa la ne w kon wen cjo nal nych pie cach
są naj gor szym pa li wem, po nie waż ich spa la nie sta no wi
źró dło emi sji tok sycz nych związ ków, ta kich jak diok sy -
ny, fu ra ny czy ben zo(a)pi ren. Bar dzo ob ni ża ją ce ja kość
po wie trza jest spa la nie źle przy go to wa ne go lub nie se -
zo no wa ne go drew na, któ re jest z ko lei istot nym źró -
dłem emisji py łu i ben zo(a)pi re nu. 

Zna czą cym źró dłem ben zo(a)pi re nu, ale też py łu
oraz dwu tlen ku siar ki jest po nad to spa la nie wę gla.
Wiel kość emi sji za nie czysz czeń za le ży w du żej mie rze
od ja ko ści wę gla, a w szcze gól no ści od je go war to ści
opa ło wej, za war to ści wil goci, a w przy pad ku py łu –
rów nież za war to ści po pio łu. 

Spa la nie po zo sta łych pa liw, czy li ga zu czy ole ju opa ło -
we go, ale rów nież prze two rzo ne go w po sta ci pel le tu drew -
na, eko grosz ku czy bry kie tu wę glo we go, sta no wi zna czą -
ce źró dło emi sji, jed nak nie jest ono aż tak uciąż li we.

Re ali za cja dzia łań na praw czych za pla no wa nych
w ra mach Pro gra mów Ochro ny Po wie trza, Pro gra mów
Ogra ni cza nia Ni skiej Emi sji, a tak że wzrost świa do mo -
ści eko lo gicz nej spo łe czeń stwa i chęć pod nie sie nia
kom for tu ży cia, po win ny przy czy nić się do wy mia ny
sta rych, ni sko spraw nych pie ców na no we, mniej uciąż -
li we i wy so ko spraw ne pie ce re tor to we lub ga zo we.

W ta be li 1.2. przed sta wio no uśred nio ną dla wo je -
wódz twa dol no ślą skie go struk tu rę pa liw sto so wa nych
do ogrze wa nia, na to miast w ta be li 1.3 za miesz czo no
ze sta wie nie przed sta wia ją ce wiel kość emi sji po szcze -
gól nych za nie czysz czeń po cho dzą cych ze źró deł po -
wierzch nio wych w 2013 r.

Emi sja po wierzch nio wa

Ta be la 1.3. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą -
cych ze źró deł po wierzch nio wych w wo je wódz twie
dol no ślą skim w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ
we Wro cła wiu)

Ta be la 1.2. Uśredniona struktura paliw w województwie
dolnośląskim (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro -
cła wiu)
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ZERy su nek 1.6. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej NO2 w województwie dolnośląskim w 2013 r.

(źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Ry su nek 1.7. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 w województwie
dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)



P
O

W
IE

TR
ZERy su nek 1.8. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM2.5 w województwie

dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Ry su nek 1.9. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)
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Naj waż niej szym źró dłem emi sji li nio wej w wo je -
wódz twie dol no ślą skim jest trans port sa mo cho do wy.
Emi sja ze źró deł trans por to wych przy czy nia się do wy -
stę po wa nia ca ło rocz nych wy so kich po zio mów tlen ków
azo tu w po wie trzu oraz wpły wa na utrzy my wa nie się
pod wyż szo nych po zio mów stę żeń py łu za wie szo ne go
PM10 i ben ze nu. Od dzia ły wa nie sub stan cji emi to wa -
nych z sil ni ków po jaz dów na stan czy sto ści po wie trza
za zna cza się w szcze gól no ści w naj bliż szym oto cze niu
dróg, na to miast ich ne ga tyw ny wpływ ma le je wraz
z od le gło ścią. Naj więk sze śred nie do bo we na tę że nia ru -
chu dro go we go no to wa ne są na dro gach kra jo wych,
zwłasz cza w oko li cach mia sta Wro cła wia. Na wiel kość
emi sji dro go wej ma wpływ sze reg czyn ni ków, ta kich
jak: ilość i ka te go ria po jaz dów, po ziom zu ży cia i ro dzaj
pa li wa, wa run ki ru chu na dro gach (zły stan tech nicz ny
dróg, wy stę po wa nie prze sto jów w ru chu dro go wym
spo wo do wa nych złą or ga ni za cją ru chu lub zbyt ma łą
prze pu sto wo ścią dróg). Ele men tem emi sji dro go wej
jest rów nież emi sja z tar cia ha mul ców, opon i na -
wierzch ni jezd ni, a tak że wtór na emi sja py łu zde po no -
wa ne go na na wierzch niach dróg. 

Naj więk sze od dzia ły wa nie ru chu sa mo cho do we go
na ja kość po wie trza stwier dzo no w aglo me ra cji wro -
cław skiej. Ob li cze nia prze strzen ne go roz kła du stę żeń
za nie czysz czeń po zwo li ły stwier dzić wy stę po wa nie

prze kro czeń stę żeń nor ma tyw nych za nie czysz czeń
wzdłuż więk szo ści ulic mia sta i w re jo nie naj więk szych
wę złów ko mu ni ka cyj nych.

Po ni żej za miesz czo no ta be lę i ry sun ki przed sta wia -
ją ce śred nie do bo we na tę że nia ru chu na opo mia ro wa -
nych jezd niach w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2013
ro ku oraz wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą -
cych ze źró deł li nio wych.

Emi sja liniowa

Ta be la 1.4. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą -
cych ze źró deł liniowych w wo je wódz twie dol no -
ślą skim w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we
Wro cła wiu)

Ry su nek 1.10. Średnie dobowe natężenie ruchu (SDR) na opomiarowanych jezdniach w województwie dolnośląskim
w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)
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ZERy su nek 1.11. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej NO2 w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza

emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Ry su nek 1.12. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej pyłu zawieszonego PM10 w województwie dolnośląskim
w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)



P
O

W
IE

TR
ZERy su nek 1.13. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej pyłu zawieszonego PM2.5 w województwie dolnośląskim

w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Ry su nek 1.14. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w województwie
dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)
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Rol nic two – dzia łal ność czło wie ka szcze gól nie ko ja rzą -
ca się z na tu rą – rów nież jest źró dłem za nie czysz czeń po -
wie trza. Po wo du je na si le nie ero zji eolicz nej i in ten sy fi ka cję
py le nia z pól. Kom po sto wa nie pro wa dzi do emi sji pro duk -
tów roz kła du ma te rii or ga nicz nej, a ho dow la zwie rząt sta -
no wi istot ne źró dło emi sji amo nia ku do at mos fe ry. No wo -
cze sne zme cha ni zo wa ne rol nic two do dat ko wo emi tu je za -
nie czysz cze nia po wsta ją ce pod czas użyt ko wa nia po jaz -
dów i ma szyn rol ni czych. Do at mos fe ry do sta ją się rów -
nież roz py la ne pe sty cy dy i cząst ki na wo zów sztucz nych. 

Emi sja cał ko wi ta
W wy ni ku in wen ta ry za cji wiel ko ści emi sji ze źró deł

punk to wych, po wierzch nio wych, li nio wych oraz rol ni -
czych uzy ska no wiel kość emi sji cał ko wi tej za nie czysz czeń
do po wie trza z ob sza ru woj. dol no ślą skie go (ta be la 1.6).

Emi sja na pły wo wa
Stę że nia za nie czysz czeń na te re nie wo je wódz twa dol -

no ślą skie go kształ to wa ne są nie tyl ko przez emi sję wy -
stę pu ją cą w tym wo je wódz twie. Istot ny wpływ na ja kość
po wie trza ma rów nież na pływ za nie czysz czeń z ob sza ru
Pol ski i państw są sied nich.

Do mo de lu wpro wa dzo no na pływ trans gra nicz ny, czy li
emi sję za nie czysz czeń po cho dzą cych spo za gra nic Pol ski.
In for ma cje o emi sji za nie czysz czeń z te re nu Nie miec
i Czech uzy ska no z da nych opu bli ko wa nych przez EMEP.

Po nadre gio nal ny na pływ za nie czysz czeń sta no wi ła
emi sja ze źró deł punk to wych o wy so ko ści więk szej niż
30 m n.p.t. znaj du ją ce się po za pa sem 30 km wo kół
gra nic woj. dol no ślą skie go, ale zlo ka li zo wa ne w siat ce
ob li cze nio wej. In for ma cje o wy so kich emi to rach punk -
to wych wcho dzą cych w skład na pły wu po nadre gio nal -
ne go rów nież po cho dzi ły z pro gra mu EMEP.

Na na pływ re gio nal ny skła da ły się stę że nia za nie -
czysz czeń po cho dzą ce z emi to rów znaj du ją cych się
w pa sie 30 km wo kół wo je wódz twa dol no ślą skie go.
W ob li cze niach na pły wu re gio nal ne go pod uwa gę bra -
no emi sję z emi to rów po wierzch nio wych, li nio wych,
punk to wych i rol nic twa znaj du ją cych się na te re nie Pol -
ski oraz po za gra ni ca mi Pol ski (da ne z EMEP).

Ta be la 1.5. Wiel kość emi sji za nie czysz czeń po cho dzą -
cych z rol nic twa w wo je wódz twie dol no ślą skim
w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)

Ta be la 1.6. Su my emi sji cał ko wi tych po szcze gól nych za -
nie czysz czeń w wo je wódz twie dol no ślą skim
w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ we Wro cła wiu)

Ta be la 1.7. Emisja napływowa spoza terenu Polski
(źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Ta be la 1.8. Emisja napływowa z pasa 30 km wokół województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źró dło: ba za emi sji WIOŚ
we Wro cła wiu)
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1 opracowanie: Andrzej Dancewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy Instytut Badawczy, Oddzia³ we Wroc³awiu

STAN

Podstawowe dane meteorologiczne1

Naj wa¿ niej sze czyn ni ki, kszta³ tu j¹ ce pro ce sy trans -
for ma cji za nie czysz czeñ w przy ziem nej war stwie at -
mos fe ry to: 

§ tem pe ra tu ra po wie trza: jej spa dek po wo du je
wzrost emi sji za nie czysz czeñ po wie trza z pro ce sów
spa la nia w sys te mach grzew czych w se zo nie zi mo -
wym; wzrost tem pe ra tu ry in ten sy fi ku je pro ce sy fo -
to che micz ne, sprzy ja j¹ ce two rze niu siê za nie czysz -
czeñ wtór nych – w tym ozo nu; 

§ opad at mos fe rycz ny, któ ry re du ku je stê ¿e nia za -
nie czysz czeñ po wie trza wsku tek ich wy my wa nia;
brak opa dów (d³u go okre so wy) przy czy nia siê do
wzro stu za nie czysz cze nia, w tym wtór ne go za py le -
nia powietrza; 
§ prêd koœæ wia tru: wp³y wa sty mu lu j¹ co na pro ce sy
mie sza nia za nie czysz czeñ w at mos fe rze; wzrost
prêd ko œci wia tru po wo du je za zwy czaj spa dek po zio -
mu stê ¿eñ za nie czysz czeñ. 

Ta be la 1.9. Charakterystyka warunków meteorologicznych na obszarze województwa  dolnoœl¹skiego w 2013 r.
(Ÿród³o: IMGW-PIB Oddzia³ we Wroc³awiu)
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Ta be la 1.10. Charakterystyka temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w 2013 r. na podstawie danych ze
stacji meteorologicznej we Wrocławiu-Strachowicach (Ÿród³o: IMGW-PIB Oddzia³ we Wroc³awiu)
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ZEWykres 1.3. Średnie miesięczne temperatury powietrza

[°C] i sumy opadów [mm] na stacji we Wrocławiu
w 2013 r. (Ÿród³o: IMGW-PIB Oddzia³ we
Wroc³awiu)

Wykres 1.4. Częstość występowania kierunków wiatru
na stacji we Wrocławiu w 2013 r. [%] (Udział cisz
atmosferycznych – 3,1%, Średnia roczna
prędkość wiatru – 3,1 m/s) (Ÿród³o: IMGW-PIB
Oddzia³ we Wroc³awiu)

Jakość powietrza

Głów nym ce lem dzia łań w za kre sie ochro ny po wie -
trza jest utrzy ma nie ja ko ści po wie trza w re jo nach,
gdzie jest ona do bra i jej po pra wa w po zo sta łych ob -
sza rach. Po ziom za nie czysz czeń po wie trza jest zna ny
dzię ki pro wa dzo nym na te ry to rium kra ju po mia rom,
głów nie w ra mach Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do -
wi ska re ali zo wa ne go przez In spek cję Ochro ny Śro do -
wi ska. Do dat ko wą in for ma cję sta no wią da ne uzy ski -
wa ne dzię ki za sto so wa niu ma te ma tycz nych mo de li
roz prze strze nia nia za nie czysz czeń.

Wo je wódz kie in spek to ra ty ochro ny śro do wi ska co -
rocz nie do ko nu ją oce ny za nie czysz cze nia po wie trza
dwu tlen kiem siar ki, dwu tlen kiem azo tu, tlen kiem wę -
gla, ben ze nem i ozo nem oraz py łem za wie szo nym
PM10, PM2,5 i za nie czysz cze nia mi ozna cza ny mi
w py le PM10: oło wiem, ar se nem, kad mem, ni klem
i ben zo(a)pi re nem. 

Oce ny te do ko ny wa ne są w od nie sie niu do norm
okre ślo nych od ręb nie dla ochro ny zdro wia lu dzi
i ochro ny ro ślin oraz do ty czą ob sza rów kra ju zwa nych
stre fa mi. Wo je wódz two dol no ślą skie po dzie lo ne zo sta -
ło na 4 stre fy: aglo me ra cję wro cław ską, mia sto Le gni -
cę, mia sto Wał brzych i stre fę dol no ślą ską (Dz.U.
z 2012 r., poz. 914).

Zgod nie z „Pro gra mem Pań stwo we go Mo ni to rin -
gu Śro do wi ska Wo je wódz twa Dol no ślą skie go na la ta
2013-2015”, sys tem oce ny ja ko ści po wie trza w wo -
je wódz twie dol no ślą skim obej mo wał w 2013 r.  za -
rów no me to dy po mia ro we: po mia ry in ten syw ne
i wskaź ni ko we, jak i me to dy ma te ma tycz ne go mo de -
lo wa nia. 

