
V. Ocena jakoÊci powietrza

W krajach Unii Europejskiej, do których od 1 maja 2004 r. nale˝y równie˝ Polska, przywiàzu-
je si´ du˝à wag´ do jakoÊci otaczajàcego powietrza. W trosce o zdrowie ludzi wa˝ne jest,
abyÊmy wiedzieli, jakim powietrzem oddychamy i w jakim stopniu mo˝e to szkodziç naszemu
zdrowiu, a tak˝e, jakie kroki nale˝y podjàç, aby jakoÊç powietrza polepszyç. Na to pytanie po-
winien odpowiedzieç w∏aÊciwie prowadzony system monitoringu i oceny jakoÊci powietrza.
Polska ju˝ przed akcesjà przygotowywa∏a si´ do tego zadania. Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska wraz z aktami wykonawczymi przenios∏a na grunt polski
dyrektywy UE. W oparciu o te akty prawne, w latach 2001-2002 zosta∏a przeprowadzona
przez wszystkie województwa, w tym równie˝ zachodniopomorskie, ocena poziomów st´˝eƒ
zanieczyszczeƒ w powietrzu na obszarach tzw. stref, którymi w rozumieniu prawa sà powiaty
lub aglomeracje o liczbie ludnoÊci powy˝ej 250 tysi´cy. Tà obowiàzkowà ocenà obj´to sub-
stancje wymienione w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów niektórych substancji w powietrzu, mianowicie: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek
siarki, py∏ zawieszony PM10 (py∏ o Êrednicy ziaren poni˝ej 10 mikronów), o∏ów w pyle
zawieszonym, tlenek w´gla i ozon. 
Wykonana w ten sposób tzw. Pierwsza wst´pna ocena jakoÊci powietrza... okreÊli∏a, jakiego
rodzaju pomiary i inne metody oceny (m.in. obliczenia rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ
w powietrzu), muszà byç zastosowane w ka˝dej strefie, aby wykonywane co roku przez Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska tzw. bie˝àce oceny jakoÊci powietrza dawa∏y odpo-
wiedê na pytanie, czy na danym obszarze dotrzymywane sà dopuszczalne wartoÊci st´˝eƒ
zanieczyszczeƒ w powietrzu, czy te˝, w przypadku ich przekraczania, nale˝y podjàç odpo-
wiednie dzia∏ania, aby doprowadziç do uzyskania po˝àdanej jakoÊci powietrza. Dzia∏ania ta-
kie okreÊla si´ w programach ochrony powietrza, tworzonych w strefach, gdzie jakoÊç powie-
trza jest z∏a. Bie˝àce oceny jakoÊci powietrza stanowià równie˝ kontrol´ realizacji tych pro-
gramów naprawczych. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wszystkie takie dzia∏ania sà kontrolowane
przez odpowiednie instytucje unijne.

