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1. POWIETRZE

1.1. PODSTAWY PRAWNE – DOSTOSOWANIE DO UNII EUROPEJSKIEJ

CZÊŒÆ I. JAKOŒÆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŒRODOWISKA

Wytyczne polityki ekologicznej Unii Europejskiej
okreœlaj¹ cele ochrony zdrowia ludzi i ekosystemów
przed nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza.
Aby osi¹gn¹æ te cele konieczne jest stworzenie syste-
mu monitoruj¹cego jakoœæ powietrza, a nastêpnie po-
dejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu ochronê zdro-
wia ludzi i ekosystemów przed negatywnymi skutka-
mi wzrostu poziomu zanieczyszczenia. Funkcjonowa-
nie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ powietrza zale¿y od
sprawnoœci systemów oceny jakoœci powietrza. 

Wymagania Unii Europejskiej, dotycz¹ce oceny
i zarz¹dzania jakoœci¹ powietrza okreœlone w dyrekty-
wie ramowej 96/62/EC i dyrektywach „córkach”, zo-
sta³y przeniesione do polskiego systemu prawnego
poprzez ustawê – Prawo ochrony œrodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627). W czerw-
cu 2002 r. wesz³y w ¿ycie dwa rozporz¹dzenia wyko-
nawcze do tej ustawy: w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87, poz. 798) oraz
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych sub-
stancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektó-
rych substancji w powietrzu oraz marginesów toleran-
cji (Dz.U. Nr 87, poz. 796). Rozporz¹dzenia te s¹
w pe³ni zgodne z wymaganiami zawartymi w dyrekty-
wach: 1999/30/EC, 2000/69/EC, uwzglêdniaj¹ tak¿e
wymagania najnowszej dyrektywy „córki” 2002/3/EC
dotycz¹cej ozonu. 

Wed³ug zapisów ustawy, odpowiedzialnoœæ za oce-
nê jakoœci powietrza spoczywa na wojewodzie, który
jest organem administracji rz¹dowej szczebla regio-
nalnego. W jego imieniu zadanie to wykonuje woje-
wódzki inspektor ochrony œrodowiska, który z mocy
ustawy o Inspekcji Ochrony Œrodowiska z 1991 r. jest
odpowiedzialny za badania i oceny stanu œrodowiska
w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska. 

Zgodnie z nowymi przepisami, miasta o liczbie
mieszkañców przekraczaj¹cej 250 tys. zobowi¹zane
s¹ do przeprowadzania ocen jakoœci powietrza
w oparciu o sta³e, intensywne pomiary uzupe³nione
technikami modelowania. W przypadku pozosta³ych
stref (w tym terenów zamieszka³ych) techniki oceny
powinny zostaæ wybrane i wdro¿one w zale¿noœci od
liczby ludnoœci i poziomu zanieczyszczenia powie-
trza. 

System monitoringu jakoœci powietrza na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w ramach dostosowania
do wymagañ Unii Europejskiej oraz nowych przepi-
sów polskich wymaga znacznej modernizacji i reorga-
nizacji. W szczególnoœci konieczne jest wprowadze-
nie pomiarów wysokiej jakoœci (w stacjach automa-
tycznych) w aglomeracji wroc³awskiej oraz w stre-
fach, w których poziom substancji wystêpuje powy¿ej
górnego progu oszacowania, zgodnie z wynikami tzw.
wstêpnej oceny jakoœci powietrza, przeprowadzonej
na podstawie art. 88 Prawa ochrony œrodowiska. 

Po³udniowa i zachodnia czêœæ Polski, wraz z woje-
wództwem dolnoœl¹skim, z uwagi na stosunkowo du-
¿¹ gêstoœæ zaludnienia i wysoki poziom uprzemys³o-
wienia, a tak¿e istotny wp³yw zanieczyszczeñ trans-
granicznych, wyznaczona zosta³a do wykonania prac
modernizacyjnych w zakresie monitoringu jakoœci po-
wietrza w ramach projektu Phare 2001 PL0105.06
„Systemy oceny jakoœci powietrza – faza II”. 

Udzia³ województwa dolnoœl¹skiego w tym pro-
jekcie umo¿liwi realizacjê zadania poprzez
pozyskanie nowych automatycznych stacji monitorin-
gu jakoœci powietrza oraz modernizacjê stacji istniej¹-
cych, a tak¿e uzupe³nienie wyposa¿enia laboratoryj-
nego i informatycznego dla regionalnego laborato-
rium kalibracyjnego. 

Oceny i wynikaj¹ce z nich dzia³ania odnoszone
s¹ do jednostek terytorialnych nazywanych strefa-
mi, obejmuj¹cych obszar ca³ego kraju. Zgodnie
z ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska w Polsce strefê
stanowi: 

aglomeracja o liczbie mieszkañców powy¿ej 250
tysiêcy, 

obszar powiatu nie wchodz¹cy w sk³ad aglome-
racji. 

Oceny dokonuje siê z uwzglêdnieniem dwóch
grup kryteriów: 

ustanowionych ze wzglêdu na ochronê zdrowia
ludzi, 

ustanowionych ze wzglêdu na ochronê roœlin. 
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których

w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów okreœlono wartoœci do-
puszczalnych stê¿eñ w powietrzu. 

1.2. ZAKRES OCENY
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Lista zanieczyszczeñ uwzglêdnionych w ocenie
dokonywanej pod k¹tem spe³nienia kryteriów okreœlo-
nych w celu ochrony zdrowia obejmuje: 

benzen C6H6, 
dwutlenek azotu NO2, 
dwutlenek siarki SO2, 
o³ów Pb, 
tlenek wêgla CO, 
ozon O3, 
py³ zawieszony PM10. 

Do zanieczyszczeñ uwzglêdnionych w ocenie do-
konywanej pod k¹tem spe³nienia kryteriów okreœlo-
nych w celu ochrony roœlin zalicza siê: 

dwutlenek siarki SO2, 
tlenki azotu NOx, 
ozon O3. 

Podstawê oceny jakoœci powietrza stanowi do-
puszczalny poziom substancji w powietrzu (w niektó-
rych przypadkach Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowi-
ska w sprawie dopuszczalnych poziomów okreœla do-
zwolon¹ liczbê przekroczeñ okreœlonego poziomu). 

Wartoœci dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ
obowi¹zuj¹ce w Polsce okreœlono: 

ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi: dla ob-

szaru ca³ego kraju oraz, w przypadku niektórych
zanieczyszczeñ (benzenu, NO2, SO2, o³owiu
i CO), dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

ze wzglêdu na ochronê roœlin: dla obszaru ca³e-
go kraju oraz, w przypadku niektórych zanieczysz-
czeñ (SO2, NOx), dla obszarów parków narodo-
wych. 
W przypadku dzia³añ maj¹cych na celu ochronê

zdrowia, szczególnej uwadze poddano obszary za-
mieszka³e, zw³aszcza o du¿ej gêstoœci zaludnienia. 

W porównaniu z wartoœciami normatywnymi dla
danego zanieczyszczenia okreœlonymi dla terenu kra-
ju, w uzdrowiskach obowi¹zuj¹ ni¿sze poziomy do-
puszczalne, bez dopuszczalnych przekroczeñ po-
ziomów kryterialnych. 

W odniesieniu do pozosta³ych zanieczyszczeñ, dla
których istniej¹ wartoœci dopuszczalnych poziomów
okreœlonych w celu ochrony zdrowia (ozonu i py³u za-
wieszonego), na terenie uzdrowisk obowi¹zuj¹ kryte-
ria okreœlone dla terenu kraju, podane w tabeli I.1.1.: 

w przypadku ozonu – z dopuszczalnymi przekro-
czeniami wartoœci dopuszczalnych stê¿eñ, 

w przypadku py³u – z dopuszczalnymi przekro-
czeniami.

Tabela I.1.1. Wartoœci kryterialne do oceny jakoœci powietrza dla terenu kraju – ochrona zdrowia (rok 2003)

Tabela I.1.2. Wartoœci kryterialne do oceny jakoœci powietrza – ochrona zdrowia na obszarach ochrony
uzdrowiskowej (rok 2003)
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Kryteria oceny ustanowione w celu ochrony roœlin,
odniesione do terenu kraju, przyjmowano do oceny na
obszarach niezabudowanych: 

znajduj¹cych siê w odleg³oœci ponad 20 km od
aglomeracji, ponad 5 km od innych miast, 

poza obszarem bezpoœredniego oddzia³ywania
autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajo-
wych, 

ponad 5 km od przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko. 

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
ustanowione w celu ochrony roœlin odnosz¹ siê do stê-
¿eñ d³ugookresowych (SO2 i NOx) oraz do parametru
AOT 40, obliczanego na podstawie stê¿eñ 1-godz. dla
okresu maj-lipiec. Nie maj¹ tu zastosowania dozwolo-
ne czêstoœci przekroczeñ. 

W odniesieniu do ozonu, na obszarze parków na-
rodowych obowi¹zuje poziom dopuszczalny okreœlo-
ny dla terenu kraju.

Województwo dolnoœl¹skie le¿y w po³udniowo-
-zachodniej czêœci Polski. Jego powierzchnia wynosi
19948 km2, co stanowi 6,4% powierzchni ca³ego kra-
ju. Stolic¹ województwa jest Wroc³aw, bêd¹cy jedno-
czeœnie czwartym co do wielkoœci miastem Polski
(638 tys. mieszkañców). W roku 2003 ca³e wojewódz-
two liczy³o 2,901 mln mieszkañców (stan na dzieñ
30.06.2003 r.). 

Województwo podzielone jest na 26 powiatów
i 3 miasta na prawach powiatów, które z kolei podzie-
lone s¹ 169 gmin. Województwo graniczy od pó³nocy
z województwami lubuskim i wielkopolskim, zaœ od
wschodu z opolskim. Po³udniow¹ i zachodni¹ czêœæ
granicy Dolnego Œl¹ska stanowi granica pañstwa, któ-
ra przebiega wzd³u¿ Sudetów (z Republik¹ Czesk¹)
i Nysy £u¿yckiej (z Republik¹ Federaln¹ Niemiec). 

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego znajduj¹
siê 2 parki narodowe: 

1. Karkonoski Park Narodowy (KPN), 
2. Park Narodowy Gór Sto³owych (PNGS), 

oraz 11 obszarów ochrony uzdrowiskowej: 
1. Cieplice Œl¹skie-Zdrój (m. Jelenia Góra), 
2. Czerniawa (pow. lubañski), 
3. D³ugopole-Zdrój (pow. k³odzki), 
4. Duszniki-Zdrój (pow. k³odzki), 
5. Jedlina-Zdrój (pow. wa³brzyski), 
6. Kudowa-Zdrój (pow. k³odzki), 
7. L¹dek-Zdrój (pow. k³odzki), 
8. Polanica-Zdrój (pow. k³odzki), 
9. Szczawno-Zdrój (pow. wa³brzyski), 
10. Œwieradów-Zdrój (pow. lubañski), 
11. Przerzeczyn-Zdrój (pow. dzier¿oniowski).

Tabela I.1.3. Wartoœci kryterialne do oceny jakoœci powietrza dla terenu kraju – ochrona roœlin (rok 2003)

Tabela I.1.4. Wartoœci kryterialne do oceny jakoœci powietrza – ochrona roœlin na obszarach parków narodowych
(rok 2003)

Tabela I.1.5. Poziomy alarmowe

1.3. DOLNY ŒL¥SK – PO£O¯ENIE I PODZIA£ NA STREFY
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Tabela I.1.6. Lista stref na
terenie województwa
dolnoœl¹skiego

1.4. PODSTAWOWE DANE METEOROLOGICZNE ZA ROK 2003*

* Opracowanie: Andrzej Dancewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu

Tabela I.1.7. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne we Wroc³awiu-Strachowicach w 2003 r.

Istotny wp³yw na rozprzestrzenianie siê zanie-
czyszczeñ w atmosferze ma przebieg procesów i zja-
wisk meteorologicznych. Najwa¿niejsze czynniki,
kszta³tuj¹ce procesy transformacji zanieczyszczeñ
w przyziemnej warstwie atmosfery to: 

temperatura powietrza: jej spadek powoduje
wzrost emisji zanieczyszczeñ powietrza z proce-
sów spalania w systemach grzewczych w sezonie

zimowym; wzrost temperatury intensyfikuje pro-
cesy fotochemiczne, sprzyjaj¹ce tworzeniu siê za-
nieczyszczeñ wtórnych – w tym ozonu; 

opad atmosferyczny, który redukuje stê¿enia
zanieczyszczeñ powietrza wskutek ich wymywa-
nia; brak opadów (d³ugookresowy) przyczynia siê
do wzrostu zanieczyszczenia, w tym zapylenia
wtórnego; 
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prêdkoœæ wiatru, wp³ywaj¹ca stymuluj¹co na
procesy mieszania zanieczyszczeñ w atmosferze;
wzrost prêdkoœci wiatru powoduje zazwyczaj spa-
dek poziomu stê¿eñ zanieczyszczeñ. 

W tabelach przedstawiono charakterystykê tempe-
ratury powietrza i opadów atmosferycznych, zareje-
strowane dla poszczególnych miesiêcy 2003 r. w wo-
jewództwie dolnoœl¹skim.

Tabela I.1.8. Charakterystyka warunków meteorologicznych na obszarze Dolnego Œl¹ska w 2003 r.



Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu



Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Rysunek I.1.1. Œrednie miesiêczne temperatury powietrza w wybranych punktach województwa dolnoœl¹skiego
w 2003 r.
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1.5. OPIS SYSTEMU OCENY

Do okreœlenia jakoœci powietrza w ka¿dej strefie
województwa dolnoœl¹skiego wykorzystano pomiary
prowadzone za pomoc¹ stacji sta³ych, mobilnych
i metody pasywnej, d¹¿¹c do uzyskania komplekso-
wej oceny poziomu stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza
na ca³ym obszarze województwa. 

Sieæ pomiarowa stacji sta³ych zlokalizowanych na
obszarze Dolnego Œl¹ska, w wiêkszoœci bazuje na ma-
nualnych metodach oznaczania stê¿eñ zanieczysz-
czeñ, niejednokrotnie nie spe³niaj¹cych wymagañ
okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu – Dz.U. Nr 87, poz. 798. Po-
miary te umo¿liwiaj¹ jednak pozyskiwanie danych
o œredniorocznych, œredniodobowych oraz sezono-
wych poziomach stê¿eñ zanieczyszczeñ podstawo-
wych (SO2, NO2, zapylenie), jak równie¿ odniesienie
ich do odpowiednich danych z wielolecia. Pozwala to
na obserwowanie zmian zachodz¹cych w jakoœci po-
wietrza w ostatnim dziesiêcioleciu i powi¹zanie ich
z informacjami na temat emisji zanieczyszczeñ do po-
wietrza z analizowanego obszaru. 

