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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawy prawne pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem za-
wartości SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, PM10 oraz zawartości As, Cd, 
Ni, Pb i BaP w pyle PM10 

  
Na mocy art. 88 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 

z późn. zm.) - Prawo ochrony środowiska, na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny 

jakości powietrza w poszczególnych strefach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska do-

konuje przynajmniej co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem każdej substancji, wyodręb-

niając strefy, w których: 

1) przekroczone są poziomy dopuszczalne, 

2) poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego progu 

oszacowania, 

3) poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego pro-

gu oszacowania, 

4) poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 

 
Oceny dokonuje się dla: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu 

(NOx), pyłu zawieszonego PM10, zawartości ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni)  

i benzo(a)pirenu (BaP) w pyle, benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO) i ozonu (O3) przy uwzględ-

nieniu kryteriów związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu 

(NOx) i ozonu (O3) przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin. Wyniki klasyfi-

kacji stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących metod wykonywania ocen rocz-

nych, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 89). 

Ocena pięcioletnia dokonywana jest w strefach, w odniesieniu do poszczególnych substancji 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywa-

nia oceny poziomów substancji w powietrzu, z uwzględnieniem kryteriów dotyczących ochrony 

zdrowia i ochrony roślin.  

 W związku z trwającym obecnie procesem transpozycji Dyrektywy 2008/50/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (tzw. Dyrektywa CAFE), do prawa polskiego, określono nowy podział 

kraju na strefy, zgodnie z którym strefami są: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 

tys., miasto o liczbie mieszkańców  100 tys. oraz pozostały obszar województwa.  

 Kryteria klasyfikacji stref dokonywanej w ocenie pięcioletniej, są zgodne z określonymi 

we wspomnianej Dyrektywie 2008/50/WE oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierście-
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niowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Kryteria te są w większości 

zgodne z zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 poz.31). 

Przy wykonywaniu oceny pięcioletniej zastosowanie znalazło również rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania in-

formacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. nr 63 poz. 445). 

 Wykorzystano także informacje zawarte w programach ochrony powietrza: 

- Program ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp. – miasta na prawach powiatu, Biuro Studiów i 

Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o., Gdańsk 2007; 

- Program ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp. – miasta na prawach powiatu, ATMOTERM 

S.A., Zielona Góra 2009; 

- Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej, ATMOTERM S.A., Zielona 

Góra 2010; 

- Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej, ATMOTERM S.A., Zielona Góra 

2010; 

 

1.2. Cel pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2, 
NO2, NOx, CO, C6H6, O3, PM10 oraz zawartości As, Cd, Ni, Pb i BaP 
w pyle PM10 
 
Ocena jakości powietrza wykonywana co najmniej raz na pięć lat, ma na celu zebranie in-

formacji o stężeniach poszczególnych zanieczyszczeń w wyznaczonych strefach na obszarze 

województwa oraz wskazanie obszarów gdzie występują przekroczenia lub istnieje prawdopo-

dobieństwo przekroczenia dopuszczalnych/docelowych poziomów substancji oraz górnego pro-

gu oszacowania. Zebrane informacje pozwalają dokonać klasyfikacji stref i określić metody, 

którymi powinny być dokonywane oceny roczne jakości powietrza w poszczególnych strefach 

oraz określić potrzeby w zakresie prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń powietrza, zgodnie z 

wymaganiami stawianymi w ocenach rocznych.  

 

1.3. Zasady i kryteria oceny jakości powietrza 

 
Klasyfikacji stref pod kątem zaplanowania systemu ocen bieżących (rocznych) dokonuje 

się w oparciu o kryteria górnego i dolnego progu oszacowania stanowiące określony procent 

poziomów docelowych. Ich poziom określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grud-

nia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w  powietrzu  (Dz.U. nr  5 poz. 

31). 
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Wartości górnego i dolnego progu oszacowania dla zanieczyszczeń powietrza 

z wyjątkiem pyłu PM10, są zgodne z określonymi w Dyrektywach: 2008/50/WE (CAFE) i 

2004/107/WE. W obecnej ocenie pięcioletniej dla pyłu zawieszonego PM10 zastosowano kryte-

ria zgodne z Dyrektywą CAFE.  

Kryteria dolnego i górnego progu oszacowania są wykorzystywane zarówno do klasyfi-

kacji stref pod kątem zaplanowania systemów oceny jakości powietrza, jak również  do weryfi-

kacji klasyfikacji stref, na podstawie wyników uzyskiwanych w systemach rocznych ocen jako-

ści powietrza. Weryfikacja taka jest wymagana minimum co 5 lat - lub częściej, w przypadku 

działań prowadzących do istotnych zmian stężeń określonego zanieczyszczenia.  

W tabelach 1.1-1.11 zestawiono kryteria oceny dla poszczególnych substancji zanie-

czyszczających w powietrzu.   

 
Tabela 1.1. Górne i dolne progi oszacowania, poziomy dopuszczalne oraz dopuszczalne częstości ich 

przekraczania dla SO2 

Cel działań 
Czas 

uśredniania 
stężeń SO2 

Parametr 
Wartość 

parametru 
[ µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń  
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny 

125 - 

górny próg 
oszacowania 

75 60% 
ochrona 
zdrowia 

24 godz. 

dolny próg 
oszacowania 

50 40% 

 
3 razy 

poziom do-
puszczalny 

20 - 

górny próg 
oszacowania 

12 60% 
ochrona 
roślin 

pora zimowa 
1 X-31 III 

dolny próg 
oszacowania 

8 40% 

 
nie dotyczy 

 

Tabela 1.2. Górne i dolne progi oszacowania, poziomy dopuszczalne oraz dopuszczalne częstości ich 
przekraczania dla NO2 

Cel działań 
Czas 

uśredniania 
stężeń NO2 

Parametr 
Wartość 

parametru 
[ µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń  
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny 

200 - 

górny próg 
oszacowania 

140 70% 
ochrona 
zdrowia 

1 godz. 

dolny próg 
oszacowania 

100 50% 

 
18 razy 

poziom do-
puszczalny 

40 - 

górny próg 
oszacowania 

32 80% 
ochrona 
roślin 

rok kalenda-
rzowy 

dolny próg 
oszacowania 

26 65% 

 
nie dotyczy 
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Tabela 1.3. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom dopuszczalny NOx, ustanowione w celu ochrony 
roślin 

Cel działań 
Czas uśredniania stężeń 

NOx 
Parametr 

Wartość 
parametru 
[ µg/m3] 

Procent 
odpowiedniej wartości 

 granicznej 

poziom 
dopuszczalny 

30 100% 

górny próg 
oszacowania 

24 80% ochrona roślin rok kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

19,5 65% 

 
Tabela 1.4. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom dopuszczalny CO 

Cel działań 
Czas 

uśredniania 
stężeń CO 

Parametr 
Wartość 

parametru 
[ µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń  
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny 

10 000 - 

górny próg 
oszacowania 

7000 70% 
ochrona 
zdrowia 

8 godz. 
(średnia  

krocząca) 
dolny próg 

oszacowania 
5000 50% 

nie dotyczy 
(określana jest wartość max) 

 
Tabela 1.5. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom dopuszczalny C6H6 

Cel działań 
Czas 

uśredniania 
 stężeń C6H6 

Parametr 
Wartość 

parametru 
[ µg/m3] 

Procent 
poziomu  

dopuszczalnego 

poziom 
dopuszczalny 

5 - 

górny próg 
oszacowania 

3,5 70% 
ochrona 
 zdrowia 

rok  
kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

2 40% 

 
 

Tabela 1.6. Górne i dolne progi oszacowania, poziomy dopuszczalne oraz dopuszczalne częstości ich 
przekraczania dla pyłu PM10 

Cel działań 
Czas 

uśredniania 
stężeń PM10 

Parametr 
Wartość 

parametru 
[ µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń  
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny 

50 - 

górny próg 
oszacowania 

35 70% 24 godz. 

dolny próg 
oszacowania 

25 50% 

 
35 razy 

poziom do-
puszczalny 

40 - 

górny próg 
oszacowania 

28 70% 

ochrona 
zdrowia 

 

rok kalenda-
rzowy 

dolny próg 
oszacowania 

20 50% 

 
nie dotyczy 
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Tabela 1.7. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom dopuszczalny Pb w powietrzu, oznaczanego 
w pyle zawieszonym PM10 

Cel działań Czas uśredniania stężeń Pb Parametr 
Wartość 

parametru 
[ µg/m3] 

Procent  
poziomu 

dopuszczalnego 

poziom 
dopuszczalny 

0,5 - 

górny próg 
oszacowania 

0,35 70% 
ochrona  
zdrowia 

rok kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

0,25 50% 

 
Tabela 1.8. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom docelowy stężenia As w powietrzu, oznaczane-

go w pyle zawieszonym PM10 

Cel działań Czas uśredniania stężeń As Parametr 
Wartość 

parametru 
[ ng/m3] 

Procent  
poziomu 

docelowego 

poziom 
docelowy 

6 - 

górny próg 
oszacowania 

3,6 60% 
ochrona  
zdrowia 

rok kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

2,4 40% 

 

 
Tabela 1.9. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom docelowy stężenia Cd w powietrzu, oznaczane-

go w pyle zawieszonym PM10 

Cel działań Czas uśredniania stężeń Cd Parametr 
Wartość 

parametru 
[ ng/m3] 

