
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

1. POWIETRZE

1.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEÑ DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

CZÊ�Æ I. JAKO�Æ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW �RODOWISKA

Wykres I.1.1. Ilo�ci dwutlenku siarki
emitowanego do powietrza z terenu
województwa dolno�l¹skiego w latach
1980-2000 (wg danych Urzêdu
Statystycznego)

Województwo dolno�l¹skie klasyfikuje siê w gru-
pie województw wprowadzaj¹cych do atmosfery naj-
wiêksze ilo�ci zanieczyszczeñ. Na podstawie danych
G³ównego Urzêdu Statystycznego oceniaæ mo¿na, ¿e
na obszarze województwa w 2000 r. wytworzono
oko³o 11,4% ca³kowitej emisji py³u w Polsce (drugie
miejsce w kraju po województwie �l¹skim) i oko³o
7,4% ca³kowitej emisji zanieczyszczeñ gazowych
w Polsce (pi¹te miejsce w kraju po województwach:
�l¹skim, ³ódzkim, mazowieckim i wielkopolskim). 

Ca³kowita emisja z zak³adów objêtych statystyk¹
emisji zanieczyszczeñ z terenu województwa dolno-
�l¹skiego w 2000 r. wynios³a oko³o: 
§ py³ów � 20,6 tys. Mg, 
§ dwutlenku siarki � 72,6 tys. Mg, 
§ tlenków azotu � 24,5 tys. Mg, 
§ tlenku wêgla � 11,9 tys. Mg, 
§wêglowodorów � 0,9 tys. Mg, 
§ dwutlenku wêgla � 14955,3 tys. Mg. 

W 2000 r. w porównaniu do roku 1990 w woje-
wództwie dolno�l¹skim emisjê zanieczyszczeñ do
powietrza rejestrowano na zdecydowanie ni¿szym
poziomie: emisja py³ów by³a mniejsza o 87,1%,
dwutlenku siarki o 73,8%, tlenków azotu o 23,2%. 

Na wykresie przedstawiono przyk³adowo zmiany
emisji dwutlenku siarki na terenie województwa dol-
no�l¹skiego od 1980 r. 

Wielko�æ emisji w 2000 r. z zak³adów szczególnie
uci¹¿liwych oraz procentowy udzia³ zanieczyszczeñ
py³owych i gazowych zatrzymanych i zneutralizowa-
nych w urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych dla poszcze-
gólnych powiatów województwa dolno�l¹skiego
scharakteryzowano w tabelach zamieszczonych
w czê�ci III: Województwo dolno�l¹skie w liczbach. 

Z ogólnej ilo�ci zanieczyszczeñ emitowanych do
powietrza z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych w wo-
jewództwie dolno�l¹skim 89,3% zanieczyszczeñ py³o-
wych, 93,5% SO2 oraz 98,8% NOx pochodzi ze spala-
nia paliw. Pozosta³e ilo�ci poszczególnych zanie-
czyszczeñ stanowi¹ zanieczyszczenia z procesów
technologicznych i �róde³ emisji niezorganizowanej.
W przypadku zanieczyszczeñ gazowych emisja nie-
zorganizowana jest niewielka (0,1%); znacz¹ca jest
natomiast w przypadku zanieczyszczeñ py³owych:
6,3% ca³kowitej emisji py³u w województwie.  

W 2000 r. najwiêksze ilo�ci zanieczyszczeñ emito-
wane by³y z powiatu zgorzeleckiego (47,6% py³ów,
70,4% gazów), nastêpnie z miasta Wroc³aw (11,7%
py³u, 9,6% gazów) oraz z powiatów dzier¿oniowskie-
go, g³ogowskiego, lubiñskiego i wroc³awskiego. Jed-
nostki po³o¿one na terenie Wroc³awia i wymienionych
powiatów odprowadzi³y do atmosfery 74,8% py³ów,
89,7% dwutlenku siarki, 82,4% tlenków azotu, 43,7%
tlenku wêgla i 89,5% dwutlenku wêgla z ogólnej ilo-
�ci tych zanieczyszczeñ emitowanych w ca³ym woje-
wództwie. Udzia³ pozosta³ych powiatów jest niewiel-
ki, istotny pozostaje jedynie w przypadku emisji tlen-
ku wêgla (56,3%). 

Podkre�liæ nale¿y, ¿e o tak wysokiej emisji zanie-
czyszczeñ py³owych i gazowych z powiatu zgorzelec-
kiego decyduje emisja z Elektrowni �Turów� S.A.
Znaczny udzia³ w zanieczyszczeniu powietrza w wo-
jewództwie maj¹ równie¿ zak³ady energetyki cieplnej
(np. Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich �Koge-
neracja� S.A., Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Ener-
getyki Cieplnej S.A. w Legnicy) oraz najwiêksze za-
k³ady kompleksu górniczo-hutniczego rud miedzi Le-
gnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego: Huta
Miedzi �G³ogów I� i Huta Miedzi �Legnica�. 
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Wykres I.1.2. Powiaty województwa dolno�l¹skiego w zale¿no�ci od wielko�ci emisji zanieczyszczeñ py³owych
w 2000 r.

Wykres I.1.4. Udzia³ najwiêkszych zak³adów województwa dolno�l¹skiego w zanieczyszczeniu powietrza py³em,
dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu w odniesieniu do sumarycznej emisji z zak³adów szczególnie
uci¹¿liwych w 2000 r.

Wykres I.1.3. Powiaty województwa dolno�l¹skiego w zale¿no�ci od wielko�ci emisji zanieczyszczeñ gazowych
(bez CO2) w 2000 r.



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Wykres I.1.5. Tendencje zmian
emisji dwutlenku siarki i py³ów
z Elektrowni �Turów� S.A.
w Bogatyni

Wykres I.1.6. Tendencje zmian
emisji dwutlenku siarki i py³ów
z Huty Miedzi �G³ogów I�
w G³ogowie

Wykres I.1.7. Tendencje zmian
emisji dwutlenku siarki i py³ów
z Zespo³u Elektrociep³owni
Wroc³awskich �Kogeneracja�
S.A. - Elektrociep³owni
�Wroc³aw� we Wroc³awiu

Zmiany w wielko�ci emisji zanieczyszczeñ z tych
obiektów znajduj¹ bezpo�rednie odzwierciedlenie
w globalnej emisji zanieczyszczeñ do powietrza z ob-
szaru województwa. 

Obserwowana w ostatnim dziesiêcioleciu znaczna
redukcja emisji zanieczyszczeñ do powietrza w naj-
wiêkszych zak³adach przemys³owych Dolnego �l¹ska
jest nastêpstwem realizowanych inwestycji proekolo-
gicznych, szerzej opisanych w rozdziale 1.5. Inwesty-
cje proekologiczne w zakresie ochrony powietrza.

Pomimo wyra�nego spadku emisji z zak³adów
przemys³owych nadal niepokoj¹cy pozostaje wysoki
poziom emisji pochodz¹cej z sektora bytowo-komu-
nalnego, czyli tzw. emisji �niskiej�. G³ównymi �ró-
d³ami niskiej emisji w miastach s¹ stare, nieefektywne
kot³ownie lokalne, dzia³aj¹ce od 30 lat i wiêcej oraz
indywidualne gospodarstwa, czy zak³ady us³ugowe,
ogrzewane w indywidualnych systemach grzewczych.

�rednio ok. 25% ludno�ci w miastach u¿ywa do
ogrzewania domów pieców wêglowych, spalaj¹c wê-
giel o niskiej jako�ci. Mimo stosunkowo niewielkiego
udzia³u niskiej emisji w globalnej emisji zanieczysz-
czeñ, jej wp³yw na lokalny stan zanieczyszczenia jest
istotny, g³ównie ze wzglêdu na lokalizacjê tych �róde³
oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeñ do at-
mosfery (niskie emitory, ograniczony zasiêg rozprze-
strzeniania). 

Poprawa takiego stanu jest mo¿liwa poprzez zmia-
nê paliwa sta³ego (wêgiel kamienny lub brunatny) na
paliwa ciek³e (lekki olej opa³owy), paliwa gazowe,
czy energiê elektryczn¹. Inn¹ metod¹ jest zamiana
istniej¹cych �róde³ spalania na nowoczesne, wysoko
wydajne energetycznie. Nale¿a³oby te¿ ograniczyæ
korzystanie z indywidualnych �róde³ ciep³a na rzecz
pod³¹czenia do sieci cieplnych. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Monitoring powietrza w województwie dolno�l¹-
skim prowadzony jest w oparciu o �Program Pañstwo-
wego Monitoringu �rodowiska na lata 1998-2002�,
�Program monitoringu �rodowiska województwa dol-
no�l¹skiego na lata 2001-2005� i obowi¹zuj¹ce w Pol-
sce przepisy prawne w zakresie ochrony powietrza. 

Monitoring realizowany jest w oparciu o nastêpu-
j¹ce sieci pomiarowe: 
§ sieæ miêdzynarodow¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê: 

- system Czarny Trójk¹t � zintegrowana trój-
stronna polsko-niemiecko-czeska sieæ 40 auto-
matycznych stacji monitoringu powietrza, w tym
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej � 10 stacji +
laboratorium mobilne, 
- system EUROAIRNET, zorganizowana przez
Europejsk¹ Agencjê �rodowiska europejska sieæ
monitoringu jako�ci powietrza, do której z terenu
województwa dolno�l¹skiego nale¿¹ wybrane
stacje z sieci podstawowej � 6 stacji, 
§ sieæ krajow¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê: 

- sieæ podstawowa � merytoryczny nadzór nad
prac¹ sieci sprawuje Instytut Ochrony �rodowi-
ska w Warszawie � 9 stacji, 
- sieæ nadzoru ogólnego � system oparty na po-
miarach manualnych, wykonywanych przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ � 50 stacji, 
§ sieæ regionaln¹ monitoringu chemizmu opa-
dów atmosferycznych � obejmuje ona 32 stacje
na terenie Polski po³udniowo � zachodniej, w tym
w województwie dolno�l¹skim � 26 stacji, nadzór
nad sieci¹ ma Wroc³awski Oddzia³ Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej, 
§ sieæ wojewódzk¹, obejmuj¹c¹ stacjonarne stacje
pomiarowe i laboratoria mobilne nadzorowane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowi-
ska, jest ona rozszerzeniem sieci krajowej � 14 sta-
cji stacjonarnych + 2 laboratoria mobilne, 
§ sieci lokalne, prowadzone i finansowane przez
jednostki gospodarcze � 37 stacji. 

Sieci te wzajemnie siê uzupe³niaj¹, a o przynale¿-
no�ci do danego rodzaju sieci decyduj¹: poziom admi-
nistrowania i jej zasiêg terytorialny. Wszystkie dane
pomiarowe gromadzone s¹ w bazie Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu. 

W ewidencji WIO� we Wroc³awiu znajduje siê
117 stacji pomiarowych, które w 2000 r. mierzy³y imi-
sjê zanieczyszczeñ do powietrza. W tej liczbie jest 31

stacji wyposa¿onych w mierniki automatyczne. Dwie
stacje, zlokalizowane we Wroc³awiu i Legnicy, mierz¹
zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy (tzw.
stacje komunikacyjne). 

Na terenie województwa dolno�l¹skiego kilkana-
�cie stacji zlokalizowane jest na obszarach, dla któ-
rych obowi¹zuj¹, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Mini-
stra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Le�nictwa, zaostrzone warto�ci stê¿eñ dopuszczal-
nych. Liczba tych stacji kszta³tuje siê nastêpuj¹co: 
§ parki narodowe � 2 stacje, 
§ uzdrowiska � 18 stacji, 

Starania Polski o przyst¹pienie do Unii Europej-
skiej poci¹gaj¹ za sob¹ konieczno�æ dostosowania
przepisów prawa i wynikaj¹cych z nich dzia³añ
w dziedzinie ochrony atmosfery do odpowiednich ak-
tów prawnych Unii. Wymagania dotycz¹ce oceny i za-
rz¹dzania jako�ci¹ powietrza s¹ okre�lone w dyrekty-
wie ramowej 96/62/EC z 27 wrze�nia 1996 r. Jednym
z g³ównych celów okre�lonych w dyrektywie jest
wskazanie obszarów przekroczeñ warto�ci granicz-
nych, a tak¿e utrzymanie jako�ci otaczaj¹cego powie-
trza tam, gdzie jest ona dobra oraz jej poprawie w po-
zosta³ych przypadkach. Tworzy ona ramy do ustano-
wienia kryteriów jako�ci powietrza oraz do monitoro-
wania i prowadzenia oceny jako�ci powietrza. Nak³a-
da obowi¹zek tworzenia planów i programów napraw-
czych dla obszarów, na których jako�æ powietrza nie
odpowiada przyjêtym kryteriom. 

W odniesieniu do konkretnych substancji zanie-
czyszczaj¹cych szczegó³owe wymagania i kryteria
oceny okre�lone s¹ w dyrektywach pochodnych lub
ich projektach. 

W celu utworzenia systemu jako�ci powietrza
zgodnego z wymaganiami dyrektywy ramowej i dy-
rektyw pochodnych (tzw. system ocen bie¿¹cych),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we
Wroc³awiu przy wspó³udziale Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, w 2001 r. przyst¹pi³
do opracowania wstêpnej oceny jako�ci powietrza
w województwie. Jest ona pierwszym i niezbêdnym
etapem modernizacji i rozbudowy systemu ocen
jako�ci powietrza, zmierzaj¹cym do zapewnienia
porównywalno�ci ocen jako�ci otaczaj¹cego powie-
trza z ocenami dokonywanymi przez pañstwa cz³on-
kowskie.

1.2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU MONITORINGU POWIETRZA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNO�L¥SKIEGO

Znacznym problemem, szczególnie w du¿ych mia-
stach, jest równie¿ emisja ze �rodków transportu.
W du¿ych o�rodkach przemys³owych udzia³ zanie-
czyszczeñ komunikacyjnych jest porównywalny z za-
nieczyszczeniami pochodz¹cymi z emitorów przemy-
s³owych i energetycznych. Dotyczy to szczególnie ar-

terii przelotowych i du¿ych skrzy¿owañ. Szacuje siê,
¿e z transportu drogowego pochodzi ok. 45% emisji
tlenków azotu. Bior¹c pod uwagê tendencje zmian
emisji NOx zwraca uwagê rosn¹cy z roku na rok po-
ziom emisji ze �róde³ mobilnych, przy spadku emisji
tego zanieczyszczenia ze �róde³ stacjonarnych.
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Tabela I.1.1. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych jako�ci powietrza na terenie województwa dolno�l¹skiego



Rysunek I.1.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.
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1.3. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
DOLNO�L¥SKIEGO W 2000 ROKU

Przedstawione informacje o wielko�ciach stê¿eñ
zanieczyszczeñ mierzonych na terenie województwa
dolno�l¹skiego opracowano na podstawie wyników
uzyskanych z pomiarów prowadzonych w roku 2000
i w latach poprzednich. 

W tabelach dla poszczególnych zanieczyszczeñ
i punktów pomiarowych zestawiono warto�ci: 
§ stê¿eñ �redniorocznych, obliczonych jako warto-
�ci �rednich arytmetycznych ze stê¿eñ dobowych
(oznaczane jako Sa), 
§ percentyli 98, obliczonych ze stê¿eñ odniesio-
nych do 24 godzin, wystêpuj¹cych w 2000 r.
(percentyl 98: warto�æ stê¿enia 24-godzinnego,
której nie przekracza 98% wyników pomiarów
dobowych w rocznej serii pomiarowej, oznacza-
ny jako S98), 

§ percentyli 99,8, obliczonych dla pomiarów auto-
matycznych ze stê¿eñ odniesionych do 30 minut,
wystêpuj¹cych w 2000 r. (percentyl 99,8: warto�æ
stê¿enia 24-godzinnego, której nie przekracza
99,8% wyników pomiarów dobowych w rocznej
serii pomiarowej, oznaczany jako S99,8), 
§ trzech �redniodobowych stê¿eñ maksymalnych
wraz z datami ich wystêpowania w 2000 r. 
Zwrócono ponadto uwagê na zmiany stê¿eñ

zanieczyszczeñ w ci¹gu roku (�rednie sezonowe) oraz
tendencje zmian stê¿eñ �redniorocznych w latach
1990�2000. 

Ocenê jako�ci powietrza atmosferycznego prze-
prowadzono oddzielnie dla pomiarów wykonywanych
w sta³ych stacjach pomiarowych oraz wykonywanych
przez laboratoria mobilne.

Pomiary stê¿eñ dwutlenku siarki w powietrzu
prowadzone w 2000 r. na terenie województwa dolno-
�l¹skiego nie wykaza³y przekroczeñ dopuszczal-
nych warto�ci stê¿eñ �redniorocznych w ¿adnym
punkcie pomiarowym. �rednie roczne warto�ci
stê¿eñ SO2 (Sa) kszta³towa³y siê w granicach od
0,8 mg/m3 (Brzeg G³ogowski) do 33 mg/m3

(Wyszków). 
Najni¿szy poziom zanieczyszczenia powietrza

dwutlenkiem siarki zarejestrowano w pó³nocnej
i �rodkowej czê�ci województwa. Podwy¿szone
warto�ci stê¿eñ �redniorocznych wystêpowa³y
w powiatach: zgorzeleckim, �widnickim, wa³brzy-
skim, dzier¿oniowskim oraz w pó³nocnej czê�ci
powiatu k³odzkiego. 

W ¿adnym punkcie pomiarowym nie odnotowano
przekroczenia percentyla 98 dwutlenku siarki (S98)
obliczonego ze stê¿eñ �redniodobowych, jak równie¿
percentyla 99,8 (S99,8) obliczonego ze stê¿eñ 30-mi-
nutowych, wystêpuj¹cych w 2000 r. Ponad 98% uzy-
skanych dobowych warto�ci stê¿eñ nie przekracza³o

60% stê¿enia dopuszczalnego obowi¹zuj¹cego na
okre�lonym obszarze. 

