WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
51–117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax (071) 322-16-17, 372-13-06
e-mail: wios@.wroclaw.pios.gov.pl
www.wroclaw.pios.gov.pl

INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
NA OBSZARZE MIASTA WROCŁAWIA

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
Waldemar Kulaszka

Wrocław, 2016 r.

Badania monitoringowe jakości środowiska na terenie Wrocławia w 2015 r.
współfinansowane były przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

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

Materiały zebrano i opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Agnieszka Mikołajczyk
Świętosława Żyniewicz

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP

4

2. PODSTAWY PRAWNE

4

3. KRYTERIA OCENY

4

4. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA – WPŁYW NA ZDROWIE

6

5. JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU W 2015 ROKU

8

6. ZMIANY JAKOŚCI POWIETRZA WE WROCŁAWIU W WIELOLECIU

14

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z MONITORINGU POWIETRZA

17

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

1. WSTĘP
Celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach substancji
w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających
poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności programów naprawczych.
W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizował zadania Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ) zgodnie z Programem PMŚ Województwa Dolnośląskiego na lata
2013-2015, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dnia 27 grudnia 2013 r.
oraz Aneksami nr 1 i nr 2 do ww. Programu.
Monitoring jakości powietrza realizowany na obszarze miasta Wrocławia przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest elementem dolnośląskiego monitoringu jakości
powietrza.
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dolnośląski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonał oceny poziomów substancji w powietrzu
w strefach województwa dolnośląskiego za rok 2015, a następnie dokonał klasyfikacji stref, dla każdej
substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki oceny dla województwa dolnośląskiego
zostały przekazywane Zarządowi Województwa w celu aktualizacji programów ochrony powietrza1
i prowadzenia działań w zakresie ochrony powietrza oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska, który na ich podstawie dokona zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.
Aktualne oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim: „Ocena poziomów substancji
w powietrzu i klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za 2015 rok (zgodnie z art. 89 ustawy
Prawo ochrony środowiska)” oraz „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego
w 2015 r.” dostępne są na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu:
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/powietrze/oceny/.

2. PODSTAWY PRAWNE
Zagadnienia związane z badaniami i oceną jakości powietrza reguluje ustawa Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz.U.2013.1232), która odwołuje się do
szczegółowych aktów wykonawczych. Są to m.in.:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.2012.1034),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U.2010.227.1485),
 Rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników
średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji
(Dz.U.2012.1029),
 Rozporządzenie MŚ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia
(Dz.U.2012.1030).

3. KRYTERIA OCENY
Podstawę oceny stanowią określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2012.1031)
poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych i alarmowe.
W niektórych przypadkach w ww. rozporządzeniu określono dozwoloną liczbę przekroczeń określonego
poziomu, a także terminy, w których określony poziom powinien zostać osiągnięty.
Wartości poszczególnych poziomów substancji w powietrzu zostały zróżnicowane ze względu na
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Dla każdego z tych kryteriów zostały określone odrębne

1

miasto Wrocław objęte jest Programem ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (załącznik 1 –
Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska), który został przyjęty uchwałą nr
XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2014/985/akt.pdf
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wymagania dotyczące lokalizacji stacji pomiarowych, a także wymaganego zakresu wykonywanych
badań.
W przypadku oceny jakości powietrza dla strefy Aglomeracja Wrocławska – wykorzystywane
są poziomy dopuszczalne określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) dla wszystkich zanieczyszczeń
uwzględnianych w ocenach jakości powietrza obowiązuje podział kraju na 46 stref – w zależności od
liczby mieszkańców. Miasto Wrocław stanowi jedną strefę – Aglomerację Wrocławską o kodzie
PL0201.
Tabela 1. Poziomy dopuszczalne do oceny jakości powietrza
Substancja
Benzen
Dwutlenek azotu
Tlenki azotu /3
Dwutlenek siarki
Ołów /4
Pył zawieszony
PM2.5
Pył zawieszony
PM10
Tlenek węgla

Okres uśredniania
wyników pomiarów
rok kalendarzowy
jedna godzina
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny
rok kalendarzowy i pora zimowa
(okres od 1 X do 31 III)
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
8 godzin /7

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
[g/m3]
5 /1
200 /1
40 /1
30 /2
350 /1
125 /1

Dopuszczalna częstość
przekraczania poziomu
dopuszczalnego
w roku kalendarzowym
–
18 razy
–
–
24 razy
3 razy

Termin
osiągnięcia
poziomów
dopuszczalnych
2010 r.
2010 r.
2010 r.
2003 r.
2005 r.
2005 r.

