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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Badania monitoringowe jakości środowiska na terenie Wrocławia w 2017 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 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
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Jakość powietrza we Wrocławiu  

Ocena jakości powietrza województwa dolnośląskiego 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 

dwóch 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). 

 

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze przeprowadzono dla obszaru 

województwa dolnośląskiego. Do obliczeń użyto modelu dyspersji CALPUFF oraz modeli meteorologicznych 

WRF i CALMET. Obliczenia rozkładów zanieczyszczeń powietrza dla Wrocławia zostały wykonane w siatce 

receptorów o rozdzielczości 500 m.  

Dane emisyjne wykorzystane do obliczeń pochodziły z Bazy Emisji Zanieczyszczeń, należącej do WIOŚ we 

Wrocławiu, w której zbierane są informacje na temat źródeł emisji: z ogrzewania indywidualnego, z transportu, 

zakładów przemysłowych. Baza została zaktualizowana o przekazane przez Urząd Miasta we Wrocławiu 

informacje: o budynkach będących w zasobie komunalnym, o dane dotyczące wymiany kotłów finansowanej z 

programu „KAWKA”, a także dane o natężeniu ruchu drogowego pozyskane ze zintegrowanego systemu 

zarządzania ruchem i transportem publicznym. 

 

Na terenie miasta Wrocław Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi 

monitoring jakości powietrza za pomocą 5 stacji pomiarowych; 3 stacji reprezentujących tzw. „tło miejskie’, 1stacji 

komunikacyjnej (przy skrzyżowaniu al. Wiśniowej z ul. Powstańców Śląskich) oraz podmiejskiej stacji 

„ozonowej” (ul. Bartnicza). 

Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2017 r.  
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Tabela 1. Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakości powietrza we Wrocławiu w 2017 r. 

Lp. Nazwa stacji 

Substancje, metoda pomiarowa 
Typ lokalizacji 

stacji 
 zanieczyszczenia gazowe zanieczyszczenia pyłowe 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2.5 Pb As Cd Ni B(a)P 

1.  Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego A 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 – – – – – komunikacyjna 

5.  ul. Bartnicza – A – – A – – – – – – – podmiejska-ozonowa 

Oznaczenia: 

 A* - analizator zakupiony przez Gminę Wrocław, stanowisko uruchomione 17 lipca 2014 r.  
 A – pomiary automatyczne: 1-godzinne 
 M – pomiary manualne: 24 godzinne (PM10, PM2,5)  lub tygodniowe (As, Cd, Ni, Pb, B(a)P) 

 

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza przeprowadzonych we Wrocławiu w 2017 r., oraz 

wyników modelowania matematycznego dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, stwierdzono: 

 niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki, benzenem, tlenkiem węgla, metalami 

ciężkimi – poniżej dopuszczalnych norm, 

 wysoki poziom zapylenia powietrza: ponadnormatywne wartości stężeń średniodobowych pyłu 

zawieszonego PM10 (więcej niż 35 dni z przekroczeniem normy dobowej – 50 dni przy ul. Wyb. J. 

Conrada-Korzeniowskiego, 46 dni przy ul. Orzechowej), przekroczenia występowały jedynie w sezonie 

grzewczym.  

Najwyższe stężenia pyłu PM10 oraz większość dni z przekroczeniami normy dobowej, obie stacje 

rejestrowały w pierwszym kwartale 2017 r. W dniu 15 lutego wystąpiło przekroczenie poziomu 

informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego (200 g/m
3
), o czym WIOŚ 

poinformował Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519) oraz Planu działań krótkoterminowych, który jest załącznikiem nr 

5 do Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
1
, 

Szacowany na podstawie modelowania matematycznego obszar przekroczeń normy średniodobowej 

pyłu zawieszonego PM10 to 171 km
2
, liczba mieszkańców w obszarze przekroczeń: ok. 373,5 tys. 

 wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu – 

przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (315% normy przy ul. Wyb. J. Conrada-