W 2003 r. monitoring jakoœci powietrza w woje-
wództwie dolnoœl¹skim realizowany by³ poprzez po-
miary stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu, wykony-
wane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiska, Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiolo-
giczn¹, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska Poli-
techniki Wroc³awskiej, Elektrowniê „Turów” S.A oraz
zak³ady KGHM „Polska MiedŸ” S.A: Hutê Miedzi
„Legnica” S.A. w Legnicy, Hutê Miedzi „G³ogów”
S.A. w G³ogowie i Zak³ad Hydrotechniczny w Rud-
nej. Wyniki wszystkich pomiarów gromadzone s¹
w wojewódzkiej bazie danych o jakoœci powietrza
JPOAT, znajduj¹cej siê w Wojewódzkim Inspektora-
cie Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu. 

£¹cznie z terenu województwa dolnoœl¹skiego do
oceny jakoœci powietrza wykorzystano 84 sta³e stacje
pomiarowe, w tym 78 stacji do oceny ze wzglêdu na
ochronê zdrowia ludzi i 6 stacji do oceny ze wzglêdu
na ochronê roœlin. 

Dla kryterium ochrony zdrowia, po weryfikacji
liczby stacji ze wzglêdu na kompletnoœæ serii pomia-
rowych, wykorzystano: 

6 stanowisk pomiarowych benzenu; 
66 stanowisk pomiarowych dwutlenku azotu; 
75 stanowisk pomiarowych dwutlenku siarki; 
6 stanowisk pomiarowych o³owiu; 

1 stanowisko pomiarowe ozonu; 
15 stanowisk pomiarowych py³u zawieszonego

PM10; 
39 stanowisk pomiarowych py³u zawieszonego

reflektometrycznego (BS); 
12 stanowisk pomiarowych py³u zawieszonego

ogó³em (TSP); 
8 stanowisk pomiarowych tlenku wêgla. 

Uzupe³niaj¹cych informacji o poziomach stê¿eñ
w 2003 r. w województwie dostarcza³y 2 automatycz-
ne stacje mobilne, wykonuj¹ce pomiary w miastach:
Wroc³aw, Trzebnica, Oleœnica oraz w miejscowo-
œciach uzdrowiskowych i wypoczynkowych: Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska Porêba i Œwieradów-Zdrój. 

Zakres pomiarowy stacji mobilnych obejmuje:
SO2, NOx (NO, NO2), py³ zawieszony, CO, O3. Zasto-
sowane metody pomiarowe s¹ zgodne z metodami za-
lecanymi w dyrektywach Unii Europejskiej. Nie spe³-
niaj¹ jednak wymagañ co do kompletnoœci serii i stop-
nia pokrycia roku pomiarami, mog¹ wiêc byæ trakto-
wane jako oszacowanie poziomu zanieczyszczenia
powietrza w rejonach objêtych badaniami. 

Obszary, na których badania wykaza³y przekrocze-
nia wartoœci kryterialnych powinny byæ objête ci¹g³y-
mi pomiarami, co umo¿liwi bie¿¹c¹ kontrolê stanu za-
nieczyszczenia powietrza, a tak¿e podjêcie i ocenê
skutecznoœci dzia³añ ograniczaj¹cych wystêpowanie
wysokich stê¿eñ w powietrzu. 

Dodatkowo w 2003 r. kontynuowano badania po-
ziomu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siar-
ki i dwutlenkiem azotu, prowadzone za pomoc¹ meto-
dy pasywnej. Sieæ pasywnego poboru próbek powie-
trza tworzy 191 punktów pomiarowych rozmieszczo-
nych na terenie ca³ego województwa. Sieæ pomiarow¹
zagêszczono w rejonach spodziewanych wy¿szych
stê¿eñ zanieczyszczeñ oraz wiêkszego zagêszczenia
ludnoœci. Dodatkowe próbniki zainstalowano wzd³u¿
ruchliwych dróg i skrzy¿owañ w miastach. 

W 40 punktach pomiarowych na terenie g³ównych
miast (Wroc³aw, Wa³brzych, Legnica i Jelenia Góra)
w 2003 r. rozpoczêto równie¿ pasywne pomiary ben-
zenu. 

Bezpoœrednim wynikiem rocznych serii pomiarów
wykonywanych t¹ metod¹ s¹ mapy rozk³adów prze-
strzennych œredniorocznych stê¿eñ zanieczyszczeñ na
obszarze województwa dolnoœl¹skiego, uzupe³niaj¹ce
ocenê jakoœci powietrza ze wzglêdu na ochronê zdro-
wia ludzi.
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Tabela I.1.9. Wykaz sta³ych stacji pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. (kryterium
ochrony zdrowia)
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Tabela I.1.10. Wykaz punktów pomiarowych stacji mobilnych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. 



Rysunek I.1.2. Punkty pomiarowe na terenie województwa dolnoœl¹skiego 
i aglomeracji wroc³awskiej w 2003 r. – kryterium ochrony zdrowia ludzi
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Tabela I.1.11. Wykaz punktów pomiarowych monitoringu pasywnego na terenie województwa dolnoœl¹skiego
w 2003 r.
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Rysunek I.1.3. Punkty pomiarowe monitoringu jakoœci powietrza na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. (metoda pasywna)
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Tabela I.1.12. Wykaz sta³ych stacji pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. (kryterium
ochrony roœlin)

Pomiary wykonywane ze wzglêdu na ochronê ro-
œlin prowadzono w 2003 r. w 6 pozamiejskich stacjach
pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skie-
go. W ocenie jakoœci powietrza wykorzystano ³¹cznie
wyniki z: 

4 stanowisk pomiarowych tlenków azotu; 
5 stanowisk pomiarowych dwutlenku siarki; 
5 stanowisk pomiarowych ozonu.

Rysunek I.1.4. Stacje pomiarowe na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. – kryterium ochrony roœlin
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1.6. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA

Stopieñ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem
siarki jest œciœle zwi¹zany z emisj¹ zanieczyszczeñ ze
stacjonarnych Ÿróde³ spalania paliw: elektrowni, elek-
trociep³owni, kot³owni komunalnych i zak³adowych,
indywidualnych pieców grzewczych i kuchennych.
Dwutlenek siarki pochodzi ze zwi¹zków siarki zawar-
tych w paliwie, dlatego tak istotny wp³yw na poziom
stê¿eñ tego zwi¹zku w powietrzu ma rodzaj i iloœæ
spalanego paliwa oraz warunki techniczne emisji za-
nieczyszczeñ do powietrza. Zale¿noœæ taka jest szcze-
gólnie widoczna przy analizie rozk³adu stê¿eñ SO2 na
obszarze województwa: najwy¿sze stê¿enia tego
wskaŸnika wystêpuj¹ w jego po³udniowo-zachodniej
czêœci, w zasiêgu oddzia³ywania najwiêkszego produ-
centa energii na Dolnym Œl¹sku – Elektrowni „Tu-
rów” S.A. oraz na terenach miejskich (w Wa³brzychu,
Szczawnie-Zdroju, Nowej Rudzie, K³odzku, Legnicy
i innych), gdzie dominuj¹ niezorganizowane Ÿród³a
emisji „niskiej”, czyli lokalne kot³ownie oraz indywi-
dualne ogrzewanie mieszkañ, zw³aszcza przy pomocy
pieców wêglowych. W przypadku okreœlania Ÿróde³
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w na-
szym województwie nie mo¿na pomin¹æ równie¿ od-
dzia³ywania Ÿróde³ zagranicznych, g³ównie znajduj¹-
cych siê na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz
Republiki Czeskiej. 

Z badañ prowadzonych w 2003 r. w wojewódzkiej
sieci monitoringu jakoœci powietrza wynika, ¿e stê¿e-
nia dwutlenku siarki na wiêkszoœci obszaru Dolnego
Œl¹ska utrzymywa³y siê na doœæ niskim poziomie.
Przekroczenie œredniodobowej wartoœci normatywnej
zarejestrowano jedynie w Szczawnie-Zdroju na tere-
nie ochrony uzdrowiskowej. Ponadnormatywne war-
toœci stê¿eñ dobowych zanotowane zosta³y 2-krotnie,
w miesi¹cu lutym, w punkcie przy ul. Ratuszowej. Na
pozosta³ym obszarze województwa notowano stê¿e-
nia SO2 ni¿sze od wartoœci dopuszczalnych zarówno
œredniodobowych, jak i 1-godzinowych. 

Stê¿enia œredniodobowe – normowane odrêbnie
dla obszarów ochrony uzdrowiskowej i pozosta³ych
obszarów, wystêpowa³y w zakresie stê¿eñ od ok.
11 µg/m3 w Zamecznie i Brzegu G³ogowskim (stacje
Huty Miedzi „G³ogów” S.A.) do 184 µg/m3

w Szczawnie-Zdroju i Nowej Rudzie. 
Okresem dominuj¹cej emisji SO2 do powietrza jest

sezon grzewczy, czyli okres od paŸdziernika do kwiet-
nia. W tym czasie, w wiêkszoœci punktów pomiaro-
wych obserwuje siê najwy¿sze stê¿enia œredniodobo-

we. Corocznie najwiêkszy wzrost stê¿eñ rejestruje siê
na terenach miejskich, zw³aszcza na obszarach zwar-
tej zabudowy mieszkaniowej, nie posiadaj¹cej zorga-
nizowanych systemów zaopatrzenia w ciep³o, wypo-
sa¿onych g³ównie w indywidualne piece opalane wê-
glem. Najbardziej znacz¹cy, nawet 10-krotny, wzrost
stê¿eñ w sezonie grzewczym stwierdzono w stacjach
pomiarowych w czêœci œródmiejskiej Wa³brzycha,
w Jeleniej Górze-Cieplicach, w Lubawce i w Kamien-
nej Górze. Najmniejsze ró¿nice sezonowe zanotowa-
no na terenach miejskich w ca³oœci ogrzewanych
z miejskich sieci ciep³owniczych oraz na terenach po-
zamiejskich. W stacjach pomiarowych zlokalizowa-
nych w zasiêgu oddzia³ywania Elektrowni „Turów”,
zarówno miejskich, jak i pozamiejskich, nie zaobser-
wowano znacz¹cych ró¿nic sezonowych – wartoœci
stê¿eñ œredniodobowych wystêpowa³y przez ca³y rok
na zbli¿onym poziomie. Œrednio dla ca³ego woje-
wództwa stê¿enia SO2 w sezonie grzewczym by³y
o ok. 270% wy¿sze ni¿ w sezonie pozagrzewczym
(œrednia z pomiarów na sta³ych stacjach). 

Dla zobrazowania stopnia zanieczyszczenia po-
wietrza dwutlenkiem siarki na wykresie I.1.1 przed-
stawiono wartoœci maksymalne 24-godz.: dla zwy-
k³ych obszarów 4 max (3 dopuszczalne przekrocze-
nia), dla obszarów ochrony uzdrowiskowej – 1 max
(brak dopuszczalnych przekroczeñ poziomu dopusz-
czalnego). W podobny sposób na wykresie I.1.2.
przedstawiono wartoœci 1-godzinowe (25 max 1-
godz.), zarejestrowane w stacjach automatycznych. 

Stê¿enia œrednioroczne – nienormowane dla kryte-
rium ochrony zdrowia ludzi, wystêpowa³y w zakresie
stê¿eñ od ok. 1 µg/m3 na terenach pozamiejskich po-
wiatu g³ogowskiego do 40,9 µg/m3 w Jasnej Górze
(powiat zgorzelecki). Najwy¿sze stê¿enia œrednio-
roczne stwierdzono w powiatach: zgorzeleckim –
w Zgorzelcu, Jasnej Górze, Bogatyni, k³odzkim –
w Nowej Rudzie i K³odzku oraz wa³brzyskim –
w Wa³brzychu oraz w Szczawnie-Zdroju. 

Analizuj¹c zmiany stê¿eñ œredniorocznych
w ostatnim dziesiêcioleciu, mo¿na stwierdziæ wyraŸn¹
poprawê jakoœci powietrza pod wzglêdem zanieczysz-
czenia dwutlenkiem siarki. W najwiêkszych miastach
Dolnego Œl¹ska poziom ten w latach 1999-2000 by³
ponad 2-krotnie ni¿szy ni¿ notowany w 1994 r. W la-
tach 2001-2003 w wiêkszoœci stacji pomiarowych stê-
¿enia œrednioroczne pozostaj¹ na zbli¿onym pozio-
mie.

Dwutlenek siarki

1.6.1. Ochrona zdrowia ludzi
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Tabela I.1.13. Wyniki pomiarów dwutlenku siarki na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – sta³e stacje pomiarowe
[µg/m3]
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Wykres I.1.1. Maksymalne stê¿enia œredniodobowe dwutlenku siarki w sta³ych stacjach
pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.2. Maksymalne 1-godzinowe stê¿enia dwutlenku siarki w sta³ych stacjach
pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.



Wykres I.1.3. Stê¿enia sezonowe dwutlenku siarki w sta³ych
stacjach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.4. Maksymalne 1-godzinowe stê¿enia dwutlenku
siarki w sta³ych stacjach pomiarowych na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.
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Tabela I.1.14. Wyniki pomiarów wskaŸnikowych dwutlenku siarki na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – mobilne
stacje pomiarowe [µg/m3]

Tabela I.1.15. Wyniki pomiarów dwutlenku siarki na Dolnym Œl¹sku w 2003 r. – pomiary pasywne [µg/m3]
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Rysunek I.1.5. Œrednioroczne stê¿enia dwutlenku
siarki na terenie poszczególnych powiatów
województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Rysunek I.1.6. Rozk³ad œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku siarki na terenie województwa dolnoœl¹skiego
w 2003 r. na podstawie badañ prowadzonych metod¹ pasywn¹
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Rysunek I.1.7. Rozk³ad œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku siarki na terenie Wroc³awia w 2003 r. na podstawie
pomiarów metod¹ pasywn¹

Rysunek I.1.8. Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku siarki na terenie Wroc³awia w sezonie grzewczym i pozagrzewczym
2003 r. na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹

Tlenki azotu, g³ównie tlenek azotu utleniaj¹cy siê
szybko do dwutlenku azotu, powstaj¹ w procesie spa-
lania, szczególnie w wy¿szych temperaturach (powy-
¿ej 1150°C) oraz pochodz¹ z dysocjacji zwi¹zków za-
wartych w paliwie. Wielkoœæ emisji tlenków azotu
zwi¹zana jest z iloœci¹ spalanego paliwa oraz warun-
kami spalania. 

Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku azotu w województwie
dolnoœl¹skim wskazuje, ¿e pomimo znacznego udzia-
³u energetyki zawodowej i przemys³owej w ogólnym
bilansie emisji w województwie, g³ówn¹ przyczyn¹
podwy¿szonych stê¿eñ NO2 jest niezorganizowana
emisja ze Ÿróde³ mobilnych oraz lokalna emisja z sek-

tora komunalno-bytowego. Zanieczyszczenia z tych
Ÿróde³ emitowane s¹ na niewielkiej wysokoœci, w wa-
runkach niesprzyjaj¹cych swobodnemu rozprzestrze-
nianiu. W zwi¹zku z tym, obserwuje siê ich lokalne,
niekorzystne oddzia³ywanie oraz wystêpowanie stê-
¿eñ maksymalnych w pobli¿u Ÿród³a emisji. Potwier-
dzaj¹ to wyniki pomiarów imisji NO2 w wojewódz-
twie – rozk³ad stê¿eñ jest równomierny, najwy¿sze
wartoœci obserwuje siê na terenach miejskich, im da-
lej od centrów miast tym poziom zanieczyszczenia
dwutlenkiem azotu jest mniejszy. 

Monitoring imisji dwutlenku azotu w 2003 r. wy-
kaza³ wystêpowanie maksymalnych stê¿eñ w pobli¿u

Dwutlenek azotu
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ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu. Poziom stê¿eñ œrednio-
rocznych w województwie kszta³towa³ siê w zakresie
od 3 µg/m3 (Kromolin) na terenach pozamiejskich do
63 µg/m3 w Wa³brzychu, w punkcie charakteryzuj¹-
cym siê cechami typowymi dla kanionu ulicznego,
czyli w zakresie 8-158% normy. Przeciêtnie, w sta-
cjach usytuowanych w s¹siedztwie ulic, stê¿enia s¹
wy¿sze o ok. 45% od wartoœci notowanych w punk-
tach oddalonych od dróg. 

Przekroczenia œredniorocznych stê¿eñ dopuszczal-
nych stwierdzono w sta³ych punktach pomiarowych:
w Lubaniu (Rynek) – 106% normy oraz w Lubinie (ul.
1-go Maja) – 108% normy. Tak¿e pomiary szacunko-
we wykonywane metod¹ pasywn¹ oraz laboratorium
mobilnym (pomiary okresowe) wykaza³y ponadnor-
matywne stê¿enia œrednioroczne we Wroc³awiu: przy
ul. H. Sienkiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego, pl. W.
Wróblewskiego, al. Wiœniowej i pl. Dominikañskim
oraz w Wa³brzychu przy ul. Armii Krajowej. Stê¿enia
w tych punktach kszta³towa³y siê w zakresie 102-
131% normy. Wszystkie punkty, w których wyst¹pi³y
przekroczenia œredniorocznych wartoœci kryterialnych
nale¿¹ do tzw. stanowisk komunikacyjnych, zlokali-
zowanych pod k¹tem pomiarów oddzia³ywania trans-
portu samochodowego na jakoœæ powietrza. 

W ¿adnej pracuj¹cej w trybie ci¹g³ym, automa-
tycznej stacji na terenie Dolnego Œl¹ska nie zanotowa-
no ponadnormatywnych przypadków przekroczeñ
obowi¹zuj¹cej normy 1-godzinowej. Na wykresie
I.1.6. przedstawiono 19 max 1-godzinowe NO2 (18
dopuszczalnych przekroczeñ w roku) w odniesieniu
do wartoœci dopuszczalnej (200 µg/m3). Przekrocze-

nia 1-godzinnych wartoœci kryterialnych stwierdzono
natomiast podczas okresowych pomiarów laborato-
rium mobilnym we Wroc³awiu przy ul. H. Sienkiewi-
cza, w sierpniu 2003 r. 

W 2003 r. na terenie województwa dolnoœl¹skiego
nie zanotowano równie¿ przekroczeñ poziomu alar-
mowego dwutlenku azotu w ¿adnej automatycznej
stacji pomiarowej. 

Utrzymuj¹ca siê przez ca³y rok wysoka emisja
tlenków azotu ze œrodków transportu drogowego po-
woduje, ¿e nie stwierdza siê tak znacz¹cych ró¿nic se-
zonowych, jak w przypadku dwutlenku siarki. W zde-
cydowanej wiêkszoœci stacji nieznacznie wy¿sze war-
toœci stê¿eñ notowano w ch³odnym okresie roku (od
paŸdziernika do marca). Najwiêkszy wzrost stê¿eñ
w sezonie grzewczym roku wyst¹pi³ na terenie osiedli
mieszkaniowych, na których dominuje ogrzewanie in-
dywidualne. Œrednio dla ca³ego województwa stê¿e-
nia NO2 w sezonie grzewczym by³y o ok. 30% wy¿-
sze ni¿ w sezonie pozagrzewczym (œrednia z pomia-
rów na sta³ych stacjach). 

W wiêkszoœci stacji pomiarowych, zlokalizowa-
nych zarówno w du¿ych miastach, jak i mniejszych
miejscowoœciach i terenach pozamiejskich, do roku
1999 rejestrowano zmniejszenie siê stê¿eñ œrednio-
rocznych NO2. W ostatnich latach jednak nie ma za-
uwa¿alnej tendencji malej¹cej – stê¿enia utrzymuj¹
siê na zbli¿onym poziomie, a w niektórych miejsco-
woœciach notuje siê nawet wzrost zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem azotu. Zmiany stê¿eñ œrednio-
rocznych w latach, uœrednione dla najwiêkszych miast
ilustruj¹ wykresy I.1.8. 

Tabela I.1.16. Wyniki pomiarów dwutlenku azotu na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – sta³e stacje pomiarowe
[µg/m3]
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Tabela I.1.17. Wyniki pomiarów wskaŸnikowych dwutlenku azotu na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – mobilne
stacje pomiarowe [µg/m3]



Wykres I.1.5. Stê¿enia œrednioroczne dwutlenku azotu w sta³ych stacjach pomiarowych
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.6. Maksymalne 1-godzinowe stê¿enia dwutlenku azotu w sta³ych stacjach
pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.



Wykres I.1.7. Stê¿enia sezonowe dwutlenku azotu w sta³ych
stacjach pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego
w 2003 r.

Wykres I.1.8. Trendy zmian stê¿eñ dwutlenku azotu w wybranych
punktach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w latach 1994-2003
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Tabela I.1.18. Wyniki pomiarów dwutlenku azotu na Dolnym Œl¹sku w 2003 r. – pomiary pasywne [µg/m3]
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Rysunek I.1.9. Œrednioroczne stê¿enia dwutlenku
azotu na terenie poszczególnych powiatów
województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.
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Rysunek I.1.10. Rozk³ad œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azotu na terenie województwa dolnoœl¹skiego
w 2003 r. na podstawie badañ prowadzonych metod¹ pasywn¹

Rysunek I.1.11. Rozk³ad œredniorocznych stê¿eñ dwutlenku azotu na terenie Wroc³awia w 2003 r. na podstawie
pomiarów metod¹ pasywn¹
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Rysunek I.1.12. Rozk³ad stê¿eñ dwutlenku azotu na terenie Wroc³awia w sezonie grzewczym i pozagrzewczym
2003 r. na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹

Py³ zawieszony PM10

Py³ zawieszony PM10 – drobne cz¹stki zawieszo-
ne w powietrzu, do których zalicza siê frakcjê o œred-
nicy równowa¿nej ziaren mniejszej od 10 µm s¹ jed-
nym z wiêkszych zagro¿eñ dla zdrowia ludzkiego, po-
chodz¹cych z zanieczyszczenia powietrza. S¹ one
wprowadzane do powietrza w wyniku bezpoœredniej
emisji do powietrza (tzw. emisja pierwotna), której
podstawowym Ÿród³em s¹ procesy spalania paliw
w elektrowniach, elektrociep³owniach, lokalnych sys-
temach grzewczych, z transportu samochodowego
i procesów przemys³owych. 

Ich Ÿród³em jest równie¿ tzw. emisja wtórna – bê-
d¹ca wynikiem reakcji i procesów zachodz¹cych pod-
czas przenoszenia gazów w atmosferze, których pre-
kursorami s¹ zwi¹zki takie, jak dwutlenek siarki, tlen-
ki azotu i amoniak, a tak¿e wtórne pylenie py³u z pod-
³o¿a, które jest czêst¹ przyczyn¹ zawy¿ania poziomu
stê¿eñ py³u PM10 w miastach. Takie zró¿nicowanie
Ÿróde³ powstawania py³u zawieszonego PM10 jest
przyczyn¹ rejestrowania przez wiêkszoœæ stacji po-
miarowych doœæ wysokiego poziomu stê¿eñ tego za-
nieczyszczenia. Najwy¿sze poziomy zanieczyszcze-
nia py³em notuje siê na terenach miejskich, najni¿sze
na terenach pozamiejskich, poza rejonami oddzia³y-
wania zak³adów przemys³owych. 

Do chwili obecnej monitoring zanieczyszczenia
powietrza py³em zawieszonym opiera³ siê na pomia-
rach py³u zawieszonego ogó³em (tzw. py³u TSP – bez
separacji frakcji) oraz py³u reflektometrycznego (tzw.
py³u BS – Black Smoke, oznaczanego na podstawie
oceny stopnia zaczernienia filtra). Ze wzglêdu na do-
stosowanie polskiego systemu monitoringu jakoœci
powietrza do wymagañ nowego prawodawstwa pol-
skiego i dyrektyw Unii Europejskiej, systematycznie
zwiêkszana jest liczba stanowisk pomiarowych py³u
zawieszonego PM10. D¹¿y siê, aby wszystkie pomia-
ry wykonywane by³y metod¹ wagow¹ z separacj¹
frakcji. W 2003 r. na terenie województwa dolnoœl¹-
skiego pracowa³o 15 stacji mierz¹cych stê¿enia py³u

zawieszonego PM10 (w tym 3 stacje manualne mie-
rz¹ce metod¹ wagow¹), w 2002 r. by³o ich tylko 5.
Dodatkowo, py³ zawieszony mierzony jest przez labo-
ratorium mobilne WIOŒ (pomiary okresowe). 

Ze wzglêdu na to, ¿e pomiary py³u TSP oraz py³u
BS nie s¹ zgodne z metodami referencyjnymi za-
mieszczono je w odrêbnych zestawieniach. 

Monitoring jakoœci powietrza w 2003 r. wykaza³
wystêpowanie stê¿eñ œredniorocznych py³u zawieszo-
nego PM10 w zakresie 17,4-48,8 µg/m3, czyli 44-
122% normy. Przekroczenia œredniorocznej wartoœci
dopuszczalnej zarejestrowano: 

we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej – 102% nor-
my, 

w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej – 122% normy, 
w Paw³owicach Ma³ych – 120% normy. 

W 2003 r. na 6 stanowiskach pomiarowych zano-
towano równie¿ znaczne przekroczenia dopuszczalne-
go poziomu 24-godzinowego (powy¿ej dopuszczal-
nych 35 dni w roku): 

we Wroc³awiu przy ul. Wierzbowej: 73 razy, 
w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej: 59 razy, 
w Paw³owicach Ma³ych (p. legnicki): 61 razy, 
w Lubinie: 49 razy, 
w Rudnej (p. lubiñski): 60 razy, 
w Bogatyni: 36 razy. 

Przekroczenia normy œredniodobowej rejestrowa-
no w wiêkszoœci stacji pomiarowych, jednak poza wy-
¿ej wymienionymi czêstoœæ przekroczeñ tego kryte-
rium by³a mniejsza od czêstoœci dopuszczalnej. 

W porównaniu do 2002 r., w 2003 r. znacznie
zwiêkszy³a siê liczba przekroczeñ œredniodobowych
py³u zawieszonego PM10. 

W wiêkszoœci stacji wy¿sze stê¿enia py³u PM10
notowano w sezonie grzewczym (od paŸdziernika do
marca), zale¿noœæ odwrotn¹ – wy¿sze stê¿enia dla se-
zonu pozagrzewczego (od kwietnia do wrzeœnia), za-
rejestrowano w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej oraz
w 3 stacjach zlokalizowanych w powiecie zgorzelec-
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Tabela I.1.19. Wyniki pomiarów py³u zawieszonego PM10 na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – sta³e stacje
pomiarowe [µg/m3]

Tabela I.1.20. Wyniki pomiarów wskaŸnikowych py³u zawieszonego PM10 na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. –
mobilne stacje pomiarowe [µg/m3]

kim: w Jasnej Górze, Wyszkowie i Witkowie. Œrednio
dla ca³ego województwa stê¿enia py³u zawieszonego
PM10 w sezonie grzewczym by³y o ok. 30% wy¿sze
ni¿ w sezonie pozagrzewczym (œrednia z pomiarów na
sta³ych stacjach). 

Lata 1990-1998 charakteryzowa³y siê systema-
tycznym obni¿aniem emisji zanieczyszczeñ py³o-

wych, a co siê z tym wi¹¿e, popraw¹ jakoœci powie-
trza. Od roku 1998 obserwuje siê niewielkie wahania
w poziomie stê¿eñ py³u zawieszonego PM10, zarów-
no w przypadku du¿ych miast: Wroc³awia i Legnicy,
jak i terenów podmiejskich. W porównaniu do 2002 r.
w niektórych punktach pomiarowych stwierdzono
niewielki wzrost stê¿eñ py³u PM10. 
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Wykres I.1.9. Stê¿enia œrednioroczne py³u
zawieszonego PM10 w sta³ych stacjach
pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.11. Stê¿enia sezonowe py³u zawieszonego
PM10 w sta³ych stacjach pomiarowych na
terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.10. Maksymalne stê¿enia 24-godzinowe
py³u zawieszonego PM10 w sta³ych stacjach
pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.12. Trendy zmian stê¿eñ py³u
zawieszonego PM10 w wybranych punktach
pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w latach 1994-2003

Pomiary imisji py³u zawieszonego oznaczanego
metod¹ reflektometryczn¹ (BS) prowadzone by³y
w 39 punktach województwa dolnoœl¹skiego, nato-
miast py³u zawieszonego ogó³em (TSP) w 12 punk-
tach. Dodatkowo, w 4 punktach prowadzone by³y
równie¿ pomiary py³u TSP za pomoc¹ laboratorium
mobilnego WIOŒ. 