Procent  
poziomu 

docelowego 

poziom 
docelowy 

5 - 

górny próg 
oszacowania 

3 60% 
ochrona  
zdrowia 

rok kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

2 40% 

 
Tabela 1.10. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom docelowy stężenia Ni w powietrzu, oznaczane-

go w pyle zawieszonym PM10 

Cel działań Czas uśredniania stężeń Ni Parametr 
Wartość 

parametru 
[ ng/m3] 

Procent  
poziomu 

docelowego 

poziom 
docelowy 

20 - 

górny próg 
oszacowania 

14 70% 
ochrona  
zdrowia 

rok kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

10 50% 
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Tabela 1.11. Górny i dolny próg oszacowania oraz poziom docelowy stężenia BaP w powietrzu, oznacza-
nego w pyle zawieszonym PM10 

Cel działań Czas uśredniania stężeń BaP Parametr 
Wartość 

parametru 
[ ng/m3] 

Procent  
poziomu 

docelowego 

poziom 
dopuszczalny 

1 - 

górny próg 
oszacowania 

0,6 60% 
ochrona  
zdrowia 

rok kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

0,4 40% 

 
Przy ocenie dotyczącej wyżej opisanych zanieczyszczeń powietrza próg oszacowania 

uznaje się za przekroczony, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat został on przekroczony  

w trzech lub więcej odrębnych latach.  

 
 

Tabela 1.12. Wartości górnego progu oszacowania i poziomy celu długoterminowego O3 

Cel 
działań 

Parametr 
Wartość 

parametru 
 

Procent poziomu 
celu 

długoterminowego 

poziom celu 
długoterminowego 

najwyższa wartość stężenia 8-godz. 
spośród średnich kroczących w roku 

kalendarzowym 

120 
µg/m3 

 
ochrona 
zdrowia 

górny próg 
oszacowania 

najwyższa wartość stężenia 8-godz. 
spośród średnich kroczących w roku 

kalendarzowym 

120 
µg/m3 

100% 

poziom celu 
długoterminowego 

wartość AOT40 obliczana na podsta-
wie stężeń 1-godz. w okresie maj-

lipiec 

6000 
µg/m3·h 

 
ochrona 
roślin 

górny próg 
oszacowania 

wartość AOT40 obliczana na podsta-
wie stężeń 1-godz. w okresie maj-

lipiec 

6000 
µg/m3·h 

100% 

 
Górny próg oszacowania dla ozonu uznaje się za przekroczony, jeśli podczas pięciu po-

przednich lat był on przekroczony przynajmniej w jednym roku.  

 
Przeprowadzona, na podstawie wyżej opisanych wartości progów oszacowania, klasyfi-

kacja stref stanowi podstawę do zaplanowania systemów ocen bieżących na obszarach, gdzie 

wartości progowe są przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, zgodnie 

z wymaganymi metodami klasyfikacji – w oparciu o kryteria dotyczące ochrony zdrowia (tabele 

1.2.1.-1.2.3.) i ochrony roślin  (tabele 1.3.1.-1.3.2.).  
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Tabela 1.2.1. Klasy stref w ocenie pięcioletniej i wymagane metody ocen rocznych (prowadzonych w opar-
ciu o kryteria dotyczące ochrony zdrowia) w strefach, w zależności od poziomów stężeń okre-
ślonych w wyniku oceny pięcioletniej dla SO2, NO2, NOx, CO, C6H6,  PM10, Pb 

Najwyższe 
stężenia zanieczyszczenia  

w aglomeracji 
 lub innej strefie 

Klasa 
aglomeracji lub innej  

strefy uzyskana w ocenie 
pięcioletniej 

Wymagania 
dotyczące metod ocen rocznych 

(ochrona zdrowia) 

Powyżej górnego progu 
oszacowania 3a 

Pomiary wysokiej jakości w stałych punktach. 
Wyniki pomiarów w stałych punktach mogą być 
uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich 

jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matema-
tyczne, obiektywne metody szacowania 

w tym powyżej poziomu 

dopuszczalnego
1)
 

3b 
Obowiązek lub priorytet prowadzenia pomiarów 

wysokiej jakości na obszarach przekroczeń pozio-
mów dopuszczalnych w strefie 

Pomiędzy 
górnym 

i dolnym progiem oszaco-
wania 

2 

Pomiary w stałych punktach – program mniej in-
tensywny. Wyniki pomiarów  w stałych punktach 
uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich 

jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matema-
tyczne, obiektywne metody szacowania 

Poniżej dolnego progu 
oszacowania 1 

Wystarczające mogą być: modelowanie matema-
tyczne, pomiary wskaźnikowe, obiektywne metody 

szacowania 
1) 

jeżeli stężenia na określonym obszarze strefy przekraczają wartość poziomu dopuszczalnego, wówczas na takim 
obszarze pomiary wysokiej jakości powinny być obowiązkowe lub priorytetowe  

 
 
 
 
Tabela 1.2.2. Klasy stref w ocenie pięcioletniej i wymagane metody ocen rocznych (prowadzonych  

w oparciu o kryteria dotyczące ochrony zdrowia) w strefach, w zależności poziomów stężeń 
określonych w wyniku oceny pięcioletniej dla As, Cd, Ni, BaP 

Najwyższe 
stężenia zanieczyszczenia  

w aglomeracji lub innej strefie 

Klasa 
aglomeracji 

lub innej strefy uzyskana 
w ocenie 

pięcioletniej 

Wymagania 
dotyczące metod ocen rocznych 

(ochrona zdrowia) 

Powyżej górnego progu 
oszacowania 3 

Pomiary wysokiej jakości w stałych punk-
tach. Wyniki pomiarów w stałych punktach 

mogą być uzupełniane informacjami z 
innych źródeł, takich jak: pomiary wskaź-

nikowe, modelowanie matematyczne, 
obiektywne metody szacowania 

Pomiędzy 
górnym 

i dolnym progiem oszacowania 
2 

Pomiary w stałych punktach – program 
mniej intensywny. Wyniki pomiarów  w 

stałych punktach uzupełniane informacjami 
z innych źródeł, takich jak: pomiary 

wskaźnikowe, modelowanie matematycz-
ne, obiektywne metody szacowania 

Poniżej dolnego progu 
oszacowania 1 

Wystarczające mogą być: modelowanie 
matematyczne, pomiary wskaźnikowe, 

obiektywne metody szacowania 
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Tabela 1.2.3. Klasy stref w ocenie pięcioletniej i wymagane metody ocen rocznych (prowadzonych  

w oparciu o kryteria dotyczące ochrony zdrowia) w strefach, w zależności poziomów stężeń 
ozonu określonych w wyniku oceny pięcioletniej  

Najwyższe 
stężenia zanieczyszczenia  

w aglomeracji lub innej strefie 

Klasa 
aglomeracji 

/ innej strefy uzyskana 
w ocenie 

pięcioletniej 

Wymagania 
dotyczące metod ocen rocznych 

(ochrona zdrowia) 

Powyżej górnego progu 

oszacowania
1)
 

3 

Pomiary wysokiej jakości (automatyczne 
ciągłe)w stałych punktach. Wyniki pomia-
rów w stałych punktach mogą być uzupeł-
niane informacjami z innych źródeł, takich 
jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie 
matematyczne, obiektywne metody szaco-

wania 

Poniżej górnego progu 
oszacowania 1 

Pomiary w stałych punktach – w ograni-
czonym zakresie, w połączeniu z innymi 

metodami oceny.  
W przypadku gdy informacje ze stałych 

stacji pomiarowych są wyłącznym źródłem 
informacji, pomiary stężeń powinny być 
prowadzone przynajmniej na jednym sta-

nowisku pomiarowym.  
1) 

w Dyrektywie CAFE 2008/50/WE nie występuje pojęcie progów oszacowania dla ozonu; w ocenie pięcioletniej 
kryterium stanowi wartość poziomu celu długoterminowego 

 
 
 
 
Tabela 1.3.1. Klasy stref w ocenie pięcioletniej i wymagane metody ocen rocznych dokonywanych w opar-

ciu o kryteria dotyczące ochrony roślin dla SO2 i NOx  w strefach, w zależności od poziomów 
stężeń określonych w wyniku oceny pięcioletniej  

Najwyższe 
stężenia zanieczyszczenia   

w strefie 

Klasa 
strefy uzyskana 

w ocenie 
pięcioletniej 

Wymagania 
dotyczące metod ocen rocznych 

(ochrona roślin)  

Powyżej górnego progu 
oszacowania R3 

Pomiary - 1 stacja na 20 000 km
2
. 

Wyniki pomiarów w stałych punk-
tach mogą być uzupełniane informa-

cjami z innych źródeł, takich jak: 
pomiary wskaźnikowe, modelowa-
nie matematyczne, obiektywne me-

tody szacowania 

Pomiędzy 

górnym 

i dolnym progiem oszacowania 

R2 

Pomiary – 1 stacja na 40 000 km
2
. 

