
Mapa V.23. Tendencje zmian st´˝eƒ NO2 w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w latach
1997-2003 

Map V.23. Trends of changes of NO2 concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian
Voivodeship in 1997-2003

V.8.3. Py∏ zawieszony PM10 – ochrona zdrowia ludzi

Py∏em PM10 zwyczajowo nazywany jest py∏ o Êrednicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm.
W 2003 r. st´˝enia py∏u zawieszonego w powietrzu mierzono na 22 stanowiskach pomiaro-
wych w województwie. Na 3 stanowiskach by∏y to pomiary py∏u PM10 (Szczecin, ulice ¸uka-
sza i Spedytorska oraz w miejscowoÊci Widuchowa w powiecie gryfiƒskim); na 3 stanowi-
skach (Gryfino, Lipnik, Stoki) mierzony by∏ py∏ zawieszony ogó∏em (TSP); na pozosta∏ych 
16 stanowiskach obs∏ugiwanych przez Inspekcj´ Sanitarnà prowadzone by∏y pomiary py∏u za-
wieszonego metodà reflektometrycznà (py∏ BS)*.
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* W przypadku pomiarów py∏u zawieszonego TSP i BS do przeliczenia st´˝eƒ tak oznaczanego py∏u na st´˝enia py∏u
PM10 zastosowano odpowiednie wspó∏czynniki przeliczeniowe:

• SPM10 = 0,85 x STSP

• SPM10 = 1,5 x SBS



W 2003 r. rejestrowane 24-godzinne st´˝enia py∏u PM10, w przewa˝ajàcej liczbie punktów
pomiarowych nie przekroczy∏y wartoÊci kryterialnej dla tego czasu uÊredniania (z uwzgl´dnie-
niem dozwolonej liczby przypadków przekroczeƒ). Jedynie na stanowisku zlokalizowanym
w Szczecinie przy ul. ¸ukasza pomiary wykaza∏y przekroczenie wartoÊci dopuszczalnej
– liczba przypadków przekroczeƒ tego typu st´˝enia wynios∏a 39, a 36 maksimum – 
53,2 µg/m3. Na granicy dopuszczalnoÊci (36 max. = 49,9 µg/m3) by∏y 24-godzinne st´˝enia
PM10 w Gryfinie (na stanowisku automatycznym py∏u TSP). 
Pomiary wykaza∏y, i˝ wysokie st´˝enia py∏u zawieszonego rejestrowane sà w wi´kszych mia-
stach województwa, takich jak: Szczecin, Gryfino, Stargard Szczeciƒski, gdzie na emisj´ py-
∏ów majà istotny wp∏yw êród∏a punktowe, powierzchniowe (sektor komunalno-bytowy) oraz li-
niowe (transport samochodowy). Na obszarach ochrony uzdrowiskowej st´˝enia py∏u PM10
wykaza∏y wartoÊci niskie. Maksymalne wartoÊci 24-godzinnych st´˝eƒ py∏u PM10 oraz 
36 max., zarejestrowane w punktach pomiarowych w 2003 r. przedstawiono na rysunku V.14.

Rysunek V.14. Py∏ zawieszony PM10 maksymalne wartoÊci st´˝eƒ 24-godzinnych w punktach pomiarowych
w 2003 r.

Figure V.14. Dust PM10 – maximum 24-hours concentrations at the measurement stations in 2003

W ˝adnym punkcie pomiarowym nie zosta∏a natomiast przekroczona wartoÊç kryterialna dla
st´˝enia rocznego (rysunek V.15.). 

Rysunek V.15. Py∏ zawieszony PM10 maksymalne wartoÊci st´˝enia Êredniorocznego w punktach pomiarowych
w 2003 r.

Figure V.15. Dust PM10 – average annual concentrations at the measurement stations in 2003

82 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



Podobnie jak w przypadku SO2, równie˝ dla py∏u PM10 rejestrowano dwukrotnie wy˝sze st´-
˝enia w okresie grzewczym ni˝ w letnim, co Êwiadczy o istotnym wp∏ywie sektora komunalno-
-bytowego na wysokoÊç st´˝eƒ PM10 w powietrzu (rysunek V.16.).  

Rysunek V.16. SezonowoÊç st´˝eƒ py∏u zawieszonego PM10 w punktach pomiarowych województwa zachodnio-
pomorskiego w roku 2003

Figure V.16. Seasonal dust PM10 concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian
Voivodeship in 2003

Analizujàc zmiany st´˝eƒ py∏u zawieszonego w punktach pomiarowych w latach 1997-2003,
mo˝na zauwa˝yç, i˝ st´˝enia te nie wykazujà wyraênej tendencji spadkowej, a zmiany zale-
˝à od lokalizacji punktu pomiarowego. Na obszarach wi´kszych miast utrzymujà si´ od lat wy-
sokie wartoÊci Êrednioroczne PM10, na poziomie od oko∏o 40% w Koszalinie, 75% w Szcze-
cinie, do 87,8% wartoÊci dopuszczalnej w Stargardzie Szczeciƒskim. Tendencje zmian Êred-
niorocznych wartoÊci st´˝eƒ py∏u PM10 przedstawiono na mapie V.24.
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Mapa V.24. Tendencje zmian st´˝eƒ py∏u zawieszonego w punktach pomiarowych województwa zachodniopomor-
skiego w latach 1997-2003

Map V.24. Trends of changes of dust PM10 concentrations at the measurement stations in the West Pomeranian
Voivodeship in 1997-2003 

V.8.4. O∏ów (Pb) – suma metalu i jego zwiàzków w pyle zawieszonym PM10 – ochrona
zdrowia ludzi

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego pomiary st´˝eƒ Pb w pyle PM10, w 2003 r.
prowadzone by∏y tylko na jednym stanowisku (Szczecin, ul. Spedytorska).
Pomiary wykaza∏y niskà wartoÊç st´˝enia Êredniorocznego, wynoszàcà 0,023 µg/m3, co sta-
nowi ok. 4,6% wartoÊci kryterialnej dla st´˝enia Êredniorocznego wynoszàcego 0,5 µg/m3.
Nale˝y zaznaczyç, i˝ w nast´pnych latach pomiary zawartoÊci o∏owiu w pyle PM10 b´dà uru-
chomione na innych, wybranych stanowiskach w województwie, m.in. w Szczecinie w rejonie
ul. ˚ó∏kiewskiego.
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