Po mia ry in ten syw ne, czy li po mia ry wy ko ny wa ne na
sta łych sta no wi skach z za sto so wa niem mier ni ków au -
to ma tycz nych lub me tod ma nu al nych re ali zo wa ne by ły:

§ w ra mach ogól no pol skiej sie ci po mia rów ja ko ści
po wie trza przez WIOŚ we Wro cła wiu – więk szość
sta cji zlo ka li zo wa na by ła na te re nach miej skich
(ochro na zdro wia lu dzi), kil ka na te re nach po za miej -
skich (ochro na ro ślin),
§ w sie ciach lo kal nych przez za kła dy prze my sło we
zo bli go wa ne do pro wa dze nia po mia rów ja ko ści po -
wie trza – sta cje na te re nach po za miej skich w re jo nie
od dzia ły wa na za kła dów (ochro na zdro wia lu dzi),
§ w ra mach pro gra mów EMEP i GAW/WMO przez
In sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej – sta cja
zlo ka li zo wa na na Śnież ce (ochro na ro ślin).
Uzu peł nie niem po mia rów in ten syw nych by ły po mia -

ry wskaź ni ko we, dla któ rych wy ma ga nia co do ce lów ja -
ko ści da nych (nie pew ność, mi ni mal ny pro cent waż nych
da nych, mi ni mal ne po kry cie cza su) są mniej re stryk cyj -
ne niż dla po mia rów in ten syw nych. Do po mia rów wskaź -
ni ko wych re ali zo wa nych w 2013 r. przez WIOŚ we Wro -
cła wiu na le ża ły po mia ry SO2, NO2 i ben ze nu pro wa dzo ne
z wy ko rzy sta niem prób ni ków pa syw nych na te re nie po -
wia tów: gó row skie go, mi lic kie go, ole śnic kie go, trzeb nic -
kie go, wo łow skie go, bo le sła wiec kie go, gło gow skie go,
lu biń skie go, po lko wic kie go i zgo rze lec kie go.

Da ne ze sta cji po mia ro wych by ły gro ma dzo ne
w wo je wódz kiej ba zie da nych o ja ko ści po wie trza, znaj -
du ją cej się w WIOŚ we Wro cła wiu i prze ka zy wa ne do
ba zy kra jo wej, a na stęp nie do Ko mi sji Eu ro pej skiej i Eu -
ro pej skiej Agen cji Śro do wi ska (ba za AIRBASE).
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Ta be la 1.11. Wy kaz sta cji i sta no wisk po mia ro wych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2013 r. wraz z in for ma -
cją o prze kro cze niach po zio mów nor ma tyw nych

Od 2013 r., WIOŚ we Wro cła wiu, w sys te mie ocen
ja ko ści po wie trza uwzględ nia wy ni ki ob li czeń ja ko ści
po wie trza wy ko ny wa ne z wy ko rzy sta niem ma te ma -
tycz nych mo de li roz prze strze nia nia się za nie czysz -
czeń w at mos fe rze. Za sto so wa nie tej me to dy  umoż li -
wi ło m.in. okre śle nie stę żeń za nie czysz czeń na ca łym
ob sza rze wo je wódz twa. Ob li cze nia wy ko na no mo de -
lem CALMET/CALPUFF, w opar ciu o da ne do ty czą ce
wiel ko ści emi sji za nie czysz czeń do po wie trza i da ne
me te oro lo gicz ne za 2013 r.

Da ne po mia ro we i oce ny ja ko ści po wie trza są pre zen -
to wa ne na stro nach in ter ne to weych WIOŚ we Wro cła wiu: 

§ air.wroc law.pios.gov.pl – wy ni ki po mia rów w try -
bie on -li ne ze sta cji au to ma tycz nych WIOŚ,
§ www.wroc law.pios.gov.pl w za kład ce: Mo ni to ring
śro do wi ska → Po wie trze → Wy ni ki po mia rów – wy -
ni ki po mia rów z po zo sta łych sta cji,
§ www.wroc law.pios.gov.pl w za kład ce: Mo ni to ring
śro do wi ska → Po wie trze → Oce ny – oce ny ja ko ści
po wie trza.



Rysunek 1.15. Stałe punkty pomiarowe
monitoringu jakości powietrza na terenie
województwa dolnośląskiego w 2013 r.
(źródło: WIOŚ)



Rysunek 1.16. Pasywne punkty pomiarowe monitoringu jakości
powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r.
(źródło: WIOŚ)
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Ochrona zdrowia ludzi

Mo ni to ring po wie trza, jak rów nież ob li cze nia roz -
prze strze nia nia się za nie czysz czeń w powietrzu wy ko ny -
wa ne na pod sta wie da nych o wiel ko ściach emi sji za nie -
czysz czeń oraz danych meteorologicznych dla 2013 r.,
wy ka za ły ni skie stę że nia dwu tlen ku siar ki, tlen ku wę gla
i me ta li cięż kich (oło wiu, ni klu i kad mu) na ca łym ob -
sza rze wo je wódz twa. 

Naj po waż niej sze pro ble my, wy ma ga ją ce dzia łań na -
praw czych to: 

§ re je stro wa ne na więk szo ści ob sza ru wo je wódz twa
wy so kie, po nadnor ma tyw ne stę że nia  py łu za wie -
szo ne go (PM10 i PM2,5) oraz  ben zo(a)pi re nu,
§ re je stro wa ne na ob sza rze po wia tów gło gow skie -
go, po lko wic kie go, m. Le gni cy wy so kie stę że nia
i prze kro cze nie po zio mu do ce lo we go ar se nu,
§ re je stro wa ne we Wro cła wiu po nadnor ma tyw ne
stę że nia dwu tlen ku azo tu w po bli żu dróg i skrzy żo -
wań o znacz nym na tę że niu ru chu.

Za nie czysz cze nie po wie trza mo że mieć istot ny
wpływ na zdro wie czło wie ka i przy ro dę. 

Za nie czysz cze niem, któ re szcze gól nie szko dli wie
od dzia ły wu je na zdro wie miesz kań ców Eu ro py jest pył
za wie szo ny (PM) – cząst ki uno szą ce się w po wie trzu,
skła da ją ce się z róż nych związ ków che micz nych, w tym
me ta li cięż kich i  wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów
aro ma tycz nych (WWA). Naj bar dziej szko dli wy jest pył
drob ny (PM2,5, tj. cząst ki o śred ni cy nie więk szej niż
2,5 mi kro me tra) – tak ma ły, że nie tyl ko wni ka do płuc,
ale rów nież, po dob nie jak tlen, prze do sta je się do
krwio bie gu. Dru gim za nie czysz cze niem trak to wa nym
ja ko po waż ne za gro że nie dla śro do wi ska jest ozon – je -
go wy so kie stę że nia w war stwie przy ziem nej po wo du ją
uszko dze nie ma te ria łów, bu dyn ków i ży wych tka nek.
Utrud nia on wzrost i roz mna ża nie ro ślin, a tak że pro ce -
sy fo to syn te zy. Ne ga tyw nie też dzia ła na zdro wie lu dzi.

In ne za nie czysz cze nia po wie trza, w tym te po wsta -
ją ce po wszech nie w pro ce sach spa la nia pa liw, rów nież
od dzia łu ją ne ga tyw nie na zdro wie czło wie ka. Mo że być
to za rów no wpływ krót ko ter mi no wy, jak i po le ga ją cy na
aku mu la cji w śro do wi sku. Nie któ re sub stan cje, ta kie jak
me ta le cięż kie i trwa łe związ ki or ga nicz ne (w tym
WWA) gro ma dząc się w or ga ni zmach, po pew nym cza -
sie po wo du ją cięż kie cho ro by i lu dzi, i zwie rząt.

Dwutlenek siarki
Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza dwu tlen kiem

siar ki ze wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi oce nia się
w od nie sie niu do po zio mów do pusz czal nych: 24-go -
dzin ne go oraz 1-go dzin ne go, a tak że 1-go dzin ne go po -
zio mu alar mo we go. Do dat ko wo dla po szcze gól nych
war to ści nor ma tyw nych do pusz cza się moż li wość prze -
kra cza nia da ne go po zio mu z ogra ni czo ną czę sto ścią:

§ stę że nie 1-go dzin ne po wy żej 350 µg/m3 – do -
pusz czal na czę stość prze kro czeń to 24 ra zy w ro ku
(na wy kre sie po ka za ne jest 25 mak sy mal ne stę że nie
1-go dzin ne SO2), 
§ stę że nie 24-go dzin ne po wy żej 125 µg/m3 – do -
pusz czal na czę stość prze kro czeń to 3 ra zy w ro ku
(na wy kre sie po ka za ne jest 4. mak sy mal ne stę że nie
24-go dzin ne SO2).

Za kres za re je stro wa nych w 2013 r. stę żeń śred nio -
rocz nych SO2 to:

§ po mia ry cią głe: 2–12 µg/m3,
§ po mia ry wskaź ni ko we: 3–14 µg/m

3

.
W 2013 r. nie wy stą pi ły prze kro cze nia okre ślo -

nych dla dwu tlen ku siar ki po zio mów do pusz czal nych
i po zio mu alar mo we go. 

Po mia ry cią głe wy ko ny wa ne mier ni ka mi au to ma -
tycz ny mi wy ka za ły naj wyż sze, śred nio rocz ne stę że nia
w Dzier żo nio wie, Kłodz ku, Je le niej Gó rze -Cie pli cach.
Na to miast po mia ry wy ko ny wa ne wskaź ni ko wą me to dą
pa syw ną na te re nie po wia tów po ło żo nych w pół noc nej
czę ści wo je wódz twa wy ka za ły naj wyż sze stę że nia
w Bie ru to wie (po wiat ole śnic ki). 

Mo ni to ring SO2 pro wa dzo ny w stre fach od dzia ły wa -
nia Elek trow ni „Tu rów” oraz Hu ty Mie dzi „Gło gów”
i „Le gni ca” na te re nach po wia tów: zgo rze lec kie go, gło -
gow skie go i w mie ście Le gni ca wy ka zał ni ski po ziom
stę żeń – szcze gól nie na te re nach po za miej skich. 

Kil ku krot nie wyż sze stę że nia w se zo nie grzew czym
niż w po za grzew czym świad czą o do mi nu ją cym wpły -
wie źró deł grzew czych na po ziom stę żeń SO2 w po wie -
trzu na te re nach miej skich wo je wódz twa. Naj wyż szy,
6–7-krot ny wzrost stę żeń te go za nie czysz cze nia w po -
wie trzu za no to wa no dla pomiarów pasywnych w Grę -
bo ci cach i Cho cia no wie (po wiat po lko wic ki) oraz w Ści -
na wie (po wiat lu biń ski).

W sta cjach ochro ny ro ślin: Śnież ka, Osieczów oraz
w in nych sta cjach zlo ka li zo wa nych na te re nach po za -
miej skich wo je wódz twa nie stwier dzo no zna czą cych
róż nic po zio mów stę żeń po mię dzy se zo nem grzew -
czym i po za grzew czym – na tych ob sza rach pod sta wo -
wą przy czy ną wy stę po wa nia SO2 w po wie trzu jest na -
pływ za nie czysz czeń z ob sza rów miej skich i du żych
ośrod ków prze my sło wych.

Roz kła dy stę żeń uzy ska ne w wy ni ku mo de lo wa nia
ja ko ści po wie trza po twier dza ją ni ski po ziom za nie -
czysz cze nia po wie trza dwu tlen kiem siar ki. Naj wyż sze
stę że nia wy stą pi ły w Wał brzy chu, Le gni cy, Je le niej Gó -
rze i w nie któ rych mia stach po wia to wych (ry sun ki: 1.17
i 1.18).
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ZERysunek 1.17. Rozkład stężeń 1-godzinnych SO2 (25. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego na

podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.18. Rozkład stężeń 24-godzinnych SO2 (4. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego
na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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oraz średnie sezonowe SO2 na
terenie woj. dolnośląskiego
w 2013 r. – pomiary ciągłe
(źródło: WIOŚ)

Wy kres 1.6. Stę że nia 1-go dzin ne i 24-
go dzin ne SO2 na te re nie woj. dol -
no ślą skie go w 2013 r. – po mia ry
cią głe (źró dło: WIOŚ)
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Wykres 1.8. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych SO2 rejestrowane w wybranych stacjach województwa
dolnośląskiego – pomiary ciągłe (źródło: WIOŚ)

Dwu tle nek azo tu
Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza dwu tlen kiem

azo tu ze wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi oce nia się
w od nie sie niu do po zio mów do pusz czal nych usta lo -
nych dla cza sów uśred nia nia: 1 go dzi na (200 µg/m3)
i rok ka len da rzo wy (40 µg/m3) oraz 1-go dzin ne go po -
zio mu alar mo we go (400 µg/m3). Do dat ko wo dla stę żeń
1-go dzin nych do pusz cza się moż li wość prze kra cza nia
da ne go po zio mu z czę sto ścią nie więk szą niż 18 ra zy
w ro ku (na wy kre sie po ka za ne jest 19-te mak sy mal ne
stę że nie 1-go dzin ne). 

Po nadnor ma tyw ne śred nio rocz ne stę że nie dwu -
tlen ku azo tu za re je stro wa ne zo sta ło na sta no wi sku
ko mu ni ka cyj nym zlo ka li zo wa nym przy al. Wi śnio wej
we Wro cła wiu. Sta cja mo ni to rin go wa po ło żo na jest
w bez po śred nim są siedz twie skrzy żo wa nia ulic: Hal le -
ra, Po wstań ców Ślą skich i alei Wi śnio wej. Uli ce te na le -

żą do głów nych ar te rii ko mu ni ka cyj nych mia sta, gdzie
do dat ko wo czę sto po wsta ją za to ry dro go we w go dzi -
nach szczy tu. Stę że nie śred nio rocz ne to 54 µg/m3, czy li
135% nor my.

Po mia ry w po zo sta łych re jo nach wo je wódz twa nie
wy ka za ły prze kro czeń po zio mów do pusz czal nych za rów -
no w od nie sie niu do nor my rocz nej, jak i 1-go dzi no wej.