Zgodnie z ocenà wst´pnà, w województwie zachodniopomorskim, najbardziej intensywny
program pomiarowy, oparty o pomiary automatyczne wysokiej jakoÊci musi byç prowadzony
w 3 strefach, w których zlokalizowane sà najwi´ksze êród∏a emisji zanieczyszczeƒ: w powia-
tach gryfiƒskim i polickim oraz w Szczecinie. Szczególnej kontroli w zakresie jakoÊci powie-
trza, ze wzgl´du na nara˝enie zdrowia du˝ej liczby ludnoÊci, podlegajà aglomeracje miejskie.
Wysokim st´˝eniom zanieczyszczeƒ w otaczajàcym powietrzu sprzyja du˝a liczba poruszajà-
cych si´ po ulicach samochodów i g´sta zabudowa mieszkaniowa. W sytuacjach wyst´powa-
nia dodatkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych mo˝e to skutkowaç wysokimi
st´˝eniami zanieczyszczeƒ w powietrzu. Z tego wzgl´du w Szczecinie, o liczbie ludnoÊci 
415 tys., konieczny system pomiarów obejmuje 3 automatyczne stacje, przewidziane do uru-
chomienia do koƒca 2004 r. èród∏a finansowania tych przedsi´wzi´ç to mi´dzy innymi: bud˝et
paƒstwa, WFOÂiGW oraz rozpocz´te przed akcesjà programy pomocowe Phare. Z takiego
w∏aÊnie programu pomocowego, obejmujàcego 8 województw po∏o˝onych wzd∏u˝ zachodniej
granicy Polski (w tym województwo zachodniopomorskie), realizowana jest inwestycja 
3 automatycznych stacji w Szczecinie. Pierwszy etap uruchomienia tych stacji rozpoczà∏ si´
19 lipca 2004 roku posadowieniem kontenerów, w których umieszczona zostanie aparatura
pomiarowa (zdj´cia poni˝ej).
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NowoÊcià w obowiàzujàcym prawie jest fakt, i˝ wyniki wszystkich pomiarów przekazywane sà
w dok∏adnie okreÊlonych terminach ze szczebla wojewódzkiego (baza danych w Wojewódz-
kim Inspektoracie Ochrony Ârodowiska) na szczebel krajowy, przy pomocy internetowej bazy
danych. Z bazy krajowej wyniki przekazywane sà dalej do w∏aÊciwych instytucji UE.
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Szczecin, ul. Andrzejewskiego (os. Majowe)
Szczecin, Andrzejewskiego Str. (Majowe residential area)

Szczecin, ul. ¸àczna (os. Warszewo)
Szczecin, ¸àczna Str. (Warszewo residential area)

Szczecin, pl. Rod∏a (stacja zanieczyszczeƒ komunikacyjnych)
Szczecin, Rod∏a Square (measurement station for transport pollution)



Bardzo wa˝nym elementem jest zapisany w prawie obowiàzek informowania spo∏eczeƒstwa
o wysokoÊciach mierzonych st´˝eƒ (poprzez ró˝nego rodzaju raporty oraz zamieszczanie na
bie˝àco danych w internecie).

Za funkcjonowanie ca∏ego sytemu monitoringu i ocen´ jakoÊci powietrza dla wszystkich stref
w województwie odpowiedzialny jest na mocy prawa Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska.

V.1. Podstawy prawne, kryteria oceny
Podstawowymi aktami prawnymi okreÊlajàcymi obowiàzki, zasady i kryteria w zakresie pro-
wadzenia oceny jakoÊci powietrza w Polsce sà:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska – art. 87-95
• Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska oraz

niektórych innych ustaw
• Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (RMÂ) w sprawie oceny po-

ziomów substancji w powietrzu
• Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (RMÂ) w sprawie dopusz-

czalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektó-
rych substancji

Z wykonywaniem ocen jakoÊci powietrza powiàzane sà równie˝ inne przepisy prawa krajowe-
go, w szczególnoÊci:
• Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. (RMÂ) w sprawie zakre-

su i sposobu przekazywania informacji dotyczàcych zanieczyszczenia powietrza
• Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 1.09.2002 r. (RMÂ) w sprawie sposobu udo-

st´pniania informacji o Êrodowisku

Podstaw´ oceny jakoÊci powietrza stanowi dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
wraz z dopuszczalnà cz´stoÊcià ich przekraczania, okreÊlonà w rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska w sprawie wartoÊci dopuszczalnych dla ochrony zdrowia oraz roÊlin/ekosyste-
mów. Powy˝sze rozporzàdzenie dla niektórych substancji wyst´pujàcych w powietrzu okreÊla
równie˝ wartoÊci poziomów alarmowych, których nawet krótkotrwa∏e przekroczenie mo˝e po-
wodowaç zagro˝enie dla zdrowia ludzi. 
WartoÊci parametrów stanowiàcych kryteria ogólnej oceny jakoÊci powietrza za 2003 r. poda-
no w tabelach V.1-V.5.

