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Badania monitoringowe jakości środowiska na terenie Wrocławia w 2014 r.
współfinansowane były przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Gminę Wrocław

Oceny jakości środowiska oraz aktualne wyniki pomiarów z wojewódzkiej sieci
monitoringu powietrza dostępne są na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu:
www.wroclaw.pios.gov.pl

Materiały zebrano i opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska i w Wydziale Inspekcji
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Agnieszka Mikołajczyk
Świętosława Żyniewicz
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Monitoring jakości powietrza we Wrocławiu w 2014 r. prowadzony był przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą 5 stacji pomiarowych. Dodatkowo w 19 punktach miasta
prowadzone były pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz w 1 punkcie pomiary benzenu
wskaźnikową metodą pasywną.
W ocenie uwzględniono następujące substancje: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2),
ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz oznaczane w pyle PM10: ołów (Pb),
arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P).
Tabela 1. Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu w 2014 r.
Lp. Nazwa stacji

1.

Wyb. J. ConradaKorzeniowskiego

zanieczyszczenia gazowe

Substancje, metoda pomiarowa
zanieczyszczenia pyłowe

SO2 NO2 CO

O3

PM10

PM2.5

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

Typ lokalizacji
stacji

A

A

A

A

A,M

A*

M

M

M

M

M

miejska

2. ul. Orzechowa

–

–

–

–

M

–

–

–

–

–

M

miejska

3. ul. Na Grobli

–

–

–

–

–

M

–

–

–

–

–

miejska

4. al. Wiśniowa

A

A

A

–

–

A

–

–

–

–

–

5. ul. Bartnicza

–

A

–

A

–

–

–

–

–

–

–

miejskakomunikacyjna
podmiejskaozonowa

Oznaczenia:
A* - analizator zakupiony przez Gminę Wrocław, stanowisko uruchomione 17 lipca 2014 r. – ze względu na małą kompletność danych
w ciągu 2014 r. roku, wyniki nie są uwzględniane w ocenie za 2014 r.
A – pomiary automatyczne: 1-godzinne
M – pomiary manualne: 24 godzinne lub tygodniowe
- stanowiska, na których pomiary w 2014 r. wykazały przekroczenia poziomów normatywnych
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Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2014 r.
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Badania i oceny jakości powietrza realizowane na terenie Wrocławia wykazały:

niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki (do 30% normy), benzenem
(20% normy), tlenkiem węgla (do 44% normy), metalami ciężkimi (ołów: 5% normy, arsen:
50% normy, kadm: 15% normy, nikiel 7% normy) - poniżej dopuszczalnych norm,

wysoki poziom zapylenia powietrza – ponadnormatywne wartości stężeń
średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 (więcej niż 35 dni z przekroczeniem normy
dobowej), ze zwiększoną częstością przekroczeń w sezonie grzewczym oraz
ponadnormatywne stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 (116% normy rocznej
w stacji „komunikacyjnej”),

wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu
– przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (400% normy rocznej),

wysoki poziom dwutlenku azotu rejestrowany przez stację „komunikacyjną” –
przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego NO2 (133% normy rocznej w
stacji „komunikacyjnej”),

znacznie wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym niż
w pozagrzewczym szczególnie w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) – znaczący wpływ źródeł grzewczych na jakość powietrza,

poprawę jakości powietrza w ostatnim 10-leciu: zmniejszenie średniorocznego poziomu
dwutlenku siarki, tlenku węgla, dwutlenku azotu widoczny głównie na stacji
„komunikacyjnej” oraz benzo(a)pirenu.
Wykres 1. Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w latach 2005-2014* - stężenia średnioroczne

*brak normy średniorocznej dla SO2 w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia

Wykres 2. poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla w latach 2005-2014 – stężenia średnioroczne

*brak normy średniorocznej dla CO w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia
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Wykres 3. Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w latach 2005-2014 – stężenia średnioroczne

*norma średnioroczna NO2 = 40 g/m

3

Wykres 4. Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w latach 2011-2014 – stacje „tła miejskiego”