Za kres za re je stro wa nych stę żeń śred nio rocz nych to:
§ po mia ry cią głe: 3–25 µg/m3 i 54 µg/m3 – sta no -
wi sko ko mu ni ka cyj ne,
§ po mia ry wskaź ni ko we: 9–23 µg/m3.
Na żad nym sta no wi sku nie wy stą pi ły prze kro cze nia

do pusz czal ne go po zio mu 1-go dzin ne go. Ana li za stę żeń
w cią gu do by wy ka za ła wy raź ną zmien ność kon cen tra cji
NO2 w po wie trzu – szcze gól nie wi docz ną na sta no wi sku
ko mu ni ka cyj nym we Wro cła wiu – mak si mum stę żeń w
go dzi nach po po łu dnio wo -wie czor nych oraz ści słą ko re -

Wykres 1.7. Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe SO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2013 r. – pomiary
pasywne (źródło: WIOŚ)
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Wy ni ki mo de lo wa nia po twier dza ją wy so ki po ziom śred -
nio rocz ny NO2 przy naj więk szych wę złach ko mu ni ka cyj -
nych we Wro cła wiu oraz przy wjeź dzie do Wro cła wia
z au to stra dy A4 (ry sun ki 1.19 i 1.20).

Naj niż szy po ziom stę żeń śred nio rocz nych no to wa ny
był w gór skiej sta cji po mia ro wej na Śnież ce – po ni żej
10% nor my, naj wyż szy we Wro cła wiu przy al. Wi śnio -
wej – 135% nor my i Le gni cy przy al. Rze czy po spo li tej
– 63%. W po zo sta łych punk tach stę że nia śred nio rocz -
ne wy stę po wa ły w za kre sie 15–50% nor my.

W więk szo ści punk tów po mia ro wych śred nie stę że -
nia w se zo nie grzew czym by ły wyż sze niż w se zo nie po -

za grzew czym – wy jąt kiem by ła sta cja gór ska na Śnież ce
(ten sam po ziom w obu se zo nach). O wpły wie emi sji ze
źró deł grzew czych na po ziom stę żeń tlen ków azo tu
w mie ście świad czą wyż sze stę że nia w se zo nie grzew -
czym, jed nak nie są to róż ni ce tak wy raź ne jak w przy -
pad ku SO2 – po mia ry na sta no wi skach tła miej skie go
wy ka za ły śred ni wzrost stę żeń o ok. 60%, na to miast na
sta no wi sku ko mu ni ka cyj nym – je dy nie o ok. 4%.

Mo ni to ring dwu tlen ku azo tu re ali zo wa ny w sta cjach
po za miej skich: ochro ny ro ślin oraz na le żą cych do sie ci
za kła do wych KGHM „Pol ska Miedź” SA oraz Elek trow ni
„Tu rów” wy ka zał ni ski po ziom stę żeń za rów no w se zo -
nie grzew czym, jak i po za grzew czym.

Wykres 1.9. Stężenia średnioroczne oraz
średnie sezonowe NO2 na terenie woj.
dolnośląskiego w 2013 r. – pomiary
ciągłe (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.10. Stężenia 1-godzinne NO2 na
terenie woj. dolnośląskiego w 2013 r.
– pomiary ciągłe (źródło: WIOŚ)
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ZERysunek 1.19. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników

modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.20. Rozkład stężeń 1-godzinnych NO2 (19. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego na
podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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ną na te re nie po wia tów po ło żo nych w pół noc nej czę ści
wo je wódz twa wy ka za ły naj wyż sze stę że nia dwu tlen ku
azo tu w Bo le sław cu i w Lu bi nie (23 µg/m3, tj. 58% nor -
my rocz nej).

Ana li za da nych z wie lo le cia wska zu je na utrzy my wa -
nie się śred nio rocz ne go po zio mu stę żeń NO2 na ob sza -
rach miej skich. Stę że nia śred nio rocz ne NO2 w la tach
2005-2013 ule ga ły nie wiel kim wa ha niom. 

Po zy tyw nym zja wi skiem, na któ ry mia ły praw do po -
dob nie wpływ in we sty cje dro go we w mie ście, jest
zmniej sza nie się stę żeń śred nio rocz nych dwu tlen ku azo -
tu we Wro cła wiu – wy ka zy wa ne od 2011 r. na sta no wi -
sku ko mu ni ka cyj nym przy al. Wi śnio wej i od 2012 r. tak -
że na sta no wi sku tła miej skie go przy Wy brze żu J. Con -
ra da -Ko rze niow skie go.

Wykres 1.11. Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe NO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2013 r. – pomiary
pasywne (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.12. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych NO2 rejestrowane w wybranych stacjach województwa
dolnośląskiego – pomiary ciągłe (źródło: WIOŚ)

Tle nek wę gla
Wskaź ni kiem za nie czysz cze nia po wie trza tlen kiem

wę gla jest mak sy mal ne stę że nie 8-go dzin ne kro czą ce,
okre śla ne na pod sta wie po mia rów wy ko ny wa nych za
po mo cą mier ni ków au to ma tycz nych. Po ziom za nie -

czysz cze nia po wie trza jest prze kro czo ny, gdy mak sy -
mal na war tość ze śred nich 8-go dzin nych kro czą cych
w cią gu ro ku jest wyż sza od 10 000 µg/m3. 

W 2013 r. na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
nie stwier dzo no prze kro cze nia do pusz czal ne go po zio -
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Wykres 1.13. Stężenia średnioroczne
i sezonowe tlenku węgla na terenie
województwa dolnośląskiego
w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

mu 8-go dzin ne go tlen ku wę gla. Naj niż szy po ziom stę żeń
tlen ku wę gla za re je stro wa no na te re nie po wia tu gło gow -
skie go (sta cje po za miej skie: Kro mo lin, Sob czy ce, sta cja
pod miej ska: Gło gów, ul. Si kor skie go) oraz w Czar nym Le -
sie (sta cja po za miej ska). Naj wyż sze stę że nia za no to wa no
w Le gni cy przy al. Rze czy po spo li tej – 43% nor my.

Stę że nia 8-go dzin ne CO, okre ślo ne na pod sta wie
mo de lo wa nia, wska zu ją mak sy mal ne war to ści na po zio -
mie ok. 7000 µg/m3, czyli 70% normy (ry su nek 1.21).

Na wszyst kich sta no wi skach po mia ro wych re je stro -
wa ny po ziom stę żeń tlen ku wę gla w se zo nie grzew czym
był wyż szy niż w se zo nie po za grzew czym. 

Ana li zu jąc zmia ny po zio mu za nie czysz cze nia po wie -
trza tlen kiem wę gla w wie lo le ciu (2005-2013) więk -
szość sta no wisk wy ka za ła zmniej sze nie stę żeń tlen ku
wę gla. Sys te ma tycz ny wzrost po zio mu stę żeń no to wa -
ny jest na to miast na sta no wi sku w Le gni cy przy al. Rze -
czy po spo li tej.

Wykres 1.14. Stężenia maksymalne 8-godzinne
kroczące tlenku węgla na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Ry su nek 1.21. Roz kład stę żeń 8-go dzin nych CO na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go na pod sta wie wy ni ków mo de lo wa -
nia ja ko ści po wie trza za 2013 r. (źró dło: WIOŚ)
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Ozon
Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza ozo nem ze

wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi oce nia się w od nie -
sie niu do do ce lo we go po zio mu stę że nia 8-go dzin ne go
kro czą ce go. Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza uzna je
się za prze kro czo ny, gdy ilość dni z mak sy mal ny mi do -
bo wy mi war to ścia mi śred nich 8-go dzin nych kro czą -
cych po wy żej 120 µg/m3 jest więk sza niż 25 dni (śred -
nio w cią gu ostat nich 3 lat), co od po wia da war to ści
93,2 per cen ty la z trzy let niej se rii mak si mów dzien nych. 

Po mia ry stę żeń ozo nu w la tach 2011-2013, w od -
nie sie niu do kry te rium ochro ny zdro wia, pro wa dzo no
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 9 au to ma -
tycz nych sta cjach po mia ro wych. Do oce ny ilo ści prze -

kro czeń nor my 8-go dzin nej przy ję to śred nią licz bę dni
z prze kro cze nia mi z 3 lat. W przy pad ku bra ku kom plet -
nych se rii po mia ro wych z 3 lat do trzy ma nie tej war to ści
spraw dza się na pod sta wie da nych po mia ro wych z co
naj mniej 1 ro ku. 

Dni z prze kro cze nia mi war to ści do ce lo wej wy stę po -
wa ły w więk szo ści punk tów po mia ro wych, jed nak prze -
kro cze nie do pusz czal nej czę sto ści prze kro czeń nor my
8-go dzin nej w la tach 2011-2013 stwier dzo no je dy nie
w Czer nia wie – sta cji po ło żo nej w Gó rach Izer skich.

W od róż nie niu od po zo sta łych mie rzo nych za nie -
czysz czeń, prze kro cze nia ozo nu re je stro wa ne są w se -
zo nie cie płym, w okre sach wy so kie go na sło necz nie nia.

Wykres 1.15. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych tlenku węgla na terenie województwa dolnośląskiego (źródło:
WIOŚ)

Wy kres 1.17. Per cen tyl 93,2 oraz śred nia licz ba
dni z prze kro cze nia mi po zio mu do ce lo we go
ozo nu na te re nie woj. dol no ślą skie go w la -
tach 2011-2013 (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 1.16. Stę że nia śred nio rocz ne i se zo no we
ozo nu na te re nie wo je wódz twa dol no ślą -
skie go w 2013 r. (źró dło: WIOŚ)



P
O

W
IE

TR
ZEWykres 1.18. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych ozonu w stacjach miejskich województwa dolnośląskiego

(źródło: WIOŚ)

Wykres 1.19. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych ozonu w stacji
pozamiejskiej w Czerniawie (źródło: WIOŚ)

Ben zen
Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza ben ze nem ze

wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi oce nia się w od nie sie niu
do śred nio rocz ne go po zio mu do pusz czal ne go: 5 µg/m3.

W 2013 r. po mia ry ben ze nu pro wa dzo ne by ły ma nu -
al ną me to dą re fe ren cyj ną w jed nej sta cji po mia ro wej „tła
miej skie go” w Wał brzy chu. Do dat ko wo w Le gni cy i we
Wro cła wiu pro wa dzo no po mia ry ben ze nu mier ni ka mi
au to ma tycz ny mi, a w 10 punk tach pro wa dzo ne by ły po -
mia ry za po mo cą wskaź ni ko wej me to dy pa syw nej.

Za kres za re je stro wa nych w 2013 r. stę żeń śred nio -
rocz nych to:

§ po mia ry w sta cjach sta łych: 1,4–3,6 µg/m3,
§ po mia ry wskaź ni ko we: 1,4–2,9 µg/m3.
Po mia ry ben ze nu w 2013 r. nie wy ka za ły prze kro -

czeń do pusz czal ne go po zio mu śred nio rocz ne go.

Naj wyż sze stę że nie śred nio rocz ne wy stą pi ło we
Wro cła wiu przy Wy brze żu J.Con ra da -Ko rze niow skie go
i wy no si ło ok. 71% nor my rocz nej. 

We wszyst kich punk tach po mia ro wych śred nie stę -
że nia w se zo nie grzew czym by ły wyż sze niż w po za -
grzew czym, co świad czy o de cy du ją cym wpły wie emi -
sji ben ze nu ze spa la nia pa liw do ce lów grzew czych.

Zgod nie z wy ni ka mi mo de lo wa nia ja ko ści po wie trza
stę że nia ben ze nu na prze wa ża ją cym ob sza rze wo je wódz -
twa dol no ślą skie go są ni skie. Naj wyż sze stę że nia (do
4,5 µg/m3) stwier dzo no we Wro cła wiu (ry su nek 1.22).

W ostat nich la tach po ziom stę żeń śred nio rocz nych
ben ze nu w Le gni cy i Wał brzy chu uległ zmniej sze niu,
na to miast we Wro cła wiu za no to wa no znaczny wzrost
stę żeń.

Wykres 1.20. Stężenia średnioroczne i sezonowe
benzenu na terenie województwa dolnośląskiego
w 2013 r. – stacje stałe (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.21. Stężenia średnioroczne i sezonowe
benzenu na terenie województwa dolnośląskiego
w 2013 r. – pomiary pasywne (źródło: WIOŚ)
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ZERy su nek 1.22. Roz kład stę żeń średniorocznych benzenu na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go na pod sta wie wy ni ków mo -

de lo wa nia ja ko ści po wie trza za 2013 r. (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 1.22. Zmia ny po zio mu stę żeń śred nio rocz nych ben ze nu w naj więk szych mia stach wo je wódz twa dol no ślą skie -
go (źró dło: WIOŚ)

Rtęć
W sta cji tła re gio nal ne go w Osie czo wie wy ko ny wa -

ne by ły po mia ry rtę ci w sta nie ga zo wym. Dla rtę ci nie
ma okre ślo nych do pusz czal nych po zio mów stę żeń.
We dług da nych li te ra tu ro wych na te re nach nie za nie -
czysz czo nych po ziom rtę ci wy stę pu je w za kre sie 0,66-
6,20 ng/m3, na to miast na te re nach za nie czysz czo nych
– w za kre sie 1,96-33,8 ng/m3.

W prze bie gu war to ści stę żeń rtę ci w po wie trzu nie
za ob ser wo wa no wy raź nej zmien no ści se zo no wej.
W po rów na niu do wy ni ków po mia rów z ro ku po przed -
nie go w 2013 r. za re je stro wa no nie znacz ny wzrost stę -
że nia śred nio rocz ne go.

Wy kres 1.23. Zmia ny stę żeń śred nio rocz nych rtę ci w sta -
nie ga zo wym w Osie czo wie w la tach 2010-2013
(źró dło: WIOŚ)



P
O

W
IE

TR
ZE

Pył za wie szo ny PM10
Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza py łem za wie -

szo nym PM10 ze wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi
oce nia się w od nie sie niu do po zio mów do pusz czal nych
usta lo nych dla cza sów uśred nia nia: 24 go dzi ny (50
µg/m3) i rok ka len da rzo wy (40 µg/m3). Do dat ko wo dla
stę żeń 24-go dzin nych do pusz cza się moż li wość prze -
kra cza nia da ne go po zio mu z czę sto ścią nie więk szą niż
35 ra zy w ro ku. 