Maksymalne stê¿enia dobowe zanotowano w po-
wiecie zgorzeleckim � w Zgorzelcu, Witce i Radomie-
rzycach. Najwy¿sze stê¿enia dwutlenku siarki wystê-
powa³y w miesi¹cach zimowych, zw³aszcza w stycz-
niu i grudniu, znacznie ni¿sze � w miesi¹cach letnich.
Najwiêksze ró¿nice pomiêdzy stê¿eniami w rozpatry-
wanych sezonach zanotowano w punktach pomiaro-
wych zlokalizowanych w miastach, m. in. w Wa³brzy-
chu (przy ul. Mickiewicza ponad 10-krotna ró¿nica
stê¿eñ pomiêdzy sezonami), w Legnicy, Kamiennej
Górze, Szczawnie Zdroju. 

Mniejsze ró¿nice pomiêdzy �rednimi stê¿eniami
w sezonach grzewczym i pozagrzewczym wystêpowa-
³y na terenach pozamiejskich. 

W 2000 r. stê¿enia �rednioroczne utrzymywa³y siê
na podobnym poziomie jak w 1999 r., stwierdzono za-
hamowanie wyra�nej tendencji spadkowej, jaka mia³a
miejsce w latach 1993-1998.

Dwutlenek siarki

1.3.1. Wyniki pomiarów sta³ych stacji pomiarowych 



Tabela I.1.2. Wyniki pomiarów stê¿eñ SO2 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]







Rysunek I.1.2. �rednioroczne stê¿enia SO2 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.



Wykres I.1.8. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ SO2 (wykres górny) oraz �rednie stê¿enia SO2 w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres
dolny) na terenie województwa dolno�l¹skiego 
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Wykres I.1.9. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych SO2 w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Pomiary stê¿eñ dwutlenku azotu w powietrzu na
terenie województwa dolno�l¹skiego prowadzone
w 2000 r. wykaza³y przekroczenia warto�ci dopusz-
czalnych stê¿eñ �redniorocznych NO2 w trzech
punktach pomiarowych: 
§ na obszarach miejskich:

- w Lubaniu przy ul. Rynek (48 mg/m3) � 120%
normy, 
§ na obszarach ochrony uzdrowiskowej: 

- w Jeleniej Górze przy ul. �ciegiennego
(29 mg/m3 � warto�æ niepewna, uzyskana z nie-
pe³nej serii pomiarowej) � 116% normy, 
- w L¹dku Zdroju przy ul. Wolno�ci (28 mg/m3 �
warto�æ niepewna, uzyskana z niepe³nej serii po-
miarowej) � 112% normy. 

Roczne warto�ci NO2 wykazuj¹ du¿e zró¿nicowa-
nie zwi¹zane z lokalizacj¹ stacji. Najwy¿sze stê¿enia
�rednioroczne wystêpowa³y w stacjach zlokalizowa-
nych w miastach (zwi¹zane jest to z ruchem komuni-
kacyjnym), w Lubaniu, Wa³brzychu, Zgorzelcu, Wro-
c³awiu, Jeleniej Górze. Znacznie ni¿sze stê¿enia noto-
wano na terenach pozamiejskich i wiejskich. 

Najni¿sze warto�ci �rednioroczne stwierdzono na
stacjach górskich. �rednioroczne warto�ci stê¿eñ NO2
kszta³towa³y siê w granicach od 3 mg/m3 (Czarna Gó-
ra) do 48 mg/m3 (Lubañ, Rynek). 

W jednym punkcie pomiarowym � w Jeleniej Gó-
rze przy ul. �ciegiennego, zanotowano przekroczenia
98 percentyla dwutlenku azotu obliczonego ze stê-
¿eñ �redniodobowych wystêpuj¹cych w 2000 r.
W ¿adnym punkcie pomiarowym nie wyst¹pi³y
przekroczenia percentyla 99,8, obliczonego ze stê-
¿eñ 30-minutowych NO2. 

W wiêkszo�ci stacji nieznacznie wy¿sze stê¿enia
dwutlenku azotu obserwowano w miesi¹cach zimo-
wych. Ró¿nice wiêksze ni¿ 50% pomiêdzy stê¿eniami
w sezonie grzewczym i pozagrzewczym wyst¹pi³y
w 10% punktów pomiarowych, w wiêkszo�ci na tere-
nach pozamiejskich. Wi¹¿e siê to ze znacznie wiêk-
szym udzia³em �róde³ mobilnych na obszarach miej-
skich. 

W latach 1990-1997 w wiêkszo�ci punktów po-
miarowych obserwowano spadek stê¿eñ �redniorocz-
nych NO2, jednak w ostatnich latach tendencji takiej
nie stwierdza siê. W wiêkszo�ci stanowisk pomiaro-
wych zarejestrowano utrzymuj¹ce siê na podobnym
poziomie stê¿enia �rednioroczne NO2, jedynie w nie-
których punktach notuje siê jednoznaczny wzrost
(np. w Dzier¿oniowie), czy te¿ spadek poziomu stê¿eñ
(np. w Legnicy przy ul. Mickiewicza).

Dwutlenek azotu



Tabela I.1.3. Wyniki pomiarów stê¿eñ NO2 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]







Rysunek I.1.3. �rednioroczne stê¿enia NO2 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.



Wykres I.1.10. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ NO2 (wykres górny) oraz �rednie stê¿enia NO2 w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres
dolny) na terenie województwa dolno�l¹skiego



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Wykres I.1.11. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych NO2 w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

W 2000 r. we wszystkich punktach pomiarowych
dopuszczalne stê¿enia �rednioroczne zosta³y do-
trzymane, zarówno dla pomiarów automatycznych,
jak i manualnych. 

�rednioroczne warto�ci stê¿eñ py³u zawieszonego
ogó³em otrzymane w wyniku pomiarów automatycz-
nych kszta³towa³y siê w granicach od 12 mg/m3 (Jele-
nia Góra � Zabobrze) do 71 mg/m3 (Wa³brzych ul. A.
Mickiewicza). 

W jednym punkcie pomiarowym � w Wa³brzychu
przy ul. Batorego (pomiar wagowy) � zanotowano
przekroczenie 98 percentyla py³u zawieszonego
ogó³em, obliczonego ze stê¿eñ �redniodobowych wy-
stêpuj¹cych w 2000 r.; warto�æ percentyla 98 wynosi-
³a 220 mg/m3 (147% normy). W pozosta³ych punktach
pomiarowych warto�ci dopuszczalne dotycz¹ce stê¿eñ
�redniodobowych oraz chwilowych zosta³y dotrzyma-
ne. 

Ponad 98% wyników stê¿eñ dobowych notowa-
nych w województwie (za wyj¹tkiem stacji wa³brzy-
skich i jednej we Wroc³awiu) by³o ni¿szych od 60%
normy. 

Ponad 60% stacji pomiarowych rejestrowa³o
wy¿sze stê¿enia py³u zawieszonego ogó³em w mie-

si¹cach grzewczych. Ró¿nice nie by³y jednak tak du-
¿e jak w roku poprzednim � �rednio ze wszystkich sta-
cji ró¿nica stê¿eñ pomiêdzy sezonami wynios³a ok.
10%. Na niektórych stanowiskach pomiarowych, m.
in. w Kozich Do³ach, Wa³brzychu przy ul. Batorego
i ul. A. Mickiewicza, G³ogówku oraz Jeleniej Górze �
Cieplicach � stê¿enia w sezonie grzewczym by³y wie-
lokrotnie wy¿sze ni¿ w sezonie pozagrzewczym. Naj-
wiêksze ró¿nice wystêpowa³y na obszarach z zabudo-
w¹ zwart¹, na których znaczn¹ czê�æ obiektów stano-
wi¹ budynki ogrzewane indywidualnie. Wy¿sze stê¿e-
nia py³u zawieszonego ogó³em w sezonie pozagrzew-
czym wystêpowa³y na osiedlach ogrzewanych przez
centralne kot³ownie, a tak¿e w pobli¿u parkingów lub
dróg o znacznym natê¿eniu ruchu. 

W porównaniu do roku 1990 w zdecydowanej
wiêkszo�ci punktów pomiarowych na terenie woje-
wództwa dolno�l¹skiego stê¿enia py³u zawieszonego
rejestrowane s¹ obecnie na znacznie ni¿szym pozio-
mie. W ostatnich latach zauwa¿a siê jednak zahamo-
wanie tendencji spadkowej stê¿eñ py³u zawieszonego
ogó³em, a nawet na niektórych stanowiskach wzrost
stê¿eñ �redniorocznych w odniesieniu do roku po-
przedniego.

Py³ zawieszony ogó³em



Tabela I.1.4. Wyniki pomiarów stê¿eñ py³u zawieszonego ogó³em na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]





Rysunek I.1.4. �rednioroczne stê¿enia py³u zawieszonego ogó³em na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.



Wykres I.1.12. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ py³u zawieszonego ogó³em (wykres górny) oraz �rednie stê¿enia py³u zawieszonego ogó³em w sezonie
grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa dolno�l¹skiego 



Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Wykres I.1.13. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych py³u zawieszonego ogó³em w wybranych punktach pomiarowych
zlokalizowanych na terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie metod pomia-
rowych stê¿eñ py³u PM10 � od pomiarów reflektome-
trycznych, poprzez wagowe do pomiarów automatycz-
nych � bezpo�rednie porównywanie wyników pomiarów
uzyskanych w ró¿nych punktach, za pomoc¹ ró¿nych
metodyk jest utrudnione. Dla pomiarów manualnych
znacznie wy¿sze stê¿enia notowano w przypadku pomia-
rów wagowych, ni¿sze natomiast w przypadku pomia-
rów reflektometrycznych. Wobec powy¿szego w tabeli,
przedstawiaj¹cej wyniki pomiarów py³u zawieszonego
PM10, obok ka¿dego punktu pomiarowego zaznaczono
zastosowan¹ metodê pomiarow¹. 

W 2000 r., na terenie województwa dolno�l¹skiego
przekroczenie �redniorocznej warto�ci normatywnej
py³u zawieszonego PM10 w powietrzu zanotowano
w jednym punkcie pomiarowym � w Nowej Rudzie
(52 mg/m3 � 104% normy � warto�æ niepewna obliczona
z niepe³nej serii pomiarowej), w pozosta³ych punktach
warto�æ dopuszczalna zosta³a dotrzymana. 

�rednioroczne warto�ci stê¿eñ py³u zawieszonego
PM10 kszta³towa³y siê w granicach od 5 mg/m3 (�widni-
ca, ul. Wa³brzyska) do 52 mg/m3 (Nowa Ruda, ul. Pi³sud-
skiego). Najwy¿sze stê¿enia �rednioroczne wystêpowa³y
w miastach (Nowa Ruda, Legnica, Wa³brzych). Ni¿szy
poziom zanieczyszczenia powietrza py³em zawieszonym
PM10 zarejestrowano w stacjach po³o¿onych na tere-
nach pozamiejskich. 

W 7 punktach pomiarowych zanotowano przekro-
czenie normatywnej warto�ci �redniodobowej (98
percentyla) py³u zawieszonego PM10 obliczonego ze
stê¿eñ �redniodobowych wystêpuj¹cych w 2000 r.: 

§w Jeleniej Górze przy ul. Wolno�ci � 157% normy, 
§w Legnicy przy ul. Mickiewicza � 114% normy, 
§w Boles³awcu przy Rynku � 124% normy, 
§w Nowej Rudzie przy ul. Pi³sudskiego � 122% nor-
my (warto�æ niepewna obliczona z niepe³nej serii po-
miarowej), 
§w Lubaniu przy Rynku � 109% normy, 
§w Le�nej przy Rynku � 156% normy, 
§w Lwówku �l¹skim przy ul. Partyzantów � 156%
normy. 
We wszystkich punktach pomiarowych zosta³y do-

trzymane warto�ci dopuszczalne dotycz¹ce stê¿eñ chwi-
lowych. 

W stacjach po³o¿onych w strefach miejskich znacz-
nie wy¿sze stê¿enia py³u zawieszonego PM10 obserwo-
wano w miesi¹cach zimowych, ni¿sze � w miesi¹cach
letnich. Najwiêksze ró¿nice pomiêdzy stê¿eniami w se-
zonie grzewczym i pozagrzewczym wystêpowa³y na sta-
nowiskach mierz¹cych imisjê py³u metod¹ reflektome-
tryczn¹. W tym przypadku g³ównym �ród³em pochodze-
nia py³u jest spalanie paliw w celach grzewczych. Wy¿-
sze stê¿enia w okresie letnim obserwowano na terenach
pozamiejskich oddalonych od lokalnych �róde³ energe-
tycznego spalania paliw. 

Podobnie jak w przypadku py³u zawieszonego ogó-
³em w ostatnich latach obserwuje siê zahamowanie ten-
dencji spadkowej stê¿eñ �redniorocznych, któr¹ obser-
wowano w pierwszej po³owie lat 90-tych. W przypadku
tej frakcji py³u sytuacja taka jest spowodowana zwiêk-
szonym udzia³em komunikacji w emisji py³u oraz �róde³
innych ni¿ spalanie paliw do celów grzewczych.

Py³ zawieszony PM10



Tabela I.1.5. Wyniki pomiarów stê¿eñ py³u zawieszonego PM10 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]







Rysunek I.1.5. �rednioroczne stê¿enia py³u zawieszonego PM10 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.



Wykres I.1.14. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ py³u zawieszonego PM10 (wykres górny) oraz �rednie stê¿enia py³u zawieszonego PM10 w sezonie
grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa dolno�l¹skiego 
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Wykres I.1.15. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych py³u zawieszonego PM10 w wybranych punktach pomiarowych
zlokalizowanych na terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Tabela I.1.6. Wyniki pomiarów stê¿eñ CO na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3] 

Pomiary stê¿eñ tlenku wêgla prowadzone w woje-
wództwie dolno�l¹skim nie wykaza³y przekroczeñ
warto�ci normatywnych w ¿adnym punkcie pomia-
rowym; dotyczy to zarówno stê¿eñ �redniorocz-
nych, �redniodobowych jak i chwilowych. 

Najwy¿sze warto�ci stê¿eñ wystêpowa³y na sta-
cjach zlokalizowanych we Wroc³awiu i w Legnicy
w pobli¿u dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu. 

Stê¿enia �rednioroczne kszta³towa³y siê od najni¿-
szego zanotowanego w Jeleniowie � 227 mg/m3

Tlenek wêgla



Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Wykres I.1.16. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ CO (wykres górny) oraz �rednie stê¿enia
CO w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.1.17. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych CO w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1996-2000

(11,4% normy) do najwy¿szego, w Legnicy przy al.
Rzeczypospolitej, które wynosi³o 617 mg/m3 (31%
normy). Wy¿szy poziom stê¿eñ zaobserwowano w se-
zonie grzewczym, a najwiêksze ró¿nice pomiêdzy stê-
¿eniami �rednimi dla miesiêcy letnich i zimowych
wystêpowa³y na obszarach miejskich. W stacjach po-
³o¿onych na terenach wiejskich z dala od �róde³ emi-
sji stê¿enia �rednioroczne tlenku wêgla pozosta³y na
podobnym poziomie jak w roku ubieg³ym. 

Ponad 98% stê¿eñ dobowych by³o ni¿szych od
35% stê¿enia dopuszczalnego obowi¹zuj¹cego na
okre�lonym obszarze. 

W porównaniu do roku ubieg³ego w 2000 r. zaob-
serwowano wzrost stê¿eñ �redniorocznych tlenku
wêgla w miastach. W stacjach po³o¿onych na tere-
nach wiejskich z dala od �róde³ emisji, stê¿enia �red-
nioroczne tlenku wêgla pozosta³y na podobnym po-
ziomie jak w roku ubieg³ym.
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Ozon
W 2000 r. na siedmiu stacjach pomiarowych

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego 8-go-
dzinnego stê¿enia ozonu. Na stacji pomiarowej
��nie¿ne Kot³y� w Karkonoskim Parku Narodowym
wyst¹pi³y równie¿ przekroczenia warto�ci normowa-
nych � percentyla 98 ze stê¿eñ 24-godzinnych
(136 µg/m3, norma 65 µg/m3) i percentyla 99,8 ze stê-
¿eñ 30-minutowych (175 µg/m3, norma 150 µg/m3).
Warto�ci percentyli nale¿y traktowaæ orientacyjnie
z uwagi na mniejsz¹ od wymaganych 75% populacjê
wyników (66%). 

Wiêkszo�æ stacji mierz¹cych ozon w wojewódz-
twie dolno�l¹skim, pracuj¹cych w miêdzynarodowym
systemie monitoringu powietrza �Czarny Trójk¹t�,
jest usytuowana w górach, co ma bezpo�redni wp³yw
na wysokie jego stê¿enia w okresie lata, przy du¿ym
natê¿eniu promieniowania s³onecznego i wy¿szych
temperaturach powietrza. Najwy¿sze �rednie roczne
stê¿enia ozonu zosta³y zarejestrowane na stacjach

usytuowanych w górach, z dala od �róde³ emisji prze-
mys³owej i pochodz¹cej z transportu drogowego,
a najni¿sze na stacji miejskiej we Wroc³awiu oraz naj-
ni¿ej po³o¿onej w sieci �Czarnego Trójk¹ta� � stacji
w Dzia³oszynie. 

Wiêkszo�æ przekroczeñ notowano w miesi¹cach
letnich, od kwietnia do wrze�nia. Obserwowano wte-
dy kilkudniowe cykle przekroczeñ warto�ci norma-
tywnych. 

Najwiêksza ilo�æ dni z przekroczeniami dopusz-
czalnej, 8-godzinnej normy dla ozonu wyst¹pi³a na
Czarnej Górze (49 dni), w Czerniawie (45 dni) i na
Sokolcu (39). Nieco mniej dni z przekroczeniami wy-
st¹pi³o na �nie¿nych Kot³ach i w Jeleniowie (po 33),
we Wroc³awiu (20) oraz w Dzia³oszynie (19). 

W wiêkszo�ci stacji pomiarowych w ostatnich
latach obserwuje siê tendencjê wzrostow¹ stê¿eñ
�redniorocznych � zw³aszcza na terenach pozamiej-
skich.