Wyniki pomiarów w stałych punk-
tach mogą być uzupełniane informa-

cjami z innych źródeł, takich jak: 
pomiary wskaźnikowe, modelowa-
nie matematyczne, obiektywne me-

tody szacowania 

Poniżej dolnego progu 

oszacowania 
R1 

Wystarczające mogą być: modelo-
wanie matematyczne, obiektywne 

metody szacowania, pomiary 
wskaźnikowe 
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Tabela 1.3.2. Klasy stref w ocenie pięcioletniej i wymagane metody ocen rocznych dokonywanych w opar-

ciu o kryteria dotyczące ochrony roślin dla O3 w strefach, w zależności od poziomów stężeń 
określonych w wyniku oceny pięcioletniej  

Najwyższe 
stężenia zanieczyszczenia  w stre-

fie 

Klasa 
strefy uzyskana 

w ocenie 
pięcioletniej 

Wymagania 
dotyczące metod ocen rocznych 

(ochrona roślin)  

Powyżej górnego progu 
oszacowania R3 

Pomiary - 1 stacja na 50 000 km
2
. 

Wyniki pomiarów w stałych punk-
tach mogą być uzupełniane informa-

cjami z innych źródeł, takich jak: 
pomiary wskaźnikowe, modelowa-
nie matematyczne, obiektywne me-

tody szacowania 

Poniżej górnego progu 
oszacowania R1 

Pomiary – 1 stanowisko pozamiej-

skie na 100 000 km
2
 

 
 

Minimalną liczbę stanowisk pomiarowych poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń,  

wymaganą dla potrzeb wykonywania ocen bieżących (rocznych) ze względu na ochronę zdro-

wia, w aglomeracjach i innych strefach zestawiono w tabeli 1.4.1. natomiast minimalną liczbę 

stanowisk pomiarowych stężeń ozonu  przedstawiono w tabeli 1.4.2. 

 

Tabela 1.4.1. Minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych stężeń SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, 
As, Cd, Ni, i BaP wymagana na potrzeby ocen rocznych (ochrona zdrowia) w aglomera-
cjach  i innych strefach  

Jeśli najwy ższe stężenia przekraczają gór-

ny próg oszacowania
1)
 

Jeśli najwy ższe 
stężenia mieszczą się pomiędzy górnym a 

dolnym 
progiem oszacowania 

Liczba 
mieszkańców 

strefy  
w tysiącach SO2, NO2, 

CO, C6H6, 
Pb 

PM 
suma 

PM10,5  
i PM2,5 

As, Cd, 
Ni 

BaP 
SO2, NO2, 
CO, C6H6, 

Pb 

PM 
suma 

PM10,5  
i PM2,5 

As, Cd, 
Ni 

BaP 

0 - 249 1 2 1 1 1 1 1 1 
250 - 499 2 3 1 1 1 2 1 1 
500 - 749 2 3 1 1 1 2 1 1 
750 -999 3 4 2 2 1 2 1 1 

1000 - 1499 4 6 2 2 2 3 1 1 
1500 - 1999 5 7 2 2 2 3 1 1 
2000 - 2749 6 8 2 3 3 4 1 1 
2750 - 3749 7 10 2 3 3 4 1 1 
3750 - 4749 8 11 3 4 3 6 2 2 
4750 - 5999 9 13 4 5 4 6 2 2 

> 6000 10 15 5 5 4 7 2 2 
1) 

W przypadku NO2, PM10, CO, C6H6 należy uwzględnić przynajmniej jedno stanowisko do oceny stężeń 
na poziomie tła miejskiego i jedno do oceny stężeń w rejonie oddziaływania ruchu drogowego (stacja „komunika-
cyjna”) pod warunkiem że nie spowoduje to zwiększenia liczby punktów poboru próbek 
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Tabela 1.4.2. Minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych stężeń ozonu wymagana dla systemu ocen 
rocznych na terenie aglomeracji i innych stref gdzie występują stężenia przekraczające gór-
ny próg oszacowania, jeżeli pomiary stanowią jedyne źródło informacji o stężeniach 

 
Liczba 

mieszkańców aglomera-
cji lub innej 

strefy  
w tysiącach 

Aglomeracje (stanowiska 
miejskie i podmiejskie) 

Inne strefy  
(stanowisko podmiejskie 

i pozamiejskie) 
Stanowiska pozamiejskie 

< 250  1 
< 500 1 2 

< 1 000 2 2 
< 1 500 3 3 
< 2 000 3 4 
< 2 750 4 5 
< 3 750 5 6 

> 3 750 
1 dodatkowa stacja na  
2 mln mieszkańców 

1 dodatkowa stacja na  
2 mln mieszkańców 

1 stacja na 50 000 km
2
 

jako średnia gęstość we 
wszystkich strefach  

w kraju 

 

Minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych stężeń SO2 i NOx ze względu na 

ochronę roślin (w strefach innych niż aglomeracja i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),  

w przypadku gdy pomiary stanowią jedyne źródło informacji o jakości powietrza, wynosi:  

- 1 stanowisko na 20 000 km
2
, jeśli stężenia przekraczają górny próg oszacowania,  

- 1 stanowisko na 40 000 km
2
, jeśli stężenia nie przekraczają górnego progu oszacowania 

i są wyższe od dolnego progu oszacowania.  



Pięcioletnia ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 11 

2. Charakterystyka województwa lubuskiego  

2.1. Podział administracyjny i ludno ść województwa lubuskiego 

 

Województwo lubuskie tworzy 14 powiatów, w tym 2 powiaty grodzkie - Gorzów Wlkp.  

i Zielona Góra oraz 12 powiatów ziemskich. W skład powiatów wchodzą 83 gminy, w tym 9 

gmin miejskich, 33 gminy miejsko-wiejskie i 41 gmin wiejskich.  

Liczba mieszkańców województwa lubuskiego wynosi 1 010 666  (stan na 31 XII 2008 r., 

wg danych US w Zielonej Górze). Ludność na terenie województwa rozmieszczona jest nierów-

nomiernie. Największa gęstość zaludnienia występuje w miastach i w pasie południowym, naj-

mniejsza w części środkowej. W powiatach grodzkich średnia gęstość zaludnienia wynosi:  

w mieście Zielona Góra 2015 osób/km2, w mieście Gorzów Wlkp. 1460 osób/km2. Najludniejsze 

powiaty ziemskie to: nowosolski (113 osób/km2), żagański (72 osoby/km2), żarski 

(71 osób/km2), wschowski (63 osoby/km2). Najmniejsze zagęszczenie ludności występuje w 

powiatach: sulęcińskim (30 osób/km2), strzelecko-drezdeneckim (40 osób/km2), krośnieńskim 

(40 osób/km2), międzyrzeckim (42 osoby/km2). Średnia gęstość zaludnienia w województwie 

lubuskim wynosi 72 osoby/km2.  

Ludność zamieszkuje w 42 miastach i w 1385 miejscowościach wiejskich. Największym 

ośrodkiem miejskim jest Gorzów Wlkp. liczący 125 157 mieszkańców, drugim w kolejności jest 

Zielona Góra - 117 557 mieszkańców. Kolejne miasta, pod względem liczby mieszkańców to: 

Nowa Sól (40 102 mieszkańców), Żary (38 724 mieszkańców) i Żagań (26 496 mieszkańców). 

W miastach zamieszkuje ok. 64 % ogólnej liczby ludności, natomiast na wsi - ok. 36 %. 

 

 

2.2. Warunki geograficzne i przyrodnicze województw a lubuskiego 

 

Województwo lubuskie, o powierzchni 13 989 km2, zaliczane jest do małych woje-

wództw. Pod względem obszaru zajmuje 13 miejsce w kraju.  

Obszar województwa rozciąga się od 53º07' do 51º22' szerokości geograficznej północnej 

i od 14o32' do 16o25' długości geograficznej wschodniej. Rozciągłość województwa z południa 

na północ wynosi 196,3 km, a z zachodu na wschód 129,5 km. Ogólna długość granic wynosi 

939,3 km. Zachodnią granicę województwa stanowi fragment granicy państwa z Republiką Fe-

deralną Niemiec (198,8 km), od południa województwo graniczy z województwem dolnośląskim 

(229,1 km), od wschodu z województwem wielkopolskim (292,2 km), od północy natomiast z 

województwem zachodniopomorskim (219,2 km). 
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Krajobraz Ziemi Lubuskiej jest urozmaicony. Ukształtowany został podczas zlodowaceń 

plejstoceńskich. Część południowa powstała w czasie zlodowacenia środkowopolskiego (Wał 

Trzebnicki, Bory Dolnośląskie), pozostała natomiast - w trakcie zlodowacenia bałtyckiego (po-

jezierza: Południowopomorskie i Lubuskie, Wzniesienia Zielonogórskie). Dominującymi for-

mami rzeźby są równiny sandrowe (Gorzowska, Torzymska) i młodoglacjalne wysoczyzny mo-

renowe (pojezierza: Dobiegniewskie, Łagowskie, Sławskie oraz Wzniesienia Gubińskie i Wał 

Zielonogórski) rozcięte równoleżnikowo biegnącymi pradolinami (zach. odcinek Pradoliny To-

ruńsko-Eberswaldzkiej, Pradolina Warciańsko-Odrzańska, zach. część Obniżenia Milicko-

Głogowskiego) oraz południkowymi obniżeniami (Lubuski Przełom Odry, wsch. część Bruzdy 

Zbąszyńskiej). W południowej części województwa rozciągają się wysoczyzny staroglacjalne 

(Wzniesienia Żarskie, Wzgórza Dalkowskie) oraz niziny akumulacyjne (Bory Dolnośląskie). 