Dla py łu PM10 – mie rzo ne go urzą dze nia mi do po -
mia rów au to ma tycz nych, usta no wio ne są rów nież:

§ war tość pro go wa in for mo wa nia spo łe czeń stwa o ry -
zy ku wy stą pie nia po zio mu alar mo we go – 200 µg/m3,
§ po ziom alar mo wy – 300 µg/m3.
Po nadnor ma tyw ne stę że nia py łu za wie szo ne go są

jed nym z naj więk szych pro ble mów ochro ny po wie trza
w Pol sce. W 2013 r. za no to wa no prze kro cze nia do -
pusz czal ne go po zio mu śred nio rocz ne go na 2 sta no -
wi skach po mia ro wych:

§ No wa Ru da, ul. Srebr na – stę że nie śred nio rocz ne:
47 µg/m3 – 118% nor my,
§ Je le nia Gó ra -Cie pli ce – stę że nie śred nio rocz ne:
41 µg/m3 – 103% nor my.
W 2013 ro ku za no to wa no prze kro cze nia do pusz -

czal nej licz by prze kro czeń nor my śred nio do bo wej na
18 sta no wi skach:

§ No wa Ru da, ul. Srebr na: 121 dni,
§ Wro cław, ul. Orze cho wa: 78 dni,
§ Wro cław, Wy b. J. Con ra da -Ko rze niow skie go: 77 dni,
§ Le gni ca, al. Rze czy po spo li tej: 74 dni,
§ Je le nia Gó ra – Cie pli ce: 73 dni,
§ Szczaw no -Zdrój, Dom Zdro jo wy: 72 dni,
§ Oła wa, ul. Żoł nie rzy AK: 68 dni,
§ Świd ni ca, Ry nek: 62 dni,
§ Wał brzych, ul. Wy soc kie go: 58 dni,
§ Ole śni ca, ul. Brzo zo wa: 55 dni,
§ Zło to ry ja, ul. Sta szi ca: 54 dni,
§ Gło gów, ul. Nor wi da: 51 dni,
§ Dzier żo niów, ul. Pił sud skie go: 47 dni,
§ Po lko wi ce, ul. Kasz ta no wa: 45 dni,
§ Kłodz ko, ul. Szkol na: 44 dni,
§ Zgo rze lec, ul. Bo ha te rów Get ta: 42 dni,
§ Rud na: 40 dni,
§ Ząb ko wi ce Śl., ul. Po wstań ców War sza wy: 37 dni.

W po zo sta łych punk tach po mia ro wych rów nież no -
to wa no przy pad ki po nadnor ma tyw nych stę żeń do bo -
wych, jed nak z czę sto ścią mniej szą od do pusz czal nych
35 dni w ro ku. 

W 2013 ro ku za no to wa no prze kro cze nia war to ści
pro go wej in for mo wa nia spo łe czeń stwa o ry zy ku wy stą -
pie nia po zio mu alar mo we go (200 µg/m3):

§ w Je le niej Gó rze – Cie pli cach: 1 dzień,
§ w No wej Ru dzie przy ul. Srebr nej: 1 dzień.
Prze kro czeń po zio mu alar mo we go (300 µg/m3)

w 2013 r. nie za no to wa no.
Przy czy ną prze kro czeń war to ści do pusz czal nych

oraz wy so kie go po zio mu py łu PM10 w se zo nie grzew -
czym na ob sza rze wo je wódz twa by ło wzmo żo ne spa la -
nie pa liw do ce lów grzew czych po wo du ją ce zwięk szo ną
emi sję za nie czysz czeń do po wie trza. Nie ko rzyst ne wa -
run ki me te oro lo gicz ne (ni ska tem pe ra tu ra po wie trza,
pręd ko ści wia tru po ni żej 1,5 m/s oraz wy stą pie nie in -
wer sji tem pe ra tu ry) po wo do wa ły ku mu lo wa nie się za -
nie czysz czeń w przy ziem nej war stwie at mos fe ry. 

Prze kro cze nia śred nio do bo wej war to ści nor ma tyw -
nej py łu za wie szo ne go PM10 wy stę po wa ły głów nie
w se zo nie grzew czym. Naj wyż sze stę że nia re je stro wa -
no w stycz niu i pierw szej po ło wie lu te go.

Naj więk szą czę stość prze kro czeń nor ma tyw ne go
po zio mu śred nio do bo we go stwier dzo no w ko tli nach
gór skich (No wa Ru da, Je le nia Gó ra, Szczaw no Zdrój),
a tak że we Wro cła wiu, Le gni cy, Świd ni cy i Oła wie.

Stę że nia śred nio rocz ne py łu za wie szo ne go PM10,
wy zna czo ne w wy ni ku mo de lo wa nia ja ko ści po wie trza,
na prze wa ża ją cej czę ści wo je wódz twa wy nio sły od 12
do 27 µg/m3. Na to miast wyż sze stę że nia, prze kra cza ją -
ce po ziom do pusz czal ny, wy stąpi ły w cen tral nej czę ści
Wro cła wia oraz w nie któ rych mia stach po wia to wych
(ry su nek 1.23).

Znacz nie więk szy za sięg ob sza rów prze kro czeń
wska zu ją wy ni ki mo de lo wa nia dla stę żeń śred nio do bo -
wych py łu za wie szo ne go PM10 (ry su nek 1.24). Prze -
kro cze nia obej mu ją pra wie ca ły ob szar Wro cła wia wraz
z te re na mi wo kół mia sta, a tak że wie le in nych miast
wo je wódz twa dol no ślą skie go.  

W 2013 r. w po rów na niu do 2012 r. na czę ści sta cji
po mia ro wych za re je stro wa no spa dek stę że nia śred nio -
rocz ne go.

Wykres 1.24. Stężenia średniodobowe rtęci w Osieczowie w 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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oraz średnie sezonowe pyłu PM10
na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. 
(źródło: WIOŚ)

Wykres 1.26. Ilość dni z przekroczeniami
dopuszczalnego poziomu 24-
godzinnego pyłu zawieszonego
PM10 na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. 
(źródło: WIOŚ)
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podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.24. Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (36. stężenie maksymalne) na terenie województwa
dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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latach (źródło: WIOŚ)

Pył za wie szo ny PM2.5
Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza py łem za wie -

szo nym PM2.5 ze wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi
oce nia się w od nie sie niu do: 

§ śred nio rocz ne go po zio mu do pusz czal ne go:
25 µg/m3, któ re go ter min osią gnię cia mi ja w 2015 r.,
§ śred nio rocz ne go po zio mu do ce lo we go: 25 µg/m3,
któ re go ter min osią gnię cia mi nął w 2010 r.,
§ pu ła pu stę że nia eks po zy cji: 20 µg/m3, któ re go ter -
min osią gnię cia mi ja w 2015 r. (nor ma dla kra ju,
miast po wy żej 100 000 miesz kań ców oraz aglo me -
ra cji). Oce nę do trzy ma nia pu ła pu stę że nia eks po zy -
cji do ko nu je się osob no dla każ de go mia sta i aglo -
me ra cji, po przez po rów na nie wskaź ni ka śred nie go
na ra że nia (WŚN) wła ści we go dla da ne go mia sta
i aglo me ra cji z pu ła pem stę że nia eks po zy cji.
W 2013 r. na te re nie woj. dol no ślą skie go eks plo ato -

wa no 6 sta no wisk po mia ro wych po zio mu py łu za wie -
szo ne go PM2.5, któ ry obec nie uwa ża ny jest za naj więk -
sze za gro że nie dla zdro wia lu dzi. 

Po mia ry py łu za wie szo ne go PM2.5 w 2013 r. wy ka -
za ły prze kro cze nie nor my śred nio rocz nej w 2 punk -
tach po mia ro wych we Wro cła wiu oraz w Le gni cy,
a tak że prze kro cze nie pu ła pu stę że nia eks po zy cji we
Wro cła wiu, Le gni cy i Wał brzy chu. 

Sta cje: we Wro cła wiu przy ul. Na Gro bli, w Le gni cy
i w Wał brzy chu na le żą do sta cji, w któ rych pro wa dzo ne
są po mia ry py łu PM2.5 dla po trzeb wy zna cze nia, a na -
stęp nie mo ni to ro wa nia wskaź ni ków śred nie go na ra że -
nia (WŚN). Wskaź nik ten jest 3-let nią śred nią kro czą cą
ob li cza ną z 3 lat po prze dza ją cych rok wy ko na nia oce ny
i słu ży do mo ni to ro wa nia re duk cji po zio mu stę że nia py -
łu za wie szo ne go PM2.5 na po zio mie tła miej skie go, na
gę sto za lud nio nych ob sza rach miej skich kra ju. Na pod -
sta wie wy li czo nej war to ści WŚN dla każ de go mia sta
oce nia się do trzy ma nie pu ła pu stę że nia eks po zy cji. 

Wykres 1.28. Stężenia średnioroczne i sezonowe pyłu
zawieszonego PM2.5 na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.29. Wskaźnik średniego narażenia dla 2013 r.
– miasta pow.100 tys. mieszkańców (źródło:
WIOŚ)



P
O

W
IE

TR
ZE

Wykres 1.30. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 na obszarach miejskich woj. dolnośląskiego
(źródło: WIOŚ)

Wykres 1.31. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w stacji
tła regionalnego w Osieczowie (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.25. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2.5 na terenie województwa dolnośląskiego na
podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Tak jak w przy pad ku py łu PM10, wy ni ki po mia rów
py łu PM2.5 wska zu ją na źró dła grzew cze ja ko głów ną
przy czy nę po nadnor ma tyw ne go za nie czysz cze nia po -
wie trza. Śred nie w se zo nie grzew czym by ły śred nio ok.
2-krot nie wyż sze niż w se zo nie po za grzew czym. 

Stę że nia śred nio rocz ne py łu za wie szo ne go PM2.5,
wy zna czo ne w wy ni ku mo de lo wa nia ja ko ści po wie trza,
na prze wa ża ją cej czę ści wo je wódz twa wy nio sły od 9 do

16,4 µg/m3. Na to miast wyż sze stę że nia, prze kra cza ją ce
po ziom do pusz czal ny, wy stą pi ły w cen tral nej i po łu -
dnio wej czę ści Wro cła wia oraz w nie któ rych mia stach
po wia to wych (ry su nek 1.25).

Po mia ry py łu PM2.5 w 2013 r. w sto sun ku do ro -
ku po przed nie go we wszyst kich sta cjach po mia ro -
wych wy ka za ły nie znacz ny wzrost po zio mu stę żeń
w po wie trzu.
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Mo ni to ring za nie czysz cze nia po wie trza me ta la mi
cięż ki mi pro wa dzo ny jest po przez ozna cza nie za war to -
ści me ta li w py le za wie szo nym PM10. Ozna cza ne me ta -
le to: ołów, ar sen, kadm i ni kiel.

Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza me ta la mi ze
wzglę du na ochro nę zdro wia lu dzi oce nia się w od nie -
sie niu do:

§ śred nio rocz ne go po zio mu do pusz czal ne go oło -
wiu: 0,5 µg/m3,
§ śred nio rocz ne go po zio mu do ce lo we go kad mu:
5 ng/m3,
§ śred nio rocz ne go po zio mu do ce lo we go ni klu:
20 ng/m3,
§ śred nio rocz ne go po zio mu do ce lo we go ar se nu:
6 ng/m3.
Po wyż sze po zio my do ce lo we me ta li po win ny zo stać

osią gnię te do 2013 r.

W 2013 r. stę że nia śred nio rocz ne oło wiu, kad mu,
ni klu we wszyst kich punk tach po mia ro wych wy stę po -
wa ły na po zio mie znacznie niż szym od do pusz czal ne go: 

§ ołów w py le PM10: 3–12% nor my,
§ kadm w py le PM10: 8–24% nor my, 
§ ni kiel w py le PM10: 3–7%nor my.
W 2013 r. stwier dzo no na to miast prze kro cze nia

śred nio rocz ne go po zio mu do ce lo we go ar se nu w py le
PM10 w Gło go wie: 267% nor my, w Po lko wi cach:
130% nor my oraz w Le gni cy: 125% nor my przy ul. Po -
ra ziń skiej i 143% nor my przy al. Rze czy po spo li tej.
W po zo sta łych sta cjach stę że nia ar se nu kształ to wa ły
się na po zio mie 38-57% nor my.

Zmia ny stę żeń śred nio rocz nych me ta li cięż kich
w la tach 2005-1013 przed sta wio no na wy kre sach.
W po rów na niu do ro ku ubie głe go w 2013 r. w więk szo -
ści punk tów po mia ro wych stwier dzo no spa dek stę żeń
oło wiu, kad mu i ni klu oraz wzrost stę żeń ar se nu.

Wykres 1.32. Stężenia średnioroczne oraz średnie
sezonowe ołowiu na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.33. Stężenia średnioroczne oraz średnie
sezonowe kadmu na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.34. Stężenia średnioroczne oraz średnie
sezonowe niklu na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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sezonowe arsenu na terenie województwa
dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.36. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych ołowiu na terenie województwa dolnośląskiego w ostatnich
latach (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.37. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych kadmu na terenie województwa dolnośląskiego w ostatnich
latach (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.38. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych niklu na terenie województwa dolnośląskiego w ostatnich
latach (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.39. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych arsenu na terenie województwa dolnośląskiego w ostatnich
latach (źródło: WIOŚ)
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ZERysunek 1.26. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego

na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.27. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego
na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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ZERysunek 1.28. Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego na

podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.29. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego
na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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Wykres 1.40. Stężenia średnioroczne
oraz średnie sezonowe
benzo(a)pirenu na terenie
województwa dolnośląskiego
w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

WWA w py le za wie szo nym PM10
W nie któ rych sta cjach po mia ro wych wo je wódz twa

dol no ślą skie go ozna cza no śred nio rocz ny po ziom wie -
lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych
(WWA) ozna cza nych w py le PM10. Mo ni to ro wa niu
pod le ga 7 WWA, w tym ben zo(a)pi ren (B(a)P).

Dla za nie czysz czeń tych nie ma okre ślo nych do -
pusz czal nych po zio mów stę żeń, zo sta ła okre ślo na je dy -
nie war tość do ce lo wa dla ben zo(a)pi re nu (1 ng/m3),
trak to wa ne go ja ko znacz nik ra ko twór cze go ry zy ka
zwią za ne go z obec no ścią WWA w ota cza ją cym po wie -
trzu. Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 24 sierp nia 2012 r. w spra wie po zio mów nie któ -
rych sub stan cji w po wie trzu (Dz.U.2012.1031) po zio -
my do ce lo we ben zo(a)pi re nu i me ta li po win ny zo stać
osią gnię te do 2013 r.

W 2013 r. stwier dzo no prze kro cze nie po zio mu do -
ce lo we go B(a)P we wszyst kich sta cjach po mia ro wych.