Tabela I.1.7. Wyniki pomiarów stê¿eñ O3 na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]

Wykres I.1.18. Porównanie
stacji na podstawie
�redniorocznych stê¿eñ
ozonu (wykres górny) oraz
�rednie stê¿enia ozonu
w sezonie grzewczym i
pozagrzewczym 2000 r.
(wykres dolny) na terenie
województwa
dolno�l¹skiego
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Metale ciê¿kie

Pomiary o³owiu prowadzone w województwie
dolno�l¹skim nie wykaza³y przekroczeñ dopusz-
czalnej warto�ci �redniorocznej. W Paw³owicach
Ma³ych zanotowano natomiast ponadnormatywn¹
warto�æ �redniodobow¹ (percentyl 98). Najwy¿szy
poziom stê¿eñ �redniorocznych o³owiu notowano na
terenie powiatów: g³ogowskiego, legnickiego ziem-
skiego i w mie�cie Legnica. 

Najwy¿sze warto�ci �redniodobowe zanotowano
w Bia³ce � 3,31 mg/m3 (27 kwietnia) oraz w Paw³owi-
cach Ma³ych � 3,3 mg/m3 (2 listopada). 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników, za-
równo na terenach miejskich jak i pozamiejskich,
stwierdzono, ¿e na wiêkszo�ci stacji stê¿enia w sezo-
nie grzewczym by³y nieznacznie wy¿sze ni¿ w sezo-
nie pozagrzewczym lub utrzymywa³y siê na podob-
nym poziomie. 

Porównuj¹c wyniki pomiarów o³owiu z lat 1995-
2000 nie zanotowano wyra�nego zró¿nicowania wiel-
ko�ci stê¿eñ w poszczególnych latach, na niektórych
stacjach stê¿enia �rednioroczne wzros³y (np. Legnica
ul. Jaworzyñska), na innych zmala³y (np. Wa³brzych
ul. Batorego). W porównaniu jednak do roku 1990
notowane obecnie stê¿enia kszta³tuj¹ siê na znacznie
ni¿szym poziomie. 

Pomiary stê¿eñ kadmu na terenie województwa
dolno�l¹skiego nie wykaza³y przekroczeñ warto�ci
normatywnych zarówno �redniorocznych jak
i �redniodobowych (percentyl 98). Zarejestrowane
warto�ci stê¿eñ by³y znacznie ni¿sze od dopuszczal-
nych norm �redniorocznych i �redniodobowych na
wszystkich stanowiskach pomiarowych. Najwy¿sze
stê¿enia �rednioroczne i �redniodobowe rejestrowano
na terenie powiatu g³ogowskiego. Najwy¿szy poziom
zanieczyszczenia kadmem wystêpowa³ w Brzegu G³o-
gowskim, maksymalne stê¿enie �redniodobowe zano-
towane 21 stycznia wynosi³o tam 134,9 ng/m3. 

Bior¹c pod uwagê zmiany sezonowe poziomów
stê¿eñ analizowanego zanieczyszczenia, na wiêkszo-
�ci stanowisk pomiarowych stwierdzono wy¿sze stê-
¿enia w sezonie grzewczym ni¿ w pozagrzewczym.

Najwiêksze rozbie¿no�ci pomiêdzy warto�ciami
stê¿eñ w sezonach notowano w stacjach zlokalizowa-
nych na terenie powiatu g³ogowskiego (np. w Brzegu
G³ogowskim stê¿enie w sezonie letnim by³o ni¿sze
o ok. 96%). W pozosta³ych powiatach województwa
ró¿nice pomiêdzy okresami letnim i zimowym by³y
zdecydowanie mniejsze. 

Po znacznym spadku stê¿enia kadmu w latach
1990-1995 w wiêkszo�ci stacji pomiarowych w ostat-
nich latach obserwuje siê sta³y niski poziom stê¿eñ
�redniorocznych kadmu. 

Pomiary stê¿eñ miedzi nie wykaza³y przekro-
czeñ warto�ci dopuszczalnych zarówno �rednio-
rocznych jak i �redniodobowych w ¿adnym punkcie
pomiarowym. Najwy¿szy poziom stê¿eñ wystêpowa³
na terenie powiatu g³ogowskiego, legnickiego ziem-
skiego oraz w Legnicy. 

Na wiêkszo�ci stacji wy¿sze stê¿enia notowano
w sezonie grzewczym ni¿ pozagrzewczym. 

Podobnie jak w przypadku o³owiu i kadmu
w wiêkszo�ci stacji pomiarowych do roku 1995 noto-
wano znaczny spadek �redniorocznych stê¿eñ miedzi.
Po roku 1995 poziom stê¿eñ nie ulega³ wiêkszym od-
chyleniom. 

Pomiary stê¿eñ cynku nie wykaza³y przekroczeñ
norm stê¿eñ �redniorocznych i �redniodobowych.
Najwy¿sze warto�ci �rednioroczne zanotowano we
Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej, w Lubinie, w Jawo-
rze i w Legnicy. 

Maksymalne warto�ci stê¿eñ cynku wyst¹pi³y
w Jaworze w pa�dzierniku oraz we Wroc³awiu w lu-
tym. Na wiêkszo�ci stacji stwierdzono wy¿sze stê¿e-
nia w sezonie grzewczym, jedynie w Jaworze zanoto-
wano wy¿szy poziom stê¿eñ w sezonie pozagrzew-
czym. 

W latach 1990-1994 odnotowano znaczny spadek
stê¿eñ cynku w wiêkszo�ci punktów pomiarowych.
Natomiast w latach 1995-2000 nie obserwowano wy-
ra�nej tendencji zmian stê¿eñ � na niektórych stacjach
notuje siê nieznaczny wzrost, na innych spadek stê¿eñ
�redniorocznych cynku. 

Wykres I.1.19. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych ozonu w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1996-2000
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O wysokich warto�ciach stê¿eñ mierzonych meta-
li ciê¿kich: o³owiu kadmu, miedzi i cynku na terenie
powiatów g³ogowskiego i legnickiego decyduje g³ów-
nie pochodzenie tych zanieczyszczeñ � hutnictwo me-
tali nie¿elaznych, szczególnie rozwiniête w obrêbie

Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego.
Wysokie warto�ci stê¿eñ w tym rejonie spowodowane
s¹ emisj¹ zanieczyszczeñ ze �róde³ nale¿¹cych do
KGHM �Polska Mied�� S.A. 

Tabela I.1.8. Wyniki pomiarów stê¿eñ metali ciê¿kich na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]
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Rysunek I.1.6. �rednioroczne stê¿enia o³owiu na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Rysunek I.1.7. �rednioroczne stê¿enia kadmu na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.
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Rysunek I.1.8. �rednioroczne stê¿enia miedzi na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Rysunek I.1.9. �rednioroczne stê¿enia cynku na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.
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Wykres I.1.20. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ o³owiu (wykres górny) oraz �rednie
stê¿enia o³owiu w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa
dolno�l¹skiego

Wykres I.1.21. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ kadmu (wykres górny) oraz �rednie
stê¿enia kadmu w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa
dolno�l¹skiego
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Wykres I.1.22. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ miedzi (wykres górny) oraz �rednie
stê¿enia miedzi w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa
dolno�l¹skiego

Wykres I.1.23. Porównanie stacji na podstawie �redniorocznych stê¿eñ cynku (wykres górny) oraz �rednie
stê¿enia cynku w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie województwa
dolno�l¹skiego
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Wykres I.1.24. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych o³owiu w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Wykres I.1.25. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych kadmu w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Wykres I.1.26. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych miedzi w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Wykres I.1.27. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych cynku w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000
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Substancje specyficzne

G³ównymi �ród³ami zanieczyszczeñ specyficz-
nych jest obecnie sektor komunlany, w tym przesta-
rza³e systemy grzewcze oparte na spalaniu wêgla
w paleniskach domowych, transport drogowy oraz
w niektórych przypadkach przemys³owe �ród³a
technologiczne. Zanieczyszczenia te maj¹ przede
wszystkim znaczenie lokalne, jednak spora liczba
emitorów o niewielkiej wysoko�ci powoduje, ¿e mog¹
one byæ bardzo uci¹¿liwe. Zanieczyszczenia groma-
dz¹ siê wokó³ miejsca powstawania, a s¹ to najczê-
�ciej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. 

Pomiary benzo-a-pirenu prowadzono we Wroc³a-
wiu oraz na terenach pozamiejskich. Wykaza³y one
przekroczenia �redniorocznej i �redniodobowej
warto�ci normatywnej we Wroc³awiu oraz
ponadnormatywn¹ warto�æ stê¿enia �redniorocznego
w Jeleniowie. 

We Wroc³awiu stê¿enie �rednioroczne wynosi³o
ok. 330% normy, w Jeleniowie � 110%. 

Najwy¿sze stê¿enia notowano w sezonie grzew-
czym, zw³aszcza w grudniu 2000 r. G³ówne �ród³o
emisji benzo-a-pirenu stanowi bowiem spalanie paliw
do celów grzewczych.

Pomiary fluoru na obszarach miejskich wykaza³y
przekroczenia normatywnej warto�ci �redniorocz-
nej w Legnicy przy ul. Mickiewicza (133% normy),
we Wroc³awiu przy ul. Sk³adowej (121% normy) oraz
w Lubinie przy ul. 1-go Maja (109% normy). 

Na ¿adnym stanowisku pomiarowym nie zanoto-
wano przekroczenia normy �redniodobowej (percen-
tyla 98). Najwy¿sze stê¿enia �redniodobowe wyst¹pi-
³y we Wroc³awiu i w Legnicy (5-8 mg/m3). Brak jest
wyra�nego zró¿nicowania poziomu stê¿eñ pomiêdzy

sezonami grzewczym i pozagrzewczym � na niektó-
rych stanowiskach stê¿enia by³y wy¿sze w sezonie
grzewczym (Lubin, Jawor), na niektórych zaobserwo-
wano tendencjê odwrotn¹ (Wroc³aw, G³ogów). 

W 2000 r. w porównaniu do lat poprzednich nie
zanotowano jednoznacznej tendencji zmian stê¿eñ
�redniorocznych dla wszystkich stacji pomiarowych.
Jedynie w przypadku stacji zlokalizowanych w Lu-
binie i Jaworze zaobserwowano wyra�n¹ tendencjê
spadkow¹ w ostatnim dziesiêcioleciu.

Tabela I.1.9. Wyniki pomiarów stê¿eñ benzo-a-pirenu na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [ng/m3]

Wykres I.1.28. Porównanie stacji na podstawie �red-
niorocznych stê¿eñ benzo-a-pirenu (wykres
górny) oraz �rednie stê¿enia benzo-a-pirenu
w sezonie grzewczym i pozagrzewczym 2000 r.
(wykres dolny) 
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Tabela I.1.10. Wyniki pomiarów stê¿eñ fluoru na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]

Wykres I.1.30. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych fluoru w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000

Wykres I.1.29. Porównanie stacji na podstawie
�redniorocznych stê¿eñ fluoru (wykres górny) oraz
�rednie stê¿enia fluoru w sezonie grzewczym i
pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie
województwa dolno�l¹skiego
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Pomiary stê¿eñ fenolu wykonywano na 5 stanowi-
skach pomiarowych zlokalizowanych w miastach. Na
wiêkszo�ci z nich stwierdzono przekroczenia norma-
tywnej warto�ci �redniorocznej: w Legnicy przy
ul. Mickiewicza (ok. 150% normy), w Lubinie przy
ul. 1-go Maja (170% normy), w G³ogowie przy
ul. Norwida (134% normy) oraz w Polkowicach przy
ul. D¹browskiego (163% normy). 

Nie stwierdzono przekroczeñ normy �redniodo-
bowej fenolu (percentyla 98). Najwy¿sze stê¿enia
�redniodobowe wyst¹pi³y w grudniu w Legnicy (12-
14 mg/m3). 

W porównaniu do lat ubieg³ych na niektórych
stacjach pomiarowych zauwa¿a siê spadek stê¿eñ
�redniorocznych.

Tabela I.1.11. Wyniki pomiarów stê¿eñ fenolu na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]

Wykres I.1.31. Porównanie stacji na podstawie
�redniorocznych stê¿eñ fenolu (wykres górny) oraz
�rednie stê¿enia fenolu w sezonie grzewczym i
pozagrzewczym 2000 r. (wykres dolny) na terenie
województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.1.32. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych fenolu w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie województwa dolno�l¹skiego w latach 1990-2000
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W Wa³brzychu w trzech punktach pomiarowych
wykonywane by³y pomiary stê¿eñ sumy kwasu siar-
kowego i jonów siarczanowych. 

Stê¿enia �rednioroczne wystêpowa³y w zakresie
od 9 do 12 mg/m3. W porównaniu do lat poprzednich
stwierdza siê spadek stê¿eñ �redniorocznych tego za-
nieczyszczenia. 

W ci¹gu roku wystêpuje zró¿nicowanie sezonowe
poziomu stê¿eñ sumy kwasu siarkowego i jonów siar-
czanowych � wy¿sze warto�ci notuje siê w sezonie
grzewczym ni¿ pozagrzewczym. 

Pomiary siarkowodoru wykonywano w G³ogowie
przy ul. Sikorskiego oraz w 2 stacjach zlokalizowa-
nych na terenach wiejskich powiatu g³ogowskiego.
W ¿adnej z nich nie zanotowano ponadnormatyw-
nych warto�ci �redniorocznych, �redniodobowych
ani 30-minutowych (pomiary automatyczne). Naj-
wy¿szy poziom stê¿eñ notowano w G³ogowie, stê¿e-
nie �rednioroczne wyst¹pi³o tam na poziomie 40%
normy. W porównaniu do lat poprzednich w 2000 r.
zarejestrowano nieznaczny wzrost stê¿enia �rednio-
rocznego.

Tabela I.1.12. Wyniki pomiarów stê¿eñ sumy kwasu siarkowego i jonów siarczanowych na terenie województwa
dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]

Wykres I.1.33. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych sumy
kwasu siarkowego i jonów siarczanowych
w Wa³brzychu przy ul. Kosteckiego w latach
1990-2000

Wykres I.1.34. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych
siarkowodoru w G³ogowie przy ul Sikorskiego
w latach 1996-2000

Tabela I.1.13. Wyniki pomiarów stê¿eñ siarkowodoru na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]
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Pomiary stê¿eñ formaldehydu prowadzono na
dwóch stanowiskach: w Legnicy i w Jaworze. Nie
zanotowano przekroczeñ normy �redniorocznej
ani �redniodobowej.

Poziom stê¿eñ formaldehydu w Legnicy by³ trzy-
krotnie wy¿szy ni¿ w Jaworze. Stê¿enie �rednioroczne

w Legnicy osi¹gnê³o warto�æ 59% normy, podczas
gdy w Jaworze stê¿enie �rednioroczne nie przekracza-
³o 19% normy. 

Maksymalne stê¿enie �redniodobowe, które
wyst¹pi³o w Legnicy by³y znacznie ni¿sze od warto�ci
dopuszczalnej (12% normy).

Na obszarach, gdzie nie ma stacjonarnych punk-
tów pomiarowych oraz tam, gdzie istnieje zagro¿enie
podwy¿szonych stê¿eñ zanieczyszczeñ Wojewódzki
Inspektorat Ochrony �rodowiska wykonuje pomiary
za pomoc¹ laboratoriów mobilnych. Na terenie woje-
wództwa dolno�l¹skiego eksploatowane s¹ trzy stacje
mobilne. Ich zakres badawczy obejmuje: SO2, NOx
(NO, NO2), py³ zawieszony, CO, O3, wêglowodory
i parametry meteorologiczne. Ze wzglêdu na krótkie
okresy pomiarowe, wyniki tych badañ traktowane s¹
jako kontrola jako�ci powietrza i s³u¿¹ do oszacowa-
nia poziomów stê¿eñ zanieczyszczeñ w danym punk-
cie pomiarowym. Uzyskane warto�ci stê¿eñ porówny-
wane s¹ z odpowiednimi normami dla stê¿eñ krótko-
okresowych � 30-minutowych oraz 24-godzinnych, na
ich podstawie nie wylicza siê stê¿eñ �redniorocznych. 

W 2000 r. pomiary prowadzone by³y w dwutygo-
dniowych seriach pomiarowych w sezonach: grzew-
czym i pozagrzewczym, w punktach zlokalizowa-
nych: 
§ w miastach � na terenach osiedli mieszkanio-
wych: Wroc³aw, Wa³brzych, Jelenia Góra, �widni-
ca, Zgorzelec, O³awa, Lwówek �l¹ski, Boles³a-
wiec, Kamienna Góra, Miêkinia, ¯arów, �wiebo-
dzice, Lubawka, Piechowice, Le�na, Pieñsk, Lu-
bañ, Nowogrodziec. W rejonie lokalizacji wiêk-

szo�ci punktów pomiarowych brak by³o przemy-
s³owych �róde³ emisji, czêsto jednak znajdowa³y
siê one pod wp³ywem emisji �niskiej� z palenisk
indywidualnych (dotyczy to g³ównie mniejszych
miejscowo�ci) lub emisji nap³ywowych spoza tere-
nu miasta (du¿e osiedla mieszkaniowe we Wroc³a-
wiu); 
§ w miastach � w punktach zlokalizowanych w po-
bli¿u dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu: Wroc³aw,
Wa³brzych, Jelenia Góra. Punkty te mia³y charak-
ter stacji komunikacyjnych; 
§ na terenach uzdrowiskowych: Jelenia Góra �
Cieplice, Szczawno Zdrój, Duszniki Zdrój. Punkty
zlokalizowane by³y g³ównie w kotlinach górskich,
nara¿onych na kumulacjê zanieczyszczeñ w po-
wietrzu zwi¹zan¹ z czêsto wystêpuj¹cymi inwer-
sjami temperatury oraz znajduj¹ce siê pod wp³y-
wem �niskiej�emisji; 
§ na terenach miejskich nara¿onych na wp³yw za-
nieczyszczeñ pochodz¹cych z przemys³u � Wro-
c³aw, O³awa, Wa³brzych, �wiebodzice; 
§ na terenach wodono�nych Wroc³awia � powiat
wroc³awski ziemski. Badania w tym punkcie po-
miarowym mia³y na celu kontrolê jako�ci powie-
trza na obszarze ujêæ wody pitnej dla Wroc³awia,
pomiar zanieczyszczeñ nap³ywowych z Wroc³awia

Tabela I.1.14. Wyniki pomiarów stê¿eñ formaldehydu na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. [mg/m3]

Wykres I.1.35. Zmiany stê¿eñ �redniorocznych
formaldehydu w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza
w latach 1998-2000

1.3.2. Wyniki pomiarów mobilnych stacji pomiarowych
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oraz ocenê wp³ywu Elektrociep³owni �Czech-
nica�, znajduj¹cej siê w odleg³o�ci ok. 4 km od
punktu pomiarowego; 
§ na terenie Parku Krajobrazowego �Dolina Bary-
czy�: powiat trzebnicki i milicki. Pomiary prowa-
dzono z dala od terenów zabudowanych oraz od
lokalnych �róde³ emisji zanieczyszczeñ do powie-
trza. Ze wzglêdu na przewa¿aj¹ce kierunki wia-
trów, na obszar parku mog¹ mieæ wp³yw g³ównie
zanieczyszczenia nap³ywowe z kierunku zachod-
niego (z sektora od SW do NW), z Legnicko-G³o-
gowskiego Okrêgu Miedziowego oraz europej-
skich okrêgów przemys³owych. 