Tabela V.1. WartoÊci kryterialne do oceny jakoÊci powietrza dla terenu kraju – ochrona zdrowia
Table V.1. Limit values for the assessment of air quality in Poland – health protection
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Tabela V.2. WartoÊci kryterialne do oceny jakoÊci powietrza – ochrona zdrowia na obszarach ochrony uzdrowi-
skowej

Table V.2. Limit values for the assessment of air quality – health protection in the areas of health-resorts
protection 

Tabela V.3. WartoÊci kryterialne do oceny jakoÊci powietrza – ochrona roÊlin
Table V.3. Limit values for the assessment of air quality – protection of plants

Tabela V.4. WartoÊci kryterialne do oceny jakoÊci powietrza – ochrona roÊlin na obszarach parków narodowych
Table V.4. Limit values for the assessment of air quality – protection of plants in national parks

Tabela V.5. Poziomy alarmowe
Table V.5. Alert levels

V.2. Województwo zachodniopomorskie – podzia∏ na strefy

Obszar województwa o powierzchni 22 902 km2 (7,3% powierzchni kraju), obejmuje 21 stref,
w tym 18 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie (Koszalin, Szczecin, ÂwinoujÊcie). W zro-
zumieniu ustawy Prawo ochrony Êrodowiska – Szczecin jako miasto o liczbie ludnoÊci 
415 tys. traktowany jest jako aglomeracja miejska.

Na terenie województwa znajdujà si´ dwa parki narodowe: Woliƒski Park Narodowy i Dra-
wieƒski Park Narodowy; siedem Parków Krajobrazowych: Szczeciƒski, Cedyƒski, Doliny Dol-
nej Odry, Drawski, Iƒski, Barlinecko-Gorzowski i UjÊcia Warty, oraz cztery obszary ochrony
uzdrowiskowej – miejscowoÊci: Po∏czyn Zdrój, Ko∏obrzeg, Kamieƒ Pomorski i ÂwinoujÊcie.
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Wed∏ug danych Urz´du Statystycznego, na koniec 2002 roku ludnoÊç województwa zachod-
niopomorskiego wynosi∏a 1 697 718 osób. W 2002 r. na 1 km2 przypada∏o 74 osoby. Wysokà
g´stoÊç zaludnienia majà powiaty grodzkie (Szczecin: 1 381; Koszalin: 1 307; ÂwinoujÊcie: 214),
najni˝szà – powiat drawski (33 osoby/km2). 
Podzia∏ województwa zachodniopomorskiego na strefy, wraz z kodami nadanymi zgodnie
z Nomenklaturà Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych – (Dz.U. Nr 58, poz. 685)
przedstawiono na mapie V.1. 

Mapa V.1. Podzia∏ województwa zachodniopomorskiego na strefy oraz g´stoÊç zaludnienia w strefach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (wed∏ug stanu na dzieƒ 20 maja 2002)

Map V.1. Division of the West-Pomeranian Voivodeship into zones, employment rate in by zone (as for 20 May
2002)

V.3. Organizacja systemu monitoringu jakoÊci powietrza w województwie
zachodniopomorskim 

V.3.1. Ocena wst´pna

Od roku 2002 organizacja systemu oceny jakoÊci powietrza w województwie powinna opieraç
si´ o aktualne przepisy prawne, które zosta∏y wymienione w punkcie V.1. – Podstawy prawne,
kryteria oceny. O tym, jakie metody oceny muszà byç zastosowane w poszczególnych stre-
fach, decydujà wyst´pujàce w danej strefie poziomy st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych.
Oceny poziomów substancji w powietrzu Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska dokonu-
je co 5 lat (zasady wykorzystane przy sporzàdzaniu tego dokumentu zapisane sà w RMÂ
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu – Dz.U. Nr 87,
poz. 798). 
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