3

3

*norma średnioroczna pyłu PM10 = 40 g/m , dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami normy dobowej (50g/m )=35 dni

Wykres 5. Zmiany stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w latach 2010-2014 oraz B(a)P w
latach 2012-2014

3

*norma średnioroczna pyłu PM2,5 = 25 g/m , norma średnioroczna B(a)P = 1ng/m

3
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Wykres 6. Średnie stężenia pyłu PM10 i B(a)P w sezonie grzewczym i pozagrzewczym

W 2014 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowdził roczne serie pomiarów dwutlenku siarki (SO2)
i dwutlenku azotu (NO2) wskaźnikową metodą pasywną na osiedlach Wrocławia. Celem było
porównanie poziomów zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych rejonach miasta oraz obserwacja
zmian w wieloleciu.
Pomiary potwierdziły niski poziom stężeń SO2 na całym obszarze miasta.
Najwyższy poziom NO2 zarejestrowano na obszarach charakteryzujących się znacznym natężeniem
ruchu samochodowego – na osiedlu Nadodrze (rejon pl. Bema), osiedlu Muchobór Wielki (rejon ul.
Rakietowej), osiedlu Przedmieście Oławskie (rejon ul. Pułaskiego).
Wykres 7. Wyniki pomiarów dwutlenku siarki na wybranych osiedlach Wrocławia – pomiary metodą pasywną w 2014 r.
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Wykres 8. Wyniki pomiarów dwutlenku azotu na wybranych osiedlach Wrocławia – pomiary metodą pasywną w 2014 r.

Uzupełnieniem pomiarów jakości powietrza są metody obliczeniowe, na podstawie których możliwe jest
oszacowanie obszaru występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Obliczenia rozkładu
stężeń zanieczyszczeń zostały wykonane dla całego województwa dolnośląskiego na podstawie danych
o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz danych meteorologicznych za 2014 r. Siatka
obliczeniowa dla miasta Wrocławia to 500m x 500m.
Obliczenia wykonane dla miasta Wrocławia wykazały, że problem ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (więcej niż 35 dni ze stężeniem dobowym
powyżej 50 g/m3) dotyczy prawie całej powierzchni Wrocławia, natomiast poziom docelowy
benzo(a)pirenu przekroczony jest w całym mieście.
Rysunek 2. Liczba dni z przekroczeniami normy średniodobowej pyłu PM10 w 2014 r.

Norma: 35 dni
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Rysunek 3. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu, m. Wrocław, 2014 rok

Norma: 1 ng/m3

Przekroczenia średniorocznej dopuszczalnej normy dwutlenku azotu występują w rejonach dróg
o znacznym natężeniu ruchu, niskich prędkościach ruchu pojazdów („korki”) oraz o gęstej zabudowie
miejskiej (maksymalne wartości w centralnej części miasta). Są to obszary o znacznie mniejszej
powierzchni niż w przypadku pyłu zawieszonego – szacuje się, że łącznie na terenie miasta obszary
przekroczeń NO2 nie przekraczają 13 km2.
Rysunek 4. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu, m. Wrocław, 2014 rok

Norma: 40 g/m3
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Główne przyczyny przekroczeń norm zanieczyszczeń w powietrzu:


emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalno-bytowego: lokalnych kotłowni
i palenisk domowych wyposażonych w niskie emitory. Ich eksploatacja jest najważniejszym
czynnikiem wpływającym na wzrost zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym,
obserwowanym w przypadku większości mierzonych zanieczyszczeń, przede wszystkim:
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym benzo(a)piren, pyłu PM10 i PM2,5.
W miesiącach letnich stężenia większości zanieczyszczeń są znacznie niższe od wartości
normatywnych;



emisja związana z ruchem samochodowym, która skutkuje całorocznym wysokim
poziomem dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu oraz wpływa na podwyższony poziom pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu.

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu, konieczna jest
realizacja na terenie Wrocławia działań naprawczych mających na celu ograniczenie
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.
Zakres działań naprawczych został określony w „Programie ochrony powietrza dla województwa
dolnośląskiego”, który został przyjęty uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r.
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