Obydwie metody pomiarowe nie s¹ zgodne z me-
tod¹ referencyjn¹, okreœlon¹ dla py³u zawieszonego
PM10. Stê¿enia py³u BS s¹ wyraŸnie ni¿sze, a py³u

TSP – wy¿sze w stosunku do metody referencyjnej.
W celu umo¿liwienia porównania istniej¹cych wyni-
ków pomiarów za rok 2003 z obowi¹zuj¹cymi obec-
nie normami, zastosowano przybli¿one wspó³czynni-
ki korekcyjne, wyznaczone na podstawie porównania
stê¿eñ uzyskanych z pomiarów prowadzonych ró¿ny-
mi metodami: 

dla py³u zawieszonego TSP: SPM10 = 0,85 · STSP; 
dla py³u zawieszonego BS: SPM10 = 1,5 · SBS. 
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Zastosowane wspó³czynniki pozwalaj¹ na osza-
cowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza py-
³em zawieszonym PM10, nie s¹ jednak wystarczaj¹-
c¹ podstaw¹ do jednoznacznego wskazywania prze-
kroczeñ wartoœci kryterialnych, ewentualne przekro-
czenia okreœlono jako potencjalne. 

Na podstawie pomiarów py³u zawieszonego TSP
potencjalne przekroczenia œredniorocznego poziomu
dopuszczalnego okreœlonego dla py³u PM10 zareje-
strowano w stacjach: 

w Wa³brzychu, przy ul. Mickiewicza: 78,6 µg/m3

(197% normy), 
w Legnicy przy ul. Mickiewicza: 63,3 µg/m3

(158% normy), 
w Jeleniej Górze, na pl. Ratuszowym: 43,2 µg/m3

(108% normy) – pomiary okresowe laboratorium
mobilnego. 
Potencjalne ponadnormatywne stê¿enia (powy¿ej

35 razy w roku) zanotowano równie¿ w odniesieniu
do dopuszczalnego poziomu 24-godzinowego: 

w Wa³brzychu przy ul. Mickiewicza: 201 razy, 
w Wa³brzychu przy ul. Broniewskiego: 59 razy, 
w Legnicy przy ul. Mickiewicza: 116 razy, 
w Legnicy przy ul. Ksiê¿ycowej: 39 razy, 
w Legnicy przy ul. Jaworzyñskiej: 66 razy, 
w Szczawnie Zdroju przy ul. Ratuszowej: 46 ra-

zy, 

Najwy¿sze stê¿enia py³u TSP wystêpowa³y w sta-
cjach nara¿onych na „nisk¹” emisjê, na osiedlach cha-
rakteryzuj¹cych siê star¹ zabudow¹ i znacznym udzia-
³em rozproszonych Ÿróde³ zaopatrzenia w ciep³o. Tam
te¿ widoczny jest najwiêkszy wzrost stê¿eñ w sezonie
grzewczym. W punktach oddalonych od Ÿróde³ „ni-
skiej” emisji: na osiedlach zasilanych w ciep³o z cen-
tralnych ciep³owni (Legnica ul. Ksiê¿ycowa, Wa³-
brzych ul. Broniewskiego) czy na terenach pozamiej-
skich (Bia³ka, Kawice, Rudna), zanotowano wy¿szy
poziom stê¿eñ py³u TSP w sezonie pozagrzewczym. 

W punktach pomiarowych zlokalizowanych na ob-
szarach miejskich odnotowano od pocz¹tku lat 90-
tych znaczny spadek stê¿eñ œredniorocznych py³u za-
wieszonego TSP, nieco mniejszy w ostatnich latach.
W porównaniu do 2002 r. wiêkszoœæ stacji mierz¹cych
py³ TSP odnotowa³a wzrost stê¿eñ w 2003 r. 

Na podstawie pomiarów py³u zawieszonego BS
potencjalne przekroczenia œredniorocznego poziomu
dopuszczalnego okreœlonego dla py³u PM10 zareje-
strowano w stacjach: 

w Legnicy przy ul. Mickiewicza: 56,1 µg/m3

(140% normy), 
w Boles³awcu przy ul. Górników: 42,1 µg/m3

(105% normy), 
w Nowej Rudzie przy ul. Pi³sudskiego: 44,6 µg/m3

(112% normy), 

Tabela I.1.21. Wyniki pomiarów py³u zawieszonego ogó³em (TSP) przeliczonego na py³ PM10\1 na terenie
Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – sta³e stacje pomiarowe [µg/m3]
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w Lubaniu w Rynku: 44,4 µg/m3 (111% normy), 
w Oleœnicy w Rynku: 50,1 µg/m3 (125% normy). 

Potencjalne ponadnormatywne stê¿enia py³u BS
(powy¿ej 35 razy w roku) zanotowano równie¿ w od-
niesieniu do dopuszczalnego poziomu 24-godzinowe-
go: 

we Wroc³awiu przy ul. Ukrytej: 61 razy, 
we Wroc³awiu przy ul. Sk³adowej: 69 razy, 
we Wroc³awiu przy ul. Pretficza: 55 razy, 
we Wroc³awiu przy ul. Kromera: 37 razy, 
we Wroc³awiu przy ul. M³odych Techników: 44

razy, 
w Legnicy przy ul. Mickiewicza: 146 razy, 
w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza: 44 razy, 
w Wa³brzychu przy ul. Batorego: 41 razy, 
w Wa³brzychu przy ul. Kosteckiego: 47 razy
w Boles³awcu przy ul. Górników: 48 razy, 
w Dzier¿oniowie przy ul. Krasickiego: 55 razy, 
w K³odzku przy ul. Okrzei: 42 razy, 
w Nowej Rudzie przy ul. Pi³sudskiego: 37 razy, 
w Lubaniu w Rynku: 100 razy, 

w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej: 57 razy, 
w Oleœnicy w Rynku: 84 razy, 
w O³awie przy ul. 3-go Maja: 40 razy, 
w Z¹bkowicach Œl¹skich przy ul. K³odzkiej: 40

razy. 
Py³ zawieszony BS, w odró¿nieniu od stê¿eñ py³u

PM10 i TSP, wykazuje znaczne zró¿nicowanie sezo-
nowe stê¿eñ, typowe dla zanieczyszczeñ powstaj¹-
cych g³ównie w wyniku spalania paliw do celów
grzewczych. We wszystkich stacjach rejestrowano
wy¿sze stê¿enia w okresie grzewczym, œrednio dla ca-
³ego województwa ponad 3-krotnie wy¿sze ni¿ w cie-
p³ym okresie roku. 

Analizuj¹c trendy zmian stê¿eñ œredniorocznych
py³u reflektometrycznego, zwraca uwagê znaczny
spadek stê¿eñ, zarejestrowany w latach 1990-1993. Po
roku 1993 w wiêkszoœci stacji notowano dalsz¹, jed-
nak znacznie s³absz¹ tendencjê spadkow¹ stê¿eñ py³u
BS. W ostatnich latach pomiarowych – 1999-2003
stê¿enia py³u reflektometrycznego utrzymuj¹ na zbli-
¿onym poziomie. 

Tabela I.1.22. Wyniki pomiarów wskaŸnikowych py³u zawieszonego ogó³em (TSP) przeliczonego na py³ PM10\1

na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – mobilne stacje pomiarowe [µg/m3]

Wykres I.1.13. Stê¿enia œrednioroczne py³u zawieszonego
ogó³em (TSP) w sta³ych stacjach pomiarowych na
terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.
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Wykres I.1.14. Maksymalne stê¿enia 24-godzinowe
py³u zawieszonego ogó³em (TSP) w sta³ych
stacjach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.15. Stê¿enia sezonowe py³u zawieszonego
ogó³em (TSP) w sta³ych stacjach pomiarowych
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.16. Trendy zmian stê¿eñ py³u zawieszonego
ogó³em (TSP) w wybranych punktach pomiarowych
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w latach
1994-2003
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Tabela I.1.23. Wyniki pomiarów py³u zawieszonego reflektometrycznego (BS) przeliczonego na py³ PM10\1

na terenie Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – sta³e stacje pomiarowe [µg/m3]
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Wykres I.1.17. Stê¿enia œrednioroczne py³u zawieszonego reflektometrycznego (BS) w sta³ych stacjach pomiarowych
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.18. Maksymalne stê¿enia 24-godzinowe py³u zawieszonego reflektometrycznego (BS) w sta³ych stacjach
pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.19. Trendy zmian stê¿eñ py³u zawieszonego reflektometrycznego (BS) w wybranych punktach
pomiarowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego w latach 1994-2003
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Wykres I.1.20. Stê¿enia sezonowe py³u zawieszonego reflektometrycznego (BS) w sta³ych stacjach pomiarowych
na terenie województwa dolno�l¹skiego w 2003 r.

Tlenek węgla

Tlenek węgla emitowany jest do atmosfery głów-
nie jako produkt niepełnego spalania paliw � węgla
lub paliw węglowodorowych, np. gazu ziemnego
i benzyny. Szacuje się, że największym źródłem emi-
sji CO jest transport drogowy i sektor komunalno-by-
towy. 

Pomiary imisji tlenku węgla prowadzone są jedy-
nie za pomocą mierników automatycznych.W 2003 r.
na terenie województwa dolnośląskiego ciągłe bada-
nia wykonywano w 8 stałych stacjach pomiarowych,
spełniających wymagania odnośnie lokalizacji dla
kryterium ochrony zdrowia ludzi. W 8 punktach, zlo-
kalizowanych w miastach, wykonywano również po-
miary okresowe tlenku węgla za pomocą laboratoriów
mobilnych WIOŚ. 

Ogólnie, na terenie województwa stwierdzono ni-
ski poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem wę-
gla. Najwyższe średnioroczne stężenia CO notowano
na terenach miejskich, w pobliżu dróg o dużym natę-
żeniu ruchu oraz w rejonach zabudowy mieszkanio-
wej, gdzie dominują systemy indywidualnego ogrze-
wania budynków oparte na spalaniu węgla. 

Obecnie, zarówno przepisy polskie, jak i Unii Eu-
ropejskiej, określają dopuszczalną 8-godzinną wartość
(średnia krocząca) tlenku węgla w powietrzu. Poziom
zanieczyszczenia powietrza jest przekroczony, gdy
maksymalna wartość ze średnich 8-godzinnych kro-
czących w ciągu roku jest wyższa od 5 000 µg/m3 dla
obszarów ochrony uzdrowiskowej lub wyższa od
10 000 µg/m3 dla zwykłych obszarów. 

Uzyskane maksymalne wartości z pomiarów okre-
sowych, prowadzonych w 2003 r., wskazały na prze-
kroczenie stężenia dopuszczalnego tlenku węgla w Je-
leniej Górze (obszar ochrony uzdrowiskowej). Pomia-
ry wykonywane w lutym 2003 r. wykazały 2-krotne
przekroczenie 8-godzinnej wartości dopuszczalnej.
Maksymalne stężenie 8-godzinne (5446 µg/m3) wy-
stąpiło 25 lutego 2003 r. 

W dniach wysokich stężeń tlenku węgla, a szcze-
gólnie w dniach przekroczeń poziomu dopuszczalne-
go CO występowały korzystne warunki do tworzenia
się inwersji w Kotlinie Jeleniogórskiej. W tych dniach
zanotowano również podwyższone wartości stężeń
dwutlenku siarki. Podwyższanie się poziomu stężeń
następowało w nocy i w godzinach porannnych, nato-
miast wraz ze wzrostem temperatury spadały stężenia
zanieczyszczeń powietrza � tlenku węgla i dwutlenku
siarki. 

Najwyższe wartości stężeń 8-godzinnych, poza Je-
lenią Górą, zarejestrowano w stacjach komunikacyj-
nych we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim (ok. 33%
normy) oraz w Legnicy na al. Rzeczypospolitej (ok.
43% normy). W pozostałych punktach maksymalne
stężenia 8-godzinne w ciągu roku były niższe od 25%
normy. 

Stężenia CO w sezonie grzewczym są średnio
o 50% wyższe niż w sezonie pozagrzewczym.

W ostatnich latach 2000-2003 zanieczyszczenie
powietrza tlenkiem węgla utrzymuje się na podobnym
poziomie. 



Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Wykres I.1.21. Przebieg stê¿eñ tlenku wêgla oraz temperatury powietrza w Jeleniej Górze na pl. Ratuszowym
w okresie od 22 do 26 lutego 2003 r.

Tabela I.1.24. Wyniki pomiarów
tlenku wêgla na terenie
Dolnego Œl¹ska w 2003 r. 
– sta³e stacje pomiarowe
[µg/m3]

Tabela I.1.25. Wartoœci
maksymalnych stê¿eñ 
8-godzinnych tlenku wêgla –
pomiary okresowe mobilnych
stacji pomiarowych [µg/m3]
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Wykres I.1.22. Maksymalne stê¿enia 8-godzinowe
tlenku wêgla w sta³ych stacjach pomiarowych na
terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.23. Stê¿enia sezonowe tlenku wêgla
w sta³ych stacjach pomiarowych na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.24. Trendy zmian stê¿eñ tlenku wêgla w wybranych punktach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w latach 1997-2003

O³ów

Poziom metali ciê¿kich w powietrzu, w tym o³o-
wiu, zale¿ny jest przede wszystkim od wielkoœci emi-
sji z procesów spalania paliw i procesów technolo-
gicznych w przemyœle metalurgicznym. Znacz¹cym
Ÿród³em emisji o³owiu jest równie¿ transport samo-
chodowy, jednak jego udzia³ zmniejsza siê wraz z co-
raz mniejszym wykorzystaniem benzyn z dodatkiem
o³owiu. 

Pomiary zawartoœci o³owiu w pyle zawieszonym
PM10 prowadzone s¹ w województwie dolnoœl¹skim
w 6 punktach pomiarowych. 

Œrednioroczne stê¿enia o³owiu oznaczanego w py-
le zawieszonym PM10 w 2003 r. rejestrowano na
zró¿nicowanym poziomie od bardzo niskich stê¿eñ
w Dzia³oszynie (4% normy) do wartoœci ponadnorma-

tywnych w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej (133% nor-
my). 

Punkty, w których zarejestrowano najwy¿sze stê-
¿enia œrednioroczne: Legnica ul. Z³otoryjska oraz
Paw³owice Ma³e, znajduj¹ siê w strefie oddzia³ywania
KGHM „Polska MiedŸ” Huty Miedzi „Legnica” –
obok Huty Miedzi „G³ogów” najwiêkszego zak³adu
kompleksu górniczo-hutniczego rud miedzi Legnicko-
-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego. 