Najniższy punkt w województwie lubuskim leży w dolinie Odry na pn.-zach. od Kostrzyna (10 

m n.p.m.), najwyższy to Góra Żarska  (226,9 m n.p.m.). Najniżej położoną miejscowością jest 

Jamno (12,5 m n.p.m.), najwyżej położona jest miejscowość Łaz (174,8 m n.p.m.). 

Obszar województwa lubuskiego w całości znajduje się w zlewisku Bałtyku, w zlewni 

środkowego biegu rzeki Odry, której głównymi dopływami są: na południu - Bóbr i Nysa Łu-

życka, na północy – Warta z Notecią i Obrą. Województwo charakteryzuje się wysokim współ-

czynnikiem jeziorności, w granicach 2 - 3 % na 100 km2. Jeziora, o pochodzeniu polodowco-

wym i powstałe z przekształceń starorzeczy, skupione są głównie na pojezierzach: Sławskim 

(największe jezioro Sławskie), Dobiegniewskim (największe jezioro Osiek) i Łagowskim (naj-

większe jezioro Niesłysz). 

Województwo lubuskie odznacza się największą lesistością w Polsce (48,8 % powierzch-

ni – stan na 31.12.2008 r.). Występują tu rozległe bory (głównie sosnowe, z domieszką brzozy, 

dębu, buka, jodły i świerka): Dolnośląskie, Zielonogórskie oraz puszcze (głównie lasy mieszane 

z przewagą sosny i domieszką dębu i buka): Gorzowska, Notecka, Drawska i Lubuska. Obszary 

prawnie chronione na terenie województwa stanowią 39,3 % ogólnej powierzchni, w tym 2 parki 

narodowe: Drawieński Park Narodowy (48,3 % powierzchni na terenie woj. lubuskiego) i Park 

Narodowy „Ujście Warty” (w całości na terenie woj. lubuskiego) – stanowiące 1 % obszaru wo-

jewództwa, 8 parków krajobrazowych (5,5 % obszaru województwa) oraz ponad 51 rezerwatów 

(0,2 % obszaru województwa). Ponad 31 % terenu województwa lubuskiego stanowią obszary 

chronionego krajobrazu. Pozostałe obszary o szczególnych walorach przyrodniczych – prawnie 

chronione to zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, które zajmują 1 % powierzchni ogólnej woje-

wództwa oraz użytki ekologiczne – 0,2 %. 

Dane statystyczne: 
Rocznik statystyczny województwa lubuskiego 2009, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2009 r. 
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Rysunek 2.1. Podział administracyjny województwa lubuskiego 
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2.3. Przemysł i główne źródła emisji zanieczyszcze ń do powietrza w wojewódz-
twie lubuskim  

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie lubuskim jest 

tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne procesy zachodzą-

ce w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu oddziałują 

na jakość powietrza atmosferycznego. Emisja antropogeniczna obejmuje emisję z zakładów 

przemysłowych i energetycznych, emisję niską z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidu-

alne paleniska domowe i prywatne zakłady) oraz emisję komunikacyjną. Według danych Urzędu 

Statystycznego - w 2009 r. emisja pyłów z terenu województwa lubuskiego z zakładów zalicza-

nych do szczególnie uciążliwych wyniosła 1382 tony (Mg), co stanowi 1,4 % ogólnej masy emi-

towanych zanieczyszczeń pyłowych z terenu Polski. Wielkość emisji gazów w województwie 

lubuskim w 2009 r. osiągnęła poziom 1952,4 tys. ton (Mg), co w odniesieniu do całkowitej ilości 

emitowanych gazów w Polsce stanowi  1,0 %.  

Tabele 2.3.1. i 2.3.2. przedstawiają łączną ilość zanieczyszczeń emitowanych do powie-

trza w województwie lubuskim przez zakłady szczególnie uciążliwe (duże zakłady  z sektora 

energetyczno-przemysłowego) w latach 2005-2009.  

 

 

Tabela 2.3.1. Emisja zanieczyszczeń  pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe  
w latach 2005-2009 (dane wg Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze) 

 
 
Tabela 2.3.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych przez zakłady szczególnie uciążliwe 

 w latach 2005-2009 (dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze) 

 

 

Emisja pyłów [tys. ton/ rok] 
Obszar 

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008r. 2009 r. 

Woj. lubuskie 2,8 2,5 1,6 1,4 1,4 

Polska  110,5 102,5 94,8 76,8 61,7 

Udział % zakładów 
woj. lubuskiego 

2,5 2,4 1,7 1,8 2,3 

Emisja gazów [tys. ton/ rok] 
Obszar 

2005 r. 2006r. 2007 r. 2008 r. 2009r. 

Woj. lubuskie 2189,3 2214,9 2019,1 1842,3 1952,4 

Polska  213706,2 223353,9 223269,5 216319,0 203125,6 

Udział % zakładów 
woj. lubuskiego 

1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 
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Rysunek 2.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady szczególnie uciążliwe w woje-
wództwie  lubuskim w latach 2005 – 2009 (dane Urzędu Statystycznego w Zie-
lonej Górze) 

 
Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady szczególnie uciąż-

liwe na terenie województwa jest nierównomierny. Największe ilości zanieczyszczeń emitowane 

są na obszarach powiatów gęsto zaludnionych i uprzemysłowionych (powiaty grodzkie – Go-

rzów Wlkp. i Zielona Góra, powiaty ziemskie – zielonogórski, żarski, żagański i międzyrzecki).  

 

 

7.

11.12.

13.

14.
2.

1.

3.

5.

4.

6.

10.
9.

8.

1. gorzowski - 3,2%

2. międzyrzecki - 12,6%

3. słubicki - 2,8%

4. strzelecko-drezdenecki -3,6%

5. sulęciński - 2,8%

6. Gorzów Wlkp.- 3,8%

7. krośnieński - 7,7%

8. nowosolski - 3,1%

9. świebodziński - 3,8%

10. wschowski - brak danych

11. zielonogórski -7,7%

12. żagański - 5,6%

13. żarski - 34,4%

14. Zielona Góra - 9,1%

 

Rysunek 2.3.2. Procentowy rozkład emisji pyłów do powietrza  z poszczególnych powiatów wo-
jewództwa lubuskiego w 2009 r.  (dane US w Zielonej Górze) 
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6. 

5. 

3. 

4. 
2. 

1. 
14. 

13. 

12. 

10. 

9. 

8. 

11.

7. 

1. gorzowski - 13,8%

2. międzyrzecki - 4,4%

3. słubicki - 1,4%

4. strzelecko-drezdenecki - 0,9%

5. sulęciński - 1,8%

6. Gorzów Wlkp. - 42,1%

7. krośnieński - 5,1%

8. nowosolski - 6,5%

9. świebodziński - 6,6%

10. wschowski - brak danych

11. zielonogórski - 11,6%

12. żagański - 6,6%

13. żarski - 4,7%

14. Zielona Góra - 5,9%

 

Rysunek 2.3.3. Procentowy rozkład emisji dwutlenku siarki do powietrza przez zakłady szczegól-
nie uciążliwe z poszczególnych powiatów województwa lubuskiego w 2009r. 

 

Duży wpływ na jakość powietrza, szczególnie w miastach, ma tzw. emisja niska, ze źró-

deł takich jak: paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze. Wielkość tej emisji 

jest trudna do oszacowania: wynosi od kilku do kilkunastu procent ogółu emisji na terenach  

o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz do kilkudziesięciu procent – na obszarach, których nie 

obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Jej oddziaływanie 

odzwierciedla się wzrostem stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. 

W miastach i w rejonach tras o dużym natężeniu ruchu coraz większy problem, 

ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, stanowi komunikacja samochodo-

wa. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanie-

czyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory aromatyczne 

(szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Od-

działywanie komunikacji na środowisko ma tendencje rosnące. W ostatnich latach nastąpił dy-

namiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach. Na drogach obserwuje się rów-

nież duży ruch tranzytowy. Województwo lubuskie, ze względu na swoje położenie stanowi ob-

szar tranzytowy dla samochodów przekraczających granicę polsko-niemiecką, łączy również 

północną część Polski z południową. 

Dane statystyczne: 
Rocznik statystyczny województwa lubuskiego 2009, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2009 r. 
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3. Opis systemu oceny jako ści powietrza w województwie lubuskim 

 

Pięcioletnią ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim przeprowadzono w opar-

ciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanych w latach 2005 -2009 na obsza-

rze województwa lubuskiego, na stacjach monitoringu powietrza działających pod nadzorem 

dwóch instytucji: Inspekcji Ochrony  Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Lokalizację stacji pomiarowych przedstawiono w tabeli 3.1. oraz na rys. 3.1. i 3.2. nato-

miast podział województwa na strefy, w których dokonuje się oceny przedstawia rys. 3.3. oraz 

tabela 3.2. 
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Tabela 3.1. Wykaz stałych stanowiska pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie pięcioletniej 
 

Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

2 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NO2 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

3 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NOx 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

4 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
CO 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

5 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
O3 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

6 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
PM10 1 godz. automatyczny PM10 

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Kosynie-
rów Gdyń-

skich 

LuGorzowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
C6H6 1 godz. automatyczny   

 2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

8 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Borow-
skiego 29 

LuGorzowWSSE_1 
WSSE  

w Gorzo-
wie Wlkp. 