Przeprowadzone pomiary wykaza³y jedynie poje-
dyncze przekroczenia norm zanieczyszczenia powie-
trza dla stê¿eñ �redniodobowych: 
§ py³u ogó³em � w Lwówku �l¹skim � 21, 23, 27
grudnia 2000 r.: 166-210 mg/m3, 
§ py³u PM10 � w Wa³brzychu przy ul. 1-go Maja �
17 listopada 2000 r., w Jeleniej Górze przy pl. Ra-
tuszowym � 20-23 grudnia 2000 r., 26-27 grudnia
2000 r., 
§ wêglowodorów niemetanowych � w �wiebodzi-
cach � 22 lutego 2000 r., 2437 mg/m3. 

Badania wykazywa³y przekroczenia normy dla stê¿eñ
8-godzinnych ozonu: 
§ w Wa³brzychu przy ul. 1-go Maja � 24, 25, 27
maja 2000 r.: 112-127 mg/m3, 1 lipca: 111 mg/m3, 
§ w Le�nej � 2, 5, 13 sierpnia: 115-136 mg/m3, 
§ w Lwówku �l¹skim � 23, 24 kwietnia: 121
mg/m3, 
§ w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej � 17 maja:
125 mg/m3, 
§ w Pieñsku � 19, 20 czerwca, 1 lipca: 120-138
mg/m3, 
§ w Mietkowie � 5-7 maja: 153-168 mg/m3, 
§ we Wroc³awiu na osiedlu Kar³owice � 27 maja,
3 i 5 czerwca: 145-159 mg/m3, 
§ w �widnicy � 17 maja 2000 r.: 137 mg/m3, 
§ w Lubaniu, 13-15 sierpnia 2000 r.: 119-160
mg/m3, 
§ w Boles³awcu, 21-24 lutego 2000 r.: 114-118
mg/m3, 
§ w Szczawnie Zdroju, 29 maja � 3 czerwca, 9-11
czerwca 2000 r.: 111-210 mg/m3, 
§ w Dusznikach Zdroju, 19-22 czerwca 2000 r.:
117-173 mg/m3. 
W wiêkszo�ci punktów pomiarowych, w których

badania wykonywane by³y zarówno w sezonie grzew-
czym jak i pozagrzewczym, stwierdzano wy¿sze stê-
¿enia dwutlenku siarki i zanieczyszczeñ py³owych
w sezonie grzewczym. Najwiêksze ró¿nice notowano
w punktach nara¿onych na oddzia³ywanie emisji
�niskiej�. �rednio ró¿nica w poziomach stê¿eñ pomiê-

dzy sezonami grzewczym i pozagrzewczym dla SO2
ok. 70%, dla py³u ok. 40%. W punktach o charakterze
komunikacyjnym, zw³aszcza na terenach pod³¹czo-
nych do sieci miejskiej, stê¿enia dwutlenku siarki nie
wykazywa³y tak znacz¹cych wahañ pomiêdzy sezona-
mi. 

Najwy¿sze stê¿enia dobowe SO2 wyst¹pi³y w se-
zonie grzewczym w Jeleniej Górze, Pieñsku, Lwówku
�l¹skim, �wiebodzicach, Wa³brzychu. Stê¿enia mak-
symalne dobowe wystêpowa³y w zakresie od 4 do
113 mg/m3 (do 75% normy). 

W przypadku dwutlenku azotu i tlenku wêgla nie
stwierdzono wyra�nych ró¿nic stê¿eñ pomiêdzy sezo-
nami. Wy¿sze stê¿enia w sezonie grzewczym obser-
wowano w punktach zlokalizowanych w mniejszych
miejscowo�ciach, na osiedlach ogrzewanych indywi-
dualnie, z dala od dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Odwrotna zale¿no�æ wyst¹pi³a w przypadku du¿ych
osiedli mieszkaniowych we Wroc³awiu lub miejsc
znajduj¹cych siê w strefie oddzia³ywania komunikacji
miejskiej. 

Najwy¿sze stê¿enie dobowe NO2 wyst¹pi³o we
Wroc³awiu 52 mg/m3 (ok. 35% normy). Podwy¿szone
warto�ci stê¿eñ notowano równie¿ w Zgorzelcu, Jele-
niej Górze, Lwówku �l¹skim. 

Najwy¿sze stê¿enia dobowe tlenku wêgla wyst¹pi-
³y w �widnicy, Wa³brzychu, Lwówku �l¹skim, Jele-
niej Górze, Wroc³awiu oraz w Le�nej. Maksymalne
stê¿enie �redniodobowe, zanotowane w Jeleniej
Górze na pl. Ratuszowym, osi¹gnê³o warto�æ
2762 mg/m3 (ok. 55% normy). 

Badania wykonywane w województwie dolno�l¹-
skim przy pomocy laboratoriów mobilnych, mimo
krótkich serii pomiarowych, wykaza³y, ¿e zanieczysz-
czenia takie, jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek wêgla wystêpuj¹ w stê¿eniach du¿o ni¿szych
od dopuszczalnych. Problem natomiast stanowi zanie-
czyszczenie powietrza ozonem, którego przekroczenia
warto�ci 8-godzinnej wystêpuj¹ zw³aszcza w dniach
o silnym nas³onecznieniu i zwi¹zanym z tym silnym
natê¿eniu promieniowania s³onecznego. 

W �wietle wymagañ p³yn¹cych z dyrektyw Rady
Unii Europejskiej celowa jest zmiana dotychczasowe-
go systemu pomiarów stacjami mobilnymi. Z pocz¹t-
kiem roku 2001 wprowadzono pomiary obejmuj¹ce
10 tygodni równomiernie roz³o¿onych w ci¹gu roku,
co pozwoli na uzyskanie wymaganych dla pomiarów
wska�nikowych 14% czasu pomiarów w danym roku
i oszacowanie na ich podstawie stê¿eñ �redniorocz-
nych. Ka¿da stacja mobilna pracuj¹ca w tym systemie
bêdzie w stanie zapewniæ badania w czterech punk-
tach pomiarowych w roku.



Tabela I.1.15. Wyniki pomiarów imisji zanieczyszczeñ powietrza ze stacji mobilnych w 2000 r. [mg/m3]
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Rysunek I.1.10. Punkty pomiarowe laboratoriów mobilnych na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. 

1.3.3. Jako�æ powietrza w g³ównych miastach Dolnego �l¹ska

Wroc³aw
Najpowa¿niejszymi �ród³ami emisji zanieczysz-

czeñ do powietrza we Wroc³awiu s¹: przemys³ (g³ów-
nie maszynowy, metalowy, elektrotechniczny, elektro-
niczny, spo¿ywczy i chemiczny) oraz spalanie paliw.
Znaczny udzia³ w ogólnej emisji do powietrza ma tak-
¿e gospodarka komunalna oraz transport i komunika-
cja. Wysoka koncentracja przemys³u i �róde³ �niskiej�
emisji oraz zjawiska zwi¹zane z rosn¹cym natê¿eniem
ruchu komunikacyjnego wp³ywaj¹ niekorzystnie na
jako�æ powietrza w mie�cie. 

W 2000 r. badania czysto�ci powietrza prowadzo-
no w 11 punktach pomiarowych, g³ównie w centralnej
czê�ci Wroc³awia. Dodatkowych informacji dostar-
cza³a mobilna stacja pomiarowa, pracuj¹ca w cyklach
dwutygodniowych. 

Najwy¿sze stê¿enia �rednioroczne dwutlenku siar-
ki we Wroc³awiu nie przekracza³y 24,5% warto�ci do-
puszczalnej (Da) przy pl. Grunwaldzkim, dwutlenku

azotu � 74,0% Da przy ul. M³odych Techników, py³u
zawieszonego PM10 � 72,8% Da przy ul. Wierzbowej.
Zanieczyszczenie powietrza tlenkiem wêgla kszta³to-
wa³o siê na poziomie nie przekraczaj¹cym 29% war-
to�ci normatywnej (pl. Grunwaldzki). Wysoki poziom
zanieczyszczenia zarejestrowano natomiast w przy-
padku stê¿eñ �redniorocznych fluoru � od 93% warto-
�ci dopuszczalnej przy ul. Kromera do 121% Da przy
ul. Sk³adowej. Stwierdzono równie¿ znaczne przekro-
czenie warto�ci �redniorocznej dla benzo-a-pirenu
(340% Da przy ul. Wierzbowej), a szczególnie jego
wysokie stê¿enia w okresie grzewczym. 

Analizuj¹c tendencje zmian podstawowych zanie-
czyszczeñ powietrza w ostatnich latach we Wroc³awiu
szczególnie widoczny jest spadek �redniorocznych
stê¿eñ SO2 oraz py³u zawieszonego we wszystkich
analizowanych punktach pomiarowych. Jest to zwi¹-
zane z obni¿eniem emisji gazów i py³ów z obiektów
energetyki zawodowej, du¿ych zak³adów przemys³o-
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wych oraz modernizacj¹ lokalnych kot³owni i stoso-
waniem lepszych jako�ciowo paliw. Istotny wp³yw ma
równie¿ likwidacja �róde³ �niskiej� emisji poprzez
pod³¹czanie ma³ych kot³owni i palenisk domowych do
miejskiej sieci ciep³owniczej oraz generalnie mniejsze
zu¿ycie wêgla do celów grzewczych. 

Znacznie mniejszy spadek stê¿eñ, g³ównie
w punktach pomiarowych po³o¿onych przy ruchli-
wych ci¹gach komunikacyjnych w centrum miasta,
zarejestrowano w przypadku NO2, a tak¿e CO � zanie-
czyszczeñ pochodz¹cych w znacznym stopniu z trans-
portu samochodowego. 

Jelenia Góra
G³ównymi �ród³ami zanieczyszczenia powietrza

w Jeleniej Górze s¹ zak³ady przemys³u chemicznego,
lekkiego, maszynowego, spo¿ywczego, drzewnego
i farmaceutycznego, a tak¿e spalanie paliw, w tym
emisja �niska� oraz transport i komunikacja. 

W Jeleniej Górze stan zanieczyszczenia powietrza
badany jest na 4 manualnych stacjach pomiarowych.
Dodatkowo, stosownie do potrzeb i mo¿liwo�ci,
wykorzystywane s¹ ruchome stacje pomiarowe �Hori-
ba� i �Ducato�, eksploatowane okresowo w cyklach
dwutygodniowych.

W 2000 r. w Jeleniej Górze przy ul. �ciegiennego
stwierdzono ponadnormatywne stê¿enie �redniorocz-
ne (116% Da) oraz �redniodobowe � percentyl 98
(141% D98) dwutlenku azotu. Przekroczenie dopusz-
czalnej warto�ci �redniodobowej (percentyla 98) za-
notowano równie¿ dla py³u zawieszonego PM10
(157% D98) przy ul. Wolno�ci. Stê¿enia �rednioroczne
py³u zawieszonego nie przekracza³y 40% Da, nato-
miast stê¿enia �rednioroczne dwutlenku siarki � 37%
warto�ci dopuszczalnej. Nadal najwy¿szy poziom stê-
¿eñ rejestrowano w okresie zimowym, co wskazuje na
znaczny udzia³ spalania paliw do celów grzewczych
w zanieczyszczeniu powietrza w mie�cie. 

W latach dziewiêædziesi¹tych w Jeleniej Górze
mia³o miejsce znaczne zmniejszenie stopnia zanie-
czyszczenia powietrza, czego wyk³adnikiem jest po-
ziom �redniorocznych stê¿eñ podstawowych zanie-
czyszczeñ powietrza, szczególnie dwutlenku siarki
i py³u zawieszonego. 

Pomiary przeprowadzone w Jeleniej Górze przy
ul. Sudeckiej, bezpo�rednio w ruchliwym wê�le ko-
munikacyjnym, nie wykaza³y przekroczeñ dopusz-
czalnych norm ¿adnego z oznaczanych zanieczysz-
czeñ. Powietrze jest tu zanieczyszczone zarówno pro-
duktami spalania paliw energetycznych, jak i paliw
zu¿ywanych w ruchu drogowym. Stê¿enia zanie-
czyszczeñ komunikacyjnych utrzymywa³y siê na po-
ziomie zbli¿onym do stwierdzonego w latach minio-
nych. 

Przekroczenia dopuszczalnego stê¿enia py³u za-
wieszonego PM10 stwierdzono natomiast podczas po-
miarów przeprowadzonych w grudniu przy pl. Ratu-
szowym. Maksymalne �redniodobowe stê¿enie wyno-
si³o 105% warto�ci dopuszczalnej. 

Legnica
Najwiêkszym �ród³em emisji zanieczyszczeñ do

powietrza w Legnicy jest uruchomiona pod koniec
1953 r. Huta Miedzi �Legnica�. Innymi �ród³ami za-
nieczyszczeñ powietrza s¹ zak³ady produkcyjne, ko-
t³ownie komunalne, indywidualne paleniska domowe
oraz �rodki transportu. 

Najwy¿sze stê¿enia �rednioroczne dwutlenku siar-
ki (ok. 35% Da) oraz py³u zawieszonego PM10
(80,8% Da) notowano w stacjach pomiarowych zloka-
lizowanych na terenie starej zabudowy mieszkanio-
wej, gdzie dominuje ogrzewanie piecowe. W rejonie
tym zanotowano równie¿ przekroczenie normy �red-
niodobowej py³u zawieszonego PM10 (113,5% D98)
i znacznie wy¿sze stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza
w sezonie grzewczym. 

W stacji do pomiaru zanieczyszczeñ komunikacyj-
nych zlokalizowanej przy al. Rzeczypospolitej odno-
towano wy¿sze ni¿ na pozosta³ych stanowiskach stê-
¿enia �rednioroczne dwutlenku azotu (72,8% Da)
i tlenku wêgla (30,8% Da). 

Najwy¿sze stê¿enia �rednioroczne o³owiu (do 64%
warto�ci dopuszczalnej) i miedzi (do 33,3% Da),
a tak¿e sporadyczne przekroczenia norm �redniodobo-
wych metali ciê¿kich nadal notowano w stacjach po-
miarowych zlokalizowanych na obrze¿ach strefy
ochronnej Huty Miedzi �Legnica�. 

W ostatnim dziesiêcioleciu na wszystkich stacjach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta
obserwowano obni¿anie stê¿eñ �redniorocznych dwu-
tlenku siarki i py³u zawieszonego oraz w mniejszym
stopniu dwutlenku azotu i tlenku wêgla. W 2000 r.
w stosunku do roku 1999 w kilku punktach pomiaro-
wych w Legnicy zanotowano jednak nieznaczny
wzrost stê¿eñ �redniorocznych, szczególnie py³u za-
wieszonego PM10. 

Stê¿enia �rednioroczne metali (miedzi, o³owiu,
kadmu i cynku) od wielu lat utrzymuj¹ siê poni¿ej
warto�ci dopuszczalnej ulegaj¹c nieznacznym waha-
niom � w poszczególnych latach warto�ci stê¿eñ nie-
znacznie wzrastaj¹ lub ulegaj¹ obni¿eniu. 

Wa³brzych
Najwiêkszy udzia³ w bilansie emisji zanieczysz-

czeñ do powietrza w Wa³brzychu maj¹ zak³ady prze-
mys³owe m. in. z bran¿y koksowniczej, ceramicznej,
maszynowej i szklarskiej, a tak¿e zak³ady energetycz-
ne i � wci¹¿ uci¹¿liwa � �niska� emisja z sektora ko-
munalnego, indywidualnych palenisk domowych
i �rodków transportu. 

Najwy¿sze stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza re-
jestrowano w centralnej czê�ci Wa³brzycha. �rednio-
roczne stê¿enia dwutlenku siarki siêga³y 62,5% warto-
�ci dopuszczalnej (ul. Batorego), dwutlenku azotu �
90% Da (ul. Mickiewicza), py³u zawieszonego �
94,7% Da (ul. Mickiewicza). W jednym punkcie (przy
ul. Batorego) zanotowano przekroczenie �redniodobo-
wej warto�ci dopuszczalnej (percentyla 98) dla py³u
zawieszonego � 146,7% D98. 
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Rysunek I.1.12. Jako�æ powietrza w Jeleniej Górze w latach 1996-2000
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W najwiêkszych dzielnicach mieszkaniowych
Wa³brzycha (Podzamcze, Piaskowa Góra), oddalo-
nych od centrum i do�æ dobrze przewietrzanych, ja-
ko�æ powietrza jest znacznie lepsza. Warto�ci stê¿eñ
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w ci¹gu ca³ego ro-
ku notowano na niskim poziomie. Najwy¿sze �rednio-
roczne stê¿enia zanotowano: dla SO2 � 20,0% Da, dla
NO2 � 42,5% Da, dla py³u zawieszonego PM10 �
17,2% Da oraz dla py³u zawieszonego ogó³em �
52,0% Da. 