20 /2

–

2003 r.

0,5 /1
25 /1 /5
20 /1 /6
50 /1
40 /1
10000 /1 /7

–
–
–
35 razy
–
–

2005 r.
2015 r.
2020 r.
2005 r.
2005 r.
2005 r.

poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
3/ suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
4/ suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
5/ poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2.5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I)
6/ poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2.5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)
7/ maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby
1/
2/

Tabela 2. Poziomy docelowe

Substancja

Arsen /3
Benzo(a)piren /3
Kadm /3
Nikiel /3
Ozon
Pył zawieszony
PM2.5

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Poziom docelowy
substancji

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
8 godzin /4
okres wegetacyjny (1 V – 31 VII)

6 /1 ng/m3
1 /1 ng/m3
5 /1 ng/m3
20 /1 ng/m3
120 /1 /4 µg/m3
18000 /2 /6 g/m3·h

Dopuszczalna
częstość
przekraczania
poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym
–
–
–
–
25 dni /5
–

25 /1 µg/m3

–

Rok kalendarzowy

Termin osiągnięcia
docelowego
poziomu
substancji
w powietrzu
2013 r.
2013 r.
2013 r.
2013 r.
2010 r.
2010 r.
2010 r.

poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
poziom docelowy ze względu na ochronę roślin
3/ całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10
4/ maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby
5/ liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu kolejnych 3 lat
6/ wyrażony jako współczynnik AOT 40 – wartość uśredniona dla pięciu kolejnych lat (w przypadku braku danych pomiarowych z 5 lat – z co
najmniej 3 lat). Obliczany jako suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla
każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3
1/
2/
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Tabela 3. Poziomy celów długoterminowych dla ozonu
Okres uśredniania
wyników pomiarów

Poziom celu długoterminowego substancji
w powietrzu

8 godzin /3
okres wegetacyjny (1 V – 31 VII)

120 /1 /3 µg/m3
6000 /2 /4 g/m3·h

Substancja
Ozon

Termin osiągnięcia poziomu
celu długoterminowego
substancji w powietrzu
2020 r.
2020 r.

poziom celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi
poziom celów długoterminowych ze względu na ochronę roślin
3/ maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby
4/ wyrażony jako współczynnik AOT 40
1/
2/

Tabela 4. Poziomy alarmowe
Substancja
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Ozon
Pył zawieszony PM10 /2

Okres uśredniania wyników pomiarów
jedna godzina
jedna godzina
jedna godzina
24 godziny

Alarmowy poziom substancji w powietrzu [g/m3]
400 /1
500 /1
240 /1
300 .

wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co
najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy
2/ stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem
metod równoważnych metodzie referencyjnej
1/

Tabela 5. Poziomy informowania społeczeństwa
Substancja
Ozon
Pył zawieszony PM10 /2

Okres uśredniania wyników pomiarów
jedna godzina
24 godziny

Poziom informowania [g/m3]
180 /1
200 /3

wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem
metod równoważnych metodzie referencyjnej
3/ wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
1/
2/

Tabela 6. Pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2.5
Substancja
Pył zawieszony PM2.5 /1

Okres uśredniania
wyników pomiarów
Trzy lata kalendarzowe

Pułap stężenia ekspozycji
20

Termin osiągnięcia pułapu
stężenia ekspozycji
2015 r.

stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2.5 µm (PM2.5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi
za równorzędne
1/

4. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA – WPŁYW NA ZDROWIE
W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach
unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów: dopuszczalnych, docelowych lub celu
długoterminowego w powietrzu. Substancje te zostały wybrane ze względu na powszechność występowania
i szkodliwość dla zdrowia ludzkiego i roślin. Poniżej ich krótka charakterystyka2:


2

Pyły zawieszone, w tym PM10 i PM2,5
Pyły zawieszone są mieszaniną niezwykle małych cząstek, nie stanowią jednorodnej grupy
substancji. Mogą to być drobiny kurzu, popiołu, sadzy oraz piasku, a także pyłki roślin, a nawet
starte ogumienie, tarcze i klocki hamulcowe samochodów. Na powierzchni takich cząsteczek często
osiadają inne substancje (m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie),
które w ten sposób mogą przenikać do organizmu wraz z wdychanym powietrzem.
Pył PM10 to pył, którego cząsteczki mają średnicę 10 mikrometrów lub mniejszą (dla porównania
grubość ludzkiego włosa to 50-90 mikrometrów). Taki pył łatwo przenika do górnych dróg
oddechowych i płuc, powodując kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie objawów
alergicznych. Skutki zdrowotne mogą być poważniejsze, jeżeli na powierzchni cząsteczki pyłu
znajdują się inne, toksyczne substancje.
PM2,5 to pył, którego cząsteczki mają 2,5 mikrometra lub mniej. Tworzą go często substancje
toksyczne – m.in. związki metali ciężkich czy lotne związki organiczne. PM2,5 jest bardziej
niebezpieczny dla zdrowia niż PM10 – mniejsze cząsteczki trafiają aż do pęcherzyków płucnych,
a stamtąd mogą przenikać do krwi.

Opracowano na podstawie danych udostępnianych w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „TworzyMY Atmosferę”

6

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu


Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren (B(a)P)
Substancje powstające w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw
stałych, drewna, odpadów czy paliw samochodowych, a także tworzyw sztucznych. Jednym z nich
jest benzo(a)piren, który jest kumulowany w organizmie i ma właściwości rakotwórcze.
Głównymi źródłami emisji WWA w Polsce są wykorzystujące paliwa stałe domowe piece
grzewcze, domowe piece centralnego ogrzewania, kuchnie kaflowe, kominki itp., a także
wszelkiego rodzaju emisje niezorganizowane, jak wypalanie ściernisk, spalanie resztek roślinnych
na polach, działkach i ogrodach, spalanie śmieci i odpadów w ogniskach i urządzeniach do tego
nieprzystosowanych.



Tlenki azotu
Grupa nieorganicznych związków chemicznych, z których w powietrzu najczęściej występują
tlenek (NO) i dwutlenek azotu (NO2). Oba związki są szkodliwe dla zdrowia i stanowią jeden
z głównych składników smogu. Największy wpływ na emisje tlenków azotu mają spaliny
z transportu samochodowego.



Tlenki siarki
Najwięcej szkód powoduje dwutlenek siarki (SO2) – nieorganiczny związek chemiczny powstający
m.in. w wyniku spalania paliw kopalnych. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, czego efektem są
kwaśne deszcze niszczące roślinność i budynki oraz powodujące korozję metali.



Metale: kadm (Cd), rtęć (Hg), ołów (Pb), nikiel (Ni)
Związki kadmu, rtęci i ołowiu zawarte są m.in. w węglu i uwalniane do atmosfery w wyniku
spalania tego paliwa. Wszystkie trzy metale mogą powodować ostre zatrucie organizmu, ale także
kumulują się, czego skutkiem są zatrucia przewlekłe.



Arsen (As)
Jest szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie metaloidem, który występuje również w odmianie
metalicznej. W środowisku naturalnym arsen występować może w formie siarczków w rudach
srebra, ołowiu, miedzi, niklu i żelaza. W powietrzu arsen przeważnie istnieje w postaci mieszanki
arseninów i arsenianów jako składnik pyłu o średnicy cząstki mniejszej niż 2 µm, czyli praktycznie
zachowuje się jak gaz. Wśród źródeł antropogenicznych emisji arsenu wymienia się: uboczną
emisję w wyniku procesów wydobycia i hutnictwa rud metali nieżelaznych (miedź, ołów, nikiel),
spalanie paliw kopalnianych, nawożenie gleb. Związki arsenu kumulują się w organizmie, mogą
powodować zatrucia organizmu, wykazują również utajone działanie kancerogenne i teratogenne.



