
Mapa V.22. Tendencje zmian st´˝eƒ SO2 w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w latach
1997-2003 

Map V.22. Trends of changes of SO2 concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian Voivo-
deship in 1997-2003

V.8.2. Dwutlenek azotu – ochrona zdrowia ludzi

W roku 2003 pomiary st´˝eƒ dwutlenku azotu prowadzone by∏y na 20 stanowiskach 
(w tym 5 stanowisk automatycznych). Kryterialne wartoÊci dopuszczalne: st´˝enie Êrednio-
roczne oraz st´˝enie 1-godzinne (w przypadku pomiarów metodà automatycznà), w ˝adnym
z punktów pomiarowych nie zosta∏y przekroczone. 
WysokoÊç st´˝eƒ NO2 w powietrzu zale˝na jest od usytuowania stanowiska pomiarowego.
Najwy˝sze st´˝enia NO2 rejestrowane sà na obszarach miejskich w rejonach oddzia∏ywania
transportu samochodowego. Przyk∏adem jest stanowisko NO2 w Wa∏czu przy ul. Bydgoskiej
zlokalizowane w pobli˝u ronda, gdzie ruch samochodowy powoduje powstawanie korków
ulicznych. Na wysokoÊç st´˝eƒ mogà tak˝e wp∏ywaç specyficzne warunki ukszta∏towania te-
renu utrudniajàce rozprzestrzenianie si´ zanieczyszczeƒ w powietrzu (stanowisko w MyÊlibo-
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rzu na obszarze miasta po∏o˝onym w niecce). Na takich obszarach st´˝enia Êrednioroczne
NO2 zbli˝ajà si´ do wartoÊci dopuszczalnej. W punktach pomiarowych zlokalizowanych z da-
la od wzmo˝onego ruchu samochodowego rejestruje si´ znacznie ni˝sze st´˝enia NO2. Po-
twierdzajà to m.in. wyniki pomiarów metodà pasywnà oraz obliczenia rozprzestrzeniania si´
zanieczyszczeƒ. Pomiary pasywne wykonane w 2003 r. wskazujà na przekraczanie dopusz-
czalnej Êredniorocznej wartoÊci st´˝eƒ NO2 na obszarze miasta Szczecina w punktach o du-
˝ym nat´˝eniu ruchu samochodowego i zwartej zabudowie (ul. Jagielloƒska, rejon Bramy
Portowej). Pomiary pasywne omówione zosta∏y w punkcie V.7. raportu.

W zwiàzku z tym, i˝ dwutlenek azotu jest zanieczyszczeniem pochodzàcym g∏ównie z trans-
portu samochodowego, jego st´˝enia nie wykazujà wyraênej, jak w przypadku SO2, sezono-
woÊci. Na niektórych stanowiskach, w okresach letnich sà nawet nieco wy˝sze ni˝ w okre-
sach grzewczych (Wa∏cz, Koszalin).

Pomiary automatyczne prowadzone w 2003 r. na 5 stanowiskach nie wykaza∏y przekroczeƒ
dopuszczalnej wartoÊci dla st´˝eƒ krótkookresowych (1 godzina) oraz przekroczenia pozio-
mu alarmowego. Wy˝sze wartoÊci rejestrowano na obszarach miejskich (Szczecin, Gryfino),
a du˝o ni˝sze na obszarach wiejskich (Widuchowa, Stoki k. Chojny, Lipnik). 

Pomiary z lat 1997-2003 (st´˝enie Êrednioroczne) w punktach pomiarowych nie wykazujà
tendencji spadkowej. St´˝enia utrzymujà si´ na podobnym poziomie, a w niektórych punktach
ta tendencja jest rosnàca. 

Wyniki pomiarów przedstawiono na wykresach (rysunki V.11.-V.13.),a tendencje zmian st´˝eƒ
w latach 1997-2003 na mapie V.23.

Rysunek V.11. SezonowoÊç st´˝eƒ NO2 w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w roku
2003

Figure V.11. Seasonal NO2concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian Voivodeship in
2003 
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Rysunek V.12. NO2 – st´˝enie Êrednioroczne w sta∏ych punktach pomiarowych województwa zachodniopomor-
skiego w 2003 r.

Figure V.12. NO2 – average annual concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian Voivo-
deship in 2003 

Rysunek V.13. NO2 – st´˝enie maksymalne 1-godzinne (1MaxS1) na stanowiskach automatycznych w 2003 r.
Figure V.13. NO2 – maximum 1-hour concentrations (1MaxS1) at the stations of automatic measurements in

2003
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