PM10 24 godz. manualny PM10 
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

9 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Borow-
skiego 29 

LuGorzowWSSE_1 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Ni 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

10 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Borow-
skiego 29 

LuGorzowWSSE_1 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Cd 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

11 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Borow-
skiego 29 

LuGorzowWSSE_1 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Pb 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

12 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Borow-
skiego 29 

LuGorzowWSSE_1 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

As 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

13 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Mickiewi-
cza 

LuGorzowWSSE_5 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

14 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Mickiewi-
cza 

LuGorzowWSSE_5 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Wróblew-
skiego 

LuGorzowWSSE_6 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

16 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Wróblew-
skiego 

LuGorzowWSSE_6 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

17 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Wyczół-
kowskiego 

LuGorzowWSSE_3 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   2005, 2006 nie 

18 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 

Gorzów 
Wlkp.  

ul. Wyczół-
kowskiego 

LuGorzowWSSE_3 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   2005, 2006 nie 

19 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

SO2 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

20 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

NO2 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

21 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

NOx 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

22 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

CO 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

23 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

O3 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

24 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

PM10 24 godz. manualny PM10 
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

C6H6 1 godz. automatyczny   2005 nie 

26 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra   

ul. Krótka 
LuZgoraWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

BaP 24 godz. manualny   2008, 2009 tak 

27 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

28 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

29 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

PM10 24 godz. manualny PM10 
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

30 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

As 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

31 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Ni 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

32 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Cd 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

33 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  

 ul. Jasna 
LuZgoraWSSE_1 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Pb 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

34 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  
 ul. Wyszyń-

skiego 
LuZgoraWSSE_2 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   2005, 2006 nie 

35 miasto Zielona Góra PL0802 
Zielona Góra  
 ul. Wyszyń-

skiego 
LuZgoraWSSE_2 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   2005, 2006 nie 

36 strefa lubuska PL0803 
Słubice   
ul. Woj. 

LuSlubWIOS_ AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 

tak 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Polskiego 2008, 2009 

37 strefa lubuska PL0803 
Słubice   
ul. Woj. 

Polskiego 
LuSlubWIOS_ AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

NO2 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

38 strefa lubuska PL0803 
Słubice   
ul. Woj. 

Polskiego 
LuSlubWIOS_ AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

NOx 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

39 strefa lubuska PL0803 
Słubice   
ul. Woj. 

Polskiego 
LuSlubWIOS_ AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

PM10 1 godz. automatyczny PM10 
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

40 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Słubice 

LuSlubWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

41 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Słubice 

LuSlubWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

42 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 

Drezdenko 
LuDrezdeWSSE 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008 

nie 

43 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 

Drezdenko 
LuDrezdeWSSE 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008 

nie 

44 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 

Międzyrzecz 
LuMiedzyWSSE 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

45 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 

Międzyrzecz 
LuMiedzyWSSE 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

46 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 

Nowa Sól 
LuNowasoWSSE 

WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008 

nie 

47 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 

Nowa Sól 
LuNowasoWSSE 

WSSE 
Gorzów 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
nie 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wlkp. 2008 

48 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Sulęcin 

LuSuleciWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2009 

nie 

49 strefa lubuska PL0803 
Świebodzin   

ul.Łąki Zam-
kowe 

LuSwieboWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   2008 nie 

50 strefa lubuska PL0803 
Świebodzin   

ul.Łąki Zam-
kowe 

LuSwieboWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NO2 1 godz. automatyczny   2008 nie 

51 strefa lubuska PL0803 
Świebodzin   

ul.Łąki Zam-
kowe 

LuSwieboWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NOx 1 godz. automatyczny   2008 nie 

52 strefa lubuska PL0803 
Świebodzin   

ul.Łąki Zam-
kowe 

LuSwieboWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
PM10 1 godz. automatyczny PM10 2008 nie 

53 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Świebodzin 

LuSwieboWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008 

nie 

54 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Świebodzin 

LuSwieboWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008 

nie 

55 strefa lubuska PL0803 
Smolary 
Bytnickie   

 
LuSmobytWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

SO2 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

56 strefa lubuska PL0803 
Smolary 
Bytnickie   

 
LuSmobytWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

NO2 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

57 strefa lubuska PL0803 
Smolary 
Bytnickie   

 
LuSmobytWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

NOx 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

58 strefa lubuska PL0803 
Smolary 
Bytnickie   

 
LuSmobytWIOS_AUT 

WIOŚ 
LUBUSKI 

O3 1 godz. automatyczny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

tak 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

59 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

60 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NO2 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

61 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NOx 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

62 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
CO 1 godz. automatyczny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

63 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
PM10 24 godz. manualny PM10 

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

64 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
As 24 godz. manualny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

65 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
Ni 24 godz. manualny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

66 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
Cd 24 godz. manualny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

67 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
Pb 24 godz. manualny   

2005, 
2006,2007, 
2008, 2009 

tak 

68 strefa lubuska PL0803 
Wschowa   

ul.Kazimierza 
Wielkiego 

LuWschowWIOS_AUT 
WIOŚ 

LUBUSKI 
BaP 24 godz. manualny   

2007, 2008, 
2009 

tak 

69 strefa lubuska PL0803 
Żagań  

ul.Przyjaciół 
Żołnierza 

LuZaganWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   2009 nie 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

70 strefa lubuska PL0803 
Żagań  

ul.Przyjaciół 
Żołnierza 

LuZaganWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NO2 1 godz. automatyczny   2009 nie 

71 strefa lubuska PL0803 
Żagań  

ul.Przyjaciół 
Żołnierza 

LuZaganWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NOx 1 godz. automatyczny   2009 nie 

72 strefa lubuska PL0803 
Żagań  

ul.Przyjaciół 
Żołnierza 

LuZaganWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
CO 1 godz. automatyczny   2009 nie 

73 strefa lubuska PL0803 
Żagań  

ul.Przyjaciół 
Żołnierza 

LuZaganWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
O3 1 godz. automatyczny   2009 nie 

74 strefa lubuska PL0803 
Żagań  

ul.Przyjaciół 
Żołnierza 

LuZaganWIOS_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
PM10 1 godz. automatyczny PM10 2009 nie 

75 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Żagań 

LuZaganWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

76 strefa lubuska PL0803 
WSSE - 
Żagań 

LuZaganWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

77 strefa lubuska PL0803 WSSE - Żary LuZaryWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

As 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

78 strefa lubuska PL0803 WSSE - Żary LuZaryWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Ni 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

79 strefa lubuska PL0803 WSSE - Żary LuZaryWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Cd 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 

80 strefa lubuska PL0803 WSSE - Żary LuZaryWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

Pb 24 godz. manualny   
2007, 2008, 

2009 
nie 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

81 strefa lubuska PL0803 WSSE - Żary LuZaryWSSE 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

PM10 24 godz. manualny PM10 
2005, 

2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

82 strefa lubuska PL0803 
WSSE - Żary  
ul. 1-go Maja 

LuZaryWSSE_2 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

SO2 24 godz. manualny   
2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

83 strefa lubuska PL0803 
WSSE - Żary  
ul. 1-go Maja 

LuZaryWSSE_3 
WSSE 
Gorzów 
Wlkp. 

NO2 24 godz. manualny   
2006,2007, 
2008, 2009 

nie 

84 strefa lubuska PL0803 
Nowa Sól, ul. 
T. Kościuszki 

LuNowsoWIOS_AUT_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   2006 nie 

85 strefa lubuska PL0803 
Nowa Sól, ul.  
T. Kościuszki 

LuNowsoWIOS_AUT_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NO2 1 godz. automatyczny   2006 nie 

86 strefa lubuska PL0803 
Nowa Sól, ul.  
T. Kościuszki 

LuNowsoWIOS_AUT_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
NOx 1 godz. automatyczny   2006 nie 

87 strefa lubuska PL0803 
Nowa Sól, ul.  
T. Kościuszki 

LuNowsoWIOS_AUT_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
CO 1 godz. automatyczny   2006 nie 

88 strefa lubuska PL0803 
Nowa Sól, ul.  
T. Kościuszki 

LuNowsoWIOS_AUT_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
O3 1 godz. automatyczny   2006 nie 

89 strefa lubuska PL0803 
Nowa Sól, ul.  
T. Kościuszki 

LuNowsoWIOS_AUT_MOB 
WIOŚ 

LUBUSKI 
PM10 1 godz. automatyczny PM10 2006 nie 

90 strefa lubuska PL0803 Łężyca LuLezWIOS_AUT_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

SO2 1 godz. automatyczny   2005 nie 

91 strefa lubuska PL0803 Łężyca LuLezWIOS_AUT_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

NO2 1 godz. automatyczny   2005 nie 

92 strefa lubuska PL0803 Łężyca LuLezWIOS_AUT_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

NOx 1 godz. automatyczny   2005 nie 

93 strefa lubuska PL0803 Łężyca LuLezWIOS_AUT_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

CO 1 godz. automatyczny   2005 nie 
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Strefa Stacja pomiarowa 

Lp. 
Nazwa strefy  Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji 

Właściciel 
stacji  

Zanieczyszczenie 
[jedno w wierszu] 