No to wa ne wiel ko ści stę żeń śred nio rocz nych kształ -
to wa ły się w za kre sie od 130% w Dzia ło szy nie do

1310% nor my w No wej Ru dzie przy ul. Srebr nej. Za -
war tość ben zo(a)pi re nu w su mie ozna cza nych WWA
stwier dzo no na po zio mie 19-23%.

Stę że nia śred nio rocz ne ben zo(a)pi re nu, wy zna czo ne
w wy ni ku mo de lo wa nia ja ko ści po wie trza, po twier dza ją
wy so ki po nadnor ma tyw ny po ziom te go za nie czysz cze -
nia wykazany pomiarami. W naj więk szych mia stach wo -
je wódz twa: Wro cław, Wał brzych, Le gni ca, Je le nia Gó ra,
Świd ni ca i wo kół nich stę żen ia zde cy do wa nie prze kra -
cza ją po ziom do ce lo wy 1 ng/m3 (ry su nek 1.30).

O wy so kim śred nio rocz nym po zio mie ben zo(a)pi re -
nu za de cy do wa ły bar dzo wy so kie stę że nia re je stro wa ne
w se zo nie grzew czym. Po dob nie jak w przy pad ku dwu -
tlen ku siar ki, po ziom stę żeń te go za nie czysz cze nia jest
sil nie za leż ny od stop nia in ten sy fi ka cji pro ce sów
grzew czych (kil ku na sto krot nie wyż sze stę że nia w se zo -
nie grzew czym).

W po rów na niu do ro ku ubie głe go w 2013 r. w więk -
szo ści punk tów po mia ro wych stwier dzo no spa dek stę -
żeń ben zo(a)pi re nu.

Wykres 1.41. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na terenie województwa dolnośląskiego
(źródło: WIOŚ)
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ZERysunek 1.30. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa

dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Tabela 1.12. Skład chemiczny pyłu zawieszonego PM2.5 w stacji tła regionalnego w Osieczowie w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Skład che micz ny py łu za wie szo ne go PM2.5
W 2013 r., w ra mach za da nia „Ana li za sta nu za nie -

czysz cze nia po wie trza py łem PM10 i PM2.5 z uwzględ -
nie niem skła du che micz ne go py łu i źró deł na tu ral nych,
w sta cji tła re gio nal ne go w Osie czo wie” wy ko ny wa ne by -
ły po mia ry skła du che micz ne go py łu PM2.5, obej mu ją ce: 

§ wy bra ne ka tio ny: amo no wy NH4
+, so du Na+, wap -

nia Ca2+, po ta su K+, ma gne zu Mg2+,
§ anio ny: siar cza ny SO4

2–, azo ta ny NO3
–, chlor ki Cl–,

§ wę giel or ga nicz ny (OC),
§ wę giel ele men tar ny (EC).
W skła dzie py łu do mi nu ją skład ni ki emi sji pier wot -

nej: związ ki wę gla (wę giel or ga nicz ny i ele men tar ny).
Stwier dzo no zna czą cy udział wtór ne go ae ro zo lu nie -
orga nicz ne go siar cza nów i azo ta nów, związ ków amo no -
wych – po wią za nych z emi sją pier wot ną (z ener ge ty ki
wę glo wej i trans por tu).

Fot. 1.1. Stacja tła regionalnego w Osieczowie 
(fot. Agnieszka Mikołajczyk)
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Ochrona roślin

Po ziom za nie czysz cze nia po wie trza na te re nach po -
za miej skich uza leż nio ny jest w du żym stop niu od na -
pły wu za nie czysz czeń z du żych za kła dów ener ge tycz -
nych i prze my sło wych zlo ka li zo wa nych za rów no na te -
re nie kra ju, jak i po za je go gra ni ca mi. Za nie czysz cze -
nia, emi to wa ne z wy so kich ko mi nów, są prze no szo ne z
ma sa mi po wie trza na du że od le gło ści i roz pra sza ne na
znacz nym ob sza rze, przy czy nia jąc się do wzro stu
stężeń za nie czysz czeń w re jo nach od da lo nych od źró -
deł emi sji. 

Wszyst kie przed sta wio ne po ni żej sta cje po mia ro we
to tzw. sta cje tła, kon tro lu ją ce po ziom za nie czysz cze nia
po wie trza po za bez po śred nim od dzia ły wa niem lo kal -
nych źró deł emi sji. 

Pod sta wo wym za da niem sta cji „eko sys te mo wych”
jest okre śle nie stop nia na ra że nia ro ślin na za nie czysz -
cze nia po wie trza oraz do star cza nie in for ma cji o ich
trans gra nicz nym prze pły wie.

Dwutlenek siarki
Po mia ry stę żeń dwu tlen ku siar ki, pro wa dzo ne

w 2013 r. na te re nach po za miej skich wo je wódz twa dol -
no ślą skie go, nie wy ka za ły prze kro czeń do pusz czal ne -
go po zio mu śred nio rocz ne go oraz do pusz czal ne go
po zio mu w po rze zi mo wej okre ślo nych ze wzglę du na
ochro nę ro ślin. 

Stę że nia śred nio rocz ne SO2 w 2013 r. kształ to wa ły
się na po zio mie od 2 µg/m3 na Śnież ce (10% nor my)

do 5,3 µg/m3 (25% nor my) w Osie czo wie. W po rze zi -
mo wej (od 1 paź dzier ni ka 2012 r. do 31 mar ca 2013 r.)
naj wyż szy po ziom stę żeń wy stą pił w Osie czo wie:
9 µg/m3 (45% nor my).

Stę że nia śred nio rocz ne SO2, wy zna czo ne w wy ni ku
mo de lo wa nia ja ko ści po wie trza, na prze wa ża ją cej czę ści
wo je wódz twa dol no ślą skie go wy no szą od 3,1 do 6 µg/m3.
Wyż sze stę że nia wy stę pu ją je dy nie na te re nach oka la ją -
cych mia sta (ry su nek 1.31).

Tlenki azotu
Po mia ry stę żeń tlen ków azo tu, pro wa dzo ne w 2013 r.

na te re nach po za miej skich wo je wódz twa dol no ślą skie -
go, nie wy ka za ły prze kro czeń do pusz czal ne go po zio -
mu śred nio rocz ne go, okre ślo ne go ze wzglę du na
ochro nę ro ślin. 

Stę że nia śred nio rocz ne NOx kształ to wa ły się na po -
zio mie 7 µg/m3 (23% nor my) w Osie czo wie i 10 µg/m3

(33% nor my) w Czar nym Le sie. Ana li zu jąc zmia ny stę -
żeń śred nio rocz nych tlen ków azo tu na ob sza rach po za -
miej skich wo je wódz twa dol no ślą skie go od 2000 r. ob -
ser wu je się nie znacz ne wa ha nia po zio mu stę żeń. W sta -
cji tła re gio nal ne go w Osie czo wie od 2010 r. no to wa ny
jest sys te ma tycz ny spa dek stę żeń NOx.

Stę że nia śred nio rocz ne NOx, wy zna czo ne w wy ni ku
mo de lo wa nia ja ko ści po wie trza, wska zu ją na prze kro cze -
nia po zio mu do pusz czal ne go wzdłuż au to stra dy A4 (ry -
su nek 1.32).

Wykres 1.42. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych substancji oznaczanych w pyle PM2.5 w Osieczowie w latach
2010-2013 (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.43. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych
dwutlenku siarki w Osieczowie (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.44. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych
tlenków azotu w Osieczowie (źródło: WIOŚ)
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ZERysunek 1.31. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie

wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.32. Rozkład stężeń średniorocznych tlenków azotu na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie
wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pa ra me trem
cha rak te ry zu ją cym po ziom za nie czysz cze nia po wie trza
ozo nem ze wzglę du na ochro nę ro ślin jest współ czyn -
nik AOT 40, ob li cza ny ja ko su ma róż nic po mię dzy stę -
że niem śred nim jed no go dzin nym wy ra żo nym w µg/m3

a war to ścią 80 µg/m3, dla każ dej go dzi ny w cią gu do by
po mię dzy go dzi ną 8:00 a 20:00 cza su środ ko wo eu ro -
pej skie go, dla któ rej stę że nie jest więk sze niż 80 µg/m3.
War tość tę uzna je się za do trzy ma ną, je że li nie prze kra -

cza jej śred nia z ta kich sum ob li czo na dla okre sów we -
ge ta cyj nych z pię ciu ko lej nych lat (lub w przy pad ku
bra ku da nych po mia ro wych z co naj mniej trzech lat). 

Po dob nie jak w la tach po przed nich, po ziom za nie -
czysz cze nia po wie trza ozo nem na te re nie wo je wódz -
twa dol no ślą skie go w od nie sie niu do kry te rium
ochro ny ro ślin oce niać na le ży ja ko wy so ki. Śred nia
war tość współ czyn ni ka AOT dla lat 2009–2013 kształ -
to wa ła się w za kre sie od 58% war to ści do ce lo wej
w Osie czo wie do 96% na Śnież ce.

De po zy cja cał ko wi ta
W 2013 r. na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go wy -

ko ny wa no ba da nia cał ko wi tej de po zy cji za nie czysz czeń
w sta cji tła re gio nal ne go w Osie czo wie. Łącz nie w cią gu
ro ku ze bra no 35,5 kg opa dów – z te go 69% w okre sie po -
za grzew czym (od kwiet nia do wrze śnia). 

Bio rąc pod uwa gę se zo no we zmia ny ła dun ków za nie -
czysz czeń, w przy pad ku me ta li wyż szy ła du nek za ob ser -
wo wa no w okre sie po za grzew czym (za wy jąt kiem ni klu),
na to miast w przy pad ku wę glo wo do rów od wrot nie – po -
mi mo znacz nie mniej szej ilo ści opa dów de cy du ją ce ła -
dun ki po szcze gól nych WWA wy stą pi ły w okre sie grzew -
czym 2013 r.

Wykres 1.45. Zmiany stężeń ozonu (współczynnik AOT 40) w Czerniawie w latach 2008-2012 (źródło: WIOŚ)

Wykres 1.46. Ładunki zanieczyszczeń w opadzie
całkowitym w Osieczowie w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego

Po dob nie jak w po przed nich la tach, za rok 2013 zo -
sta ³a spo rz¹ dzo na oce na po zio mów sub stan cji w po -
wie trzu zgod nie z art. 89 usta wy Pra wo ochro ny œro do -
wi ska (t.j. Dz.U.2013.1232), w któ rej do ko na no kla sy fi -
ka cji stref wo je wódz twa dol no œl¹ skie go, da j¹ cej pod -
sta wê do za pla no wa nia dzia ³añ na rzecz po pra wy ja ko -
œci po wie trza w ob sza rach, w któ rych s¹ prze kra cza ne
war to œci kry te rial ne okre œlo ne dla ochro ny zdro wia lu -
dzi lub ochro ny ro œlin. 

Na pod sta wie kla sy fi ka cji stref wo je wódz twa dol no -
œl¹ skie go za rok 2013 stwier dzo no po trze bê opra co wa -
nia pro gra mów ochro ny po wie trza (kla sa C) ze wzglê du
na ochro nê zdro wia lu dzi dla wszyst kich 4 stref wo je -
wódz twa: 

1. aglo me ra cja wro cław ska (ze względu na przekroczenia
NO2, PM1 0, PM2.5, ben zo(a)pi renu, ozonu), 

2. m. Le gni ca (PM10, PM2.5, ar sen, ben zo(a)pi ren, ozon), 
3. m. Wa³ brzych (PM1 0, ben zo(a)pi ren), 
4. stre fa dol no œl¹ ska (PM10, ar sen, ben zo(a)pi ren, ozon). 

Na pod sta wie kla sy fi ka cji stref wo je wódz twa dol no -
ślą skie go we dług kry te riów dla ochro ny ro ślin wska za ne
jest opra co wa nie pro gra mu ochro ny po wie trza w stre fie
dol no ślą skiej ze wzglę du na po nadnor ma tyw ne stę że nia
ozo nu (współ czyn nik AOT 40). Stre fa dol no ślą ska zo sta -
ła za kla sy fi ko wa na do kla sy C na pod sta wie wy ni ków kra -
jo we go mo de lo wa nia stę żeń ozo nu. Zgod nie z wy ni ka mi
ww. mo de lo wa nia ob szar po nadnor ma tyw nych stę żeń
ozo nu le ży w pół noc nej i za chod niej czę ści wo je wódz twa. 
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Chemizm opadów atmosferycznych w województwie dolnośląskim w 2013 roku1

Opad at mos fe rycz ny jest jed nym z ele men tów me -
te oro lo gicz nych prze no szą cym do pod ło ża za nie czysz -
cze nia na tu ral ne i an tro po ge nicz ne ku mu lo wa ne w at -
mos fe rze.

Mo ni to ring che mi zmu opa dów at mos fe rycz nych
i oce na de po zy cji za nie czysz czeń do pod ło ża uru cho -
mio ne zo sta ły ja ko jed no z za dań pod sys te mu mo ni to -
rin gu ja ko ści po wie trza Pań stwo we go Mo ni to rin gu
Śro do wi ska (PMŚ) w 1998 ro ku. Wro cław ski Od dział
In sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej Pań stwo -
we go In sty tu tu Ba daw cze go, na zle ce nie Głów ne go In -
spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska, pro wa dzi ba da nia mo -
ni to rin go we w peł nym cy klu rocz nym od 1999 ro ku.
Ce lem ba dań jest okre śla nie w ska li kra ju i po szcze gól -
nych wo je wództw roz kła du ła dun ków za nie czysz czeń
wpro wa dza nych z mo krym opa dem do pod ło ża w uję -
ciu cza so wym i prze strzen nym. Sys te ma tycz ne ba da nia
skła du fi zykoche micz ne go opa dów oraz rów no le głe ob -
ser wa cje i po mia ry pa ra me trów me te oro lo gicz nych do -
star cza ją in for ma cji o ob cią że niu ob sza rów le śnych,
gleb i wód po wierzch nio wych sub stan cja mi de po no wa -
ny mi z po wie trza – związ ka mi za kwa sza ją cy mi, bio gen -
ny mi i me ta la mi cięż ki mi, two rząc pod sta wy do ana li zy
ist nie ją ce go sta nu. 

W 2013 ro ku sieć po mia ro wo -kon tro l na na ob sza -
rze wo je wódz twa dol no ślą skie go skła da ła się z 2 sta cji
ba da nia che mi zmu opa dów at mos fe rycz nych (sta cji

syn op tycz nych IMGW-PIB) oraz z szes na stu po ste run -
ków opa do wych cha rak te ry zu ją cych po le śred nich sum
opa dów dla ob sza ru wo je wódz twa.