Tlenek węgla (CO)
Powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, a także biomasy. Jego toksyczność wynika
z większej od tlenu zdolności do wiązania z hemoglobiną, wskutek czego wypiera z krwioobiegu
tlen. Konsekwencją jest niedotlenienie organizmu, a nawet śmierć.



Ozon (O3)
To jedna z form tlenu. Ozon występujący w stratosferze ze względu na swoje właściwości, jest
bardzo pożądany i bywa czasem nazywany „dobrym” ozonem. Natomiast mierzony na stacjach
WIOŚ ozon troposferyczny (zwany także przygruntowym) powstaje przy powierzchni ziemi i jest
zanieczyszczeniem wtórnym, to znaczy, że nie jest emitowany bezpośrednio do atmosfery, ale
powstaje w niej w wyniku reakcji chemicznych inicjowanych przez oddziaływanie światła
słonecznego z udziałem zanieczyszczeń (tlenków azotu, tlenku węgla, metanu i niemetanowych
lotnych związków organicznych) emitowanych do powietrza, m.in. z sektora transportu,
ze składowisk odpadów, z procesów wydobycia gazu ziemnego i przemysłu chemicznego.
Pomimo tego, że cząsteczki ozonu w stratosferze i troposferze są identyczne, ozon troposferyczny
jest wysoce niepożądany i uznawany za zanieczyszczenie powietrza. Zaburza procesy fotosyntezy
i inne procesy biochemiczne w roślinach. U ludzi powoduje choroby układu oddechowego.
Ze względu na negatywny wpływ na zdrowie człowieka, niekiedy jest nazywany „złym” ozonem.

7

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

5. JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU W 2015 ROKU
Ocena jakości powietrza województwa dolnośląskiego za 2015 r. została wykonana na podstawie
danych uzyskanych z sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska oraz metod
obliczeniowych - matematycznego modelowania jakości powietrza.
Pomiary wykonywane były:
 metodami automatycznymi – pomiary ciągłe zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki
SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, oraz pyłu zawieszonego
PM10 i PM2,5 (na niektórych stanowiskach),
 metodami manualnymi (pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne) – pomiary
codzienne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 oraz oznaczenia ołowiu Pb, kadmu Cd,
niklu Ni, arsenu As i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 (metodą referencyjną jest
metoda manualna).
W 2015 r. monitoring jakości powietrza w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska
prowadzony był w 27 stacjach pomiarowych na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym
w 5 stacjach na terenie miasta Wrocławia (rysunek 1).
W ocenie wykorzystano wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w atmosferze przeprowadzonego dla obszaru województwa dolnośląskiego na zlecenie WIOŚ we
Wrocławiu. Do obliczeń przestrzennych rozkładów stężeń: SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu PM10, pyłu
PM2.5 i B(a)P w pyle PM10 użyto modelu dyspersji CALPUFF. Obliczenia meteorologiczne dla
obszaru Europy i Polski wykonano modelem meteorologicznym WRF i uszczegółowiono dla obszaru
województwa za pomocą preprocesora CALMET.
Dane emisyjne pochodziły z Wojewódzkiej Bazy Emisji Zanieczyszczeń, należącej do WIOŚ we
Wrocławiu. Na terenie miasta Wrocławia uwzględniono: emisję z ogrzewania indywidualnego, emisję
z transportu, emisję przemysłową (baza emitorów punktowych) oraz emisję napływową na teren
województwa dolnośląskiego.
W ocenie wykorzystano wyniki modelowania ozonu przeprowadzonego dla obszaru kraju na
zlecenie GIOŚ.
Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2015 r.
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Tabela 7. Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu w 2015 r.

Lp.