Podstawowy 
czas uśred-

niania 

Typ pomia-
ru 

Rodzaj pyłu 
[tylko dla pyłu] 

Lata 
uwzględnione 

w ocenie 

Stanowisko 
funkcjonu-

jące w 
2010  

i potem  
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

94 strefa lubuska PL0803 Łężyca LuLezWIOS_AUT_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

O3 1 godz. automatyczny   2005 nie 

95 strefa lubuska PL0803 Łężyca LuLezWIOS_AUT_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

PM10 1 godz. automatyczny PM10 2005 nie 

96 strefa lubuska PL0803 
Drezdenko  

ul. Kopernika 
LuDrezdeWIOS_MOB WIOŚ 

LUBUSKI 
SO2 1 godz. automatyczny   2007 nie 

97 strefa lubuska PL0803 
Drezdenko  

ul. Kopernika LuDrezdeWIOS_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

NO2 1 godz. automatyczny   2007 nie 

98 strefa lubuska PL0803 
Drezdenko  

ul. Kopernika LuDrezdeWIOS_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

NOx 1 godz. automatyczny   2007 nie 

99 strefa lubuska PL0803 
Drezdenko  

ul. Kopernika LuDrezdeWIOS_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

CO 1 godz. automatyczny   2007 nie 

100 strefa lubuska PL0803 
Drezdenko  

ul. Kopernika LuDrezdeWIOS_MOB WIOŚ 
LUBUSKI 

O3 1 godz. automatyczny   2007 nie 

101 strefa lubuska PL0803 
Drezdenko  

ul. Kopernika 
LuDrezdeWIOS_MOB WIOŚ 

LUBUSKI 
PM10 1 godz. automatyczny   2007 nie 
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Rysunek 3.1. Lokalizacja stacji badań manualnych jakości powietrza i ich  zakres pomiarowy 
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Rysunek 3.2. Lokalizacja stacji pomiarów automatycznych jakości powietrza i ich  zakres pomiarowy 
        (2009 r.) 

  

 Lokalizacja stacji semimobilnej w latach 2005-2009: 

- 2005 r. – Łężyca,  

- 2006 r. – Nowa Sól, 

- 2007 r. – Drezdenko, 

- 2008 r. – Świebodzin, 

- 2009 r. – Żagań. 
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Tabela 3.1. Układ stref województwa lubuskiego dla celów oceny jakości powietrza pod kątem 
zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla i 
benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim Pb, As, Cd, Ni i BaP 

Lp. Nazwa strefy 
Kod 
strefy 

Typ strefy 
[A-aglomeracja,  

M-miasto >100tys.,  
P-pozostałe] 

Obszar strefy 
[km2] 

Liczba mieszkań-
ców w strefie 

[tys.] 

Klasyfikacja wg 
kryteriów dot. 
ochrony roślin  

[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 M 86 125017 nie 

2 miasto Zielona Góra PL0802 M 58 114931 nie 

3 strefa lubuska PL0803 P 13844 769014 tak 

 
 

 

 

Rysunek 3.1. Układ stref województwa lubuskiego dla oceny stężeń SO2, NO2, NOx, O3, CO, 
C6H6, 
 i PM10 oraz Pb, As, Cd, Ni i BaP  
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4. Klasyfikacja stref w ocenie pięcioletniej  

Podstawę klasyfikacji stref w pięcioletniej ocenie jakości powietrza stanowią wartości 

górnego i dolnego progu oszacowania oraz poziomy dopuszczalne i docelowe poszczególnych 

substancji. 

4.1. Klasyfikacja stref wg kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

4. 1.1. Dwutlenek siarki  

Kryteria do określania sposobu prowadzenia ocen jakości powietrza stanowią progi osza-

cowania, które w przypadku SO2 odnoszą się do stężeń 24-godzinnych i wynoszą: 

• górny próg oszacowania 75 µg/m3 (60% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 50 µg/m3 (40% wartości dopuszczalnej). 

Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był 

on przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach na tym samym obszarze strefy. 

Wyniki badań stężenia dwutlenku siarki w powietrzu wykonanych w latach 2005-2009 na 

terenie województwa lubuskiego wskazują, że w 2006 roku został przekroczony dolny próg 

oszacowania, natomiast w latach 2005, 2007 - 2009 wartości stężeń  nie przekroczyły tego pro-

gu. 

Mimo wystąpienia pojedynczych przekroczeń wartości progowych ogólnie poziom stę-

żenia SO2 oceniony został poniżej dolnego progu oszacowania i wszystkie strefy województwa 

lubuskiego zaliczono do klasy 1.  

Wyniki klasyfikacji stref na podstawie oceny pięcioletniej dla dwutlenku siarki przepro-

wadzonej pod kątem ochrony zdrowia przedstawia tabela 4.1.1. i rysunek 4.1.1. 
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Tab.4.1.1. Ocena stężenia dwutlenku siarki na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009  
Okres, którego 

dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie 24-godzinne S24 spełnia-
ło warunek  

Minimalna liczba 
stanowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny  

Liczba istniejących 
stałych stanowisk 

pomiarowych 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda (meto-
dy) niniejszej 

oceny 
 pięcioletniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

S24<=DPO DPO<S24<=GPO GPO<S24<=PD S24>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrzeby 

ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

wszystkie automatyczne 

Liczba 
brakują-

cych 
stanowisk 
pomiaro-
wych w 

stosunku 
do wyma-
ganej na 
potrzeby 

ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

miasto 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 1 PA, PC 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 

2008, 2009 

- - - 0 1 4 0 1 1 0 

miasto 
Zielona 
Góra 

PL0802 1 PA, PC 
 PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2005, 
2007, 

2008, 2009 
2006 - - 0 1 3 0 1 1 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 PA, PW, PC 
 PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2005, 
2007, 

2008, 2009 
2006 - - 0 1 16 0 3 3 0 
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Rysunek 4.1.1.  Wyniki  pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2 ze 

względu na ochronę zdrowia 
 

4.1.2. Dwutlenek azotu  

Progi oszacowania dla dwutlenku azotu określone są dla dwóch czasów uśredniania stę-

żeń: 1 godzina i rok kalendarzowy.  

Dla 1-godzinnego czasu uśredniania progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 140 µg/m3 (70% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 100 µg/m3 (50% wartości dopuszczalnej. 

Próg oszacowania uznaje się za dotrzymany, jeżeli liczba przypadków jego przekroczenia 

jest nie większa od 18 w roku kalendarzowym i podczas 5 lat był on przekraczany co najwyżej  

w dwóch odrębnych latach.  

Dla czasu uśredniania dotyczącego roku kalendarzowego, progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 32 µg/m3 (80% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 26 µg/m3 (65% wartości dopuszczalnej). 

Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on 

przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach na tym samym obszarze strefy. 
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W latach objętych oceną  odnotowano przekroczenia progów oszacowania w 2005 i 2006 

roku. Przekroczenie wartości górnego progu oszacowania – określone dla czasu uśredniania wy-

noszącego 1 godz. (powyżej dopuszczalnej liczby przekroczeń, wynoszącej 18 razy w roku ka-

lendarzowym) – odnotowano w 2005 roku w Gorzowie Wlkp., natomiast w 2006 roku przekro-

czony został dolny próg oszacowania w tej strefie. 

Przekroczenie wartości dolnego progu oszacowania – określone dla czasu uśredniania wynoszą-

cego rok – odnotowano w 2005 roku w Żarach 

Mimo wystąpienia pojedynczych przekroczeń wartości progowych ogólnie poziom stę-

żenia NO2 oceniony został poniżej dolnego progu oszacowania i wszystkie strefy województwa 

lubuskiego zaliczono do klasy 1.  

Wyniki klasyfikacji stref na podstawie oceny pięcioletniej dla dwutlenku azotu przepro-

wadzonej pod kątem ochrony zdrowia przedstawia tabela 4.1.2. i rysunek 4.1.2. 
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Tab.4.1.2. Ocena stężenia dwutlenku azotu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 

Klasa strefy 

Wykorzy-
stana 

metoda 
(metody) 
niniejszej 

oceny 
pięciolet-

niej 

Okres, które-
go dotyczyły 

pomiary i 
analizy 
będące 

podstawą do 
wykonania 

oceny 

Lata, w których stężenie średnie 
 1-godzinne S1 spełniało warunek  

Lata, w których stężenie średnie roczne  
Sa spełniało warunek  

Minimalna liczba 
stanowisk 

Liczba stanowisk z 
których wyniki wyko-
rzystano do niniejszej 

oceny  

Liczba istniejących 
stałych stanowisk 

pomiarowych Na-
zwa 

strefy 

Kod 
strefy 

S
1 

S
a 

Wyniko-
wa 

S1 Sa 

Wyma-
gana 

metoda 
corocz-

nej 
oceny 

Pierw-
szy rok 

Ostat-
ni rok 

S1<=DP
O 

DPO<S1 
<=GPO 

GPO<S1 
<=PD 

S1>P
D 

Sa<=DP
O 

DPO<Sa<=GP
O 

GPO<Sa<=
PD 

Sa>P
D 

wyma-
gana 

zgodnie 
z dyr. 

wyma-
gana na 
potrzeby 

ocen 

niezorganizo-
wane lub małe 
źródła emisji 

duże 
instala-

cje 

wszyst-
kie 

automa-
tyczne 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 
pomiaro-
wych w 

stosunku do 
wymaganej 
na potrzeby 

ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

mia-
sto 
Go-
rzów 
Wlkp. 