Bior¹c pod uwagê tendencje zmian zanieczyszcze-
nia powietrza w Wa³brzychu w wieloleciu wyra�ny

spadek stê¿eñ zanieczyszczeñ zaobserwowano w dru-
giej po³owie lat 80-tych, g³ównie na skutek ogranicze-
nia produkcji w najwiêkszych zak³adach przemys³o-
wych Wa³brzycha. W ostatnich latach nadal rejestro-
wano spadek stê¿eñ, g³ównie dwutlenku siarki. Poza
dalszym ograniczeniem emisji z zak³adów przemys³o-
wych, przyczyni³y siê do tego liczne inwestycje zwi¹-
zane z likwidacj¹ �róde³ �niskiej� emisji, a szczegól-
nie zamian¹ sposobu ogrzewania mieszkañ na gazowe
b¹d� olejowe w centralnej, s³abo przewietrzanej czê-
�ci Wa³brzycha. Nieco mniejsze ró¿nice stê¿eñ obser-
wowano dla py³u zawieszonego i dwutlenku azotu.



Rysunek I.1.13. Jako�æ powietrza w Legnicy w latach 1996-2000
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Rysunek I.1.14. Jako�æ powietrza w Wa³brzychu w latach 1996-2000
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1.3.4. Chemizm opadów atmosferycznych w województwie dolno�l¹skim

Wroc³awski Oddzia³ Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej prowadzi badania monitoringo-
we chemizmu opadów atmosferycznych na obszarze
Polski po³udniowo-zachodniej w ramach monitoringu
obejmuj¹cego tereny dorzecza �rodkowej Odry, w tym
województwa dolno�l¹skiego. 

Podstawowym celem tych badañ jest sta³a kontro-
la i ocena stanu zanieczyszczenia opadów atmosfe-
rycznych na tym obszarze, a w szczególno�ci okre�le-
nie stê¿eñ i ³adunków zanieczyszczeñ zawartych
w opadach z podaniem zmienno�ci ich powierzchnio-
wego obci¹¿enia oraz wp³ywu warunków meteorolo-
gicznych na ich wielko�æ. 

Na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.
badania prowadzono, tak jak w latach ubieg³ych, na
26 stacjach pomiarowo-kontrolnych. Na wszystkich
stacjach opady atmosferyczne zbierano w sposób ci¹-
g³y i analizowano w cyklach miesiêcznych. W mie-
siêcznych próbkach opadów oznaczono zwi¹zki kwa-
sotwórcze, biogenne i metale (w tym: siarczany,
azotyny, azotany, chlorki, azot i fosfor ogólny, sód,
potas, wapñ, magnez, mied�, cynk, o³ów, nikiel
i kadm): Kontrolowano te¿ odczyn (pH) i przewodnic-
two w³a�ciwe opadów oraz oznaczano such¹ pozosta-
³o�æ. Równolegle na ka¿dej stacji prowadzono pomia-
ry i obserwacje parametrów meteorologicznych
(wysoko�æ opadów, kierunki wiatru, temperatura
powietrza). 

Wyniki badañ monitoringowych chemizmu opa-
dów atmosferycznych 2000 r. wskazuj¹ na zmniejsza-
j¹ce siê ilo�ci deponowanych zanieczyszczeñ atmos-
ferycznych na obszar województwa dolno�l¹skiego,
nie mniej wprowadzone wielko�ci nadal kszta³tuj¹ siê
na wysokim poziomie. Zakresy stwierdzonych stê¿eñ
zanieczyszczeñ w opadach i wielko�ci ³adunków tych
zanieczyszczeñ zdeponowanych na poszczególne te-
reny województwa w latach 1997-2000 przedstawio-
no w tabelach i na rysunkach. 

W 2000 r. najwiêkszym stopniem zanieczyszcze-
nia charakteryzowa³y siê opady w �cinawie. Nato-
miast najni¿sze stê¿enia przewa¿nie wystêpowa³y
w opadach ze stacji po³o¿onych w Karkonoszach
(Przesieka, Jakuszyce, Karpacz). Najbardziej kwaso-
wym odczynem charakteryzowa³y siê opady na �nie¿-
ce. 

Sezonowo, w okresie ch³odnym roku w wiêkszo�ci
badanych opadów koncentracja siarczanów, chlorków,
azotynów i azotanów, sodu, potasu, wapnia, magnezu,
miedzi, o³owiu, kadmu i wolnych jonów wodorowych
by³a wy¿sza ni¿ w okresie ciep³ym. W okresie cie-
p³ym roku na wszystkich stacjach w opadach wystê-
powa³y wy¿sze stê¿enia azotu i fosforu ogólnego oraz,
w wiêkszo�ci stacji, cynku i suchej pozosta³o�ci. 

W porównaniu do 1999 r. opady charakteryzowa³y
siê ni¿szym stê¿eniem chlorków, azotu ogólnego,

sodu, wapnia, magnezu, miedzi, o³owiu, niklu, kad-
mu, suchej pozosta³o�ci i wolnych jonów wodoro-
wych. W wy¿szych stê¿eniach, wystêpowa³ tylko fos-
for ogólny i cynk. Stê¿enia siarczanów i potasu kszta³-
towa³y siê na podobnym poziomie w 1999 i 2000 r. 

£adunki deponowanych zanieczyszczeñ, zale¿ne
od stê¿enia zanieczyszczeñ w opadach i ilo�ci opa-
dów, by³y przewa¿nie wy¿sze na terenach, gdzie suma
opadów by³a wiêksza. 

W 2000 r. sumy opadów na poszczególnych sta-
cjach badawczych kszta³towa³y siê w granicach: mie-
siêcznie � od 6,0 mm (w kwietniu, w Rudnej) do
302,1 mm (w marcu w Jakuszycach); rocznie � od
495,4 mm (w Sobótce) do 1427,1 mm (w Jakuszy-
cach), �rednio 699,7 mm. 

Opady atmosferyczne w najwiêkszym stopniu ob-
ci¹¿y³y ³adunkami zanieczyszczeñ tereny reprezento-
wane przez stacje monitoringowe w Jakuszycach i na
�nie¿ce, a w najmniejszym w Sobótce i K³odzku. 

Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia terenów
województwa dolno�l¹skiego ³adunkami zanieczysz-
czeñ wnoszonymi wraz z opadami pokazuj¹ przedsta-
wione mapy rozk³adu przestrzennego poszczególnych
zanieczyszczeñ, jak równie¿ wskazuj¹ miejsca o naj-
wiêkszym zanieczyszczeniu. Wielko�ci rocznych ³a-
dunków badanych zanieczyszczeñ wprowadzanych na
obszar województwa w 2000 r. przedstawiono w za³¹-
czonej tabeli. Jak mo¿na stwierdziæ, wprowadzane za-
nieczyszczenia malej¹ zgodnie z szeregiem: 

SO4
-2 > Nog. >Cl > Ca > N (NO2

-+NO3
-) > Na > K >

> Mg >Pog. > Zn > Cu > Pb > H+ > Ni > Cd. 

£adunki wiêkszo�ci badanych zanieczyszczeñ
wprowadzane z opadami w 2000 r. w porównaniu do
roku 1999 uleg³y znacznemu zmniejszeniu. Roczny
³adunek miedzi zmniejszy³ siê o 22,1%, ³adunek o³o-
wiu o 12,1%, niklu o 32,3%, kadmu o 20,0%, wapnia
o 20,1%, potasu o 8,6%, magnezu o 5,8% i suchej po-
zosta³o�ci o 15,1%. £adunki siarczanów, chlorków,
azotynów i azotanów, azotu ogólnego i sodu by³y na
takim samym poziomie, a ³adunki fosforu ogólnego,
cynku i wolnych jonów wodorowych by³y wiêksze,
odpowiednio o 29,9%, 33,6% i 15,5%. 

Depozycja zanieczyszczeñ by³a bardzo zró¿nico-
wana w zale¿no�ci od kierunków nap³ywu mas powie-
trza na dany obszar. Najwiêksze ³adunki zanieczysz-
czeñ opady atmosferyczne wprowadza³y w czasie na-
p³ywu mas powietrza z kierunku zachodniego � 36%
³adunku ca³kowitego, a najmniejsze w czasie cyrkula-
cji z sektora po³udniowego � 3% ³adunku ca³kowite-
go. W czasie cyrkulacji po³udniowo-zachodniej wno-
szone ³adunki stanowi³y �rednio 23% ³adunku ca³ko-
witego, w czasie cyrkulacji pó³nocno-zachodniej �
21%, cyrkulacji pó³nocnej � 7% i wschodniej � 4%.



Rysunek I.1.15. Rozmieszczenie stacji pomiarowo-kontrolnych monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych w województwie dolno�l¹skim w 2000 r. 
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Tabela I.1.17. Roczne ³adunki zanieczyszczeñ wniesione z opadem atmosferycznym w 2000 r. na teren
województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.1.36. Procentowy udzia³ wielko�ci ³adunków charakterystycznych zanieczyszczeñ wnoszonych przez
opady atmosferyczne na teren województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Tabela I.1.16. Wielko�ci stê¿eñ zanieczyszczeñ w próbkach miesiêcznych opadów atmosferycznych
z województwa dolno�l¹skiego w 2000 r. oraz wielko�ci miesiêczne wniesionych wraz z opadami ³adunków
zanieczyszczeñ
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Tabela I.1.18. Jednostkowe ³adunki zanieczyszczeñ (w kg/ha*rok) wniesione przez opady atmosferyczne
w latach 1997-2000 na obszar województwa dolno�l¹skiego

Wykres I.1.37. Roczne jednostkowe ³adunki zanieczyszczeñ wniesione w latach 1997-2000 na obszar
województwa dolno�l¹skiego 
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Rysunek I.1.16. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi siarczanów wnoszonymi
w 2000 r. przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne obci¹¿enie
wniesionymi ³adunkami siarczanów na obszary poszczególnych powiatów (kg SO2

-4/ha*rok)
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Rysunek I.1.17. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi azotynów i azotanów
wnoszonymi w 2000 r. przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne
obci¹¿enie wniesionymi ³adunkami azotynów i azotanów na obszary poszczególnych powiatów
(kg N/ha*rok)
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Rysunek I. 1.18. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi azotu ogólnego wnoszonymi
w 2000 r. przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne obci¹¿enie
wniesionymi ³adunkami azotu ogólnego na obszary poszczególnych powiatów (kg N/ha*rok)
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Rysunek I. 1.19. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi fosforu ogólnego wnoszonymi
w 2000 r. przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne obci¹¿enie
wniesionymi ³adunkami fosforu ogólnego na obszary poszczególnych powiatów (kg P/ha*rok)
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Rysunek I. 1.20. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi o³owiu wnoszonymi w 2000 r.
przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne obci¹¿enie wniesiony-
mi ³adunkami o³owiu na obszary poszczególnych powiatów (kg Pb/ha*rok)
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Rysunek I. 1.21. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi miedzi wnoszonymi w 2000 r.
przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne obci¹¿enie wniesiony-
mi ³adunkami miedzi na obszary poszczególnych powiatów (kg Cu/ha*rok)
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Rysunek I. 1.22. Zmienno�æ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami rocznymi jonów wodorowych wnoszonymi
w 2000 r. przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolno�l¹skiego i �rednie roczne obci¹¿enie
wniesionymi ³adunkami jonów wodorowych na obszary poszczególnych powiatów (kg H+/ha*rok)
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Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Tabela I. 1.19. £adunki zanieczyszczeñ w opadach atmosferycznych w polskiej czê�ci regionu �Czarny Trójk¹t�
w 2000 r.

1.3.5. Chemizm opadów atmosferycznych w polskiej czê�ci regionu �Czarny Trójk¹t�

W 2000 r. sk³ad chemiczny opadów atmosferycz-
nych by³ badany w 6 stacjach w polskiej czê�ci regio-
nu �Czarny Trójk¹t� � w Czerniawie, Dzia³oszynie, Je-
leniowie, Spalonej, Witkowie i we Wleniu (od maja
2000 r.). Opady pobierano za pomoc¹ automatycznych
kolektorów. Analizowane by³y tygodniowe próbki mo-
krych opadów. Zakres oznaczeñ obejmowa³: odczyn,
przewodnictwo elektrolityczne, siarczany, azot azota-
nowy, azot amonowy, chlorki, fluorki i metale: mied�,
chrom, cynk, mangan, kadm, kobalt, nikiel, o³ów, ¿ela-
zo, glin, wapñ, magnez, sód, potas. Na podstawie wy-
ników analiz zosta³y obliczone �rednie roczne stê¿enia
zanieczyszczeñ opadów i roczne wielko�ci ³adunków
wniesionych przez te opady do pod³o¿a. 

W 2000 r. sumy opadów na stacjach pomiarowych
polskiej czê�ci systemu monitoringu �Czarny Trójk¹t�
kszta³towa³y siê w granicach od 570,6 mm w Dzia³o-
szynie do 810,7 mm w Czerniawie. Rok 2000 charak-
teryzowa³ siê wy¿szymi opadami ni¿ poprzedni. Naj-
wy¿sze opady odnotowano w lipcu. 

Odczyn badanych opadów by³ kwa�ny � �rednia
roczna warto�æ wynosi³a od pH 4,5 w Czerniawie, Je-
leniowie i Spalonej do pH 4,6 w Dzia³oszynie
i w Witkowie. W stosunku do poprzedniego roku za-
notowano wzrost warto�ci odczynu opadów o ok.
0,3 pH. Zmiany te zosta³y spowodowane spadkiem
stê¿eñ siarczanów, a tak¿e wzrostem stê¿eñ kationów
(wapnia i sodu). 

Najwy¿sze �rednie roczne stê¿enie siarczanów
w opadach stwierdzono w Dzia³oszynie �
0,81 mg SO4

-2/l i Jeleniowie � 0,77 mg SO4
-2/l, a naj-

ni¿sze na pozosta³ych stacjach 0,66-0,64 mg SO4
-2/l.

W zwi¹zku ze zró¿nicowaniem wysoko�ci opadów,
najwiêkszy roczny ³adunek siarki wnios³y opady
w Czerniawie (535,0 mg SO4

-2/m2), najmniejszy
w Witkowie (423,3 mg SO4

-2/m2). 
Stê¿enia chlorków w opadach by³y ni¿sze na sta-

cjach po³o¿onych na terenach górskich � na Spalonej
(0,3 mg Cl�/l) i w Czerniawie (0,4 mg Cl�/l), a wy¿sze
na terenie po³o¿onym ni¿ej � na stacji w Jeleniowie (ok.
0,8 mg Cl�/l). W tym przypadku o rozk³adzie prze-
strzennym ³adunków decydowa³y stê¿enia, a nie roczna
suma wysoko�ci opadów, gdy¿ na stacjach o najwiêk-
szej ilo�ci opadów ³adunki by³y najmniejsze. Najwiêk-
szy roczny ³adunek chlorków zarejestrowano w Jele-
niowie (471,9 mg Cl�/m2). �rednie roczne stê¿enia azo-
tu azotanowego w opadach wynosi³y od 0,45 mg NO3

-

2/l w Witkowie do 0,59 mg NO3
-2/l w Dzia³oszynie, na-

tomiast ³adunki od 299,4 mg NO3
-2/m2 w Witkowie do

392,61 mg NO3
-2/m2 w Czerniawie (stacji o najwiêk-

szej rocznej sumie opadów 810,7 mm). �rednie roczne
stê¿enia azotu amonowego by³y bardzo zbli¿one na sta-
cjach Witków, Jeleniów i Czerniawa (ok.
0,5 mg NH4

+/l), a na Spalonej i Dzia³oszynie ok.
0,6 mg NH4

+/l. Najwiêkszy ³adunek azotu odnotowano
w Czerniawie, a najmniejszy w Witkowie. 
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�rednie roczne stê¿enia wapnia w opadach by³y
wy¿sze na terenach ni¿ej po³o¿onych (ok.
0,5 mgCa+2/l), a ni¿sze na stacjach po³o¿onych w gó-
rach (ok. 0,3 mgCa+2/l). Podobnie uk³ada³y siê relacje
�rednich rocznych stê¿eñ sodu i magnezu, choæ ró¿ni-
ce by³y mniejsze. Sumaryczne ³adunki wapnia, pota-
su, sodu i magnezu w opadach wynosi³y: 
§ Ca: 213,4 mg/m2 w Spalonej � 324,7 mg/m2

w Dzia³oszynie, 
§ K: 77,7 mg/m2 w Witkowie � 110,3 mg/m2

w Czerniawie, 
§ Na: 129,7 mg/m2 w Spalonej � 245,0 mg/m2

w Jeleniowie, 
§Mg: 33,1 mg/m2 w Spalonej � 52,3 mg/m2

w Dzia³oszynie. 
Sumaryczne ³adunki kationów wniesione z opada-

mi do pod³o¿a na ogó³ w wiêkszym stopniu wynika³y
ze stê¿eñ, ni¿ sumy wysoko�ci opadów. Mniejsze ³a-
dunki obserwowano na stacjach zlokalizowanych

w górach, charakteryzuj¹cych siê najmniejszymi stê-
¿eniami, ale najwiêkszymi sumami rocznymi opadów.
Inaczej by³o w przypadku siarczanów i azotanów �
najwiêksze ³adunki dotar³y do pod³o¿a na stacjach po-
³o¿onych na terenach górskich, a tak¿e zlokalizowa-
nych na kierunku nap³ywu g³ównych mas powietrza
(Czerniawa, Dzia³oszyn, Jeleniów). 