Nazwa stacji

Lokalizacja stacji

Substancje, metoda pomiarowa
zanieczyszczenia
zanieczyszczenia pyłowe
gazowe

Typ lokalizacji
stacji

SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 Pb As Cd Ni B(a)P
Wrocław –
Wyb. J. ConradaA
A
A A A,M
A
M M M M
Korzeniowskiego Korzeniowskiego 18
Wrocław –
2.
ul. Orzechowa 61
–
–
– –
M
–
– – – –
Orzechowa
Wrocław –
3.
ul. Na Grobli 14/16
–
–
– –
–
M
– – – –
Na Grobli
Wrocław –
al. Wiśniowa/ ul.
4.
A
A
A –
–
A
– – – –
Wiśniowa
Powstańców Śląskich
Wrocław –
5.
ul. Bartnicza 1
–
A
– A
–
–
– – – –
Bartnicza
A – pomiary automatyczne: 1-godzinne, M – pomiary manualne: 24 godzinne lub tygodniowe
– stanowiska, na których pomiary w 2015 r. wykazały przekroczenia poziomów normatywnych
1.

Stacja „tła miejskiego”
Wrocław-Korzeniowskiego

Stacja „tła miejskiego” – pomiar pyłu PM2,5
Wrocław-Na Grobli

M

tła miejskiego

M

tła miejskiego

–

tła miejskiego

–
–

miejskakomunikacyjna
podmiejskaozonowa

Stacja „komunikacyjna”
Wrocław-Wiśniowa

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WROCŁAWIA W 2015 R. WYKAZAŁA:
 niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki (do 30% normy), benzenem
(20% normy), tlenkiem węgla (do 45% normy), metalami ciężkimi (ołów: 5% normy, arsen:
50% normy, kadm: 15% normy, nikiel 7% normy) – poniżej poziomów dopuszczalnych
i docelowych,
 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 (134% normy rocznej),
 wysoki poziom ozonu w lecie – przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa
o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych,
 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.
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Wykres 1. Średnie stężenia pyłu PM10 i B(a)P w sezonie grzewczym i pozagrzewczym

Ze względu na znaczny negatywny wpływ pyłu PM2,5 na zdrowie ludzi w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy wprowadzono dodatkowe normy jakości powietrza dla obszarów tła miejskiego
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracjach. Dla obszarów tych określono wartość
dopuszczalną pyłu PM2,5 w powietrzu, którą nazwano pułapem stężenia ekspozycji obliczanym na
podstawie wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
i aglomeracji (średnia 3-letnia, obliczana z 3 lat poprzedzających rok wykonania oceny). Pułap ten jest
standardem jakości powietrza, który należy osiągnąć do roku 2015.
Corocznie, na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ w roku poprzednim, Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska oblicza wskaźniki średniego narażenia dla wszystkich aglomeracji
i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., a następnie na ich podstawie oblicza krajowy
wskaźnik średniego narażenia.
Minister Środowiska, w terminie do 30 września, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wartość wskaźnika średniego narażenia dla
aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. w odniesieniu do wartości pułapu
stężenia ekspozycji.
Pułap stężenia ekspozycji przekraczany jest w większości największych polskich miast
i aglomeracji. Miasto Wrocław w 2014 r. zajmowało 9 miejsce w kraju pod względem wielkości
wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5.
Wykres 2. Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w 2014 r.
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Obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń wykonane dla miasta Wrocławia uzupełniły informację
pozyskiwaną na podstawie pomiarów i umożliwiły określenie jakości powietrza na całym obszarze
województwa dolnośląskiego – w tym na terenie miasta Wrocławia. Pozwoliły również na oszacowanie
lokalizacji obszarów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
substancji w powietrzu, wraz z określeniem wielkości tych obszarów oraz liczby mieszkańców.
Tabela 2. Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych/docelowych na terenie miasta Wrocławia w 2015 r.
Substancja – czas uśredniania
NO2 – rok
Pył zawieszony PM10 – rok
PM10 – 24-godz.
PM2.5 – rok
BaP – rok

Przekroczony poziom
dopuszczalny/ docelowy
poziom średnioroczny
poziom średnioroczny
poziom średniodobowy –
dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami
poziom średnioroczny
poziom średnioroczny

Szacowane obszary przekroczeń
Powierzchnia
Liczba
[km2]
mieszkańców
10,3
164 107
30,5
208 054
247,4

625 249

13,9
279,5

91 484
630 600

Rysunek 2. Obszary przekroczeń stężeń rocznych dwutlenku azotu we Wrocławiu
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Rysunek 3. Obszary przekroczeń stężeń rocznych pyłu PM10 we Wrocławiu