W wiêkszoœci punktów notowano wy¿sze stê¿enia
w sezonie grzewczym ni¿ w pozagrzewczym, naj-
wiêksze ró¿nice sezonowe wyst¹pi³y w Dzia³oszynie,
najmniejsze – w Paw³owicach Ma³ych, w powiecie le-
gnickim. Wzrost stê¿eñ w sezonie pozagrzewczym
wyst¹pi³ jedynie w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej.
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Wykres I.1.25. Stê¿enia œrednioroczne o³owiu w sta³ych
stacjach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.26. Stê¿enia sezonowe o³owiu w sta³ych
stacjach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Benzen

Benzen – najprostszy wêglowodór aromatyczny,
jest lotnym zwi¹zkiem organicznym otrzymywanym
w trakcie przeróbki wêgla kamiennego i ropy nafto-
wej. Uwa¿a siê, ¿e g³ównym Ÿród³em emisji benzenu
s¹ pojazdy samochodowe, poniewa¿ w znacz¹cych
iloœciach, razem z innymi jednopierœcieniowymi wê-
glowodorami aromatycznymi, wystêpuje w benzy-
nach silnikowych. Emisja ta zwi¹zana jest nie tylko ze
spalaniem paliw, ale tak¿e ich parowaniem podczas
dystrybucji, jak i ich póŸniejszego u¿ytkowania. Do
atmosfery benzen dostaje siê tak¿e podczas niepe³ne-
go spalania wêgla w piecach i paleniskach domowych.
Za jego emisjê odpowiedzialne s¹ równie¿ Ÿród³a
przemys³owe m. in. koksownie, zak³ady petroche-
miczne, zak³ady malarskie. 

W województwie dolnoœl¹skim pomiary stê¿eñ
benzenu w powietrzu w 2003 r. wykonywane by³y
w 6 stacjach sta³ych. W celu poszerzenia i uzupe³nie-
nia informacji o wielkoœci oraz zró¿nicowaniu prze-

strzennym stê¿eñ benzenu na terenie najwiêkszych
miast Dolnego Œl¹ska, w 2003 r. prowadzono równie¿
wskaŸnikowe pomiary benzenu metod¹ pasywn¹. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e nie jest to metoda referencyjna
wyniki badañ zamieszczono w osobnym zestawieniu,
a prezentowane wartoœci stê¿eñ, w tym przekroczenia
wartoœci dopuszczalnej, powinny byæ traktowane jako
szacunkowe (w tabeli zaznaczono je jako potencjalne
przekroczenia wartoœci kryterialnych). 

Œrednioroczne stê¿enia benzenu uzyskane z po-
miarów sta³ych stacji monitoringu by³y ni¿sze od po-
ziomu dopuszczalnego i wystêpowa³y w zakresie od
1,6 µg/m3 we Wroc³awiu przy ul. Ukrytej do 4,8
µg/m3 w Wa³brzychu przy ul. Jordana. Na wszystkich
stanowiskach wy¿sze stê¿enia wystêpowa³y w sezonie
grzewczym. Najwiêkszy, ponad dwukrotny, wzrost
stê¿eñ zarejestrowano w Kawicach (powiat legnicki)
i w Legnicy, co œwiadczy o znacznym udziale Ÿróde³
grzewczych w zanieczyszczeniu powietrza w rejonie

Tabela I.1.26. Wyniki pomiarów o³owiu na terenie
Dolnego Œl¹ska w 2003 r. [µg/m3]
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stacji. Najmniejszy – w Wa³brzychu przy ul. Jordana –
w punkcie nara¿onym na ca³oroczne oddzia³ywanie
emisji ze Ÿróde³ przemys³owych. 

Punkty monitoringu pasywnego zlokalizowano
w rejonach dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu (stanowiska
komunikacyjne) oraz na obszarach osiedli mieszka-
niowych. 

Najwy¿szy poziom stê¿eñ i jednoczeœnie poten-
cjalne przekroczenia wartoœci dopuszczalnej stwier-
dzono na terenie Wa³brzycha – zarówno w punktach
komunikacyjnych (ul. Armii Krajowej i ul. Andersa),
jak i zlokalizowanych w obrêbie starej zabudowy ka-
mienicowej (dzielnica Œródmieœcie) oraz, chocia¿ nie-
co ni¿sze, w rejonie pozosta³ych osiedli mieszkanio-
wych. 

Potencjalne przekroczenia stwierdzono równie¿
we Wroc³awiu na stanowiskach komunikacyjnych
przy ul. Kazimierza Wielkiego i Wiœniowej oraz na te-
renach zamieszka³ych w centralnej czêœci miasta i na
osiedlach: Sêpolno, Wojnów, Oporów, Muchobór Ma-
³y, Ró¿anka, Kozanów, w rejonie których znacz¹cy
udzia³ w zanieczyszczeniu powietrza ma niezorgani-
zowana emisja z indywidualnych Ÿróde³ grzewczych
i komunikacja drogowa. 

W Jeleniej Górze potencjalne ponadnormatywne
stê¿enie œrednioroczne wyst¹pi³o w punkcie komuni-
kacyjnym przy skrzy¿owaniu al. Ró¿yckiego z al. Ja-
na Paw³a II. 

W Legnicy stê¿enia œrednioroczne rejestrowano na
poziomie ni¿szym od wartoœci kryterialnych – 41-
88% normy. Najwy¿szy poziom zanieczyszczenia
benzenem zarejestrowano w centralnej czêœci miasta,
w rejonie gêstej zabudowy mieszkaniowej, gdzie do-
minuje ogrzewanie piecowe. 

Podobnie jak w stacjach sta³ych, we wszystkich
punktach metody pasywnej stwierdzono wy¿sze stê-
¿enia w sezonie grzewczym. W wiêkszoœci przypad-
ków to w³aœnie wysokie stê¿enia w miesi¹cach zimo-
wych zadecydowa³y o tak wysokich stê¿eniach œred-
niorocznych. 

Stê¿enia œrednioroczne na stanowiskach komuni-
kacyjnych, na podstawie pomiarów wykonywanych
w Wa³brzychu i we Wroc³awiu, by³y wy¿sze o ok.
30% ni¿ notowane na osiedlach mieszkaniowych.
W Jeleniej Górze stê¿enie w punkcie usytuowanym
w pobli¿u du¿ego skrzy¿owania by³o ponad 2-krotnie
wy¿sze ni¿ w pozosta³ych punktach zlokalizowanych
na terenie miasta.

Tabela I.1.27. Wyniki pomiarów benzenu na terenie
Dolnego Œl¹ska w 2003 r. – sta³e stacje
pomiarowe [µg/m3]

Wykres I.1.27. Stê¿enia œrednioroczne benzenu
w sta³ych stacjach pomiarowych na terenie
województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.28. Stê¿enia sezonowe benzenu w sta³ych
stacjach pomiarowych na terenie województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.
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Tabela I.1.28. Wyniki pomiarów benzenu na Dolnym Œl¹sku w 2003 r. – pomiary pasywne  [µg/m3]
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Rysunek I.1.13. Rozk³ad potencjalnych œredniorocznych stê¿eñ benzenu na terenie Wroc³awia w 2003 r.
na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹

Rysunek I.1.14. Rozk³ad potencjalnych œredniorocznych stê¿eñ benzenu na terenie Wa³brzycha w 2003 r.
na podstawie pomiarów metod¹ pasywn¹
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Ozon

Ozon nale¿y do grupy zanieczyszczeñ powstaj¹-
cych w wyniku reakcji chemicznych zachodz¹cych
pod wp³ywem promieniowania s³onecznego w powie-
trzu zanieczyszczonym tlenkami azotu (a œciœlej dwu-
tlenkiem azotu) i wêglowodorami. Ponadto powsta-
waniu ozonu i jego kumulowaniu siê w przyziemnej
warstwie atmosfery sprzyja wysoka temperatura, ni-
ska wilgotnoœæ powietrza oraz wystêpowanie warstwy
inwersyjnej utrudniaj¹cej mieszanie mas powietrza
i rozprzestrzenianie zanieczyszczeñ. Ozon nale¿y do
tzw. zanieczyszczeñ wtórnych, które z uwagi na czas
potrzebny do ich powstawania, z regu³y osi¹gaj¹ wy¿-
sze wartoœci w rejonach oddalonych od Ÿróde³ emisji
ich prekursorów (zanieczyszczeñ pierwotnych). 

Najwiêksze jego stê¿enia w dolnej atmosferze no-
towane s¹ zatem w godzinach najintensywniejszego
promieniowania s³onecznego, w okresie ciep³ym ro-
ku: od kwietnia do wrzeœnia. W centrach miast, o in-
tensywnym ruchu samochodowym, obserwuje siê za-
zwyczaj ni¿sze stê¿enia ozonu ni¿ na obrze¿ach i na
terenach pozamiejskich, co spowodowane jest reduk-
cj¹ ozonu w wyniku reakcji z tlenkiem azotu emitowa-
nym z silników pojazdów. 

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego pomiary
poziomu ozonu w powietrzu ze wzglêdu na ochronê
zdrowia ludzi prowadzono w 2003 r. w jednym sta³ym
punkcie pomiarowym we Wroc³awiu przy pl. Grun-
waldzkim oraz w 8 punktach, w których wykonywane
by³y pomiary okresowe za pomoc¹ laboratoriów mo-
bilnych. 

Pomimo wystêpowania w wiêkszoœci punktów po-
miarowych okresów podwy¿szonych stê¿eñ ozonu,
wy¿szych od normowanej maksymalnej œredniej 8-
godzinnej – 120 µg/m3, w ¿adnym nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnej czêstoœci przekroczeñ –
60 dni. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e pomiary okreso-
we nie daj¹ pe³nej informacji o iloœci dni z przekro-
czeniami wartoœci kryterialnych, a jedynie sygnalizu-
j¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia wartoœci ponadnormatyw-
nych. 

Najwy¿sze stê¿enia ozonu, w przeciwieñstwie do
wiêkszoœci mierzonych zanieczyszczeñ, notowano
w najcieplejszych miesi¹cach roku, g³ównie w okresie
od kwietnia do wrzeœnia. W Karpaczu, Œwieradowie
Zdroju oraz w Jeleniej Górze – stwierdzono oko³o
30% dni podczas letniej serii pomiarowej z przekro-
czon¹ wartoœci¹ dopuszczaln¹. 

Okres lata charakteryzuje siê równie¿ zdecydowa-
nie najwiêkszymi wahaniami stê¿eñ. Silne natê¿enie
promieniowania s³onecznego intensyfikuje procesy
fotochemiczne, natomiast dobowe amplitudy tempe-
ratury sprzyjaj¹ konwekcyjnemu transportowi powie-
trza, w wyniku którego ozon mo¿e docieraæ do po-
wierzchni ziemi z wy¿szych warstw troposfery.
W okresie zimowym stê¿enia ozonu s¹ zazwyczaj ni-
skie i charakteryzuj¹ siê niewielk¹ zmiennoœci¹ dobo-
w¹. Na wykresie I.1.29 przedstawiono uœrednione
przebiegi stê¿eñ 1-godzinowych ozonu na terenie
Wroc³awia i Œwieradowa-Zdroju dla przyk³adowych
miesiêcy sezonu ch³odnego i ciep³ego.

Tabela I.1.29. Wyniki pomiarów ozonu 
we Wroc³awiu w 2003 r. [µg/m3]

Tabela I.1.30. Wyniki pomiarów
wskaŸnikowych ozonu na
terenie Dolnego Œl¹ska 
w 2003 r. – mobilne stacje
pomiarowe [µg/m3]
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Wykres I.1.29. Uœrednione przebiegi stê¿eñ 1-godzinowych ozonu na terenie Wroc³awia i Œwieradowa-Zdroju
dla sezonu zimnego i ciep³ego

1.6.2. Ochrona roœlin

Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenach
pozamiejskich uzale¿niony jest w du¿ym stopniu od
nap³ywu zanieczyszczeñ z du¿ych zak³adów energe-
tycznych i przemys³owych zlokalizowanych zarówno
na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Zanie-
czyszczenia emitowane z wysokich kominów, s¹ prze-
noszone z masami powietrza na du¿e odleg³oœci i roz-
praszane na znacznym obszarze, przyczyniaj¹c siê do
wzrostu zanieczyszczeñ w rejonach oddalonych od
Ÿróde³ emisji. 

Wszystkie przedstawione stacje pomiarowe, spe³-
niaj¹ce wymagania lokalizacji w odniesieniu do
ochrony ekosystemów, nale¿¹ do zintegrowanej pol-
sko-niemiecko-czeskiej sieci automatycznych stacji
monitoringu powietrza „Czarny Trójk¹t”. S¹ to tzw.
stacje t³a, kontroluj¹ce poziom zanieczyszczenia po-
wietrza poza bezpoœrednim oddzia³ywaniem lokal-
nych Ÿróde³ emisji. 

Podstawowym zadaniem stacji „ekosystemowych”
jest okreœlenie stopnia nara¿enia roœlin na zanieczysz-
czenia powietrza oraz dostarczanie informacji o ich
transgranicznym przep³ywie. 

Dwutlenek siarki
Pomiary stê¿eñ dwutlenku siarki prowadzone

w 2003 r. na terenach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego, oddalonych od g³ównych Ÿróde³ emi-
sji zanieczyszczeñ do powietrza, nie wykaza³y prze-
kroczeñ dopuszczalnego poziomu œredniorocznego,
okreœlonego ze wzglêdu na ochronê roœlin. 

Stê¿enia œrednioroczne SO2 kszta³towa³y siê w za-
kresie od 7 µg/m3, tj. 35% normy (Spalona, pow.
k³odzki) do 14 µg/m3, tj. 70% normy (Jeleniów, pow.
boles³awiecki). Na terenie Karkonoskiego Parku Na-
rodowego – w stacji pomiarowej na Œnie¿nych Ko-
t³ach – œrednioroczne stê¿enie SO2 zarejestrowano na
poziomie 5 µg/m3, co stanowi 33% normy ustanowio-
nej dla obszaru parków narodowych. 

Bior¹c pod uwagê zmiany stê¿eñ œredniorocznych
dwutlenku siarki na obszarach pozamiejskich woje-
wództwa dolnoœl¹skiego w ostatnich latach zanotowa-
no nieznaczny spadek stê¿eñ we wszystkich stacjach
pomiarowych. W latach 1999-2003 tendencja ta, po-
dobnie jak na obszarach miejskich, zosta³a zahamo-
wana.
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Wykres I.1.30. Stê¿enia œrednioroczne dwutlenku
siarki na terenach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.31. Trendy zmian stê¿eñ dwutlenku siarki w wybranych punktach pomiarowych na terenach
pozamiejskich województwa dolnoœl¹skiego w latach 1997-2003

Tlenki azotu

Pomiary stê¿eñ tlenków azotu, prowadzone
w 2003 r. na terenach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego, nie wykaza³y przekroczeñ dopusz-
czalnego poziomu œredniorocznego, okreœlonego ze
wzglêdu na ochronê roœlin. 

