
Mapa V.21. Rozk∏ad st´˝eƒ rocznych i sezonowych NO2 na obszarze miasta  Szczecina –  wed∏ug pomiarów pa-
sywnych w 2003 r.

Map V.21. Distribution of average annual and periodical concentrations of NO2 in Szczecin (according to diffusi-
ve samplings in 2003)

W przypadku punktów zlokalizowanych na obszarach ochrony uzdrowiskowej (o zaostrzonych
normach dopuszczalnych) nie stwierdzono ˝adnego przypadku przekroczenia. St´˝enia Êred-
nie roczne stanowià 31- 45% normy dopuszczalnej (rysunek V.5.).

Rysunek V.5. Ârednioroczne st´˝enia NO2 oznaczone metodà pasywnà na obszarach ochrony uzdrowiskowej wo-
jewództwa zachodniopomorskiego

Figure V.5. Average annual concentrations of NO2 in the areas of health-resorts protection in the West Pome-
ranian Voivodeship in 2003 (diffusive samplings)
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V.7.2. Ocena jakoÊci powietrza w oparciu o wyniki pomiarów pasywnych – ochrona ro-
Êlin/ekosystemów

Pomiary st´˝eƒ dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzone w 2003 r. na stanowiskach
pomiarowych, oddalonych od g∏ównych êróde∏ emisji zanieczyszczeƒ powietrza, nie wykaza-
∏y przekroczeƒ wartoÊci dopuszczalnych w∏aÊciwych dla celu ochrona roÊlin/ekosystemów
oraz dla terenu parków narodowych. 
St´˝enia Êrednioroczne SO2 kszta∏towa∏y si´ w zakresie od 2,52 µg/m3 (Drawieƒski Park Na-
rodowy – Spalenisko) do 8,30 µg/m3 (powiat stargardzki – Lipnik). Natomiast Êrednioroczne
st´˝enia NO2 kszta∏towa∏y si´ w zakresie od 3,86 µg/m3 (Drawieƒski Park Narodowy – Sitno)
do 17,2 µg/m3 (powiat stargardzki – Lipnik). Ró˝nice mi´dzy sezonem grzewczym i letnim, dla
obu gazowych zanieczyszczeƒ, okaza∏y si´ podobne jak dla stanowisk wykorzystywanych do
oceny pod kàtem ochrony zdrowia ludzkiego. Zjawisko wyst´powania wy˝szych st´˝eƒ oma-
wianych zanieczyszczeƒ w miesiàcach zimowych zwiàzane jest z bezpoÊrednim wp∏ywem lo-
kalnej emisji niskiej zanieczyszczeƒ energetycznych na stan aerosanitarny.
Z badaƒ wynika, i˝ najczystszymi rejonami województwa pod wzgl´dem zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki i azotu okaza∏y si´ tereny parków narodowych (rysunek V.6.
i V.7.). Ârednie roczne st´˝enie SO2 dla Parku Woliƒskiego wynios∏o 4,4 µg/m3 (co stanowi
29,3% normy), natomiast dla Drawieƒskiego – 3,6 µg/m3 (24% normy), zaÊ wartoÊci Êrednio-
rocznych st´˝eƒ dwutlenku azotu nie przekraczajà 33% wartoÊci dopuszczalnej dla obszarów
parków narodowych.

Rysunek V.6. Ârednioroczne st´˝enia zanieczyszczeƒ powietrza (SO2 i NO2) na stanowiskach wykorzystywanych
do oceny jakoÊci powietrza dla kryterium ochrona roÊlin/ekosystemów.

Figure V.6. Average annual concentrations of air pollutants (SO2 and NO2) in the stations used for air quality
assessment for the protection of plants/ecosystems

Rysunek V.7. Ârednioroczne st´˝enia zanieczyszczeƒ powietrza oznaczonych metodà pasywnà na obszarze
parków narodowych województwa zachodniopomorskiego

Figure V.7. Average annual concentrations of air pollutants in the areas of National Parks in the West
Pomeranian Voivodeship (diffusive samplings)

75Ocena jakoÊci powietrza

wartoÊç dopuszczalna dla NO2: 30 µg/m3

wartoÊç dopuszczalna dla SO2: 20 µg/m3

7,1 7,8

3,3

16,7

8,3

4,1

Storkowo Kluczewo Lipnik
0

5

10

15

20

25

30

[µ
g

/m
3 ]

SO2

wartoÊç dopuszczalna dla NO2

wartoÊç dopuszczalna dla SO2

0

5

10

15

20

25

[µ
g

/m
3 ]

NO2

SO2

Dro
ga

 N
r 3

 W
PN

Lu
no

wo 
W

PN

W
ise

∏ka
 W

PN 

W
ar

no
wo 

W
PN 

W
ap

nic
a 

W
PN 

Spa
len

isk
o 

DPN

Cies
zy

nk
a 

DPN

Kon
ot

op
 D

PN

Sitn
o 

DPN

Kam
ien

na
 D

PN



V.8. Ocena jakoÊci powietrza dla stref województwa zachodniopomor-
skiego za 2003 r. – w oparciu o pomiary automatyczne i manualne
w sta∏ych punktach

Przedstawiona w tym punkcie ocena jakoÊci powietrza zosta∏a wykonana w oparciu o wyniki
pomiarów st´˝eƒ zanieczyszczeƒ wykonywane w 2003 r. w sta∏ych punktach (wykaz stano-
wisk oraz zakresy pomiarowe przedstawiono w punkcie V.3.2. – tabela V.6. i mapa V.2.). Lo-
kalizacja wszystkich punktów jest w∏aÊciwa do przeprowadzenia oceny pod kàtem ochrony
zdrowia ludzi. Poniewa˝ ˝aden z tych punktów nie by∏ zlokalizowany na obszarach odpo-
wiednich dla kryterium obowiàzkowej oceny pod kàtem ochrony roÊlin, a tak˝e parków na-
rodowych, ocena za 2003 r. dla tych kryteriów wykonana zosta∏a g∏ównie w oparciu o wyniki
pomiarów dwutlenku siarki i tlenków azotu metodà pasywnà i przedstawiona w punkcie V.7.2.