Na sta cjach ba da nia che mi zmu w spo sób cią gły
zbie ra ny jest opad at mos fe rycz ny mo kry oraz wy ko nu -
je się ozna cze nie ilo ścio we ze bra nych prób. Rów no le -
gle z po bo rem pró bek opa du pro wa dzo ne są po mia ry
i ob ser wa cje wy so ko ści i ro dza ju opa du, kie run ku
i pręd ko ści wia tru oraz tem pe ra tu ry po wie trza. Po nad -
to na każ dej sta cji zbie ra ne są prób ki do bo we opa dów
i na bie żą co (po upły wie do by opa do wej) bez po śred nio
na sta cji wy ko ny wa ny jest po miar war to ści pH opa du.
Na po ste run kach opa do wych do ko nu je się tyl ko po mia -
ru wy so ko ści opa dów.

Mie sięcz ne (uśred nio ne) prób ki opa dów ana li zo wa -
ne są w la bo ra to rium WIOŚ w Je le niej Gó rze w za kre sie
na stę pu ją cych wskaź ni ków: war to ści pH, prze wod no ści
elek trycz nej wła ści wej, chlor ków, siar cza nów, azo ty nów
i azo ta nów, azo tu amo no we go, azo tu ogól ne go, fos fo ru
ogól ne go, po ta su, so du, wap nia, ma gne zu, cyn ku, mie -
dzi, oło wiu, kad mu, ni klu i chro mu. Po nad to, w ce lu
okre śle nia stę że nia azo tu ogól ne go, ozna cza ny jest azot
Kjel dah la.

We dług kla sy fi ka cji opa do wej IMGW na sta cjach ba -
daw czych wo je wódz twa dol no ślą skie go rok 2013 mie -
ścił się w ka te go rii „wil got ny” (111-125% war to ści
prze cięt nych). Na sta cji w Le gni cy re pre zen tu ją cej ni -

Tabela 1.13. Wy ni ko we kla sy stref dla po szcze gól nych za nie czysz czeñ w 2013 r., uzy ska ne w oce nie rocz nej do ko na nej
z uwzglêd nie niem kry te riów usta no wio nych w ce lu ochro ny zdro wia ludzi (źródło: WIOŚ)

Tabela 1.14. Wy ni ko we kla sy stref dla po szcze gól nych za nie czysz czeñ w 2013 r., uzy ska ne w oce nie rocz nej do ko na nej
z uwzglêd nie niem kry te riów usta no wio nych w ce lu ochro ny roœlin (źródło: WIOŚ)

1 opracowanie: Ewa Liana, Anna Bożek, Michał Pobudejski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy Instytut
Badawczy, Oddzia³ we Wroc³awiu
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– o 0,1°C niż prze cięt nie (śred nia rocz na 9,1°C), z opa -
da mi o ok. 15% po wy żej war to ści prze cięt nych w wie -
lo le ciu (1981-2010) – rocz na su ma 590,0 mm, z te go
437,0 mm przy pa dło na okres cie pły ro ku. Nad miar cie -
pła wy stą pił w cie płym okre sie ro ku (IV-IX) o 0,1°C,
a w okre sie chłod nym (I -III, X -XII) wy stą pił de fi cyt cie -
pła, da jąc od chy le nie od śred niej o –0,2°C. 

Na sta cji wy so ko gór skiej na Śnież ce pod wzglę dem
śred niej rocz nej tem pe ra tu ry rok 2013 był na po zio mie
śred niej z wie lo le cia (śred nia rocz na 0,9°C). Nad miar
cie pła wy stą pił w okre sie cie płym ro ku (IV-IX) o 0,2°C,
a w okre sie chłod nym (I -III, X -XII) wy stą pił de fi cyt cie -
pła o –0,3°C. Opa dy sta no wi ły ok. 111% war to ści prze -
cięt nych w wie lo le ciu, a su ma rocz na wy no si ła
1221,5 mm. Na cie pły okres ro ku przy pa dło 670,3 mm. 

Naj czę ściej w ba da nym okre sie nad ob szar wo je -
wódz twa (sta cja w Le gni cy) na pły wa ły ma sy po wie trza
z za chod nie go sek to ra wia tru w oko ło 39% ogól nej licz -
by przy pad ków. Dru gim co do wiel ko ści udzia łu na pły -
wu był sek tor po łu dnio wy – 23%. Udział sek to ra pół -
noc ne go wy niósł 15%, wschod nie go 14%, a cyr ku la cji
miej sco wej 9%. Rocz na su ma opa dów na sta cji w Le g-
ni cy sza cun ko wo w 33% skła da ła się z opa dów, któ re
wy stą pi ły przy na pły wie mas po wie trza z za chod nie go
sek to ra, a w 30% z wód opa do wych z sek to ra pół noc -
ne go. Na sek tor po łu dnio wy przy pa da ło 14% udzia łu,
na wschod ni oko ło 13% su my rocz nej. Przy cyr ku la cji
miej sco wej (bez a dwek cyj nej) wy stą pi ły opa dy lo kal ne
w ok. 9% su my rocz nej.

W 2013 ro ku na sta cjach mo ni to rin go wych w wo -
je wódz twie dol no ślą skim do ko na no 273 po mia rów
war to ści pH do bo wych pró bek opa dów w ce lu oce ny
stop nia za kwa sze nia wód opa do wych. War to ści pH
mie ści ły się w za kre sie od 3,68 do 6,64, w tym: w Le -

gni cy od 3,68 do 6,64, śred nia rocz na wa żo na pH 4,89;
na Śnież ce od 4,16 do 4,90, śred nia rocz na wa żo na pH
4,49. W przy pad ku 92% pró bek do bo wych stwier dzo -
no „kwa śne desz cze” – opa dy o war to ści pH po ni żej
5,6 (w tym 100% pró bek do bo wych na Śnież ce), ozna -
cza ją cej na tu ral ny sto pień za kwa sze nia wód opa do -
wych, wska zu jąc na za war tość w nich moc nych kwa -
sów mi ne ral nych. W po rów na niu z ro kiem ubie głym
na stą pił wzrost ilo ści kwa śnych desz czy w prób kach
do bo wych o 4%. 

W przy pad ku uśred nio nych mie sięcz nych pró bek
opa dów war to ści pH po ni żej 5,6 wy stę po wa ły w 62%
po mia rów i jest to o 12% wię cej niż w 2012 ro ku,
a w wie lo le ciu 2001-2012 ich śred nia ilość kształ to wa -
ła się na po zio mie 81%.

Na ob szar wo je wódz twa dol no ślą skie go wo dy opa -
do we w 2013 ro ku wnio sły: 

§ 39 136 ton siar cza nów (19,62 kg/ha SO4 
–2),

§ 13 624 to ny chlor ków (6,83 kg/ha),
§ 8 158 ton (N) azo ty nów i azo ta nów (4,09 kg/ha N),
§ 9 714 ton azo tu amo no we go (4,87 kg/ha N),
§ 26 909 ton azo tu ogól ne go (13,49 kg/ha N),
§ 610,4 to ny fos fo ru ogól ne go (0,306 kg/ha P),
§ 7 540 ton so du (3,78 kg/ha),
§ 4 069 ton po ta su (2,04 kg/ha),
§ 15 479 ton wap nia (7,76 kg/ha),
§ 2 334 to ny ma gne zu (1,17 kg/ha),
§ 606,4 to ny cyn ku (0,304 kg/ha),
§ 149,4 to ny mie dzi (0,0749 kg/ha),
§ 56,25 ton oło wiu (0,0282 kg/ha),
§ 3,012 ton kad mu (0,00151 kg/ha),
§ 11,57 ton ni klu (0,0058 kg/ha),
§ 1,795 ton chro mu (0,0009 kg/ha), 
§ 202,06 to ny wol nych jo nów wo do ro wych
(0,1013 kg H+/ha).

Tabela 1.15. Wielkości stężeń zanieczyszczeń w próbkach miesięcznych opadów atmosferycznych mokrych na
stacjach z województwa dolnośląskiego w 2013 r. oraz wielkości miesięczne wniesionych wraz z opadami
ładunków zanieczyszczeń (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
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Wiel ko ści wpro wa dzo nych sub stan cji ma le ją zgod -
nie z sze re giem: 
SO4

–2 > Nog > Ca > Cl – > NNH4 > NNO2
–+NO3

– > Na > K >
Mg > Pog > Zn > H+ > Cu > Pb > Ni > Cd > Cr 

Rocz ny su ma rycz ny ła du nek jed nost ko wy ba da nych
sub stan cji zde po no wa ny na ob szar wo je wódz twa dol no -
ślą skie go wy niósł 55,5 kg/ha i kształ to wał się na po zio mie
wyż szym od śred nie go dla ca łe go ob sza ru Pol ski
o 13,5%. W po rów na niu z ro kiem ubie głym na stą pił
wzrost rocz ne go ob cią że nia o 3,3%, przy wyż szej śred nio -
rocz nej su mie wy so ko ści opa dów o 58,9 mm (o 8,1%).

Naj więk szym ła dun kiem ba da nych sub stan cji w wo -
je wódz twie dol no ślą skim zo stały ob cią żo ne po wia ty:
grodz ki Je le nia Gó ra i ziem ski je le nio gór ski (80,1 kg/ha
i 78,5 kg/ha), a tak że ka mien no gór ski (73,8 kg/ha). Po -
wiat Je le nia Gó ra cha rak te ry zo wał się naj wyż szy mi,
w po rów na niu do ob cią że nia po zo sta łych po wia tów, ła -
dun ka mi: siar cza nów, so du, po ta su, wap nia, ma gne zu
i wol nych jo nów wo do ro wych.

Naj mniej sze ob cią że nie po wierzch nio we wy stą pi ło
w po wie cie grodz kim Le gni ca (41,2 kg/ha) z naj niż -
szym, w sto sun ku do po zo sta łych po wia tów, ob cią że -
niem ła dun ka mi: chlor ków, fos fo ru ogól ne go, so du, po -
ta su, wap nia, ma gne zu.

Oce na wy ni ków pięt na sto let nich ba dań mo ni to rin -
go wych che mi zmu opa dów at mos fe rycz nych i de po zy -
cji za nie czysz czeń do pod ło ża pro wa dzo nych w spo sób
cią gły w okre sie lat 1999-2013 wy ka za ła, że cał ko wi te
rocz ne ob cią że nie po wierzch nio we ob sza ru wo je wódz -
twa dol no ślą skie go ła dun kiem ba da nych sub stan cji de -
po no wa nych z at mos fe ry w 2013 ro ku przez opad mo -
kry by ło więk sze o 17,6% od śred nie go z po przed nich
lat ba dań, przy wyż szej śred nio rocz nej su mie wy so ko -
ści opa dów o 14,5%. 

Wnie sio ny wraz z opa da mi w 2013 ro ku ła du nek
siar cza nów, w po rów na niu do śred nie go z lat 1999-
2012, wzrósł o 13,2%, chlor ków o 16,4%, azo ty nów
i azo ta nów o 5,1%, azo tu ogól ne go o 15,2%, fos fo ru

ogól ne go o 13,3%, ła du nek so du o 7,4%, po ta su
o 14,6%, wap nia o 50,4%, ma gne zu o 46,3%, mie dzi
o 1,9% oraz wol nych jo nów wo do ro wych o 2,0%, na to -
miast wy stą pił spa dek de po zy cji cyn ku o 13,4%, oło wiu
o 4,1%, kad mu o 30,4%, ni klu o 12,1% i chro mu
o 59,1%. Ła du nek azo tu amo no we go utrzy my wał się
na po zio mie śred nie go z po przed nich lat ba dań.

Przed sta wio ne wy ni ki ba dań mo ni to rin go wych po -
ka zu ją, że za nie czysz cze nia trans por to wa ne w at mos fe -
rze i wpro wa dza ne wraz z mo krym opa dem at mos fe -
rycz nym na te ren wo je wódz twa dol no ślą skie go sta no -
wią zna czą ce źró dło za nie czysz czeń ob sza ro wych od -
dzia ły wu ją cych na śro do wi sko na tu ral ne te go ob sza ru.

Spo śród ba da nych sub stan cji szcze gól nie ujem ny
wpływ na stan śro do wi ska mo gą mieć kwa so twór cze
związ ki siar ki i azo tu, związ ki bio gen ne i me ta le cięż kie.
Opa dy o od czy nie ob ni żo nym („kwa śne desz cze”) sta no -
wią znacz ne za gro że nie za rów no dla śro do wi ska, wy wo -
łu jąc ne ga tyw ne zmia ny w struk tu rze oraz funk cjo no wa -
niu eko sys te mów lą do wych i wod nych, jak rów nież dla in -
fra struk tu ry tech nicz nej (np. li nie ener ge tycz ne). Związ ki
bio gen ne (azo tu i fos fo ru) wpły wa ją na zmia ny wa run ków
tro ficz nych gleb i wód. Me ta le cięż kie sta no wią za gro że -
nie dla pro duk cji ro ślin nej i zlew ni wo do cią go wych.

Wy stę pu ją ce w opa dach ka tio ny za sa do we (sód, po -
tas, wapń i ma gnez) są pod wzglę dem zna cze nia eko lo -
gicz ne go prze ci wień stwem sub stan cji kwa so twór -
czych, bio gen nych i me ta li cięż kich. Ich od dzia ły wa nie
na śro do wi sko jest po zy tyw ne, po nie waż po wo du ją
neu tra li za cję wód opa do wych.

Mo ni to ring che mi zmu opa dów at mos fe rycz nych
i oce ny de po zy cji za nie czysz czeń do pod ło ża jest obec -
nie naj peł niej szym źró dłem wie dzy o sta nie ja ko ści wód
opa do wych i prze strzen nym roz kła dzie mo krej de po zy cji
za nie czysz czeń w od nie sie niu do ob sza ru ca łe go kra ju,
jak i te re nów po szcze gól nych wo je wództw, a tak że do -
star cza in for ma cji o przy czy nach te go sta nu i da je moż -
li wość okre śle nia ten den cji zmian mo krej de po zy cji. 