Korzeniowskiego, 301% normy przy ul. Orzechowej). Podobnie jak w przypadku pyłu PM10 najwyższe 

stężenia B(a)P występowały w miesiącach styczeń - luty i były wielokrotnie wyższe niż w pozostałej 

części roku, 

Szacowany na podstawie modelowania matematycznego obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)P 

obejmuje całe miasto Wrocław. 

 wysoki poziom dwutlenku azotu rejestrowany przez stację „komunikacyjną” – przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu średniorocznego NO2 (120% normy rocznej w stacji „komunikacyjnej”), 

poziom stężeń na pozostałych stacjach - poniżej normy średniorocznej: na stacji „tła miejskiego” przy 

Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego – 55% normy, na stacji podmiejskiej przy ul. Bartniczej – 39%. 

 Szacowany na podstawie modelowania matematycznego obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

NO2 to 0,8 km
2
, liczba mieszkańców w obszarze przekroczeń: ok. 1,8 tys. 

 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. Brak różnic sezonowych wystąpił jedynie w przypadku 

                                                           
1
 Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia POP dla 

województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 985); 

- Załącznik nr 1. Strefa - Aglomeracja Wrocławska z uwagi na przekroczenia dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, ozonu, 

- Załącznik nr 5. Plan działań krótkoterminowych. 
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dwutlenku azotu mierzonego w stacji komunikacyjnych co świadczy o decydującym wpływie na poziom 

tego zanieczyszczenia emisji z  transportu drogowego. 

 

Wykres 1. Stężenia średniodobowe ( 24-godzinne)  pyłu PM10 we Wrocławiu w 2017 r. 

 

Wykres 2. Stężenia średniodobowe benzo(a)pirenu w pyłu PM10 we Wrocławiu w 2017 r. 

 

Wykres 3. Stężenia 1-godzinne  dwutlenku azotu we Wrocławiu w 2017 r. 
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Rysunek 2. Wyniki modelowania rozkładu stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 we Wrocławiu (kolor czerwony – przekroczenie 
normy; 2017 rok) 

 

Rysunek 3. Wyniki modelowania rozkładu stężeń  średniorocznych benzo(a)pirenu we Wrocławiu (od koloru żółtego – 
przekroczenie poziomu docelowego, 2017 rok) 
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Rysunek 4. Obszar przekroczeń stężeń  średniorocznych dwutlenku azotu we Wrocławiu (2017 rok) 
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W wieloleciu obserwuje się stopniową poprawę jakości powietrza. Pomimo obniżenia poziomu stężeń 

substancji w powietrzu, w dalszym ciągu we Wrocławiu problemem są przekroczenia normy 

średniodobowej pyłu PM10 (więcej niż 35 dni ze stężeniem dobowym powyżej 50 g/m
3
), normy 

średniorocznej dwutlenku azotu w pobliżu dróg o znacznym natężeniu ruchu samochodowego oraz 

przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

W szczególności, na podstawie danych z lat 2005 -2017 obserwuje się: 

 utrzymywanie się niskich stężeń dwutlenku siarki oraz obniżenie poziomu tej substancji w powietrzu – 

widoczne w latach 2014-2016, nieznaczny wzrost w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego. 

W porównaniu do 2005 r. stężenia SO2 na stacji „tła miejskiego” zmniejszyły się o ok. 37%; 

 obniżenie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu. W 2017 r. porównaniu do roku 2005 stężenia 

NO2 na stacji „tła miejskiego” zmniejszyły się o ok. 21%, a na stacji „komunikacyjnej” o 29%; 

 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 2017 r. w porównaniu do 2005 r. poziom stężeń średniorocznych zmalał o ok. 