Wszystkie badane pierwiastki �ladowe � Cu, Cr,
Cd, Ni, Mn, Co, Pb, Fe, Al i Zn wystêpowa³y w opa-
dach w wiêkszo�ci próbek w ilo�ciach poni¿ej progu
wykrywalno�ci stosowanej metody oznaczeñ. 
W stosunku do poprzedniego roku zaobserwowano: 
§ wzrost ilo�ci opadów, odczynu, ³adunku sodu, cyn-
ku, niklu, ¿elaza, kobaltu i chlorków oraz obni¿enie
³adunku o³owiu i potasu na wszystkich stacjach, 
§ obni¿enie rocznej depozycji siarki na wszystkich
stacjach, a wzrost w Jeleniowie, 
§ wzrost rocznej depozycji azotu na wszystkich
stacjach, a obni¿enie w Witkowie.

W ostatnich latach zakoñczono szereg inwestycji,
które w znacz¹cy sposób wp³ynê³y na poprawê stanu
powietrza w województwie dolno�l¹skim. W ogólnym
bilansie emisji szczególnie odczuwalne jest ograni-
czenie emisji przez najwiêksze zak³ady województwa
dolno�l¹skiego, zw³aszcza z sektora energetyki zawo-
dowej i przemys³owej. 

Do najwiêkszych zak³adów województwa nale¿¹:
Elektrownia �Turów� S.A., Zak³ady z Legnicko-G³o-
gowskiego Okrêgu Miedziowego, Zespó³ Elektrocie-
p³owni �Kogeneracja� S.A. Zak³ady te w latach 1990-
2000 podjê³y szereg dzia³añ w celu zmniejszenia zanie-
czyszczeñ py³owych i gazowych. 

Nie bez znaczenia w ograniczeniu emisji zanieczysz-
czeñ s¹ równie¿ dzia³ania proekologiczne w pozosta³ych
zak³adach województwa, jak równie¿ wszelkie dzia³ania
maj¹ce na celu zmniejszenie tzw. emisji niskiej pocho-
dz¹cej ze �róde³ bytowo-komunalnych, czy te¿ prowa-
dz¹ce do zmniejszenia uci¹¿liwo�ci komunikacji miej-
skiej. 

Poni¿ej przedstawiono podstawowe dzia³ania,
przeprowadzone w najwiêkszych zak³adach Dolnego
�l¹ska, których efektem jest ograniczenie emisji do
powietrza oraz przedsiêwziêcia proekologiczne w po-
zosta³ych �ród³ach maj¹ce wp³yw na poprawê jako�ci
powietrza w województwie. 

1.4.1. Elektrownia �Turów� S.A. 

Najwiêkszym �ród³em energetycznym kszta³tuj¹-
cym poziom emisji zanieczyszczeñ do powietrza
w województwie dolno�l¹skim jest Elektrownia
�Turów� S.A. w Bogatyni. Udzia³ Elektrowni w ogól-
nej emisji zanieczyszczeñ w regionie jeleniogórskim
pozostaje na poziomie oko³o 85% dla zanieczyszczeñ
py³owych i oko³o 90% dla zanieczyszczeñ gazowych.
Elektrownia �Turów� S.A. ze wzglêdu na wielko�ci
emisji zanieczyszczeñ i ich oddzia³ywanie na �rodowi-

sko, zosta³a uznana za szczególnie uci¹¿liw¹ dla �ro-
dowiska i umieszczona na og³oszonej w 1990 r. przez
MO�ZNiL li�cie osiemdziesiêciu najbardziej szkodli-
wych zak³adów kraju, tzw. �Li�cie 80�. W efekcie
modernizacji Zak³adu i realizacji inwestycji na rzecz
ochrony �rodowiska, w tym budowy urz¹dzeñ do
redukcji emisji zanieczyszczeñ, w dniu 16 listopada
2000 r. Elektrownia zosta³a skre�lona z tej listy. 

Znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ w la-
tach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³o w wyniku zrealizo-
wania nastêpuj¹cych wa¿niejszych przedsiêwziêæ: 
§ wy³¹czenia z eksploatacji trzech kot³ów py³o-
wych, wprowadzaj¹c w zamian wysokosprawne
kot³y fluidalne, 
§ wyposa¿enia trzech kot³ów py³owych w instala-
cje do odsiarczania spalin metod¹ wtryskow¹, 
§ wy³¹czenia z eksploatacji jednego kot³a � zosta-
nie on równie¿ zast¹piony kot³em fluidalnym, 
§ wyeliminowania problemu niezorganizowanej
emisji py³u podczas transportu popio³ów odkryty-
mi przeno�nikami na zwa³owisko zewnêtrzne oraz
samo zwa³owisko KWB �Turów�. Obecnie pro-
dukty spalania wêgla brunatnego oraz odsiarczania
spalin transportowane s¹ przeno�nikami obudowa-
nymi do rekultywowanego wyrobiska KWB
�Turów�. Istotnym jest, ¿e wyeliminowano sk³a-
dowanie popio³ów na zwa³owisku zewnêtrznym. 
Problem nadmiernej emisji zanieczyszczeñ zosta-

nie definitywnie rozwi¹zany po wy³¹czeniu z eksplo-
atacji wszystkich kot³ów o przestarza³ej technologii,
wyposa¿onych wy³¹cznie w urz¹dzenia odpylaj¹ce, co
nast¹pi w kwietniu 2003 r. Ca³kowita modernizacja
Elektrowni zostanie zakoñczona 31 maja 2005 r.

W wyniku inwestycji proekologicznych przepro-
wadzonych w Zak³adzie w latach 1990-2000 nast¹pi-
³o ograniczenie emisji: py³u ogó³em o 89,5%, SO2
o 73,1%, NO2 o 36,6% (w odniesieniu do 1991 r.).

1.4. INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA
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Zrealizowane w Elektrowni zadania inwestycyjne
znacznie zmniejszy³y ilo�ci emitowanych zanieczysz-
czeñ i wp³ynê³y na zmniejszenie wielko�ci ich stê¿eñ
w powietrzu. Pomiary wykonywane w sieci pomiaro-
wej Elektrowni �Turów� S.A. wykazuj¹ systematycz-
ny spadek stê¿eñ mierzonych zanieczyszczeñ, zw³asz-
cza widoczne jest to na przyk³adzie trendu zmian stê-
¿eñ �redniorocznych dwutlenku siarki. 

1.4.2. Zak³ady z Legnicko-G³ogowskiego
Okrêgu Miedziowego

Zak³ady kompleksu górniczo-hutniczego rud mie-
dzi Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego:
Huta Miedzi �G³ogów I� i Huta Miedzi �Legnica� ze
wzglêdu na wielko�æ emisji zanieczyszczeñ i ich od-
dzia³ywanie na �rodowisko, zosta³y uznane za szcze-
gólnie uci¹¿liwe dla �rodowiska i umieszczone na
og³oszonej w 1990 r. przez MO�ZNiL li�cie osiem-
dziesiêciu najbardziej szkodliwych zak³adów kraju
tzw. �Li�cie 80�. W dniu 29.11.2000 r. z listy tej zo-
sta³a zdjêta Huta Miedzi �Legnica� oraz warunkowo
Huta Miedzi �G³ogów I�. Na li�cie krajowej pozosta³
Zak³ad Hydrotechniczny w Rudnej � zbiornik odpa-
dów poflotacyjnych �¯elazny Most� ze wzglêdu na
wielko�ci emitowanych zanieczyszczeñ i oddzia³ywa-
nie na �rodowisko. 

W wyniku realizacji inwestycji na rzecz ochrony
�rodowiska, najwiêksze osi¹gniêcia  w zakresie ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza, maj¹
Huta Miedzi �Legnica� i Huta Miedzi �G³ogów�. 

W Hucie Miedzi �Legnica� zmniejszenie emisji
w latach 1995-2000 nast¹pi³o w wyniku zrealizowania
nastêpuj¹cych wa¿niejszych przedsiêwziêæ: 
§ oddania do eksploatacji instalacji �Solinox� do
bezodpadowej utylizacji dwutlenku siarki zawarte-
go w gazach poreakcyjnych z Fabryki Kwasu Siar-
kowego oraz w gazach spalinowych z kot³ów
Elektrociep³owni. W 1996 r. zosta³a osi¹gniêta pe³-
na sprawno�æ funkcjonowania instalacji, skutecz-
no�æ utylizacji dwutlenku siarki wynosi 98,9%-
99,7%. Zadanie finansowane by³o ze �rodków w³a-
snych. Otrzymano po¿yczkê z NFO�iGW oraz do-
tacjê z WFO�iGW w Legnicy (w tym kary umo-
rzone); 
§ oddania do eksploatacji w listopadzie 1995 r.
zmodernizowanych uk³adów odpylaj¹cych z su-
szarek koncentratu na Wydziale Przygotowania
Wsadu � w miejsce baterii cyklonów przeciwbie¿-
nych zainstalowano filtry pulsacyjne workowe
z przeno�nikami �limakowymi oraz stacjê odbioru
py³ów z filtrem pulsacyjnym; 

Tabela I.1.20. Wielko�ci emisji zanieczyszczeñ z Elektrowni �Turów� S.A. w latach 1990-2000 

Wykres I. 1.38. Stê¿enia �rednioroczne SO2 w wybranych stacjach pomiarowych Elektrowni �Turów� S.A.
w latach 1993-2000
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§ ca³kowitego wyeliminowania w 1995 r. gazu gar-
dzielowego do opalania suszarek koncentratu i za-
stosowanie gazu ziemnego; 
§ oddania we wrze�niu 1995 r. do eksploatacji in-
stalacji odpylaj¹cych z brykieciarek, wyposa¿o-
nych w system filtrów pulsacyjnych workowych; 
§ przekazania we wrze�niu 1995 r. do eksploatacji
instalacji odpylaj¹cej gazy ubogie w SO2 znad ka-
dzi, rynien spustowych pieców szybowych oraz
konwertorów i skierowania tych gazów w sierpniu
1996 r. do kot³ów Elektrociep³owni (jako dmuch),
a nastêpnie do utylizacji w instalacji �Solinox�; 
§ zmodernizowania i wyposa¿enia instalacji odci¹-
gowych z pieców szybowych w urz¹dzenia odpy-
laj¹ce w celu ograniczenia nadmiernej emisji za-
nieczyszczeñ z przestrzeni miêdzydzwonowych
ka¿dego pieca, a tak¿e ograniczenia emisji niezor-
ganizowanej na wêz³ach przesypowych za³adunku
pieców szybowych w 1998 r.; 
§ przeprowadzenia w 1999 r. hermetyzacji i wyko-
nania instalacji odpylania z obudów przeno�ników
ta�mowych, zasypów i zbiorników magazyno-
wych, w ramach dalszego ograniczenia emisji nie-
zorganizowanej z za³adunku pieców szybowych. 

Zrealizowane i oddane do eksploatacji inwestycje
przyczyni³y siê do systematycznego spadku emitowa-

nych zanieczyszczeñ. W odniesieniu do 1995 r.,
w 2000 r. emisja py³u ogó³em by³a mniejsza o 96,6%,
a emisja dwutlenku siarki � o 77%. 

Oddane do eksploatacji urz¹dzenia do ochrony po-
wietrza atmosferycznego przyczyni³y siê z jednej stro-
ny do ograniczenia wielko�ci emitowanych zanieczysz-
czeñ, a z drugiej do zmniejszania wielko�ci stê¿eñ za-
nieczyszczeñ w powietrzu. Potwierdzaj¹ to badania stê-
¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu prowadzone w latach
1995-2000 na kierunkach oddzia³ywania Huty. 

Najwiêkszy spadek warto�ci �redniorocznych
odnotowano dla stê¿eñ dwutlenku siarki. Zaob-
serwowano równie¿ systematyczny, lecz powolniejszy
spadek warto�ci �redniorocznych py³u zawieszonego
i tlenku wêgla. Stê¿enia �rednioroczne o³owiu i mie-
dzi utrzymywa³y siê poni¿ej norm, jednak na prze-
strzeni omawianych lat ulega³y wahaniom. 

W Hucie Miedzi �G³ogów I� nast¹pi³o zmniejszenie
wielko�ci emisji w wyniku zrealizowania inwestycji: 
§ modernizacji uk³adu wentylacji lokalnej Pieców
Szybowych w grudniu 1995 r. Wêz³y wentylacji
lokalnej ka¿dego z pieców szybowych rozdzielono
na tzw. wentylacjê �góry� pieca oraz wentylacjê
�do³u� pieca. Wentylacjê �góry� pieca wyposa¿o-
no w odci¹gi i odpylnie gazów (filtr tkaninowy ka-
setonowy) z przestrzeni miêdzydzwonowych

Tabela I.1.21. Emisja zanieczyszczeñ py³owych i gazowych z Huty Miedzi �Legnica� w latach 1995-2000

Wykres I.1.39. Emisja SO2 Huty Miedzi �Legnica� w porównaniu do jego stê¿eñ �redniorocznych w powietrzu
w latach 1995-2000 w Legnicy
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Tabela I.1.22. Emisja zanieczyszczeñ py³owych i gazowych z Huty Miedzi �G³ogów� w latach 1995-2000

Wykres I.1.40. Emisja py³u zawieszonego ogó³em Huty Miedzi �G³ogów I� w porównaniu do jego stê¿eñ �rednio-
rocznych w powietrzu w latach 1996-2000

gardzieli za³adowczych pieca szybowego. Wenty-
lacjê �do³u� pieca wyposa¿ono w filtry tkaninowe
workowe oraz w odci¹gi znad otworów spusto-
wych odstojników pieca szybowego, kadzi trans-
portowych, centralnego otworu spustowego.
Przedsiêwziêcie by³o finansowane ze �rodków
w³asnych, w tym po¿yczka z WFO�iGW w Legni-
cy (uwzglêdniaj¹ca umorzone kary); 
§ oddania w listopadzie 1997 r. do eksploatacji in-
stalacji odsiarczania spalin z kot³ów Elektrocie-
p³owni, spalaj¹cej gazy gardzielowe, o skuteczno-
�ci redukcji SO2 od 90% do 94,5% i skuteczno�ci
odpylania zapewniaj¹cej obni¿enie stê¿enia py³u
poni¿ej 20 mg/Nm3; 

§ zmodernizowania i wyposa¿enia roz³adowni
koncentratu w urz¹dzenia odpylaj¹ce o skuteczno-
�ci zapewniaj¹cej redukcjê py³ów do wielko�ci
projektowych � w marcu 1998 r.; 
§ modernizacji odci¹gów i uk³adów odpylania z li-
nii brykieciarek na Wydziale Przygotowania Wsa-
du. Linie brykietuj¹ce zosta³y ca³kowicie zabudo-
wane i wyposa¿one w odpylnie suche � filtry tka-
ninowe kasetowe o skuteczno�ci odpylania poni¿ej
2 mg/m3. Zlikwidowano emitory odprowadzaj¹ce
zanieczyszczenia z brykieciarek, kieruj¹c odpylo-
ne powietrze do ch³odzenia ich silników. Inwesty-
cje oddano do eksploatacji w 1998 r. 

Wykres I.1.41. Emisja o³owiu Huty Miedzi �G³ogów I" w porównaniu do jego stê¿eñ �redniorocznych
w powietrzu w latach 1995-2000 
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Wykres I.1.42. Stê¿enia �rednioroczne py³u zawieszonego ogó³em wokó³ zbiornika odpadów poflotacyjnych
�¯elazny Most" w latach 1995-2000 [µg/m3]

Zrealizowane i oddane do eksploatacji inwestycje
przyczyni³y siê do systematycznego zmniejszenia ilo-
�ci emitowanych zanieczyszczeñ. Od 1995 r. do
2000 r. emisja py³u ogó³em zmniejszy³a siê o 88,3%,
a emisja dwutlenku siarki o 76%. 

Wykonane i oddane do eksploatacji urz¹dzenia do
ochrony powietrza atmosferycznego nie tylko znacz-
nie zmniejszy³y wielko�ci emitowanych zanieczysz-
czeñ z Huty Miedzi �G³ogów I�, ale tak¿e wp³ynê³y na
zmniejszenie wielko�ci tych zanieczyszczeñ w powie-
trzu. Na przestrzeni lat 1996-2000 notuje siê systema-
tyczny spadek warto�ci �redniorocznych stê¿eñ dwu-
tlenku siarki. Stê¿enia �rednioroczne py³u zawieszo-
nego ogó³em i o³owiu w stacjach zlokalizowanych na
kierunkach oddzia³ywania Huty utrzymuj¹ siê poni¿ej
warto�ci dopuszczalnej, ale ulegaj¹ wahaniom w po-
szczególnych latach. Warto�ci �rednioroczne py³u za-
wieszonego ogó³em mimo wahañ, wykazuj¹ tendencjê
spadkow¹.

W Zak³adzie Hydrotechnicznym w Rudnej �
Zbiornik odpadów poflotacyjnych �¯elazny Most� na
bie¿¹co realizowany jest obowi¹zek dotycz¹cy stoso-
wania zabiegów stabilizuj¹cych pla¿e i zapory sk³ado-
wiska oraz kontynuowania prac nad doskonaleniem
metod ograniczenia pylenia. Wykonywane zabiegi
przyczyni³y siê do nieznacznego ograniczenia pylenia,
co potwierdzaj¹ pomiary stê¿eñ py³u zawieszonego
w stacjach pomiarowych zlokalizowanych wokó³
zbiornika. 

1.4.3. Zespó³ Elektrociep³owni
�Kogeneracja� S.A. 

Najwiêkszy udzia³ w bilansie emisji obszaru wro-
c³awskiego ma Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³aw-
skich �Kogeneracja� S.A. W sk³ad Zespo³u Elektro-
ciep³owni wchodz¹: Elektrociep³ownia �Wroc³aw�
zlokalizowana w centralnej czê�ci Wroc³awia oraz
Elektrociep³ownia �Czechnica� w Siechnicach po³o-
¿ona w pobli¿u terenów wodono�nych Wroc³awia. 