Stê¿enia œrednioroczne NOx kszta³towa³y siê w za-
kresie od 5 µg/m3, tj. 17% normy (Sokolec, pow.
k³odzki) do 20 µg/m3, tj. 67% normy (Jeleniów, pow.
boles³awiecki). Na terenie Karkonoskiego Parku Na-

rodowego – w stacji pomiarowej na Œnie¿nych Ko-
t³ach – œrednioroczne stê¿enie NOx zarejestrowano na
poziomie 10 µg/m3, co stanowi 50% normy ustano-
wionej dla obszaru parków narodowych. 

Analizuj¹c zmiany stê¿eñ œredniorocznych tlen-
ków azotu na obszarach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego w czêœci stacji widoczny jest niewiel-
ki spadek stê¿eñ do roku 1998. W ostatnich latach ob-
serwuje siê nieznaczne wahania poziomu stê¿eñ NOx. 

Tabela I.1.31. Wyniki pomiarów dwutlenku siarki
na terenach pozamiejskich Dolnego Œl¹ska
w 2003 r. [µg/m3]
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Tabela I.1.32. Wyniki pomiarów tlenków azotu NOx
na terenach pozamiejskich Dolnego Œl¹ska
w 2003 r. [µg/m3]

Wykres I.1.32. Stê¿enia œrednioroczne tlenków azotu
na terenach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wykres I.1.33. Trendy zmian stê¿eñ tlenków azotu w wybranych punktach pomiarowych na terenach
pozamiejskich województwa dolnoœl¹skiego w latach 1997-2003

Ozon

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami parame-
trem charakteryzuj¹cym poziom zanieczyszczenia
ozonem w powietrzu ze wzglêdu na ochronê roœlin
jest wspó³czynnik AOT 40, obliczany jest jako suma
ró¿nic pomiêdzy stê¿eniem œrednim jednogodzinnym
wyra¿onym w µg/m3 a wartoœci¹ 80 µg/m3, dla ka¿dej
godziny w ci¹gu doby pomiêdzy godzin¹ 8:00 a 20:00
czasu œrodkowoeuropejskiego, dla której stê¿enie jest
wiêksze ni¿ 80 µg/m3. Wartoœæ tê uznaje siê za dotrzy-
man¹, je¿eli nie przekracza jej œrednia z takich sum
obliczona dla okresów wegetacyjnych z piêciu kolej-
nych lat. 

Pomiary stê¿eñ ozonu na terenach pozamiejskich
województwa dolnoœl¹skiego, nie wykaza³y przekro-
czeñ dopuszczalnego poziomu, okreœlonego jako
œredni wspó³czynnik AOT 40 w latach 1998-2003 dla
okresu wegetacyjnego roœlin w okresie od 1 maja do
31 lipca. Najwy¿sz¹ wartoœæ wspó³czynnika AOT 40
zanotowano na Czarnej Górze (pow. k³odzki): 18130
µg/m3·h (76% normy), najni¿sz¹ – w Jeleniowie (pow.
boles³awiecki): 14068 µg/m3·h (59% normy). 

Bior¹c pod uwagê zmiany wartoœci wspó³czynnika
AOT 40 w kolejnych latach 1998-2003 obserwuje siê
tendencjê wzrostow¹ jego wartoœci.
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Tabela I.1.33. Wyniki pomiarów ozonu na terenach pozamiejskich Dolnego Œl¹ska – wspó³czynnik AOT 40
w latach 1999-2003 [µg/m3·h]

Wykres I.1.34. Wartoœci wspó³czynnika AOT 40 dla
ozonu na terenach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego – œrednia z lat 1999-2003

Wykres I.1.35. Trendy zmian wspó³czynnika AOT 40 dla ozonu na terenach pozamiejskich województwa
dolnoœl¹skiego w latach 1997-2003
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1.6.3. Chemizm opadów atmosferycznych w województwie dolnoœl¹skim*

Wroc³awski Oddzia³ Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej prowadzi badania monitoringu che-
mizmu opadów atmosferycznych na obszarze Polski
po³udniowo-zachodniej tj. na obszarze dorzecza œrod-
kowej Odry, w tym w województwie dolnoœl¹skim.
Badania te maj¹ na celu sta³¹ kontrolê i ocenê stanu
zanieczyszczenia opadów atmosferycznych oraz ten-
dencji przemian zachodz¹cych w œrodowisku. Podsta-
wowym efektem badañ jest okreœlenie stê¿eñ zanie-
czyszczeñ zawartych w opadach i wysokoœci sum
opadów atmosferycznych oraz uwarunkowañ mete-
orologicznych. Dalszym efektem jest monitorowanie
wielkoœci deponowanych wraz z opadami ³adunków
zanieczyszczeñ do pod³o¿a oraz podanie zmiennoœci
powierzchniowego obci¹¿enia z uwzglêdnieniem
wp³ywu warunków meteorologicznych na ich wiel-
koœæ. 

Na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.
monitoring chemizmu opadów atmosferycznych pro-
wadzono, tak jak w latach ubieg³ych, na 26 stacjach
pomiarowo-kontrolnych. Na ka¿dej stacji zbierano
w sposób ci¹g³y opad atmosferyczny ca³kowity
(bulk), tj. opad mokry ³¹cznie z such¹ sedymentacj¹
i analizowano w cyklach miesiêcznych. Równolegle
z poborem próbek opadów prowadzono pomiary i ob-
serwacje parametrów meteorologicznych, dotycz¹ce
wysokoœci i rodzaju opadu, kierunku wiatru i tempe-
ratury powietrza. Miesiêczne próbki opadów analizo-
wano w zakresie nastêpuj¹cych wskaŸników zanie-
czyszczeñ: siarczany, chlorki, azotyny i azotany, azot
ogólny, fosfor ogólny, sód, potas, wapñ, magnez,
miedŸ, cynk, o³ów, nikiel, kadm, sucha pozosta³oœæ
oraz kontrolowano odczyn (pH) opadów i przewod-
noœæ elektryczn¹ w³aœciw¹. 

Rysunek I.1.15. Rozmieszczenie stacji pomiarowo-kontrolnych monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych
w województwie dolnoœl¹skim

* Opracowanie: Ryszard Twarowski, Tomasz Gendolla, Ewa Liana, Katarzyna Wostek
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu
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Sk³ad chemiczny opadów atmosferycznych w wo-
jewództwie dolnoœl¹skim w 2003 r. charakteryzowa³
siê wyraŸnym zró¿nicowaniem zarówno przestrzen-
nym, jak i czasowym. 

Najwy¿szymi stê¿eniami (œrednio z ca³ego roku)
siarczanów, azotu i fosforu ogólnego oraz wapnia cha-
rakteryzowa³y siê opady w G³ogowie; chlorków, sodu
i potasu w Œcinawie, a miedzi, o³owiu i kadmu w Le-
gnicy. Najwy¿sze wartoœci stê¿eñ magnezu i suchej
pozosta³oœci wyst¹pi³y w opadach w Rudnej; azoty-
nów i azotanów oraz niklu w Zgorzelcu; cynku
w ¯migrodzie, a wolnych jonów wodorowych w opa-
dach w K³odzku. 

Maksymaln¹ wielkoœæ przewodnoœci elektrycznej
w³aœciwej 480,0 µS/cm zanotowano w Brzeziu w lu-
tym, natomiast najbardziej kwasowy, najni¿szy odczyn
(pH) opadów, równy 3,51 pH, w lutym w K³odzku. 

Najmniej zanieczyszczone by³y opady na Œnie¿ce,
gdzie stwierdzono najni¿sze stê¿enia (œrednio z ca³e-
go roku) siarczanów, chlorków, azotynów i azotanów,
azotu i fosforu ogólnego, potasu, wapnia, magnezu
i suchej pozosta³oœci. Stê¿enia cynku, o³owiu i kadmu
najni¿sze by³y w opadach w Jakuszycach; miedzi
w Przesiece, a sodu, niklu i wolnych jonów wodoro-
wych w Boles³awowie. W opadzie z Przesieki w lu-
tym stwierdzono minimaln¹ wartoœæ przewodnoœci
elektrycznej w³aœciwej 4,0 µS/cm. Najmniej kwasowy
odczyn (pH), równy 7,25 wyst¹pi³ w opadzie z Rud-
nej w sierpniu. 

W okresie ch³odnym (I-III, X-XII) w wiêkszoœci
stacji opady atmosferyczne charakteryzowa³y siê
wy¿sz¹ koncentracj¹ siarczanów, chlorków, sodu,
wapnia, magnezu, miedzi, cynku, o³owiu, niklu, kad-
mu, suchej pozosta³oœci i mia³y bardziej kwasowy od-
czyn pH ni¿ w okresie ciep³ym roku (IV-IX). Nato-
miast w okresie ciep³ym roku w opadach z wiêkszoœci
badanych stacji wystêpowa³y wy¿sze stê¿enia azoty-

nów i azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego
oraz potasu. 

Œrednie stê¿enia badanych zanieczyszczeñ, jakie
wyst¹pi³y w opadach w 2003 r., w porównaniu do opa-
dów w 2002 r., by³y wy¿sze, oprócz stê¿enia kadmu,
którego wartoœæ by³a ni¿sza o14%. 

W 2003 r. sumy opadów na poszczególnych sta-
cjach badawczych kszta³towa³y siê w granicach: mie-
siêcznie – od 2,4 mm (w lutym w Legnicy) do
158,7 mm (w paŸdzierniku w Jakuszycach.); rocznie –
od 327,2 mm (w G³ogowie) do 959,0 mm (w Jakuszy-
cach), œrednio – 501,0 mm. 

£adunki deponowanych zanieczyszczeñ, zale¿ne
od stê¿enia zanieczyszczeñ w opadach i iloœci opa-
dów, by³y przewa¿nie wy¿sze na terenach, gdzie suma
opadów by³a wiêksza. W najwiêkszym stopniu obci¹-
¿a³y tereny reprezentowane przez stacje monitoringo-
we w Rudnej, Jakuszycach i Karpaczu, a w najmniej-
szym w Legnicy, Ruszowie i K³odzku. 

Szczegó³owa analiza rozk³adu przestrzennego
wprowadzanych zanieczyszczeñ wykonana przy po-
mocy komputerowego systemu informacji przestrzen-
nej GIS wykaza³a, ¿e opady atmosferyczne wnios³y
w 2003 r. na obszar województwa dolnoœl¹skiego
44859 ton siarczanów, 13663 tony chlorków, 8617 ton
(N) azotynów i azotanów, 27785 ton azotu ogólnego,
1209 ton fosforu ogólnego, 7041 ton sodu, 5645 ton
potasu, 14840 ton wapnia, 2413 ton magnezu, 142 to-
ny miedzi, 1197 ton cynku, 80 ton o³owiu, 32 tony ni-
klu, 4 tony kadmu, 349055 ton suchej pozosta³oœci
oraz 18,35 ton wolnych jonów wodorowych. 

Wielkoœci wprowadzanych zanieczyszczeñ malej¹
zgodnie z szeregiem: 

SO4
–2 >Nog > Ca > Cl– > N (NO2

– + NO3
–) > Na >

K > Mg > Pog > Zn > Cu > Pb > Ni > H+ > Cd
Procentowy udzia³ poszczególnych zanieczysz-

czeñ ilustruje poni¿szy wykres. 

Wykres I.1.36. Procentowy
udzia³ wielkoœci
³adunków
charakterystycznych
zanieczyszczeñ
wnoszonych przez opady
atmosferyczne na teren
województwa
dolnoœl¹skiego w 2003 r.



Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia terenów
województwa dolnoœl¹skiego oraz miejsca o najwiêk-
szej depozycji pokazuj¹ przedstawione mapy rozk³adu
przestrzennego poszczególnych zanieczyszczeñ. 

Najwiêkszym ³adunkiem badanych zanieczyszczeñ
na terenie województwa dolnoœl¹skiego obci¹¿ony zo-
sta³ powiat jeleniogórski, a nastêpnie lwówecki, wo-
³owski, miasto Jelenia Góra oraz powiat lubiñski. Naj-
mniejszym ³adunkiem obci¹¿ony zosta³ teren powiatu
strzeliñskiego i o³awskiego, a w dalszej kolejnoœci
miasto Legnica, powiat boles³awiecki i z¹bkowicki. 

W porównaniu do roku 2002 ³adunki wiêkszoœci
badanych zanieczyszczeñ wprowadzane z opadami
w 2003 r. uleg³y zmniejszeniu. Roczny ³adunek siar-
czanów zmniejszy³ siê o 22,1%, chlorków o 18,7%,
azotynów i azotanów o 16,4%, azotu i fosforu ogólne-
go odpowiednio o 14,5% i o 13,4%, sodu o 16,3%, po-
tasu o 18,7%, wapnia o 20,9%, magnezu o 31,2%,
cynku o 4,3%, o³owiu o 34,4%, niklu o 29,9%, kadmu
o 54,4%, suchej pozosta³oœci i wolnych jonów wodo-
rowych o 24,5%, a wiêkszy by³ tylko ³adunek miedzi
o 18,3%. 

Imisja zanieczyszczeñ w zale¿noœci od kierunków
nap³ywu mas powietrza w czasie opadów jest wyraŸ-
nie zró¿nicowana. Najwiêksze ³adunki zanieczysz-
czeñ, stanowi¹ce 25% ³adunku ca³kowitego, wprowa-
dzane by³y w okresie nap³ywu mas powietrza z sekto-
ra zachodniego, a najmniejsze w czasie cyrkulacji
wschodniej 5% ³adunku ca³kowitego. W czasie nap³y-
wu mas powietrza z sektora po³udniowo-zachodniego
wnoszone ³adunki stanowi³y 21% ³adunku ca³kowite-
go, z sektora pó³nocno-zachodniego – 19%, pó³nocne-
go – 17% oraz po³udniowego i miejscowej cyrkulacji
zmiennej odpowiednio 7 i 6%. 