Ta be la 1.16. Rocz ne ła dun ki za nie czysz czeń wnie sio ne z opa dem at mos fe rycz nym mo krym w 2013 r. na te ren wo je wódz -
twa dol no ślą skie go ob li czo ne z mo de lu roz kła du prze strzen ne go (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
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–2/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na
obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)

Rysunek 1.34. Roczne ładunki jednostkowe azotynów i azotanów [w kg N/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r.
na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)

Rysunek 1.35. Roczne ładunki jednostkowe jonu wodorowego [w kg H+/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r.
na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
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ZERysunek 1.36. Roczne ładunki jednostkowe azotu ogólnego [w kg N/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na

obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)

Rysunek 1.37. Roczne ładunki jednostkowe fosforu ogólnego [w kg P/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r.
na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)

Rysunek 1.38. Roczne ładunki jednostkowe ołowiu [w kg Pb/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar
województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
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(wet-only) na obszar województwa dolnośląskiego w poszczególnych
latach 1999-2013 (wielkości ładunków w kg/ha•rok) oraz średnioroczne
sumy opadów (mm) (Ÿró d³o: IMGW-PIB Od dzia³ we Wro c³a wiu)
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REAKCJE

W ce lu zmniej sze nia na ra że nia lud no ści na od dzia -
ły wa nie za nie czysz czeń po wie trza, w stre fach, w któ -
rych wy stę pu ją prze kro cze nia do pusz czal nych i do ce lo -
wych po zio mów stę żeń tych za nie czysz czeń, ist nie je
obo wią zek przy go to wa nia i re ali za cji pro gra mów
ochro ny po wie trza (POP). Pro gra my te opra co wy wa ne
są przez za rząd wo je wódz twa i wdra ża ne uchwa łą sej -
mi ku wo je wódz kie go. 

Ak tu al nie w wo je wódz twie dol no ślą skim obo wią zu -
je Pro gram ochro ny po wie trza przy ję ty Uchwa łą
Nr XLVI/1544/14 Sej mi ku Wo je wódz twa Dol no ślą skie -
go z dnia 12 lu te go 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia
25.02.2014 r. Poz. 985). Za łącz ni ka mi do uchwa ły są:
1. Pro gram ochro ny po wie trza dla stre fy aglo me ra cja

wro cław ska (mia sto Wro cław, prze kro cze nia po zio -
mów do pusz czal nych: dwu tlen ku azo tu, py łu PM10
i PM2.5 oraz po zio mów do ce lo wych ozo nu i ben -
zo(a)pi re nu), 

2. Pro gram ochro ny po wie trza dla stre fy mia sto Le gni -
ca (prze kro cze nia po zio mów do pusz czal nych py łu
PM10 i PM2.5 oraz po zio mów do ce lo wych ben -
zo(a)pi re nu i ar se nu),

3. Pro gram ochro ny po wie trza dla stre fy mia sto Wał -
brzych (prze kro cze nia po zio mu do pusz czal ne go py -
łu PM10 i po zio mu do ce lo we go ben zo(a)pi re nu),

4. Pro gram ochro ny po wie trza dla stre fy dol no ślą skiej
(prze kro cze nia po zio mów do pusz czal nych i do ce lo -
wych sub stan cji: PM1 0, ben zo(a)pi re nu i ozonu),

5. Pla ny dzia łań krót ko ter mi no wych.

Pod sta wo we dzia ła nia za pi sa ne w POP, zmie rza ją ce
do po pra wy ja ko ści po wie trza są zwią za ne ze wzro stem
efek tyw no ści ener ge tycz nej miast i gmin, ogra ni cze -
niem  emi sji z ogrze wa nia in dy wi du al ne go oraz roz pro -
szo nych źró deł tech no lo gicz nych (wy mia na prze sta rza -
łych sys te mów grzew czych na pa li wo sta łe, pod łą cze nie
do sie ci cie płow ni czej), a tak że ogra ni cze niem emi sji
ko mu ni ka cyj nej (mo der ni za cja i re mon ty dróg, bu do wa
ob wod nic, czysz cze nie ulic na mo kro). POP- y są bodź -
cem dla sa mo rzą dów do po dej mo wa nia okre ślo nych
dzia łań na ob sza rach prze kro czeń. W gmi nach woj. dol -
no ślą skie go sys te ma tycz nie re ali zo wa ne są dzia ła nia
ogra ni cza ją ce emi sję za nie czysz czeń do po wie trza:

§ ter mo mo der ni za cja bu dyn ków (do cie ple nia, wy -
mia na sto lar ki okien nej),
§ li kwi da cja ogrze wa nia wę glo we go w bu dyn kach
uży tecz no ści pu blicz nej,
§ cią gła mo der ni za cja dróg i bu do wa ście żek ro we -
ro wych,
§ wy mia na ta bo ru ko mu ni ka cji pu blicz nej,
§ wy ko ny wa ne przez Straż Miej ską kon tro le go spo -
darstw do mo wych w za kre sie ro dza ju i ja ko ści spa -
la nia pa liw oraz za ka zu spa la nia od pa dów,
§ dzia ła nia pro mu ją ce ogrze wa nie pa li wem eko lo -
gicz nym oraz dzia nia edu ka cyj ne.
Na przy kład we Wro cła wiu od kil ku lat re ali zo wa ne

są róż ne pro gra my na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju,
w któ rych istot nym ele men tem jest ja kość po wie trza.
Ra da Miej ska Wro cła wia przy ję ła uchwa łę w spra wie
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emi syj nej, któ ry ma na ce lu re duk cję emi sji za nie czysz -
czeń ga zo wych oraz py ło wych z te re nu mia sta Wro cła -
wia po przez okre śle nie i usys te ma ty zo wa nie dzia łań
oraz wy li cze nie kosz tów. 

Mia sto po dej mu je dzia ła nia, zmie rza ją ce po śred nio
do ob ni że nia emi sji za nie czysz czeń do po wie trza, obej -
mu ją ce ter mo mo der ni za cję bu dyn ków ko mu nal nych.
Od ro ku 2011 re mon ty ka mie nic pro wa dzo no w ra mach
„Pro gra mu re wi ta li za cji wro cław skich ka mie nic”. W ro -
ku 2011 wy re mon to wa no trzy ka mie ni ce, w 2012
i 2013 r. po osiem ka mie nic. 

Waż nym eko lo gicz nym pro jek tem re ali zo wa nym
przez wła dze mia sta jest pro jekt: „Wro cław ski Sys tem
Ła do wa nia Po jaz dów Elek trycz nych” (WSŁPE), funk -
cjo nu ją cy w struk tu rze ogól no pol skie go ope ra to ra sie ci
ła do wa nia po jaz dów Ga lac ti co.pl. Po le ga on na za pew -
nie niu na te re nie mia sta Wro cła wia moż li wo ści ła do wa -
nia po jaz dów elek trycz nych w ogól no do stęp nych punk -
tach i przy czy nia się do po pu la ry za cji i pro mo cji te go
ty pu trans por tu miej skie go. Zre ali zo wa no, ode bra no
i do fi nan so wa no bu do wę 20 ter mi na li. 

Cie ka wym pro jek tem jest przy ję ty przez Ra dę Miej -
ską w Wał brzy chu pro gram „Zie lo ny Wał brzych 2020",
nad któ rym pra ce roz po czę to w 2013 r. Nad pro gra -
mem przygotowanym pod pa tro na tem Pre zy den ta Mia -
sta, pod prze wod nic twem przed sta wi cie la WFOŚiGW,
pra co wał ze spół zło żo ny z in sty tu cji i urzę dów zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska, przed sta wi cie li prze my słu
czy spół dziel ni miesz ka nio wych. Pro gram obej mu je
wie le za gad nień, m.in. zwią za nych z go spo dar ką wod -
ną, ja ko ścią wód, zie le nią miej ską, ale kil ka pro po zy cji
po win no ko rzyst nie wpły nąć na zmniej sze nie po zio mu
za nie czysz cze nia po wie trza. Są to przede wszyst kim
pro po zy cje zmie rza ją ce do ogra ni cze nia „ni skiej emi sji"
po przez pró bę na kło nie nia miesz kań ców opa la ją cych
miesz ka nia wę glem, czę sto ni skiej ja ko ści, do zmia ny
uży wa ne go pa li wa. Ma ją te mu słu żyć sto sun ko wo wy -
so kie do pła ty przy przej ściu na in ny ro dzaj pa li wa, któ -
re zmniej szy ły by za rów no kosz ty za ku pu pie ca, jak
i kosz ty pro jek tu tech nicz ne go oraz ko niecz nych mo -
der ni za cji. Wa run kiem otrzy ma nia do pła ty jest fi zycz na
li kwi da cja sta re go pie ca wę glo we go. Pew ną kwo tę ma
też do pła cić PGNiG w przy pad ku wy bra nia ga zu ja ko
pa li wa. Wszyst kie re mon to wa ne kom plek so wo ka mie -
ni ce ko mu nal ne ma ją w tej chwi li wy mie nia ny sys tem
ogrze wa nia na ni sko emi syj ny. Ma ją też zo stać roz bu do -
wa ne in sta la cje do uzy ski wa nia tzw. „zie lo nej ener gii"
(bu do wa ko lek to rów sło necz nych, ogniw fo to wol ta icz -
nych na/w bu dyn kach pu blicz nych i pry wat nych, wy ko -
rzy sta nie nie użyt ków, w tym hałd, na bu do wę farm ko -
lek to rów fo to wol ta icz nych oraz bu do wa ko tłow ni wy ko -
rzy stu ją cych bio pa li wa).

Ogra ni cze niu emi sji za nie czysz czeń ko mu ni ka cyj -
nych ma słu żyć wy łą cze nie z ru chu sa mo cho do we go
ści słe go cen trum mia sta, roz wój i ra cjo na li za cja prze -

bie gu li nii ko mu ni ka cji miej skiej, zło żo nej z bar dzo no -
wo cze snych au to bu sów o mi ni mal nej emi sji spa lin,
stwo rze nie du żych cen trów prze siad ko wych czy bu do -
wa no wych ście żek ro we ro wych (5–10 km rocz nie do
2020 r.). Do tej gru py dzia łań na le ży za li czyć też ideę za -
ku pu ogól no do stęp nych ro we rów elek trycz nych, a tak -
że pró bę na kło nie nia urzęd ni ków miej skich do po ru sza -
nia się ro we ra mi do pra cy, co by ło by świet nym przy kła -
dem dla in nych miesz kań ców. Sa mo cho dy hy bry do we
oraz elek trycz ne mo gą od koń ca 2013 r. par ko wać za
dar mo w stre fach płat ne go par ko wa nia, po dob nie kie -
row cy po oka za niu do wo du re je stra cyj ne go mo gą za
dar mo po ru szać się ko mu ni ka cją miej ską w każ dy
pierw szy dzień mie sią ca.

Do pew ne go ogra ni cze nia za nie czysz czeń, głów nie
ga zo wych, przy czy ni się też zwięk sze nie po wierzch ni
te re nów zie lo nych oraz dal sza re kul ty wa cja hałd. Prze -
wi dzia no też na si le nie dzia łań edu ka cyj nych, za rów no
wśród dzie ci, jak i do ro słych miesz kań ców mia sta, któ -
re uzmy sło wią np. zdro wot ne skut ki spa la nia wszel kie -
go ro dza ju od pa dów przy oka zji ogrze wa nia miesz kań.

Od 1998 ro ku Gmi na Miej ska No wa Ru da po dej mu -
je sze reg dzia łań ma ją cych na ce lu eli mi na cję „ni skiej
emi sji” po przez: wy mia nę ko tłów wę glo wych na eko lo -
gicz ne ga zo we w bu dyn kach bę dą cych w za so bach
mia sta w Cen trum, ter mo mo der ni za cje (do cie ple nie,
wy mia na sto lar ki) wraz z wy mia ną grzej ni ków c.o.
w bu dyn kach szkol nych. W la tach 2011-2013 do ko na -
no zmia ny sys te mu ogrze wa nia z wę gla ka mien ne go na
ga zo we w bu dyn kach: Wspól not w dziel ni cy Słu piec
(zli kwi do wa no 40 ko tłow ni wę glo wych, za mon to wa no
32 ko tły ga zo we dwu funk cyj ne wraz z sie cią grzew czą)
oraz w Szko le Pod sta wo wej nr 7 w dziel ni cy Słu piec;
pra ce ter mo mo der ni za cyj ne w bu dyn kach Wspól not
w dziel ni cy Cen trum. 

Du że zna cze nie dla re ali za cji dzia łań ma ją cych na ce -
lu po pra wę ja ko ści po wie trza ma edu ka cja eko lo gicz na,
w szcze gól no ści waż ne jest sta łe uświa da mia nie szko dli -
wo ści spa la nia pa liw ni skiej ja ko ści i od pa dów w pa le ni -
skach do mo wych. 

Przy kła da mi pro gra mów o cha rak te rze pro mo cyj nym
i edu ka cyj nym w 2013 r. by ły m.in.: 

§ pro jekt „Bez in we sty cyj ne oszczę dza nie ener gii
w szko łach” or ga ni zo wa ny przez Pol ski Klub Eko lo -
gicz ny Okręg Dol no ślą ski, 
§ kam pa nia na rzecz zmia ny świa do mo ści spo łecz nej
w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo ju i po pu la ry za cji
ru chu ro we ro we go oraz po pu la ry za cja ro we ru ja ko
eko lo gicz ne go środ ka trans por tu w mie ście (Wro -
cław ska Ini cja ty wa Ro we ro wa), 
§ ogród edu ka cji i dy dak ty ki eko lo gicz nej (Dom Za -
kon ny Zgro ma dze nia Sióstr Szkol nych de No tre Da -
me przy ul. św. Mar ci na), 
§ po wia to wy kon kurs eko lo gicz ny „Zie mia wspól ne
do bro” (sta ro stwo dzier żo niow skie).
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okre ślo nych, czę sto znacz nych środ ków fi nan so wych.
Od wielu lat Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu oraz Na ro do wy
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
do fi nan so wu ją dzia ła nia ma ją ce na celu ogra ni cze nie
emi sji za nie czysz czeń do po wie trza. Po ni żej po da no
przy kła dy in we sty cji zwią za nych z ochro ną po wie trza
i kli ma tu współ fi nan so wa nych przez WFOŚiGW we
Wro cła wiu w 2013 ro ku:

§ zmo der ni zo wa no  11 ko tłow ni  opa la nych ga zem
o mo cy 897 kW,
§ wy bu do wa no 1 ko tłow nię opa la ną drew nem
o mo cy 600 kW i 1 ko tłow nię opa la ną sło mą o mo -
cy 400 kW,
§ w 5 obiek tach za in sta lo wa no pom py cie pła – ko -
lek to ry grun to we o mo cy 55 2 kW,
§ w 2 obiek tach za in sta lo wa no ko lek to ry sło necz ne,
§ wy bu do wa no sie ci cie płow ni cze o dłu go ści
7 946,55 mb.
W wy ni ku prze pro wa dzo nej mo der ni za cji obiek tów

uzy ska no oszczęd ność ener gii w wy so ko ści
28.869,29 GJ/rok.