Realizowany od lat d³ugofalowy program dzia³añ
inwestycyjnych i organizacyjnych spowodowa³
znaczne ograniczenie uci¹¿liwo�ci zak³adu. Efekty
tych dzia³añ to � porównuj¹c 2000 r. do 1992 r: 
§ ograniczenie emisji py³u o 83,6%, 
§ redukcja emisji SO2 o 46,8% (w stos. do 1991 r.), 
§ ograniczenie emisji tlenków azotu o ok. 58%. 
Efekty te osi¹gniêto poprzez:
§ wymianê w latach 1992-1995 w EC �Czechnica�
elektrofiltrów na filtry tkaninowe o skuteczno�ci
odpylania powy¿ej 99,9%,
§ modernizacjê elektrofiltra kot³a wodnego
w EC �Wroc³aw�,
§ wyposa¿enie w palniki niskoemisyjne, ograni-
czaj¹ce emisjê tlenków azotu o ok. 40% wszyst-
kich kot³ów wodnych w EC �Czechnica� (1994-
1998) oraz trzech kot³ów w EC �Wroc³aw� (1995-
2000)
§ wybudowanie w latach 1990-1994 instalacji
odsiarczania spalin metod¹ pó³such¹ o sku-
teczno�ci redukcji SO2 ok. 60% w EC �Wroc³aw�;
instalacje wybudowane zosta³y za dwoma kot³ami
wodnymi szczytowymi;
Znaczny wp³yw na ograniczenie emisji zanie-

czyszczeñ do powietrza mia³o równie¿ stosowanie od
1992 r. wêgla o zawarto�ci popio³u poni¿ej 22%
i zawarto�ci siarki poni¿ej 0,8%.

Ze wzglêdu na lokalizacjê Elektrociep³owni
�Wroc³aw� w gêsto zabudowanej dzielnicy Wroc³a-
wia, w której na jako�æ powietrza ma du¿y wp³yw
emisja z indywidualnych palenisk domowych opala-
nych wêglem, ma³ych kot³owni oraz emisja z trans-
portu drogowego, nie ma stacji pomiarowej ukierun-
kowanej na pomiary zanieczyszczeñ w³a�nie z tego
zak³adu. Niemniej jednak od pocz¹tku lat 90-tych ob-
serwuje siê na terenie miasta sta³y spadek stê¿eñ dwu-
tlenku siarki i zanieczyszczeñ py³owych. 
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Tabela I.1.23. Wielko�ci emisji zanieczyszczeñ
z Zespo³u Elektrociep³owni �Kogeneracja" S.A.
w latach 1992 - 2000 

1.4.4. Pozosta³e inwestycje proekologiczne

Pomimo znacznych inwestycji w zak³adach o naj-
wiêkszej emisji zanieczyszczeñ poprawa stanu powie-
trza nie by³aby tak widoczna bez dzia³añ prowadzonych
przez pozosta³e zak³ady. W wiêkszo�ci z nich ograni-
czenie emisji osi¹gniêto poprzez modernizacjê istniej¹-
cych kot³owni wêglowych (np. zamianê kot³ów wêglo-
wych na olejowe lub gazowe), stosowanie lepszej jako-
�ci paliwa, wprowadzanie technologii mniej uci¹¿li-
wych dla �rodowiska, budowê urz¹dzeñ ograniczaj¹-
cych emisjê zanieczyszczeñ py³owo-gazowych. 

Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe inwestycje zre-
alizowane w latach 1999-2000. 

1. Modernizacje kot³owni, polegaj¹ce najczê-
�ciej na zast¹pieniu paliwa wêglowego gazem lub
olejem opa³owym, a tak¿e na wykorzystaniu ciep³a
odpadowego z procesów technologicznych. Inwe-
stycje tego typu przeprowadzono m. in. w zak³adach: 
§ �Hutmen� S.A. � w 1999 r. modernizacja syste-
mu grzewczego: budowa nowej kot³owni gazowo-
-olejowej oraz zainstalowanie czterech kot³ów ga-
zowych wytwarzaj¹cych ciep³o na potrzeby tech-
nologiczne. Urz¹dzenia te zast¹pi³y pracê dwóch
kot³ów parowych opalanych gazem; zosta³y roz-
mieszczone w pobli¿u urz¹dzeñ odbieraj¹cych cie-
p³o � rozwi¹zanie to likwiduje konieczno�æ prze-
sy³u pary i skroplin na znaczne odleg³o�ci i ma wy-
miar zarówno ekonomiczny jak i ekologiczny. No-
wa kot³ownia zasilana jest gazem ziemnym jako
paliwem podstawowym i olejem lekkim jako pali-
wem pomocniczym w okresie silnych mrozów lub
w razie problemów z gazem. Bêdzie czynna tylko
w sezonie grzewczym; 
§ �Adtranz Pafawag� Sp. z o.o. we Wroc³awiu �
w 1999 r. wy³¹czenie z eksploatacji kot³owni wê-
glowej i zast¹pienie jej kot³owni¹ gazow¹ oraz na-
grzewnicami i promiennikami gazowymi; 
§ Elektrociep³ownia �Victoria� S.A. w Wa³brzy-
chu � jeden z kot³ów zmodernizowano na gazowy; 
§ FWO �Camela� S.A. w Wa³brzychu � zast¹pie-
nie kot³ów wêglowych mniejszymi jednostkami
o wiêkszej sprawno�ci; 
§ �Ergis� S.A. oddzia³ w O³awie � wy³¹czenie
z eksploatacji kot³a wêglowego; 
§ Cukrownia �Ma³oszyn� w Malczycach �
w 1999 r. zlikwidowanie kot³ów wêglowych; 

§ �Natursaft � Prusice� Sp. z o.o. w Prusicach �
wy³¹czenie z eksploatacji kot³owni wêglowej.
W jej miejsce wybudowano now¹ kot³owniê olejo-
w¹; 
§ Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego �Tarczyñski� Sp.
z o.o. w Trzebnicy � uruchomienie, w 1999 r., ko-
t³owni olejowej technologiczno-grzewczej w miej-
sce kot³owni wêglowej; 
§ FAP �Pafal� S.A. w �widnicy � likwidacja starej
kot³owni wêglowej; 
§ Dolno�l¹skie Zak³ady Magnezytowe S.A.
w �widnicy � odzysk ciep³a z pieców tunelowych; 
§ �Siwela� w �widnicy � na terenie Zak³adu po-
wsta³y nowe jednostki, które zainwestowa³y
w ekologiczne kot³ownie, a �Lear Corporation�
Ltd. pokrywa praktycznie ca³e potrzeby cieplne
ciep³em odpadowym z pieców technologicznych; 
§ Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Wa³brzy-
chu, ZUG �Walmag� S. A. w Wa³brzychu, Nortech
w G³uszycy, Termet w �wiebodzicach, Dolmeb
w �widnicy, ZUG �Dezam� w Dzier¿oniowie,
ZPAS Przygórze, GPZSO �Jaro� w Jaroszowie,
�Syntetyka� w Szalejowie Dolnym, Wagony �wid-
nica w �widnicy, �Cees-Pol� s.c. w K³odzku. 

W 2000 r. zakoñczono nastêpuj¹ce inwestycje
zwi¹zane z modernizacj¹ kot³owni: 
§Wagony ��widnica� S.A. w �widnicy � dzia³ania
polega³y g³ównie na modernizacji uk³adu ogrzewa-
nia Zak³adu. Dotychczas wybudowano kot³owniê
gazow¹ w hali monta¿u cystern oraz kot³owniê ole-
jow¹ w hali nr 1, a jedn¹ z hal wyposa¿ono w sys-
tem ogrzewania promiennikowego � spowodowa³o
to zmniejszenie obci¹¿enia kot³owni wêglowej cen-
tralnej oraz zmniejszy³o straty przesy³owe; 
§ �Polar� S.A. we Wroc³awiu � pracê zak³adowej
kot³owni wêglowej przejê³a nowo wybudowana
kot³ownia gazowa; 
§ w Zak³adach Chemicznych �Wizów� S.A. k/Bo-
les³awca wy³¹czono z eksploatacji elektrociep³ow-
niê opalan¹ wêglem brunatnym uruchamiaj¹c no-
w¹ Elektrociep³owniê opalan¹ wysokometano-
wym gazem ziemnym; 
§ Zgorzeleckie Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. � modernizacja kot³a opalanego wê-
glem brunatnym w Ciep³owni Miejskiej w Zgo-
rzelcu; 



Tabela I.1.24. Nak³ady finansowe na modernizacjê kot³owni oraz osi¹gniête dziêki temu efekty ekologiczne w województwie dolno�l¹skim w 2000 r.
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§ Zak³ad Karny w Strzelinie � zast¹piono kot³ow-
niê wêglow¹ kot³owni¹ wyposa¿on¹ w kot³y z pal-
nikami olejowo-gazowymi; 
§ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w O³awie przy
ul. Baczyñskiego 1 � zast¹pienie kot³owni wêglo-
wej dwoma kot³owniami: olejow¹ (centraln¹)
i gazow¹ (technologiczn¹). 
W tabeli przedstawiono pe³n¹ informacjê o skali

zmiany no�ników energii wykorzystywanych zarówno
w kot³owniach technologicznych i grzewczych jedno-
stek organizacyjnych, jak i w indywidualnych paleni-
skach domowych (zw³aszcza w centrach miast przy
niekorzystnym po³o¿eniu emitorów, niekorzystnym
ukszta³towaniu terenu, a zw³aszcza lokalizacji na tere-
nach uzdrowiskowych) oraz dozbrajanie du¿ych
obiektów w systemy automatycznej regulacji. Tabela
ta uwzglêdnia osi¹gniête efekty ekologiczne dziêki in-
westycjom prowadzonym przy wspó³udziale Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska w 2000 r. 

Szereg inwestycji zosta³o rozpoczêtych w 2000 r.,
co przyniesie pozytywne skutki w nastêpnych latach.
Dla przyk³adu w samym regionie wa³brzyskim proces
modernizacji rozpoczêto w nastêpuj¹cych jednostkach: 
§ ZB �Dall� w G³uszycy (stara, bardzo nieekono-
miczna wêglowa kot³ownia zak³adowa), 
§ ciep³ownie osiedlowe w �wiebodzicach zast¹-
pione zostan¹ ciep³owni¹ gazow¹, 
§ nowa kot³ownia gazowa MZEC w �widnicy Sp.
z o.o. na osiedlu Zawiszów, która zast¹pi pracuj¹-
c¹ w sezonie letnim star¹ kot³owniê na Osiedlu
M³odych. 

2. Modernizacje i wprowadzenie technologii
o mniejszej energoch³onno�ci oraz technologii mniej
uci¹¿liwych dla �rodowiska: 
§ �Ergis� S.A. oddzia³ w O³awie � w 1999 r. ograni-
czono uci¹¿liwo�æ zak³adu zwi¹zan¹ z emisj¹ ftala-
nów przekraczaj¹c¹ warto�æ dopuszczaln¹ poprzez
wy³¹czenie z eksploatacji powlekarki tunelowej; 
§ Zak³ady Samochodowe �Jelcz� S.A., w Jelczu-
-Laskowicach � w 1999 r. ograniczono uci¹¿liwo�æ
galwanizerni dla �rodowiska poprzez wyelimino-
wanie z procesu technologicznego niklowania,
oksydowania i o³owiowania oraz ograniczenie
w ok. 40% kwa�nego chromowania, jak równie¿
zastosowaniem w procesach produkcyjnych farb
o mniejszej zawarto�ci lotnych zanieczyszczeñ; 
§ HSA �Barbara� w Polanicy Zdrój � zniszczony
podczas powodzi w 1997 r. zak³ad odbudowano
wyposa¿aj¹c w nowoczesne linie technologiczne; 
§ ZEM �Visteon� Duszniki Zdrój � wyeliminowa-
nie k¹pieli cyjankalicznych; 
§ ZPAS Przygórze � lakiernia mokra zast¹piona
proszkow¹; 
§ Porcelana Wa³brzych, ZPS �Krzysztof� w Wa³-
brzychu, ZPS �Karolina� w Jaworzynie �l¹skiej. 
W 2000 r. nowe technologie ograniczaj¹ce emisjê

zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego zosta³y
wprowadzone w zak³adach: 

§ ZK �Wa³brzych� � Koksowni �Victoria� w Wa³-
brzychu � w czerwcu 2000 r. oddano do eksploata-
cji odsiarczalniê gazu koksowniczego, co spowo-
duje zmniejszenie emisji SO2 ze spalania gazu
koksowniczego (g³ówny odbiorca EC �Victoria�
S.A.). Inwestycja finansowana ze �rodków w³a-
snych i NFO�; 
§ w Zak³adach Chemicznych �Wizów� S.A.
k/Boles³awca wprowadzono odfluorowanie gazów
produkcyjnych z wykorzystaniem wód technolo-
gicznych; 
§ Polski Koncern Naftowy �Orlen� S.A. � stacje
paliw w Jeleniej Górze � modernizacja polegaj¹ca
na zast¹pieniu urz¹dzeñ istniej¹cych nowoczesny-
mi i ograniczaj¹cymi emisjê zanieczyszczeñ do
�rodowiska; 
§ Spó³dzielnia Pracy �Zorka� w Jeleniej Górze �
zainstalowano such¹ kabinê lakiernicz¹ oczyszcza-
j¹c¹ mg³ê powstaj¹c¹ w procesie lakierowania
wyrobów; 
§ Spó³dzielnia Mechaniczno-Odlewnicza �Stop�
w Strzegomiu � zmodernizowano ¿eliwiaki po-
przez wzbogacenie powietrza podmuchowego tle-
nem. Efektem tego by³o zmniejszenie ilo�ci wsa-
dowego koksu, a przez to zmniejszenie emisji za-
nieczyszczeñ; finansowanie ze �rodków w³asnych.
(rozwi¹zanie to zastosowano tak¿e w Odlewni ¯e-
liwa �Pro-Cast� Sp. z o.o. w �widnicy); 
§ ZAP �Pafal� S.A. w �widnicy � poprzez budowê
nowoczesnej malarni proszkowej IDEAL-LINE,
która w wiêkszo�ci zast¹pi³a malarnie tradycyjne,
zmniejszono uci¹¿liwo�æ Zak³adu w zakresie emi-
sji zanieczyszczeñ organicznych; 
§ Kopalnia Surowców Skalnych ��wierki�
w �wierkach � oddano do eksploatacji nowy za-
k³ad przeróbczy, wyposa¿ony w urz¹dzenia ogra-
niczaj¹ce emisjê zanieczyszczeñ, który zast¹pi³
stary zak³ad nie posiadaj¹cy takich urz¹dzeñ; 
§ PPHU �Zimmet� Sp. z o.o. w £omnicy � zast¹-
piono otaczarniê eksploatowan¹ w G³êbocku
w Wytwórni Mas Bitumicznych na nowoczesny
zespó³ do otaczania kruszywa opalany lekkim ole-
jem opa³owym i wyposa¿ony w wysokosprawne
urz¹dzenia do odpylania spalin; 
§ Kopalnia �Nas³awice� � rozpoczêto dzia³ania
maj¹ce na celu ograniczenie niezorganizowanej
emisji py³u (budowa instalacji zraszaj¹cej, odpo-
wiednie uformowanie ha³dy odpadu frakcji 0-4
mm oraz nasadzenia ro�linno�ci). 

3. Wyposa¿enie �róde³ emisji w urz¹dzenia ogra-
niczaj¹ce emisjê zanieczyszczeñ py³owo-gazowych: 
§ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Wa³brzychu � zamontowano instalacjê oczysz-
czania spalin w ciep³owni C3; 
§ �Wagony �widnica� S.A. � zmodernizowano ma-
larniê i wyposa¿ono komory suszenia w dopalanie
katalityczne; 
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§ HSA �Violetta� S.A. w Stroniu �l¹skim � za-
montowano instalacjê odpylaj¹c¹ na wannach
szklarskich wraz z kot³ami odzysknicowymi; 
§ ZPB �Bielbaw� S.A. � wprowadzono odsiarcza-
nie spalin w elektrociep³owni przy wykorzystaniu
�cieków technologicznych; 
§ w Przedsiêbiorstwie �Prober� Sp. z o.o. w Jele-
niej Górze w³¹czono do eksploatacji instalacjê bio-
logicznego oczyszczania powietrza (biofiltr). Jest
to technologia bezodpadowa. 

W 2000 r. zakoñczono tego typu inwestycje w za-
k³adach: 
§ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Wa³brzychu � zmodernizowano ci¹g odprowa-
dzenia spalin ciep³owni C3, co pozwoli³o na kiero-
wanie spalin z dowolnego kot³a do emitora po-
przez instalacjê odsiarczania spalin; 
§ FAP �Zetkama� S.A. w K³odzku � zmodernizo-
wano system odprowadzenia gazów odlotowych
z malarni i suszarni i wyposa¿ono instalacjê
w urz¹dzenie do redukcji zanieczyszczeñ orga-
nicznych � biofiltra, o skuteczno�ci redukcji rzêdu
90%. Rozwi¹zanie to pozwoli³o na likwidacjê
uci¹¿liwo�ci zak³adu zlokalizowanego w centrum
K³odzka w zakresie zanieczyszczeñ organicznych
(rozpuszczalników); 
§ �Centrozap-Defka� Sp. z o.o. w Dzier¿oniowie �
zakoñczono trwaj¹c¹ kilka lat modernizacjê syste-
mów odprowadzenia gazów odlotowych i instala-
cji odpylaj¹cych ze �róde³ technologicznych od-
lewni, polegaj¹c¹ g³ównie na wyposa¿eniu wiêk-
szo�ci urz¹dzeñ w indywidualne wysokosprawne
odpylacze z recyrkulacj¹ powietrza. Zrealizowane
inwestycje pozwoli³y na ograniczenie emisji zanie-
czyszczeñ py³owych do poziomu nie powoduj¹ce-
go przekraczania dopuszczalnych norm; 
§ Zak³ady Optyczne Sp. z o.o. w Jeleniej Górze �
wyposa¿ono wannê elektrodow¹ do wytopu szk³a
w zespó³ filtrów workowych typu HOYA, co po-
zwoli na obni¿enie emisji py³ów o oko³o 90%. 

Od koñca lat 80-tych mo¿na zaobserwowaæ bardzo
istotne zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
powietrza na terenie województwa dolno�l¹skiego.
Przyczyn¹ takiego stanu, oprócz wielu inwestycji
ograniczaj¹cych emisjê do powietrza, jest równie¿ li-
kwidacja, b¹d� znaczne ograniczenie wielko�ci pro-
dukcji. Wiele zak³adów, od pocz¹tku procesu transfor-
macji ustrojowej, przechodzi³o powa¿ny kryzys.
W efekcie znaczna liczba emitentów uleg³a likwidacji,
b¹d� nast¹pi³o znaczne ograniczenie wielko�ci pro-
dukcji, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeñ do powietrza. 

