
System oceny jakoÊci powietrza oparty jest na pomiarach automatycznych i manualnych, me-
todach wskaênikowych (pomiary pasywne), obliczeniach rozprzestrzeniania si´ zanieczysz-
czeƒ i obiektywnych metodach szacowania, przeprowadzanych dla potrzeb ocen bie˝àcych.
Pierwsza taka ocena Wst´pna ocena jakoÊci powietrza dla województwa zachodniopomor-
skiego zosta∏a wykonana w 2001 r. Zgodnie z jej wynikiem:
• najbardziej intensywny program pomiarowy, oparty na pomiarach automatycznych, prowa-

dzony musi byç w aglomeracji Szczecin oraz w powiecie polickim i powiecie gryfiƒskim.
W strefach tych zlokalizowane sà najwi´ksze w województwie punktowe êród∏a emisji za-
nieczyszczeƒ do powietrza (dla podstawowych zanieczyszczeƒ: SO2, NO2, py∏ PM10, przy-
pisana zosta∏a I klasa*). W Szczecinie, o liczbie ludnoÊci 415 tys., obowiàzkowe jest po-
nadto prowadzenie automatycznych pomiarów zanieczyszczeƒ komunikacyjnych powie-
trza, przynajmniej w 1 punkcie pomiarowym;

• w pozosta∏ych strefach województwa, do oceny jakoÊci powietrza wystarczajàce sà mniej
intensywne programy pomiarowe oparte na pomiarach manualnych i pomiarach pasyw-
nych, a tak˝e obliczenia modelowe i obiektywne szacowanie; 

• do oceny dla celu ochrona roÊlin/ekosystemów – konieczne jest uruchomienie pomiarów
automatycznych SO2, NOx i O3 w 1 punkcie województwa.

Poczàwszy od 2002 r. w celu dostosowania polskich warunków i standardów wymagaƒ sta-
wianych przez Uni´ Europejskà, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska w Szczecinie
rozpoczà∏ modernizacj´ istniejàcego systemu oceny jakoÊci powietrza. Sprowadza∏o si´ to
g∏ównie do wzmocnienia istniejàcego systemu pomiarowego, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem automatycznych stacji monitoringu. RównoczeÊnie dla potrzeb kontroli i diagnozowania
stanu zanieczyszczenia powietrza do identyfikacji wysokich krótkoterminowych st´˝eƒ wyko-
nane zosta∏y matematyczne obliczenia rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ w powietrzu
(modelem Calmet/Calpuff), weryfikowane równolegle wykonywanymi pasywnymi pomiarami
gazowych zanieczyszczeƒ powietrza (SO2 i NO2). 

V.3.2. Realizacja monitoringu jakoÊci powietrza w województwie zachodniopomorskim 

W roku 2003 monitoring jakoÊci powietrza realizowany by∏ poprzez pomiary na sta∏ych sta-
cjach pomiarowych obs∏ugiwanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska (2 sta-
cje automatyczne), Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà (19 stacji pomiarów manualnych roz-
mieszczonych w 15 powiatach) oraz Zespó∏ Elektrowni „Dolna Odra” (3 stacje automatyczne). 
Oprócz pomiarów w sta∏ych punktach system oceny jakoÊci powietrza w województwie reali-
zowany by∏ przez pomiary wskaênikowe SO2, NO2 (metoda pasywna) wykonywane przez
WIOÂ w Szczecinie w 165 punktach województwa (lokalizacj´ punktów pomiarowych przed-
stawiono w punkcie V.7. – Metoda pasywna i na mapach V.17a i V.17b), oraz obliczenia roz-
przestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ w powietrzu na podstawie wielkoÊci emisji, równie˝ wyko-
nane przez WIOÂ w Szczecinie. 
Nale˝y zaznaczyç, i˝ w 7 powiatach województwa zachodniopomorskiego (bia∏ogardzkim,
choszczeƒskim, drawskim, koszaliƒskim, ∏obeskim, s∏awieƒskim i pyrzyckim), w których nie
prowadzono pomiarów w sta∏ych punktach, ocen´ wykonano w oparciu o inne, dopuszczone
ustawodawstwem metody, g∏ównie pomiary metodà pasywnà i modelowanie.

W 2004 r. i w latach nast´pnych istniejàcy system pomiarowy zostanie wzmocniony o dodat-
kowe pomiary automatyczne w aglomeracji Szczecin. Automatyczne stacje pomiarowe zosta-
nà uruchomione w prawobrze˝nej cz´Êci Szczecina, w rejonie Starego ÂródmieÊcia oraz
w rejonie oddzia∏ywania transportu samochodowego (ul. Pi∏sudskiego). Pomiary SO2 i NO2

metodà pasywnà b´dà kontynuowane i uzupe∏nione o pomiary benzenu. Dla potrzeb oceny
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*Klasa – klasa przypisana danej strefie okreÊlona dla poszczególnych zanieczyszczeƒ, oddzielnie ze wzgl´du na kryteria
dotyczàce ochrony zdrowia i ochrony roÊlin.



jakoÊci powietrza pod kàtem ochrony roÊlin, zostanà uruchomione w miejscowoÊci Storkowo
(powiat szczecinecki) automatyczne pomiary st´˝eƒ SO2, NOx i O3. Pomiary ozonu b´dà pro-
wadzone równie˝ na stacji typu wiejskiego w miejscowoÊci Widuchowa (powiat gryfiƒski). Po-
miary manualne wykonywane przez Inspekcj´ Sanitarnà zostanà wzmocnione o pomiary py-
∏u zawieszonego PM10. Wykaz sta∏ych stacji w 2003 r. wraz z zakresem pomiarowym przed-
stawiono w tabeli V.6., a ich lokalizacj´ (rok 2003 i 2004) na mapie V.2.

W dalszym ciàgu kontynuowane b´dà obliczenia rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ w po-
wietrzu (model Calmet-Calpuff), w oparciu o inwentaryzacj´ êróde∏ emisji: punktowej, po-
wierzchniowej i liniowej dla ka˝dej strefy województwa. 
Wyniki pomiarów i obliczeƒ, w po∏àczeniu z metodami obiektywnego szacowania, stanowiç
b´dà podstaw´ do przeprowadzenia rocznych ocen jakoÊci powietrza w strefach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

RównoczeÊnie w 2004 r. w celu zapewnienia w∏aÊciwie funkcjonujàcego systemu zarzàdza-
nia jakoÊcià powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska w Szczecinie rozpocznie
wdra˝anie systemu prognoz krótkoterminowych dla st´˝eƒ gazowych zanieczyszczeƒ powie-
trza (NO2, SO2). Tym samym b´dzie mo˝liwe uruchomienie, wymaganego ustawodawstwem,
systemu ostrzegawczego, a w dalszej kolejnoÊci systemu sterowania emisjà.

V.3.3. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wyniki wszystkich pomiarów sà gromadzone w bazie danych Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Ârodowiska w Szczecinie, a po weryfikacji przekazywane do bazy krajowej (JPOAT).
Na ich podstawie tworzone sà nast´pnie roczne oceny jakoÊci powietrza. 

Schemat funkcjonowania systemu monitoringu i oceny jakoÊci powietrza w województwie za-
chodniopomorskim przedstawiono na rysunku V.1.
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Tabela V.6. Wykaz sta∏ych stacji pomiarowych zanieczyszczeƒ w województwie zachodniopomorskim – 2003 r.
Table V.6. List of permanent stations of pollution measurement in the voivodeship in 2003