30%; 

 obniżenie średniorocznego poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz liczby dni 

z przekroczeniami normy dobowej: 

- stężenia średnioroczne w porównaniu do 2012 r. zmniejszyły się o 21% przy Wyb. J.Conrada-

Korzeniowskiego (osiedle Kleczków) i o 26% w południowej części miasta, przy ul. Orzechowej 

(dzielnica Krzyki); 

- w porównaniu do 2012 r. ilość dni z przekroczeniami normy dobowej pyłu PM10 zmniejszyła się o 

30% przy Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego i o 32% w południowej części miasta, przy 

ul. Orzechowej (dzielnica Krzyki); Natomiast w porównaniu do 2016 r. pomiary przy ul. Orzechowej 

w 2017 r. wykazały wzrost liczby dni z przekroczeniami; 

 zmniejszenie się średniorocznego poziomu pyłu PM2.5 rejestrowane przez stację „tła miejskiego” -  

przy ul. Na Grobli w porównaniu do 2010 r. stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 zmniejszyły się o 35% 

i od 2014 r. utrzymują się poniżej poziomu dopuszczalnego. Na stacji „komunikacyjnej” stężenia pyłu 

PM2.5 w latach 2011-2016 utrzymywały się na stałym, ponadnormatywnym poziomie, w 2017 r. 

zarejestrowano stężenie średnioroczne poniżej poziomu dopuszczalnego; 

 obniżanie stężeń benzo(a)pirenu – w latach 2012-2015 stacje rejestrowały zmniejszenie stężeń, w 2016 

r. nastąpił wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, a w 2017 r. obserwuje się 

ponownie tendencję spadkową; 

 utrzymywanie się niskiego poziomu oznaczanych w pyle zawieszonym PM10 metali ciężkich: ołowiu, 

kadmu i niklu (poniżej 10% normy)  oraz średniego poziomu  arsenu (do 62% normy). 

 

Wykres 4. Zmiany stężeń średniorocznych zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu (normy średnioroczne stężeń zaznaczono 
czerwoną linią) 

 

SO2 – dwutlenek siarki, brak normy rocznej dla ochrony zdrowia.  

Wszystkie stężenia 24-godzinne (dobowe) w 2017 r. nie 

przekroczyły 30% normy (norma 24-godzinna 125 g/m
3
) 

Emitowany jest głównie podczas spalania paliw kopalnych. 
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NO2 – dwutlenek azotu, norma 

roczna=40 g/m
3
.  

Największy wpływ na emisje 

tlenków azotu mają spaliny 

z transportu samochodowego. 

 

     

CO – tlenek węgla, brak normy 

rocznej.  

Maksymalne stęzenie 8-godzinne 

w 2017 r. nie przekroczyło 37% 

normy (norma 8-godzinna: 

10000 g/m
3
).  

Powstaje w wyniku spalania paliw 

kopalnych, a także biomasy. 

 

PM10 –stężenia średnioroczne: 

     

Pył PM10 – pył, którego 

cząsteczki mają średnicę 10 

mikrometrów lub mniejszą. Norma 

roczna=40 g/m
3
; norma dobowa 

=50 g/m
3
 – dopuszczalna częstość 

przekroczeń normy dobowej to 35 

dni w roku. 

Emitowany jest głównie podczas 

spalania paliw kopalnych oraz 

procesów przemysłowych. Może 

być również wynikiem wtórnego 

unoszenia pyłu z dróg oraz  

procesów chemicznych 

w atmosferze. 

PM10 –ilość dni z przekroczeniami normy dobowej: 

      
 

    

Pył PM2,5 – pył, którego 

cząsteczki mają średnicę 2,5 

mikrometrów lub mniejszą. 

Norma roczna=25 g/m
3
 

PM2,5 jest bardziej niebezpieczny 

dla zdrowia niż PM10 – mniejsze 

cząsteczki trafiają aż do 

pęcherzyków płucnych, a stamtąd 

mogą przenikać do krwi. 
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Benzo(a)piren (B(a)P) – 

traktowany jest jako wskaźnik 

zanieczyszczenia powietrza 

wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi. 

Poziom docelowy = 1 ng/m
3
. 

Głównym źródłem emisji WWA 

w Polsce jest emisja z niskich 

emitorów związana z ogrzewaniem 

budynków. 

 