Likwidacji uleg³y m. in. zak³ady: koksownia
�Victoria� ZK �Wa³brzych� w Wa³brzychu, ZPJ
�Nowar� S.A. w Nowej Rudzie, Kopalnia Barytu
�Boguszów� Sp. z o.o. w Boguszowie Gorcach, KWK
�Nowa Ruda� w Nowej Rudzie, �Diora� S.A.
w Dzier¿oniowie, Dolno�l¹ska Fabryka Mebli

w �wiebodzicach, ZPL �Walim� w Walimiu, Browa-
ry: Radków, Boguszów Gorce, �wiebodzice, Ziêbice,
Zak³ady Bawe³niane �Doltex� S.A. w Bogatyni, Za-
k³ady Przemys³u Odzie¿owego �Milana� w Legnicy,
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Owocowo-Warzywni-
czego w Legnicy, Zak³ady Miêsne w Legnicy, Browar
w Legnicy. 

Ograniczenie lub zakoñczenie produkcji mia³o
miejsce m.in. w nastêpuj¹cych zak³adach: 
§ w Zak³adach Koksowniczych �Wa³brzych� �
z eksploatacji zosta³a wy³¹czona Koksownia �Bo-
les³aw Chrobry�. Obiekt ten nale¿a³ do najbardziej
uci¹¿liwych w kraju (�Lista 80�), stosowane urz¹-
dzenia by³y mocno wyeksploatowane, a stosowane
technologie by³y uci¹¿liwe dla �rodowiska.
W zasiêgu oddzia³ywania emitorów koksowni
znajdowa³a siê �ródmiejska czê�æ Wa³brzycha, tak
wiêc jej likwidacja przyczyni siê do odczuwalnej
poprawy jako�ci powietrza w centrum miasta; 
§ w Elektrociep³owni �Victoria� S.A. (�Lista 80�)
� wielko�æ produkcji zosta³a obni¿ona ze wzglêdu
na trudn¹ sytuacjê Zak³adu i na brak zbytu na cie-
p³o. Zwi¹zane jest z tym postawienie Zak³adu
w stan likwidacji; 
§ w KWK �Nowa Ruda� � zakoñczenie wydoby-
cia wêgla i powi¹zane z tym zakoñczenie eksplo-
atacji suszarni wêgla; 
§ w Z. Ch. �Organika� w ¯arowie � zakoñczono
produkcjê b³êkitu ¿elazowego oraz konfekcjono-
wanie herbicydów, co wp³ynê³o na zmniejszenie
ilo�ci emitowanych zanieczyszczeñ py³owych; 
§ w Zak³adach Metalurgicznych �Przemków�
w Przemkowie, 
§ Z³otoryjskich Zak³adach Obuwia w Z³otoryi, 
§ Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Legnicy,
§ Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin w Le-
gnicy, 
§ Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Grêboci-
cach, 
§ Fabryce Wyrobów Emaliowanych �Fawem�
w Jaworze. 

W ostatnich latach podejmowanych jest szereg
dzia³añ maj¹cych na celu eliminacjê indywidualnych
palenisk domowych opalanych wêglem, modernizacjê
lub likwidacjê niewielkich ciep³owni osiedlowych,
czy te¿ kot³owni nale¿¹cych do szkó³, szpitali, przy-
chodni, zak³adów rzemie�lniczych i us³ugowych, któ-
re ze wzglêdu na niewielki zasiêg stanowi¹ znaczn¹
uci¹¿liwo�æ lokaln¹. Ich negatywny wp³yw na stan
powietrza jest widoczny zw³aszcza podczas czêsto
wystêpuj¹cego zjawiska inwersji temperatury, które
uniemo¿liwia ruch emitowanych przez lokalne ko-
t³ownie oraz paleniska domowe zanieczyszczeñ ku
górze, powoduj¹c ich kumulacjê w przyziemnej war-
stwie atmosfery, co w konsekwencji wydatnie pod-
wy¿sza poziom stê¿enia zanieczyszczeñ. 

W poszczególnych jednostkach instalowane s¹ np.
indywidualne systemy grzewcze na gaz, olej opa³owy
lub energiê elektryczn¹, coraz wiêcej osiedli pod³¹-
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czanych jest do miejskich sieci cieplnych lub buduje
siê ma³e wêz³y ciep³ownicze. 

We Wroc³awiu 32% ciep³a wytwarzaj¹ lokalne ko-
t³ownie wêglowo-koksowe oraz indywidualne paleni-
ska domowe (piece kaflowe, ogrzewania eta¿owe). 

W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji
maj¹cych na celu ograniczenie niskiej emisji. 

W 1998 r. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. we Wroc³awiu opracowa³o �Program li-
kwidacji niskiej emisji i optymalizacji systemu cie-
p³owniczego Wroc³awia�, w sk³ad którego wchodz¹
nastêpuj¹ce zadania: 
§ modernizacja sieci cieplnych, 
§ modernizacja wêz³ów cieplnych, 
§ wdro¿enie systemu monitoringu i sterowania
systemem ciep³owniczym, 
§ budowa wêz³ów cieplnych w miejsce likwidowa-
nych przestarza³ych kot³owni lokalnych, 
§ sanacja sieci magistralnych, 
§ rozbudowa systemu ciep³owniczego. 
Na dzieñ 31.12.2000 r. w ramach tego programu

MPEC Wroc³aw S.A. wykona³o: 
§ modernizacjê 83 km sieci ciep³owniczej, 
§ modernizacjê 1107 szt. wêz³ów cieplnych, 
§ system monitoringu i sterowania sieci¹ ciep³ow-
nicz¹, do którego w³¹czono 86 obiektów (ciep³ow-
nie, komory sieciowe, wêz³y pomiarowe du¿ych
odbiorców, wêz³y cieplne o szczególnym znacze-
niu), 
§ likwidacjê 44 kot³owni lokalnych o ³¹cznej mocy
22,96 MW poprzez w³¹czenie obiektów z nich za-
silanych do miejskiej sieci ciep³owniczej. 
W wyniku realizacji programu �Likwidacji niskiej

emisji i optymalizacji systemu ciep³owniczego Wro-
c³awia� w latach 1998-2000 osi¹gniêto nastêpuj¹c¹
redukcjê emisji zanieczyszczeñ: 
§ dwutlenku siarki o 1411,5 Mg/r, 
§ dwutlenku azotu o 272,7 Mg/r, 
§ tlenku wêgla o 414,7 Mg/r, 
§ py³u ogó³em o 636,7 Mg/r. 
W latach 1995-1999 z Gminnego Funduszu

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Wroc³a-
wia zosta³y dofinansowane modernizacje 103 kot³ow-
ni w szko³ach we Wroc³awiu, w których inwestycje
poleg³y na zamianie paliwa sta³ego na gazowe. 

W 2000 r. dzia³ania takie zrealizowano w czterech
wroc³awskich szko³ach i przedszkolu (zmiana paliwa
na gazowe), w 2 piekarniach (zmiana paliwa na gazo-
we lub brykiety drewniane) oraz w jednym zak³adzie
us³ugowym (ogrzewanie elektryczne), zlokalizowa-
nych w ró¿nych rejonach miasta (osiedla Kar³owice,
Brochów, Kowale, Klecina). Emisje zanieczyszczeñ
ze wszystkich powy¿szych �róde³ powodowa³y znacz-
n¹ uci¹¿liwo�æ lokaln¹. 

�Program likwidacji niskiej emisji w Legnicy�
realizowany przez Gminê Legnica zak³ada likwidacjê
kot³owni lokalnych i palenisk domowych. Obejmuje

on g³ównie �cis³e centrum miasta wraz z otaczaj¹cymi
j¹ dzielnicami: Tarninów, Zosinek, Kartuzy i osiedle
Adama Asnyka. W zale¿no�ci od warunków technicz-
nych i ekonomicznych obiekty objête programem
bêd¹ pod³¹czane do sieci gazowej, elektrycznej b¹d�
do sieci ciep³owniczej. W ramach programu do koñca
2000 r. zlikwidowano 12 kot³owni lokalnych o mocy
3,608 MW i sumarycznej emisji:
§ SO2: 50,352 Mg/rok
§ NO2: 3,934 Mg/rok
§ CO: 177,019 Mg/rok
§ CO2: 7867,502 Mg/rok
§ py³: 59,006 Mg/rok
§ sadza: 1,967 Mg/rok
§ benzo-a-piren: 0,055 Mg/rok
Dla zwiêkszenia efektu ekologicznego, jaki

zostanie uzyskany w wyniku likwidacji niskiej emisji
w Legnicy program bêdzie w przysz³o�ci rozszerzony
o prace termorenowacyjne, które przynios¹ poprawê
izolacyjno�ci cieplnej budynków, a tym samym osz-
czêdno�ci w zu¿yciu paliwa.

W kot³owniach lokalnych i zak³adowych prowa-
dzona jest tak¿e wymiana istniej¹cych kot³ów opala-
nych zwykle paliwem sta³ym na wysokosprawne ko-
t³y olejowe lub gazowe. 

Podobne inwestycje prowadzone s¹ na terenie in-
nych wiêkszych miast województwa. W Jeleniej Gó-
rze w szeregu ma³ych obiektów i zak³adów przepro-
wadzono zmiany oraz modernizacje technologiczne
maj¹ce na celu poprawienie parametrów i warunków
produkcji oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeñ do
atmosfery. W celu ograniczenia emisji z kot³owni lo-
kalnych rozbudowywane s¹ istniej¹ce sieci ciep³owni-
cze, co wi¹¿e siê z likwidacj¹ tych obiektów. 

W województwie dolno�l¹skim przeprowadzane
s¹ inwestycje polegaj¹ce na zmniejszenie uci¹¿liwo�ci
transportu drogowego, na przyk³ad: 
§ budowa obwodnic � prace maj¹ce na celu skie-
rownie ruchu drogowego poza miasta, zmniejsze-
nie uci¹¿liwo�ci komunikacyjnej w centrach miast
(Duszniki Zdrój, Wa³brzych, �widnica, Z¹bkowice
�l., Trzebnica, Syców, Legnica, G³ogów); 
§ we Wroc³awiu � prace przy budowie tras obwod-
nicowych � obwodnicy �ródmiejskiej i tzw. trasy
mieszczañskiej, do chwili obecnej gotowy jest ju¿
niemal ca³y po³udniowy fragment obwodnicy; 
§ w Jeleniej Górze prowadzone s¹ prace przy bu-
dowie trasy obwodnicowej, do koñca 2000 r. zre-
alizowano wiêkszo�æ tych prac; 
§ prowadzone s¹ prace nad wytyczaniem i zago-
spodarowaniem tras rowerowych w miastach; 
§ kontynuacja rozpoczêtej w latach poprzednich
wymiany lub modernizacji wyeksploatowanych
autobusów komunikacji miejskiej. Stare pojazdy
zastêpowane s¹ nowoczesnymi, przechodzi siê na
paliwo �ekologiczne�, przewa¿nie olej miejski
Standard 50.



Raport o stanie �rodowiska województwa dolno�l¹skiego w 2000 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu

Jako�æ powietrza w województwie dolno�l¹skim
kszta³towana jest przez ró¿norodne czynniki, pocz¹w-
szy od wielko�ci emisji zanieczyszczeñ, rozmieszcze-
nie o�rodków przemys³owych, warunki meteorolo-
giczne, a¿ po po³o¿enie geograficzne i ukszta³towanie
terenu. 

Analizuj¹c bilans emisji zanieczyszczeñ w latach
1990-2000 stwierdza siê zmniejszenie emisji py³ów
o ok. 87%, dwutlenku siarki o ok. 74%, tlenków azo-
tu o ok. 23%. Ograniczenie emisji do powietrza spo-
wodowane by³o przeprowadzeniem kosztownych in-
westycji proekologicznych w wielu zak³adach Dolne-
go �l¹ska, a przede wszystkim w najwiêkszych zak³a-
dach: Elektrowni �Turów� w Bogatyni, Hucie Miedzi
�Legnica�, Hucie Miedzi �G³ogów�, Zespole Elektro-
ciep³owni Wroc³awskich �Kogeneracja� S.A. 

Pomimo znacznej redukcji zanieczyszczeñ z sekto-
ra energetyki zawodowej, przemys³owej i innych �ró-
de³ przemys³owych coraz wiêkszego znaczenia nabie-
ra emisja z sektora komunalnego (niska emisja) oraz
ze �róde³ mobilnych. 

Na podstawie badañ monitoringowych jako�ci
powietrza stwierdzono: 
§ dobr¹ jako�æ powietrza na przewa¿aj¹cym ob-
szarze województwa dolno�l¹skiego, a w przypad-
ku zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki � jako�æ
bardzo dobr¹, 
§ brak przekroczeñ norm �redniorocznych dwu-
tlenku siarki, py³u zawieszonego ogó³em, tlenku
wêgla, metali ciê¿kich (o³owiu, kadmu, miedzi,
cynku) oraz siarkowodoru i formaldehydu, 
§ brak ponadnormatywnych warto�ci �redniodobo-
wych (percentyl 98) dla dwutlenku siarki, tlenku
wêgla, kadmu, miedzi, cynku, fluoru, fenolu, siar-
kowodoru, formaldehydu i substancji smo³owych, 
§ brak ponadnormatywnych warto�ci chwilowych
(percentyl 99,8) dla wszystkich zanieczyszczeñ
mierzonych w sta³ych stacjach pomiarowych, 
§ przekroczenia norm �redniorocznych na nielicz-
nych stanowiskach w województwie dolno�l¹skim
w przypadku nastêpuj¹cych zanieczyszczeñ: 

- dwutlenek azotu: w Lubaniu, w Jeleniej Górze,
w L¹dku Zdroju, 
- py³ zawieszony PM10: w Nowej Rudzie, 
- benzo-a-piren: we Wroc³awiu, w Jeleniowie, 
- fluor: we Wroc³awiu, w Legnicy, w Lubinie, 
- fenol: w Legnicy, w G³ogowie, w Lubinie,
w Polkowicach, 
§ przekroczenia �redniodobowych norm nastêpuj¹-
cych zanieczyszczeñ (percentyl 98): 

- dwutlenek azotu: w Jeleniej Górze, 
- py³ zawieszony ogó³em: w Wa³brzychu, 
- py³ zawieszony PM10: w Legnicy, w Jeleniej
Górze, w Boles³awcu, w Nowej Rudzie, w Luba-
niu, w Le�nej, w Lwówku �l¹skim, 
- o³ów: w Paw³owicach Ma³ych, 
- benzo-a-piren: we Wroc³awiu, 

§ ponadnormatywne 8-godzinne stê¿enia ozonu
w wiêkszo�ci punktów pomiarowych (stacja sta-
cjonarna i pomiary laboratorium mobilnego) g³ów-
nie w miesi¹cach letnich, od kwietnia do pa�dzier-
nika. 
§ pojedyncze przekroczenia norm zanieczyszcze-
nia powietrza obserwowane na podstawie krótko-
terminowych pomiarów z wykorzystaniem labora-
toriów mobilnych: 

- dwutlenku azotu: w miejscowo�ci Su³ów w po-
wiecie milickim, 
- py³u zawieszonego ogó³em: w Lwówku �l¹-
skim, 
- wêglowodorów niemetanowych: w �wiebodzi-
cach w powiecie �widnickim, 
§ wysoki poziom zanieczyszczenia substancjami
specyficznymi, przede wszystkim benzo-a-pir-
enem, fenolem i fluorem, mierzonymi na nielicz-
nych stacjach, 
§ zahamowanie w latach 1999-2000 znacznej ten-
dencji spadkowej stê¿eñ dwutlenku siarki obser-
wowanej w wieloleciu (1990-1999), 
§ spadek stê¿eñ �redniorocznych py³u zawieszone-
go ogó³em i PM10, fenolu, sumy kwasu siarkowe-
go i jonów siarczanowych, 
§ wzrost stê¿eñ �redniorocznych tlenku wêgla
i formaldehydu w porównaniu do roku ubieg³ego, 
§ brak znacz¹cych zmian stê¿eñ �redniorocznych
metali ciê¿kich (o³owiu, kadmu, miedzi, cynku)
w latach 1996-2000, po znacznym spadku obser-
wowanym w latach 1990-1995, 
§ du¿¹ zmienno�æ w ci¹gu roku stê¿eñ dwutlenku
siarki, py³u zawieszonego ogó³em oraz py³u mie-
rzonego metod¹ reflektometryczn¹ � wy¿sze stê¿e-
nia w miesi¹cach grzewczych na wiêkszo�ci stacji
(g³ównie na obszarach miejskich), 
§ niewielkie ró¿nice w stê¿eniach py³u zawieszo-
nego PM10 i dwutlenku azotu pomiêdzy sezona-
mi: letnim i zimowym, 
§ najbardziej zanieczyszczone obszary wojewódz-
twa to miasta: Wroc³aw, Wa³brzych, Legnica, oraz
powiaty: zgorzelecki, legnicki, g³ogowski, lubiñ-
ski, a tak¿e pó³nocna czê�æ powiatu k³odzkiego, 
§ znaczne zmniejszenie ³adunków wiêkszo�ci ba-
danych zanieczyszczeñ wprowadzanych na obszar
województwa dolno�l¹skiego z opadami atmosfe-
rycznymi w 2000 r. w porównaniu do roku 1999;
nie mniej wprowadzone wielko�ci nadal kszta³tuj¹
siê na wysokim poziomie, 
§ systematyczne zmniejszanie siê nap³ywu zanie-
czyszczeñ do Polski � najbardziej widoczne
w przypadku dwutlenku siarki, którego stê¿enie
�rednioroczne w 2000 r. w porównaniu do 1990 r.
by³o o ok. 80% ni¿sze. 

1.5. OGÓLNA OCENA JAKO�CI POWIETRZA 
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