Rysunek 4. Obszary przekroczeń stężeń średniodobowych pyłu PM10 we Wrocławiu
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Rysunek 5. Obszary przekroczeń stężeń rocznych pyłu PM2,5 we Wrocławiu

Rysunek 6. Obszary przekroczeń stężeń rocznych benzo(a)pirenu we Wrocławiu
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Główne przyczyny przekroczeń norm zanieczyszczeń w powietrzu:


dwutlenek azotu: emisja związana z ruchem samochodowym, która skutkuje całorocznym
wysokim poziomem NO2 w powietrzu w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu
komunikacyjnego;



pył zawieszony PM10, PM2,5: emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalnobytowego: lokalnych kotłowni i palenisk domowych wyposażonych w niskie emitory oraz
transport samochodowy (głównie tzw. „wtórne” pylenie z dróg). 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;



benzo(a)piren: 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, ale
szczególnie widoczna w przypadku B(a)P. W miesiącach letnich stężenia tej substancji są
znacznie niższe od poziomów stężeń rejestrowanych w sezonie grzewczym.

Na wykresie przedstawiono udziały podstawowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza
w sumie emisji poszczególnych substancji. Dane te wyliczone są na podstawie informacji zebranych
w Wojewódzkiej Bazie Emisji Zanieczyszczeń Powietrza WIOŚ Wrocław.
Wykres 3. Udziały źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza w strefach woj. dolnośląskiego – baza WIOŚ
Wrocław, stan na 30.04.2016 r. (wersja poprawiona 27.06.2016 r.)

6. ZMIANY JAKOŚCI POWIETRZA WE WROCŁAWIU W WIELOLECIU
W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się stopniową poprawę jakości powietrza:
 utrzymywanie się niskich stężeń tej substancji oraz obniżenie poziomu dwutlenku siarki
w powietrzu – widoczne w latach 2013-2015. W porównaniu do 2010 r. stężenia SO2 na
stacji „tła miejskiego” zmniejszyły się o 38%;
 w 2012 r., w efekcie inwestycji drogowych we Wrocławiu – głównie budowy obwodnicy
autostradowej miasta w 2011 r., nastąpiło obniżenie zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem azotu. Od tego czasu nie notuje się dalszego zmniejszania stężeń tej substancji
w powietrzu. W 2015 r. porównaniu do roku 2010 stężenia NO2 na stacji „tła miejskiego”
zmniejszyły się o ok. 10%, a na stacji „komunikacyjnej” o ok. 20%;
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utrzymywanie się niskich stężeń tlenku węgla na osiedlach mieszkaniowych miasta („tło
miejskie” i zmniejszenie się poziomu zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla –
rejestrowane przez stację „komunikacyjną” – w porównaniu do 2005 r. poziom stężeń
średniorocznych zmalał o ok. 30%;
obniżenie średniorocznego poziomu stężeń oraz liczby dni z przekroczeniami normy
średniodobowej pyłu zawieszonego PM10 szczególnie widoczne w stacji „tła miejskiego”
w południowej części miasta, przy ul. Orzechowej (dzielnica Krzyki) – w porównaniu do
2012 r. poziom stężeń w tej części miasta zmniejszył się o ok. 28%. Na stałym poziomie
natomiast utrzymują się stężenia pyłu rejestrowane przez stację „tła miejskiego”
zlokalizowaną przy Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego (osiedle Kleczków);
zmniejszenie się średniorocznego poziomu pyłu PM2.5 rejestrowane przez stacje „tła
miejskiego” - w porównaniu do 2010 r. stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 zmniejszyły się
o ponad 30%. Na stałym poziomie natomiast utrzymują się stężenia pyłu rejestrowane przez
stację „komunikacyjną”;
obniżenie średniorocznego poziomu benzo(a)pirenu – w stacji zlokalizowanej
w południowej części miasta, przy ul. Orzechowej (dzielnica Krzyki) – w latach 2012-2015,
poziom zmniejszył się o 38%, a w stacji zlokalizowanej przy Wyb. J. ConradaKorzeniowskiego – o 16%;
utrzymywanie się niskiego poziomu oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: ołowiu,
kadmu i niklu oraz wzrost stężeń arsenu o 133%.