Obiek ty i in sta la cje prze ka za ne do eks plo ata cji
w 2013 r. po zwo lą na ob ni że nie w ska li ro ku emi sji:

§ py łu – 355,29 Mg/rok,
§ SO2 – 215,81 Mg/rok,
§ NOx –  68,32 Mg/rok,
§ CO – 214,06 Mg/rok,
§ CO2 – 40 567,14 Mg/rok.

Naj więk sze za da nia z za kre su ochro ny po wie trza at -
mos fe rycz ne go i kli ma tu zre ali zo wa ne przy udzia le fi -
nan so wym Fun du szu w 2013 r.:

§ Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Bie la wie – re mont
i prze bu do wa cie płow ni osie dlo wej wraz z obiek ta mi
i urzą dze nia mi to wa rzy szą cy mi w Bie la wie przy ul.
Ja na III So bie skie go 19-B,

§ Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Pod zam cze” w Wał -
brzy chu – ter mo mo der ni za cja bu dyn ku miesz kal ne -
go przy ul. Blan ko wej 23-41 w Wał brzy chu,
§ Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej Lu bań Sp.
z o.o.  w Lu ba niu – re kon fi gu ra cja sys te mu grzew -
cze go mia sta Lu bań,
§ Cie płow nic two Sp. z o.o. w  No wej Ru dzie – mo -
der ni za cja ko tła PWRp20 dla zwięk sze nia spraw no -
ści ener ge tycz nej i zmniej sze nia emi sji py łów i ga -
zów w No wej Ru dzie.

Pro gra mem łą czą cym do ta cje ze środ ków
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW jest uru cho mio ny w 2013 r.
pro gram prio ry te to wy „Li kwi da cja ni skiej emi sji
wspie ra ją ca wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej i roz -
wój roz pro szo nych od na wial nych źró deł ener gii.
Część 1) Pro gram pi lo ta żo wy KAWKA”.

Ce lem pro gra mu jest zmniej sze nie na ra że nia lud no ści
na  od dzia ły wa nie za nie czysz czeń po wie trza w stre fach,
w któ rych wy stę pu ją zna czą ce prze kro cze nia po zio mów
stę żeń tych za nie czysz czeń, dla któ rych zo sta ły opra co -
wa ne pro gra my ochro ny po wie trza. W ra mach pro gra mu
w wo je wódz twie dol no ślą skim zo sta ną do fi nan so wa ne:

§ Gmi na Wro cław – „Pro gram li kwi da cji ni skiej
emi sji na te re nie Wro cła wia”;
§ Mia sto Je le nia Gó ra – „Li kwi da cja ni skiej emi sji
wspie ra ją ca wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej na
te re nie mia sta Je le nia Gó ra – etap I”;
§ Mia sto Le gni ca – „Re ali za cja PONE na te re nie Le -
gni cy. Li kwi da cja ni skiej emi sji w re jo nie uli cy Gło -
gow skiej i w obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej Gmi -
ny Le gni ca”;
§ Uzdro wi sko wa Gmi na Miej ska Szczaw no Zdrój –
„Mo der ni za cja źró deł cie pła na te re nie Gmi ny
Szczaw no Zdrój”;
§ Gmi na Miej ska No wa Ru da – „Mo der ni za cja ko -
tłow ni Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w No wej Ru dzie
przy ul. Szkol nej 3”.

Wy kres 1.48. Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do oddanych do użytku w 2013 r. zadań z zakresu ochrony
powietrza atmosferycznego i klimatu (źró dło: WFOŚiGW we Wrocławiu)
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m.in. na: trwa łą zmia nę ogrze wa nia wę glo we go na pro -
eko lo gicz ne w bu dyn kach miesz kal nych i dom kach jed -
no ro dzin nych, na ocie pla nie bu dyn ków, wy mia nę sto -
lar ki okien nej w bu dyn kach wie lo ro dzin nych, bu do wę
sie ci cie płow ni czych, mon taż in sta la cji so lar nych.

Na le ży pa mię tać, że na ja kość po wie trza w wo je -
wódz twie ma ją wpływ rów nież za kła dy prze my sło we.
Od lat ob ser wu je się zmniej sza nie emi sji za nie czysz czeń
do po wie trza, co po cząt ko wo by ło spo wo do wa ne spad -
kiem pro duk cji prze my sło wej, obec nie zaś po stę pem
w in sta lo wa niu co raz spraw niej szych urzą dzeń – in sta la -
cji od siar cza nia spa lin i usu wa nia z nich tlen ków azo tu.
Wzra sta też śred nia sku tecz ność urzą dzeń od py la ją cych.
Po ni żej przed sta wio no przy kła dy istot nych dzia łań pro -
eko lo gicz nych po dej mo wa nych przez za kła dy.

Elek trow nia Tu rów w Bo ga ty ni wcho dzą ca w skład
PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A.

Obec nie pra cu je tu sześć blo ków ener ge tycz nych
z ko tła mi flu idal ny mi. Pa li wem pod sta wo wym jest wę -
giel bru nat ny, do star cza ny prze no śni ka mi ta śmo wy mi
z KWB Tu rów. Blo ki nr 1–6 współ spa la ją rów nież bio -
ma sę le śną i rol ną. W wy ni ku współ spa la nia bio ma sy
Elek trow nia zmniej szy ła ilość emi to wa ne go do at mos -
fe ry dwu tlen ku wę gla oraz uzy sku je cer ty fi ka ty po cho -
dze nia ener gii elek trycz nej z Od na wial nych Źró deł Ener -
gii. Z wszyst ki mi ko tła mi współ pra cu ją wy so ko spraw ne
elek tro fil try o sku tecz no ści od py la nia po wy żej 99,8%.
Opty ma li za cja do pro wa dze nia po wie trza do ko mór spa -
la nia oraz tech no lo gia flu idal ne go spa la nia pa li wa, gwa -
ran tu ją re duk cje tlen ków azo tu po ni żej do pusz czal nych
norm. Aby wy eli mi no wać emi sje nie zor ga ni zo wa ne, do -
pro wa dze nie wę gla oraz od pro wa dze nie po pio łu od by -
wa się obu do wa ny mi ta śmo cią ga mi, a trans port sor -
ben tu do od siar cza nia – me to dą pneu ma tycz ną. Elek -
trow nia Tu rów jest za kła dem no wo cze snym, speł nia ją -
cym wy mo gi Unii Eu ro pej skiej w za kre sie pa ra me trów
eko lo gicz nych.

Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Tu rów wcho dzą ca
w skład PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo -
nal na S.A.

Od lat re ali zo wa ny jest kom pleks za dań in we sty cyj -
nych, ma ją cych na ce lu mo der ni za cję ukła du tech no lo -
gicz ne go prze no śni ków wę glo wych. Wy ko na no mo der -
ni za cję es ta ka dy prze no śni ków trans por tu ją cych wę giel
do Elek trow ni po przez za sto so wa nie jej obu do wy. Wy -
ko na no sze reg  in sta la cji od py la nia, od ku rza nia i zra -
sza nia obiek tów trans por tu wę gla. Przy za sob ni ku wę -
gla wy dłu żo no wał ziem ny. Prze ło żo no tra sy prze no śni -
ków wę glo wych oraz zmie nio no po ło że nie sta cji na pę -
do wych. Z za pla no wa nej na la ta 2013-2015 re ali za cji
in we sty cji „Ogra ni cze nie emi sji py łu wę glo we go w re jo -
nie za sob ni ka wę glo we go, sor tow ni oraz pla cu wę glo -
we go” zo stał wy ko na ny I etap tj. pi lo ta żo wa in sta la cja
od py la nia w sor tow ni wę gla – wę zeł IV. 

Zgo rze lec kie Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej
w Zgo rzel cu Sp. z o.o. 

W 2012 ro ku za koń czo no mo der ni za cję sys te mu
cie płow ni cze go w Zgo rzel cu oraz in sta la cji do od py la -
nia spa lin. Po zwo li ło to na peł ną au to ma ty kę do staw
cie pła, moż li wość dal szej roz bu do wy sys te mu cie płow -
ni cze go i włą cza nie do sie ci ciepl nej ko lej nych bu dyn -
ków, a tym sa mym li kwi da cję tzw. „ni skiej emi sji”, ob -
ni że nie emi sji dwu tlen ku wę gla o ok. 450 Mg rocz nie
oraz zmniej sze nie emi sji py łu z 400 mg/m3 do
20 mg/m3. Uzy ska no też środ ki fi nan so we na mo der ni -
za cję ukła du au to ma ty ki i re gu la cji pro ce su spa la nia
wę gla w 3 ko tłach, wy mia nę wen ty la to rów po dmu chu
po wie trza do ko tłów, wy mia nę 4 pomp za si la ją cych.
Dzia ła nia te są waż ny mi ele men ta mi Pla nu Ochro ny Po -
wie trza dla miast Görlitz i Zgo rze lec.

Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej
w Le gni cy S.A.  – re jon Eks plo ata cji Ko tłow ni
„Ko tłow nia nad za le wem” w Zło to ryi

W ra mach in we sty cji pod na zwą „Mo der ni za cja sys -
te mu cie płow ni cze go mia sta Zło to ryi z jed no cze sną li -
kwi da cją ko tłow ni przy Sło wac kie go i mo der ni za cją sie -
ci ciepl nej” do ko na no roz bu do wy ko tłow ni przy ul.
Jerz ma nic kiej w Zło to ryi o układ ko ge ne ra cyj ny i ko cioł
KRm-4,6. Wszyst kie ko tły (3 ist nie ją ce i 1 no wy) zo sta -
ły wy po sa żo ne w in dy wi du al ne urzą dze nia do ochro ny
at mos fe ry skła da ją ce się z mul ti cy klo nu prze lo to we go
MPC ja ko wstęp ny sto pień do od py la nia spa lin oraz ze -
spół fil tra cyj ny – fil tro bio cy klon.

KGHM Pol ska Miedź S.A. 
W paź dzier ni ku 2013 r. zo sta ła od da na do eks plo -

ata cji no wa in sta la cja w KGHM Pol ska Miedź S.A.
w Po lko wi cach, po ło żo na w są siedz twie elek tro cie -
płow ni EC-2 w Po lko wi cach – blok ga zo wo -pa ro wy.
Moc po cho dzą ca z blo ku ga zo wo -pa ro we go bę dzie wy -
ko rzy sty wa na na po trze by KGHM Pol ska Miedź S.A.
Łącz na moc elek trycz na blo ku to 50 MW, na to miast
moc ciepl na blo ku – 40 MW. Pod sta wo wym pa li wem
dla no we go blo ku jest gaz ziem ny GZ-41,5 po cho dzą cy
z lo kal nych źró deł. Obie in sta la cje spa la nia pa liw w ce -
lu wy two rze nia ener gii bę dą się wza jem nie re zer wo wa -
ły. Ener gia elek trycz na i cie pło wy two rzo ne w no wej in -
sta la cji kie ro wa ne bę dą do elek tro cie płow ni EC-2 Po -
lko wi ce, a na stęp nie do od bior ców ze wnętrz nych w na -
stę pu ją cy spo sób:

§ w se zo nie pozagrzewczym no wy blok ga zo wo -pa -
ro wy bę dzie po kry wał cał ko wi te za po trze bo wa nie na
cie płą wo dę użyt ko wą pro du ko wa ną w elek tro cie -
płow ni  EC-2 na pa li wie wę glo wym,
§ w se zo nie grzew czym blok ga zo wo -pa ro wy bę dzie
po kry wał za po trze bo wa nie na cie pło w wy so ko ści
40 MWt,
§ w okre sach, gdy za po trze bo wa nie na cie pło prze -
kro czy po ziom 40 MWt bę dą uru cha mia ne w EC-2
ko tły na pa li wo wę glo we.
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„LINK” Sp. z o.o.
In we sty cja zre ali zo wa na w Le gni cy przy ul. Zło to ryj -

skiej na te re nie pod dzier ża wio nym od In sty tu tu Me ta li
Nie że la znych (IMN) została zgło szo na do od bio ru we
wrze śniu 2013 r. W ra mach przed się wzię cia wy bu do -
wa no ha lę prze my sło wą, w któ rej zo sta ła za in sta lo wa na
in sta la cja do prze twa rza nia zu ży tych aku mu la to rów
kwa so wo -oło wio no śnych za li cza nych do od pa dów nie -
bez piecz nych, o zdol no ści prze twa rza nia 49 Mg/do bę
i 15000 Mg/rok. 

W wy ni ku eks plo ata cji tej in sta la cji w pro ce sie od zy -
sku od pa dów nie bez piecz nych otrzy my wa ne są ma te -
ria ły oło wio no śne (frak cja me ta licz na – zło mu oło wiu
i frak cja szla mo wa – pa sta oło wio wa), elek tro lit i two -
rzy wa sztucz ne. 

Oczysz czo ny elek tro lit (roz twór kwa su siar ko we go
o stę że niu ok. 22%) prze ka zy wa ny jest do IMN Od dział
w Le gni cy i wy ko rzy sty wa ny w pro ce sie od chlo ro wy wa -
nia py łów. Two rzy wa sztucz ne pod da wa ne są pro ce so wi
gra nu la cji na ha li pro duk cyj nej, a na stęp nie sprze da wa ne.

Ma te ria ły oło wio no śne pod da wa ne są pro ce so wi
ognio we mu, prze to po wi w pie cu ob ro to wo-wa ha dło -
wym KPO 3 w ce lu uzy ska nia oło wiu su ro we go, któ ry
pod da wa ny jest pro ce so wi uszla chet nia nia w pie cach
ra fi na cyj nych.

Li nia tech no lo gicz na do prze ro bu zło mu aku mu la to -
ro we go, ga zy po re ak cyj ne z pie ca ob ro to wo-wa ha dło -
we go KPO 3 oraz ga zy wen ty la cyj ne z ha li, w któ rej jest
usy tu owa ny piec KPO 3 i pie ce ra fi na cyj ne wy po sa żo ne
są w urzą dze nia ochro ny po wie trza, któ rych wła ści cie -
lem i użyt kow ni kiem jest IMN Oddział w Le gni cy.
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