PL08
01 

1 1 1 
P
A 

PA,P
C 

PWS, 
IMS, 
MMA 

2005 2009 
2007, 
2008, 
2009 

2006 2005  - 

2006, 
2007, 
2008, 
2009 

 - 2005 -  0 1 4 0 1 1 0 

mia-
sto 
Zie-
lona 
Góra 

PL08
02 

1 1 1 
P
A 

PA,P
C 

 PWS, 
IMS, 
MMA 

2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- -  -  

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

 - -  -  0 1 3 0 1 1 0 

strefa 
lubu-
ska 

PL08
03 

1 1 1 

P
A, 
P
W 

PA, 
PW, 
PC 

PWS, 
IMS, 
MMA 

2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

-  -  -  

 2006, 
2007, 
2008, 
2009 

2005  -  - 0 1 15 0 3 3 0 
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Rysunek 4.1.2. Wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości NO2 ze wzglę-

du na ochronę zdrowia 
 

 

4.1.3. Tlenek węgla  

Progi oszacowania stężeń tlenku węgla określone są dla czasu uśredniania stężeń wyno-

szącego 8 godzin (średnia krocząca). Ich wartości wynoszą: 

• górny próg oszacowania 7000 µg/m3 (70% wartości dopuszczalnej), 

• dolny próg oszacowania 5000 µg/m3 (50% wartości dopuszczalnej. 

Badania przeprowadzone pod kątem zawartości CO w powietrzu w latach, które zostały 

objęte oceną pięcioletnią nie wykazały przekroczeń dolnego progu oszacowania w strefach wo-

jewództwa lubuskiego i na tej podstawie wszystkie te strefy zakwalifikowano do klasy 1. 

Wyniki klasyfikacji stref na podstawie oceny pięcioletniej dla dwutlenku węgla przepro-

wadzonej pod kątem ochrony zdrowia przedstawia tabela 4.1.3 i rysunek 4.1.3.  
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Tabela 4.1.3. Ocena stężenia CO na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie 8-godzinne Sa speł-
niało warunek  

Minimalna liczba sta-
nowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny  Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

S8<=DPO DPO<S8<=GPO GPO<S8<=PD S8>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrze-
by ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

Liczba 
istniejących 

stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-
nej na po-

trzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

miasto 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 1 PA 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 1 1 0 1 0 

miasto 
Zielona 
Góra 

PL0802 1 PA 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 0 1 0 1 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 PA, PW 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 0 2 0 2 0 
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Rysunek 4.1.3. Wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości tlenku węgla 
ze względu na ochronę zdrowia 

 

4.1.4. Benzen 

Progi oszacowania stężeń benzenu, określone dla czasu uśredniania stężeń wynoszącego 

rok kalendarzowy, są następujące: 

• górny próg oszacowania 3,5 µg/m3 (70% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 2,0 µg/m3 (40% wartości dopuszczalnej). 

Badania przeprowadzone pod kątem zawartości benzenu w powietrzu w strefach: miasto 

Zielona Góra w 2005 roku i miasto Gorzów Wielkopolski w latach 2006-2009, wykazały prze-

kroczenie dolnego progu oszacowania w 2009 roku w Gorzowie Wlkp.  

 Stwierdzone przekroczenie dolnej wartości progowej tylko w jednym roku, w miejscu 

potencjalnego występowania najwyższych stężeń benzenu w powietrzu, umożliwiło zaliczenie  

wszystkich strefy województwa lubuskiego do klasy 1.  

Wyniki klasyfikacji stref na podstawie oceny pięcioletniej dla benzenu przeprowadzonej 

pod kątem ochrony zdrowia przedstawia tabela 4.1.4 i rysunek 4.1.4.
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Tabela 4.1.4. Ocena stężenia benzenu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły  
pomiary 
 i analizy 
 będące  

podstawą do 
wykonania 

oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa 
spełniało warunek  

Minimalna liczba 
stanowisk 

Liczba stanowisk, 
 z których wyniki  

wykorzystano 
 do niniejszej oceny  

Liczba istniejących 
stałych stanowisk 

pomiarowych Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na  

potrzeby 
ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

wszystkie automatyczne 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 

do  
wymaganej 

na  
potrzeby 

ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

miasto 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 1 PA, IA 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 

2006, 
2007, 
2008 

2009 -   - 0 0 1 0 1 1 0 

miasto 
Zielona 
Góra 

PL0802 1 PA, IO, IA 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 2005  - -   - 0 0 1 0 0 0 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 IA 
PWS, IMS, 

MMA 
2005 2009 -  -  -   - 0 1 0 0 0 0 0 
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Rysunek 4.1.4. Wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości benzenu ze 
względu na ochronę zdrowia 

 

4.1.5. Ozon 

Górny próg oszacowania dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia określony został dla 

czasu uśredniania stężeń wynoszącego 8 godzin (średnia krocząca) i wynosi: 

• górny próg oszacowania 120 µg/m3 (100% wartości poziomu celu długoterminowego); 

 

Nie określono natomiast dla ozonu dolnego progu oszacowania stężeń. 

Na podstawie badań prowadzonych w latach objętych pięcioletnią oceną stwierdzono, że  

w strefie województwa lubuskiego (obejmującej - wg dawnego podziału - także aktualne strefy 

miejskie tj. Gorzów Wlkp. i Zieloną Górę) przekraczany był poziom celu długoterminowego 

ozonu, co jest równoznaczne z przekroczeniem górnego progu oszacowania. Na tej podstawie 

zarówno strefę lubuską, jak i strefy: miasta Gorzów Wlkp. i miasta Zielona Góra pod względem 

zanieczyszczenia ozonem zakwalifikowano do klasy 3. 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza ozonem przeprowadzonych w województwie 

lubuskim wraz z ich oceną przedstawiają tabela 4.1.5. oraz rysunek 4.1.5. 
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Tabela 4.1.5. Ocena stężenia ozonu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-
2009 

Okres, którego 
dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie 8-
godzinne S8 spełniało warunek  

Minimalna liczba 
stanowisk 

Nazwa 
strefy 

Kod strefy 
Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny 
pięcioletniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

S8<=GPO S8>GPO L<=PD L>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na 

potrzeby 
ocen 

Liczba 
stanowisk 
z których 

wyniki 
wykorzy-
stano do 
niniejszej 

oceny  

Liczba 
istnieją-

cych 
stałych 

stanowisk 
pomiaro-

wych 

Liczba 
brakują-

cych 
stanowisk 
pomiaro-
wych w 

stosunku 
do 

wymaganej 
na 

potrzeby 
ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 3 PA PWJ 2005 2009 - 2005, 
2006, 
2007, 

2008, 
2009 

- 2005, 
2006, 
2007, 

2008, 
2009 

1 1 1 1 0 

m. 
Zielona 
Góra 

PL0802 3 PA PWJ 2005 2009 - 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

1 1 1 1 0 

strefa 

lubuska 

PL0803 3 PA PWJ 2005 2009 - 2005, 

2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- 2005, 

2006, 
2007, 
2008, 
2009 

1 2 2 2 0 

 

 
 
 
Rysunek 4.1.5. Wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu ze 

względu na ochronę zdrowia 
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4.1.6. Pył zawieszony PM10 

Progi oszacowania dla pyłu zwieszonego PM10 określone zostały dla dwóch czasów 

uśredniania stężeń: 24 godziny i rok kalendarzowy.  

Dla 24-godzinnego czasu uśredniania progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 35 µg/m3 (70% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 25 µg/m3 (50% wartości dopuszczalnej. 

Próg oszacowania uznaje się za dotrzymany, jeżeli liczba przypadków jego przekroczenia 

jest nie większa od 35 w roku kalendarzowym. 

Dla czasu uśredniania dotyczącego roku kalendarzowego  progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 28 µg/m3 (70% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 20 µg/m3 (50% wartości dopuszczalnej). 

Próg oszacowania uznaje się za dotrzymany, jeżeli był on przekraczany co najwyżej  

w dwóch odrębnych latach.  

 

W latach objętych oceną w każdej z ocenianych stref odnotowano przekroczenia górnego 

progu oszacowania -  określonego dla czasu uśredniania wynoszącego 24godz.. Dodatkowo, w 

strefie miasta Gorzów Wlkp. i w strefie lubuskiej stwierdzono przekroczenia poziomu dopusz-

czalnego S24, co stanowiło podstawę zakwalifikowania obu stref do klasy 3b. Strefę miasta Zie-

lona Góra,   

w której stwierdzono przekroczenia górnego progu oszacowania, zakwalifikowano do strefy 3a. 

Dla czasu uśredniania wynoszącego rok kalendarzowy odnotowano przekroczenia dolne-

go i górnego progu oszacowania we wszystkich strefach, natomiast w strefie miasta Gorzów 

Wlkp. dodatkowo odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego Sa = 40 µg/m3 .  

Na podstawie tego kryterium strefę miasta Gorzów Wlkp. zakwalifikowano do klasy 3b, 

strefę m. Zielona Góra do klasy 3a, natomiast strefę lubuską do klasy 2. 