Należy jednak zaznaczyć, że wymienione powyżej pozytywne zmiany wynikają w dużej mierze
z poprawy warunków meteorologicznych (łagodnych zim i mniejszej intensywności procesów
grzewczych w ostatnich latach), a niekoniecznie są skutkiem realizowanych działań naprawczych.
Wykres 4. Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w latach 2005-2015* – stężenia średnioroczne

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

Wykres 5. Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w latach 2005-2015 – stężenia średnioroczne

* norma średnioroczna NO2 = 40 µg/m3
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Wykres 6. poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla w latach 2005-2015 – stężenia średnioroczne

* brak normy średniorocznej dla CO

Wykres 7. Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w latach 2011-2015 – stacje „tła
miejskiego”

* norma średnioroczna pyłu PM10 = 40 µg/m3, dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami normy dobowej (50 µg/m3)=35 dni

Wykres 8. Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 w latach 2010-2015 oraz B(a)P w latach 2012-2015

* norma średnioroczna pyłu PM2,5 = 25 µg/m3, norma średnioroczna B(a)P = 1ng/m3
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Wykres 9. Zmiany poziomu stężeń średniorocznych ołowiu, kadmu, niklu i arsenu w pyle PM10 w latach 2011-2015

poziom dopuszczalny = 0,5 µg/m3

poziom docelowy = 5 ng/m3

poziom docelowy = 20 ng/m3

poziom docelowy = 6 ng/m3

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z MONITORINGU POWIETRZA
Dane pomiarowe uzyskiwane w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska
są prezentowane
na
stronie
internetowej
WIOŚ
we
Wrocławiu
pod
adresem:
powietrze.wroclaw.pios.gov.pl (air.wroclaw.pios.gov.pl).
Na stronie internetowej dostępne są:
 oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa
dolnośląskiego, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Klasyfikacja ta jest
podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań naprawczych w danej strefie
– opracowania programów ochrony powietrza (dostępne są oceny za lata 2003-2015);
 roczne oceny jakości powietrza wraz ze szczegółowymi zestawieniami danych
statystycznych w kolejnych latach, dla poszczególnych zanieczyszczeń (dostępne są oceny za
lata 2004-2015);
 pięcioletnia ocena jakości powietrza i klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia
odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza, zgodnie z art. 88 ustawy Prawo ochrony
środowiska;
 wyniki pomiarów – pomiary ze stanowisk automatycznych prezentowane są on-line,
z pomiarów
manualnych
–
aktualizowane
są
w
trybie
miesięcznym
(http://air.wroclaw.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/).
Oceny jakości powietrza publikowane są ponadto w Raportach o stanie środowiska w województwie
dolnośląskim.
Wszystkie oceny jakości powietrza za lata 2003-2015 dostępne są na stronie:
http://www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce: monitoring-srodowiska/powietrze/oceny lub na stronie
głównej w części „Publikacje – Opracowania tematyczne”.
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http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/

http://www.wroclaw.pios.gov.pl

Opracowania tematyczne:
aktualne oceny jakości
powietrza
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Dodatkowych informacji dostarcza nowy portal „Jakość Powietrza”, opracowany przez GIOŚ,
w którym można znaleźć: oceny jakości powietrza, prognozy krótko- i długoterminowe, analizy, raporty
z badań jakości powietrza, informacje na temat programów ochrony powietrza, informacje o stacjach
pomiarowych oraz dane bieżące i archiwalne dane pomiarowe.

http://powietrze.gios.gov.pl/

Od grudnia 2015 r. jest także możliwy dostęp do bieżących danych pomiarowych za pośrednictwem
aplikacji mobilnej na smartfony „Jakość powietrza w Polsce”. W aplikacji tej prezentowane są dane
pomiarowe ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych w Polsce, w tym ze stacji pomiarowej
znajdującej się najbliżej użytkownika telefonu komórkowego. Wyniki pomiarów podawane są w postaci
indeksu – sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do
potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Informacje o jakości powietrza są prezentowane
w postaci mapy, wykresów oraz zestawień wyników pomiarów.
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