Najwiêksza depozycja siarczanów, azotynów
i azotanów, azotu i fosforu ogólnego, potasu, miedzi,
niklu, kadmu i suchej pozosta³oœci by³a w czasie na-
p³ywu mas powietrza z kierunku zachodniego. Chlor-
ków, sodu, magnezu i cynku – przy cyrkulacji pó³noc-
no-zachodniej, a w okresie nap³ywu mas powietrza
z kierunku po³udniowo-zachodniego – wapnia i o³o-
wiu. Najmniejsze ³adunki badanych zanieczyszczeñ
wyst¹pi³y w okresie cyrkulacji wschodniej, z wyj¹t-
kiem kadmu, którego najmniejszy ³adunek stwierdzo-
no przy cyrkulacji miejscowej, zmiennej. 

Analiza linii trendu ³adunków zanieczyszczeñ de-
ponowanych w okresie lat 1997-2003 dla wiêkszoœci

wskaŸników wykazuje tendencjê spadkow¹. Szcze-
gólnie dotyczy to wolnych jonów wodorowych, siar-
czanów, azotu ogólnego, o³owiu, niklu i kadmu. Cha-
rakter rosn¹cy linii trendu obserwuje siê tylko w przy-
padku ³adunków sodu, wapnia oraz fosforu ogólnego.
W 2003 r. zmniejszy³a siê w stosunku do roku 1997
depozycja 14 zanieczyszczeñ na 16 analizowanych
wskaŸników, a sumarycznie obci¹¿enie powierzchnio-
we województwa badanymi zanieczyszczeniami zma-
la³o o 46%, nie mniej nadal wskazuj¹ na du¿¹ (jak wy-
kazuj¹ wyniki badañ) ich depozycjê, niekorzystn¹ dla
œrodowiska. 

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ: 
Wyniki badañ monitoringowych na obszarze woje-

wództwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. wykazuj¹, ¿e za-
nieczyszczenia transportowane w atmosferze i wpro-
wadzane wraz z opadami na tereny tego obszaru, po-
mimo obserwowanych malej¹cych tendencji w wielo-
leciu 1997-2003, w znacz¹cy sposób obci¹¿aj¹ po-
wierzchniê województwa. Stanowi¹ znacz¹ce Ÿród³o
zanieczyszczeñ obszarowych tego regionu i nie mog¹
byæ pomijane w ogólnym bilansie tych substancji. 

Uzyskane dziêki prowadzonym badaniom rozpo-
znanie jakoœci i wielkoœci wnoszonych z opadem at-
mosferycznym zanieczyszczeñ pozwala na œledzenie
procesów postêpuj¹cych zmian w œrodowisku, a tak¿e
na planowanie oraz ocenê skutków i efektywnoœci
programów naprawczych. Systematycznie uaktualnia-
na wiedza o wielkoœci i przestrzennym roz³o¿eniu de-
pozycji substancji kwasogennych (siarczany, suma
azotanów i azotynów) oraz kationów zasadowych
(wapñ, magnez, sód, potas) jest jednym z warunków
realizacji strategii ochrony powietrza, poniewa¿ daje
w miarê dok³adn¹ ocenê rzeczywistej wielkoœci depo-
zycji, umo¿liwiaj¹c pe³niejsze przewidywanie reakcji
ekosystemów na prowadzone procesy naprawcze. 

Wyniki badawcze monitoringu umo¿liwiaj¹ tak¿e
korygowanie programów poprawy jakoœci wód,
szczególnie w aspekcie zagro¿enia wód przez sub-
stancje biogenne pochodz¹ce z rolnictwa, gdy¿ daj¹
podstawê do aktualizacji wielkoœci maksymalnych da-
wek nawozowych. Inne pola mo¿liwego wykorzysta-
nia wyników to: badania wp³ywu depozycji z opadów
na roœliny, glebê, litosferê, obiekty materialne, sporz¹-
dzania bilansów substancji w ekosystemach oraz do
celów prognostycznych. 
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Tabela I.1.34. Wielkoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ w próbkach miesiêcznych opadów atmosferycznych
z województwa dolnoœl¹skiego w 2003 r. oraz wielkoœci miesiêczne wniesionych wraz z opadami ³adunków
zanieczyszczeñ

Tabela I.1.35. Roczne ³adunki zanieczyszczeñ wniesione z opadem atmosferycznym w 2003 r. na teren
województwa dolnoœl¹skiego

Tabela I.1.36. Jednostkowe ³adunki zanieczyszczeñ (w kg/ha·rok) wniesione przez opady atmosferyczne w latach
1997-2003 na obszar województwa dolnoœl¹skiego



Wykres I.1.37. Roczne jednostkowe ³adunki zanieczyszczeñ (kg/ha) wniesione z opadem atmosferycznym na obszar województwa dolnoœl¹skiego w latach 1997-2003 
oraz œrednie roczne sumy opadów (mm) i linie trendu dla ³adunków wnoszonych zanieczyszczeñ
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Rysunek I.1.16. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami siarczanów wnoszonymi przez opady
atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych powiatów
(na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg SO4

–2/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

24,23 – 30,28
21,68 – 24,23
20,74 – 21,68
19,60 – 20,74
16,58 – 19,60

23,77 – 24,58
22,88 – 23,77
21,90 – 22,88
20,91 – 21,90
18,15 – 20,91
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Rysunek I.1.17. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami azotynów i azotanów wnoszonymi przez
opady atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych
powiatów (na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg N/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

4,90 – 7,02
4,40 – 4,90
3,92 – 4,40
3,63 – 3,92
3,18 – 3,63

4,76 – 5,18
4,56 – 4,76
4,00 – 4,56
3,77 – 4,00
3,33 – 3,77
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Rysunek I.1.18. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami azotu ogólnego wnoszonymi przez opady
atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych powiatów
(na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg N/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

16,12 – 23,92
14,54 – 16,12
13,33 – 14,54
11,91 – 13,33
9,30 – 11,91

14,83 – 17,14
14,11 – 14,83
13,30 – 14,11
12,95 – 13,30
10,02 – 12,95
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Rysunek I.1.19. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami fosforu ogólnego wnoszonymi przez opady
atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych powiatów
(na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg P/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

0,682 – 1,097
0,592 – 0,682
0,498 – 0,592
0,453 – 0,498
0,243 – 0,453

0,675 – 0,737
0,646 – 0,675
0,542 – 0,646
0,485 – 0,542
0,438 – 0,485
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Rysunek I.1.20. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami miedzi wnoszonymi przez opady
atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych powiatów
(na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg Cu/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

0,074 – 0,188
0,061 – 0,074
0,056 – 0,061
0,045 – 0,056
0,019 – 0,045

0,102 – 0,133
0,072 – 0,102
0,057 – 0,072
0,041 – 0,057
0,029 – 0,041
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Rysunek I.1.21. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami o³owiu wnoszonymi przez opady
atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych powiatów
(na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg Pb/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

0,056 – 0,176
0,038 – 0,056
0,032 – 0,038
0,028 – 0,032
0,022 – 0,028

0,054 – 0,113
0,041 – 0,054
0,031 – 0,041
0,027 – 0,031
0,025 – 0,027
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Rysunek I.1.22. Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia ³adunkami jonów wodorowych wnoszonymi przez
opady atmosferyczne na obszar województwa dolnoœl¹skiego (na górze) oraz na obszar poszczególnych
powiatów (na dole) w 2003 r. (³adunek jednostkowy, kg H+/ha·rok, œredni z okresu badañ)

Legenda

Legenda

0,0156 – 0,0470
0,0102 – 0,0156
0,0080 – 0,0102
0,0061 – 0,0080
0,0016 – 0,0061

0,0141 – 0,0189
0,0090 – 0,0141
0,0057 – 0,0090
0,0048 – 0,0057
0,0033 – 0,0048
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1.6.4. Charakterystyka mokrych opadów atmosferycznych w polskiej czêœci Czarnego Trójk¹ta

Pomiary sk³adu chemicznego mokrych opadów at-
mosferycznych w polskiej czêœci polsko-czesko-nie-
mieckiego systemu monitoringu powietrza w trójk¹-
cie granicznym prowadzone s¹ od roku 1998. Punkty
poboru prób ustalane s¹ wed³ug potrzeb ka¿dej strony. 

W 2003 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska we Wroc³awiu kontynuowa³ badania iloœci
i sk³adu chemicznego opadów atmosferycznych
w 5 punktach: w Czerniawie, we Wleniu, na Spalonej,
w Witkowie i w Jeleniej Górze przy stacji Sodar-Rass. 

Zakres wykonywanych oznaczeñ obejmowa³: od-
czyn pH, przewodnictwo elektrolityczne, siarczany,
azot azotanowy, azot amonowy, chlorki, fluorki,
wapñ, magnez, sód, potas, a na stacji w Czerniawie
równie¿ pozosta³e metale: miedŸ, chrom, cynk, man-
gan, kadm, nikiel, o³ów, ¿elazo, glin i rtêæ. 

Analizowano próbki tygodniowe opadu mokrego,
zlewane z prób dobowych. Na podstawie wyników
analiz obliczono œrednie roczne stê¿enia zanieczysz-
czeñ w opadach i roczne wielkoœci ³adunków wniesio-
nych przez te opady do pod³o¿a. Obliczenia wykona-
no przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach metodycznych: 

œrednie roczne stê¿enia zosta³y obliczone jako
œrednie wa¿one, gdzie wag¹ by³a wysokoœæ opa-
dów; 

przy obliczeniach œredniej wartoœci odczynu po-
s³u¿ono siê stê¿eniem jonów wodorowych; œrednie
stê¿enie H+ przeliczono na wartoœæ pH; 

w przypadku wyników analiz poni¿ej progu wy-
krywalnoœci stosowanych metod pomiarowych, do
wszelkich obliczeñ przyjêto po³owê wartoœci pro-
gu; 

w przypadku niepe³nych analiz (np. dla ma³ych
próbek) przy obliczeniach wartoœci œrednich
uwzglêdniono tylko te opady, dla których zosta³y
wykonane oznaczenia; 

wielkoœci rocznych ³adunków zosta³y obliczone
jako iloczyn œredniego rocznego stê¿enia i rocznej
sumy wysokoœci opadu; w ten sposób tym przy-
padkom, dla których nie wykonano analiz, nadana
zosta³a wartoœæ œredniej. 
W 2003 r. na stacjach pomiarowych polskiej czêœci

polsko-czesko-niemieckiego systemu monitoringu po-
wietrza w trójk¹cie granicznym zarejestrowano opad
mokry w wysokoœci od 385 mm we Wleniu do
702 mm w Czerniawie. Najwiêcej opadu odnotowano
na poszczególnych stacjach w lipcu i w paŸdzierniku,
a na Spalonej w maju. Rok 2003 charakteryzowa³ siê
mniejszymi iloœciami opadu ni¿ rok poprzedni. 

Odczyn badanych opadów by³ kwaœny – œrednia
roczna wartoœæ pH wynosi³a od 4,8 we Wleniu; 4,9
w Jeleniej Górze i w Witkowie; 5,0 w Czerniawie do
5,8 na Spalonej. Przewodnictwo w³aœciwe by³o bar-
dzo niskie i wynosi³o od 21 do 26 µS/cm. 

Najwy¿sze œrednie roczne stê¿enie siarczanów
w opadach w przeliczeniu na siarkê odnotowano

Tabela I.1.37. Œrednie stê¿enia zanieczyszczeñ w opadach atmosferycznych w polskiej czêœci Czarnego Trójk¹ta
w 2003 r.
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w Czerniawie i na Spalonej (0,9 mgS/dm3), a na pozo-
sta³ych stacjach na poziomie 0,7 mgS/dm3. Najwiêk-
szy roczny ³adunek siarki wnios³y opady w Czernia-
wie (644 mgS/m2), a najmniejszy we Wleniu
(279 mgS/m2). 

Stê¿enia chlorków w opadach by³y najni¿sze
w Witkowie (0,6 mgCl/dm3), a najwy¿sze w Czernia-
wie (1,1 mgCl/dm3). Równie¿ najwiêkszy roczny ³a-
dunek chlorków zarejestrowano w Czerniawie (793
mgCl/m2), a najni¿szy w Witkowie 307 mgCl/m2. 

Œrednie roczne stê¿enia azotu ca³kowitego w opa-
dach wynosi³y: 1,47 mgN/dm3 w Czerniawie,
1,41 mgN/dm3 we Wleniu, 1,35 mgN/dm3 w Jeleniej
Górze, 1,19 mgN/dm3 na Spalonej i 1,12 mgN/dm3

w Witkowie. Natomiast roczne ³adunki zarejestrowa-
no w przedziale od 537 mgN/m2 we Wleniu (stacji
o najmniejszej rocznej sumie opadów: 385 mm) do
1033 mgN/m2 w Czerniawie (stacji o du¿ej rocznej
sumie opadów: 702 mm). 

Œrednie roczne stê¿enia wapnia w opadach by³y
wy¿sze na Spalonej i w Czerniawie (ok. 1,6
i 1,5 mgCa/dm3), w Witkowie 0,7 mgCa/dm3, a zbli-
¿one na pozosta³ych stacjach (ok. 0,4 mgCa/dm3).
Œrednie roczne stê¿enia sodu by³y wy¿sze we Wleniu,
w Czerniawie i w Jeleniej Górze (ok. 0,7 mgNa/dm3),
a zbli¿one na pozosta³ych stacjach (ok.
0,4 mgNa/dm3). Œrednie roczne stê¿enia potasu
w opadach by³y zbli¿one i wynosi³y od 0,2 do
0,4 mgK/dm3. Œrednie roczne stê¿enia magnezu
w opadach by³y wy¿sze w Spalonej i w Witkowie
(0,19 i 0,13 mgMg/dm3), a zbli¿one na pozosta³ych

stacjach (ok. 0,07 mgMg/dm3). Sumaryczne ³adunki
wapnia, sodu, potasu i magnezu w opadach wynosi³y
oko³o: 

Ca: od 157 mg/m2 we Wleniu do 1030 mg/m2

w Czerniawie i na Spalonej, 
Na: od 194 mg/m2 w Witkowie do 439 mg/m2

w Czerniawie, 
K: od 103 mg/m2 w Witkowie do 250 mg/m2 na

Spalonej, 
Mg: od 26 mg/m2 we Wleniu do 120 mg/m2 na

Spalonej. 
Sumaryczne ³adunki kationów zasadowych wnie-

sione z opadami do pod³o¿a w wiêkszym stopniu wy-
nika³y ze stê¿eñ, ni¿ sumy wysokoœci opadów i naj-
wy¿sze by³y wed³ug kolejnoœci ³adunki wapnia, sodu,
potasu i magnezu. 