W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów z 2003 r. dla nast´pujàcych zanieczyszczeƒ:

• dwutlenku siarki – z 5 stanowisk pomiarów automatycznych i 16 stanowisk pomiarów 
manualnych;

• dwutlenku azotu – z 5 stanowisk pomiarów automatycznych i 15 stanowisk pomiarów 
manualnych;

• py∏u zawieszonego PM10 – z 3 stanowisk pomiarowych py∏u PM10, 3 stanowisk py∏u zawie-
szonego TSP, 16 stanowisk py∏u zawieszonego BS oznaczanego metodà reflektometrycznà;

• o∏owiu w pyle zawieszonym PM10 – z 1 stanowiska pomiarowego;

• ozonu – z 1 stanowiska pomiarowego typu miejskiego (Szczecin).

W przypadku benzenu i tlenku w´gla (obj´tych równie˝ obowiàzkowà ocenà) – dla wszystkich
stref województwa brak jest danych pomiarowych. Ocen´ dla tych 2 zanieczyszczeƒ przepro-
wadzono g∏ównie na podstawie obliczeƒ modelowych, których wyniki zosta∏y omówione
w punkcie V.6.
Pomiary w sta∏ych punktach, wykonywane metodami referencyjnymi stanowià podstaw´ do
oceny jakoÊci powietrza w strefach, dla których ocena wst´pna* wykaza∏a koniecznoÊç ich
wykonywania (klasa I i II). Wyniki obliczeƒ rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ w powietrzu
(punkt V.6.) oraz wyniki pomiarów wskaênikowych – metoda pasywna (punkt V.7.), stanowià
dla takich stref metody uzupe∏niajàce ocen´. W pe∏ni skalibrowany model wraz z pomiarami
wskaênikowymi jest natomiast wystarczajàcy do oceny jakoÊci powietrza w strefach, które
w wyniku oceny wst´pnej otrzyma∏y klas´ III. 

V.8.1. Dwutlenek siarki – ochrona zdrowia ludzi

W 2003 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych st´˝enia 24-godzinne SO2, a tak˝e 
1-godzinne na stanowiskach automatycznych, by∏y poni˝ej wartoÊci dopuszczalnych, okreÊlo-
nych w RMÂ dla tych czasów uÊredniania. Dotyczy to zarówno obszaru kraju jak te˝ obsza-
rów ochrony uzdrowiskowej. St´˝enia te na przewa˝ajàcej cz´Êci stanowisk, charakteryzowa-
∏y si´ zmiennoÊcià okresowà – w okresie grzewczym (zimnym) by∏y one oko∏o dwukrotnie
wy˝sze ni˝ w okresie letnim (ciep∏ym). Âwiadczy to o wp∏ywie sektora komunalno-bytowego
na wysokoÊç st´˝eƒ SO2 w powietrzu. Najwy˝sze wartoÊci st´˝eƒ 1-godzinnych i 24-godzin-
nych zarejestrowano na stanowiskach pomiarów prowadzonych metodà automatycznà w re-
jonie oddzia∏ywania du˝ych punktowych êróde∏ emisji SO2 (m. Szczecin, powiat gryfiƒski); po-
miary 24-godzinnych st´˝eƒ SO2 wykonywane metodà manualnà na pozosta∏ych obszarach
województwa wykazywa∏y st´˝enia znacznie ni˝sze. W ciàgu 2003 r. nie stwierdzono w ˝ad-
nym punkcie pomiarowym st´˝eƒ SO2 przekraczajàcych poziom alarmowy (500 µg/m3).
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* –  Wyniki oceny wst´pnej zamieszczone sà w publikacji Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfi-
kacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2003 r., umieszczonej na stronie internetowej: www.wios.szczecin.pl 



Prowadzone od wielu lat pomiary manualne na stanowiskach Inspekcji Sanitarnej wykazujà
w wi´kszoÊci spadkowà tendencj´ st´˝eƒ SO2 w powietrzu. Jednak na niektórych stanowi-
skach w ostatnich latach tendencja ta jest mniej widoczna, a czasami, na pewnych obszarach
(wi´ksze miasta, oddzia∏ywanie punktowych êróde∏ emisji) – od roku 2001 nieznacznie wzra-
sta. Tendencj´ zmian Êredniorocznych st´˝eƒ dwutlenku siarki w latach 1997-2003 na stano-
wiskach pomiarowych przedstawiono na mapie V.22. 
WartoÊci st´˝eƒ: rocznego, sezonowych oraz maksymalnych 24-godzinnych i 1-godzinnych na
poszczególnych stanowiskach pomiarowych przedstawiono na wykresach (rysunki V.8.-V.10.). 

Rysunek V.8. SezonowoÊç st´˝eƒ SO2 w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w roku 2003
Figure V.8. Seasonal SO2 concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian Voi-vodeship in 2003

Rysunek V.9. SO2 maksymalne st´˝enia 24-godzinne w punktach pomiarowych województwa zachodniopomor-
skiego w roku 2003

Figure V.9. SO2 – maximum 24-hours concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian
Voivodeship in 2003

Rysunek V.10. SO2 maksymalne st´˝enia 1-godzinne (1MaxS1) na stanowieskach automatycznych w roku  2003 
Figure V.10. SO2 – maximum 1-hour concentrations (1MaxS1) at the stations of automatic measurements in

2003
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