Na wszystkich stacjach, podobnie jak w latach po-
przednich, wy¿szy by³ ³adunek azotu ni¿ siarki. Naj-
wiêksz¹ ró¿nicê pomiêdzy ³adunkami azotu i siarki
wzglêdem siarki odnotowano we Wleniu – 93%, w Je-
leniej Górze – 87%, w Czerniawie – 61%, w Witkowie
– 54% a najmniejsz¹ w Spalonej – 31%. 

Badane pierwiastki œladowe – Cr, Cd, F i Al
w wiêkszoœci próbek opadów wystêpowa³y w ilo-
œciach poni¿ej progu wykrywalnoœci stosowanej me-
tody oznaczeñ. W próbach opadów mokrych pobiera-
nych w Czerniawie stwierdza siê minimaln¹ obecnoœæ
pozosta³ych pierwiastków: Cu, Ni, Mn, Hg, Pb, Fe. 

W porównaniu z rokiem poprzednim zarejestrowa-
no nieznaczny wzrost odczynu w Spalonej, wzrost
rocznej depozycji siarki i azotu na stacji Czerniawa,

Tabela I.1.38. £adunki zanieczyszczeñ w opadach atmosferycznych w polskiej czêœci Czarnego Trójk¹ta w 2003 r.
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obni¿enie rocznej depozycji siarki i azotu na pozosta-
³ych stacjach oraz ten sam poziom depozycji azotu
w Witkowie i na Spalonej. 

W tabelach zestawiono ³adunki zanieczyszczeñ
w opadach atmosferycznych zbieranych w stacjach
o kilkuletniej ci¹g³oœci pomiarowej: w Czerniawie,
Spalonej i Witkowie. 

Opady w polskiej czêœci Czarnego Trójk¹ta cha-
rakteryzuj¹ siê kwaœnym odczynem. Od pocz¹tku ba-
dañ, obserwuje siê wzrost odczynu opadów. W rejonie
Czerniawy w 2003 r. odnotowano wzrost stê¿eñ siar-
czanów, chlorków, azotu, a tak¿e wzrost stê¿eñ katio-
nów (cynku, niklu, sodu, potasu i wapnia). W rejonie
Witkowa zaobserwowano spadek stê¿eñ siarczanów
i niewielki wzrost stê¿eñ wapnia, a w rejonie Spalonej
– wzrost stê¿eñ siarczanów, chlorków oraz znaczny

wzrost stê¿eñ kationów (wapnia, magnezu, potasu
i sodu). 

Analiza zmian jednostkowych ³adunków zanie-
czyszczeñ wprowadzanych z opadami mokrymi na
obszar polskiej czêœci Czarnego Trójk¹ta w latach
1998-2003, wykazuje wyraŸny spadek jonów wodoro-
wych oraz siarczanów w poszczególnych latach,
wzrost kationów wapnia, magnezu, sodu, potasu oraz
wzrost chlorków. 

Poziom rocznej depozycji azotu w opadach mo-
krych na tym obszarze zmienia siê nieznacznie i wy-
nosi 0,7-0,8 gN/m2, natomiast spadek poziomu depo-
zycji siarki jest wyraŸny od wartoœci 0,8 do 0,4 gS/m2.
W porównaniu z rokiem 1998 na analizowanym ob-
szarze zaobserwowano obni¿enie rocznej mokrej de-
pozycji siarki o 44%, a azotu o 12%. 

Tabela I.1.39. Roczne ³adunki zanieczyszczeñ w opadach atmosferycznych w Czerniawie w latach 1998-2003

Tabela I.1.40. Roczne ³adunki zanieczyszczeñ w opadach atmosferycznych na Spalonej w latach 1999-2003
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Tabela I.1.41. Roczne ³adunki zanieczyszczeñ w opadach atmosferycznych w Witkowie w latach 1999-2003

Tabela I.1.42. Jednostkowe ³adunki zanieczyszczeñ wniesione przez opady atmosferyczne (opad mokry) w latach
1998-2003 na obszar polskiej czêœci Czarnego Trójk¹ta
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Monitoring jakoœci powietrza prowadzony w wo-
jewództwie dolnoœl¹skim koncentruje siê na pomia-
rach zanieczyszczeñ podstawowych, dla których okre-
œlone s¹ wartoœci kryterialne. Substancje te: dwutle-
nek siarki, tlenki azotu, py³ zawieszony PM10, tlenek
wêgla, benzen, ozon i o³ów, okreœlone s¹ w przepisach
polskich oraz dyrektywach Unii Europejskiej jako
priorytetowe wskaŸniki stopnia zanieczyszczenia po-
wietrza i odzwierciedlaj¹ g³ówne problemy zwi¹zane
z ochron¹ atmosfery. 

Wieloletnie badania poziomu stê¿eñ dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu czy zanieczyszczeñ py³o-
wych, obserwacja trendów oraz dynamiki zmian imi-
sji zanieczyszczeñ, umo¿liwiaj¹ okreœlenie skuteczno-
œci dzia³añ, dziêki którym zosta³a zmniejszona emisja
zanieczyszczeñ do powietrza w ostatnim dziesiêciole-
ciu, a tak¿e pozwalaj¹ na sprecyzowanie kolejnych za-
dañ, maj¹cych na celu dalsz¹ poprawê jakoœci powie-
trza. 

W latach 1990-2002 emisja zanieczyszczeñ do po-
wietrza z najwiêkszych zak³adów Dolnego Œl¹ska ule-
g³a obni¿eniu: dla py³ów – o 91%, dla dwutlenku siar-
ki – o 80%, a dla tlenków azotu – o 29%. Najkorzyst-
niejsze zmiany w wielkoœci emisji odnotowane zosta-
³y do roku 1998, w latach nastêpnych jej poziom ule-
ga³ jedynie niewielkim wahaniom. Redukcja iloœci za-
nieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza znalaz³a
odzwierciedlenie w wynikach pomiarów imisji, szcze-
gólnie na terenach pozamiejskich, w stacjach prowa-
dz¹cych monitoring pod k¹tem okreœlenia oddzia³y-
wania du¿ych zak³adów przemys³owych – Elektrowni
„Turów” S.A. i KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Obecnie,
wp³yw emisji z zak³adów przemys³owych na jakoœæ
powietrza zauwa¿alny jest g³ównie poprzez podwy¿-
szone stê¿enia normowanych substancji specyficz-
nych, charakterystycznych dla okreœlonego procesu
technologicznego: benzenu w Wa³brzychu (emisja
z Koksowni „Viktoria”) i o³owiu w Legnicy (emisja
z Huty Miedzi „Legnica”). 

Monitoring jakoœci powietrza prowadzony
w 2003 r. wykaza³, ¿e jednym z najbardziej istotnych
obecnie problemów jest wysoki poziom zanieczysz-
czenia powietrza py³em zawieszonym PM10. Okresy
podwy¿szonych stê¿eñ py³u rejestruje wiêkszoœæ stacji
pomiarowych zlokalizowanych na terenach miejskich
województwa. Kolejne problemy to: podwy¿szone
wartoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ w rejonie dróg o du-
¿ym natê¿eniu ruchu, a tak¿e znaczny wzrost poziomu
zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. 

Podstawow¹ przyczyn¹ wystêpowania zwiêkszo-
nych stê¿eñ zanieczyszczeñ na terenach miejskich jest
emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalno-
-bytowego: lokalnych kot³owni i palenisk domowych,
w wiêkszoœci opalanych wêglem, wyposa¿onych
w niskie emitory, zlokalizowanych czêsto w central-

nych, gêsto zabudowanych obszarach miast oraz emi-
sja zwi¹zana z ruchem samochodowym. Uci¹¿liwoœæ
tych Ÿróde³ potwierdzona jest badaniami wykonywa-
nymi w stacjach monitoringu powietrza na terenach
miast, które rejestruj¹ wysoki poziom zanieczyszcze-
nia powietrza dwutlenkiem azotu, benzenem oraz
drobnym py³em zawieszonym.

Czynnikiem wp³ywaj¹cym na wystêpowanie okre-
sów podwy¿szonych stê¿eñ zanieczyszczeñ w powie-
trzu s¹ warunki meteorologiczne i ukszta³towanie te-
renu. Spadek temperatury powietrza wymusza inten-
syfikacjê procesów ogrzewania, co równoznaczne jest
ze zwiêkszeniem iloœci spalanych paliw, a tym samym
ze wzrostem emisji produktów spalania do atmosfery.
Wynikiem tego jest nawet kilkukrotny wzrost pozio-
mu zanieczyszczenia powietrza (g³ównie SO2, py³y,
CO) w sezonie grzewczym, rejestrowany na ca³ym
obszarze województwa. W miesi¹cach letnich stê¿e-
nia zanieczyszczeñ, zw³aszcza dwutlenku siarki s¹
znacznie ni¿sze od wartoœci normatywnych. 

Po³o¿enie miejscowoœci w kotlinach górskich
utrudnia rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ,
zw³aszcza podczas wystêpowania inwersji temperatu-
ry. WyraŸny wp³yw tego zjawiska na poziom stê¿eñ
widoczny by³ w punktach pomiarowych na terenie Je-
leniej Góry, Wa³brzycha i Nowej Rudy. 

Wyniki badañ monitoringowych chemizmu opa-
dów atmosferycznych w 2003 r. wykaza³y, ¿e zanie-
czyszczenia transportowane w atmosferze i wprowa-
dzane wraz z opadami na teren województwa dolno-
œl¹skiego, pomimo obserwowanych malej¹cych ten-
dencji w latach 1997-2003, w znacz¹cy sposób obci¹-
¿aj¹ powierzchniê województwa. Szczególnie kwaso-
twórcze zwi¹zki siarki i azotu (kwaœne deszcze),
zwi¹zki biogenne oraz metale ciê¿kie stanowi¹ zna-
cz¹ce Ÿród³o zanieczyszczeñ obszarowych tego regio-
nu i nie mog¹ byæ pomijane w ogólnym bilansie tych
substancji. 

W 2003 r. przekroczenia wartoœci dopuszczalnych
w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia zano-
towano: 

we Wroc³awiu, w Paw³owicach Ma³ych (powiat
legnicki), w Rudnej (powiat lubiñski), w Bogatyni
(powiat zgorzelecki) – przekroczenie wartoœci kry-
terialnych py³u zawieszonego PM10, 

w Jeleniej Górze (obszar ochrony uzdrowisko-
wej) – przekroczenie maksymalnej œredniej 8-go-
dzinnej tlenku wêgla, 

w Legnicy – przekroczenie wartoœci kryterial-
nych py³u zawieszonego PM10 oraz o³owiu, 

w Lubaniu (powiat lubañski) – przekroczenie
wartoœci dopuszczalnej dwutlenku azotu, 

w Lubinie (powiat lubiñski) – przekroczenie
wartoœci kryterialnych dwutlenku azotu oraz py³u
zawieszonego PM10, 

1.7. PODSUMOWANIE
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w Szczawnie Zdroju (powiat wa³brzyski, obszar
ochrony uzdrowiskowej) – przekroczenie wartoœci
dopuszczalnej dwutlenku siarki. 
Potencjalne przekroczenia wartoœci kryterialnych,

okreœlane na podstawie wskaŸnikowych metod po-
miarowych, stwierdzono: 

we Wroc³awiu i w Wa³brzychu – przekroczenie
wartoœci kryterialnych dwutlenku azotu i benzenu
(metoda pasywna), wartoœci dopuszczalnych py³u
zawieszonego PM10 (na podstawie py³u BS), 

w Legnicy – przekroczenie wartoœci dopuszczal-
nych py³u zawieszonego PM10 (na podstawie py-
³u TSP i BS), 

w Jeleniej Górze i w Szczawnie Zdroju (obszary
ochrony uzdrowiskowej) – przekroczenie wartoœci
dopuszczalnej py³u zawieszonego PM10 (na pod-
stawie py³u TSP) oraz benzenu (metoda pasywna), 

w Boles³awcu, K³odzku, Nowej Rudzie, Luba-
niu, Oleœnicy, Dzier¿oniowie, O³awie, Z¹bkowi-
cach Œl¹skich – przekroczenie wartoœci dopusz-
czalnych py³u zawieszonego PM10 (na podstawie
py³u BS). 
Monitoring jakoœci powietrza w odniesieniu do

kryterium ochrony roœlin (tzw. stacje „ekosystemo-
we”) wykaza³ brak przekroczeñ stê¿eñ dopuszczal-
nych mierzonych zanieczyszczeñ. Stwierdzono niski
poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem
siarki i tlenkami azotu oraz doœæ wysokie zanieczysz-
czenie ozonem. W ostatnich latach obserwuje siê
wzrost wskaŸnika AOT 40, okreœlaj¹cego stopieñ na-

ra¿enia roœlin w zwi¹zku z nadmiern¹ ekspozycj¹ na
ozon w okresie wegetacyjnym (maj-lipiec). 

Pomimo wystêpowania w województwie dolnoœl¹-
skim rejonów, gdzie stê¿enia okreœlonych zanieczysz-
czeñ utrzymuj¹ siê na podwy¿szonym poziomie, ja-
koœæ powietrza mo¿na okreœliæ jako dobr¹. W ostat-
nim dziesiêcioleciu w odniesieniu do wiêkszoœci za-
nieczyszczeñ odnotowano znacz¹ce obni¿enie stê¿eñ.
Najwiêksz¹ poprawê jakoœci powietrza, szczególnie
pod wzglêdem dwutlenku siarki i py³u, odnotowano
na terenach pozamiejskich, gdzie decyduj¹cy wp³yw
na poziom stê¿eñ ma nap³yw zanieczyszczeñ z du¿ych
Ÿróde³ energetycznych i przemys³owych zarówno zlo-
kalizowanych na Dolnym Œl¹sku, jak i poza nim (za-
nieczyszczenia transgraniczne). Szczególnie korzyst-
ne zmiany zasz³y w po³udniowo-zachodniej czêœci
województwa, na terenie dotychczas zaliczanym do
najbardziej zanieczyszczonych obszarów w kraju (re-
jon „Czarnego Trójk¹ta”). 

Podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹
poprawê jakoœci powietrza konieczne jest natomiast
na terenach du¿ych miast, gdzie decyduj¹cymi Ÿród³a-
mi emisji py³u zawieszonego PM10, tlenków azotu,
benzenu i tlenku wêgla s¹ niskie Ÿród³a sektora komu-
nalno-bytowego oraz transport drogowy. Obserwowa-
ne wieloletnie zmiany stê¿eñ w stacjach miejskich
wskazuj¹ na zahamowanie tendencji zmniejszania siê
poziomu zanieczyszczenia powietrza, a nawet, lokal-
nie niewielki wzrost stê¿eñ mierzonych zanieczysz-
czeñ.
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