Klasy wynikowe dokonanych klasyfikacji stref kształtują się w następujący sposób: 

- strefa miasta Gorzów Wlkp – klasa wynikowa 3b, 

- strefa lubuska – klasa wynikowa 3b, 

- strefa miasta Zielona Góra – klasa wynikowa 3a. 

 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 wykonanych 

w województwie lubuskim wraz z ich oceną przedstawiają  tabela  4.1.6. i rysunek  4.1.6. 
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Tabela 4.1.6. Ocena stężenia PM10 na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 

Klasa strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny  
pięcioletniej 

Okres, 
którego 

dotyczyły 
pomiary 
i analizy 
będące 

podstawą do 
wykonania 

oceny 

Lata, w których stężenie średnie 24-godzinne 
S1 spełniało warunek 

Lata, w których stężenie średnie roczne 
Sa spełniało warunek 

Minimalna 
 liczba  

stanowisk 

Liczba stanowisk 
 z których wyniki 
wykorzystano do 
niniejszej oceny 

Liczba  
istniejących 

 stałych 
 stanowisk  

pomiarowych 
Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

S24 Sa Wynikowa S24 Sa 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

S24<=DPO DPO<S24<=GPO GPO<S24<=PD S24>PD Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na 

potrzeby 
ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

wszystkie automatyczne 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-

nej na 
potrzeby 

ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 3b 3b 3b PA, 
PM 

PA, 
PM 

PWJ 2005 2009 - - - 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - 2005, 
2007 

2006, 
2008, 
2009 

2 3* 2 - 3* 1 0 

m. 
Zielona 
Góra 

PL0802 3a 3a 3a PA, 
PM 

PA, 
PM 

PWJ 2005 2009 - - 2005, 2006, 
2007, 2008, 

2009 

- - 2007, 2008 2005, 
2006, 
2009 

_ 2 3* 2 - 3** 1 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 3b 2 3b PA, 
PM 

PA, 
PM 

PWJ 2005 2009 - - 2006, 2007, 
2008 

2005, 
2009 

- 2006, 2007, 
2008, 2009 

2005 _ 4 4* 4 - 6*** 2 0 

* w tym 1 stanowisko PM2,5 
** w tym 2 stanowiska PM2,5 
*** w tym 1 stanowisko PM2,5 i 2 stanowiska tymczasowe PM10 
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Rysunek 4.1.6. Wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu zawie-

szonego PM10 ze względu na ochronę zdrowia 
 

 

4.1.7. Ołów 

Progi oszacowania dla ołowiu określone są dla jednego czasu uśredniania stężeń: dla ro-

ku kalendarzowego.  

Dla rocznego czasu uśredniania progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 0,35 µg/m3 (70% wartości dopuszczalnej); 

• dolny próg oszacowania 0,25 µg/m3 (50% wartości dopuszczalnej. 

 

W latach objętych oceną nie stwierdzono - zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny - prze-

kroczenia wartości dolnego progu oszacowania w żadnej ze stref województwa i na tej podsta-

wie wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy 1. 

 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza ołowiem wykonanych w województwie lubu-

skim wraz z ich oceną przedstawia tabela  4.1.7. oraz rysunek 4.1.7. 
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Tabela 4.1.7. Ocena stężenia ołowiu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
 

Okres, którego 
dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa spełniało 
warunek 

Minimalna liczba sta-
nowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrze-
by ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

Liczba 
istniejących 

stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-
nej na po-

trzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 1 1 0 1 0 

m. 
Zielona 
Góra 

PL0802 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2007 2009 2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 0 1 0 0 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 1 2 0 3* 0 

* w tym dwa stanowiska tymczasowe 
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Rysunek 4.1.7. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości oło-
wiu ze względu na ochronę zdrowia 

 
 
4.1.8. Arsen 
 

Progi oszacowania dla arsenu określone są dla jednego czasu uśredniania stężeń: dla roku 

kalendarzowego.  

Dla rocznego czasu uśredniania progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 3,6 ng/m3 (60% wartości docelowej); 

• dolny próg oszacowania 2,4 ng/m3 (40% wartości docelowej). 

 

W latach objętych oceną nie stwierdzono - zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny -  prze-

kroczenia wartości dolnego progu oszacowania w żadnej ze stref województwa i na tej podsta-

wie wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy 1. 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza arsenem wykonanych w województwie lubu-

skim wraz z ich oceną przedstawia tabela  4.1.8. oraz rysunek 4.1.8. 
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Tabela 4.1.8. Ocena stężenia arsenu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa spełniało 
warunek  

Minimalna liczba sta-
nowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny  Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrze-
by ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

Liczba 
istniejących 

stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-
nej na po-

trzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2007 2009 2007, 
2008, 
2009 

` ` ` 0 1 1 0 1 0 

m. 

Zielona 
Góra 

PL0802 1 PM PWS, 

MMA, IMS 

2007 2009 2007, 

2008, 
2009 

` ` ` 0 0 1 0 0 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 2005, 
2006, 
2009 

` 2007, 2008 ` 0 1 2 0 3* 0 

*w tym dwa stanowiska tymczasowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pięcioletnia ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 48 

 

 
Rysunek 4.1.8. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości arse-

nu ze względu na ochronę zdrowia 
 
4.1.9. Kadm 
 

Progi oszacowania dla kadmu określone są dla jednego czasu uśredniania stężeń: dla roku 

kalendarzowego.  

Dla rocznego czasu uśredniania progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 3,0 ng/m3 (60% wartości docelowej); 

• dolny próg oszacowania 2,0 ng/m3 (40% wartości docelowej). 

 

W latach objętych oceną w strefie miasta Gorzów Wlkp. stwierdzono stężenia zawierające 

się miedzy dolnym, a górnym progiem oszacowania i na tej podstawie strefę tą zaliczono do kla-

sy 2. Na obszarze pozostałych stref  nie stwierdzono - zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny - 

przekroczenia dolnego progu oszacowania, dlatego zakwalifikowane zostały one do klasy 1.  

 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza kadmem wykonanych w województwie lubu-

skim wraz z ich oceną przedstawia tabela  4.1.9. oraz rysunek 4.1.9. 
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Tabela 4.1.9. Ocena stężenia kadmu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa spełniało 
warunek  

Minimalna liczba sta-
nowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny  Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrze-
by ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

Liczba 
istniejących 

stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-
nej na po-

trzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 2 PM PMI, PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 - 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009 

- - 1 1 1 - 1 0 

m. 

Zielona 
Góra 

PL0802 1 PM PWS, 

MMA, IMS 

2007 2009 - 2008, 2009 2007 - 0 0 1 - 0 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 2005, 
2006 

2008, 2009 - 2007 0 1 3 - 3* 0 

* w tym dwa stanowiska tymczasowe 
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Rysunek 4.1.9. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości kadmu 

ze względu na ochronę zdrowia 
 
 
4.1.10. Nikiel 
 

Progi oszacowania dla niklu określone są dla jednego czasu uśredniania stężeń: dla roku 

kalendarzowego.  

Dla rocznego czasu uśredniania stężeń progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 14,0 ng/m3 (70% wartości docelowej), 

• dolny próg oszacowania 10,0 ng/m3 (50% wartości docelowej). 

 

W latach objętych oceną nie stwierdzono - zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny - prze-

kroczenia wartości dolnego progu oszacowania w żadnej ze stref województwa i na tej podsta-

wie wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy 1. 

 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza niklem wykonanych w województwie lubuskim 

wraz z ich oceną przedstawia tabela  4.1.10. oraz rysunek 4.1.10. 
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Tabela 4.1.10. Ocena stężenia niklu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa spełniało 
warunek 

Minimalna liczba sta-
nowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrze-
by ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

Liczba 
istniejących 

stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-
nej na po-

trzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

` ` ` 0 1 1 0 1 0 

m. 
Zielona 
Góra 

PL0802 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2009 2009 2009 ` ` ` 0 0 1 0 0 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 1 PM PWS, 
MMA, IMS 

2005 2009 2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

` ` ` 0 1 2 0 3* 0 

*w tym dwa stanowiska tymczasowe 
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Rysunek 4.1.10. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości niklu 

ze względu na ochronę zdrowia 
 
4.1.11. Benzo(a)piren 
 

Progi oszacowania dla benzo(a)pirenu określone są dla jednego czasu uśredniania stężeń 

- dla roku kalendarzowego.  

Dla rocznego czasu uśredniania progi oszacowania wynoszą: 

• górny próg oszacowania 0,6 ng/m3 (60% wartości docelowej); 

• dolny próg oszacowania 0,4 ng/m3 (40% wartości docelowej). 

 

W latach objętych oceną odnotowano przekroczenia wartości górnego progu oszacowania 

na terenie dwóch stref: m. Zielona Góra oraz strefy lubuskiej i na tej podstawie strefy te zakwali-

fikowano do klasy 3. Na obszarze strefy miasta Gorzów Wlkp. nie prowadzono pomiarów stężeń 

benzo(a)pirenu w powietrzu, jednakże wysokie stężenia pyłu PM10 (w którym oznaczany jest 

BaP) wskazują, że również tą strefę  - przez analogię - należy zaliczyć do klasy 3. 

 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykonanych w województwie 

lubuskim wraz z ich oceną przedstawia tabela  4.1.11. oraz rysunek 4.1.11.
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Tabela 4.1.11. Ocena stężenia benzo(a)pirenu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły pomiary 
i analizy będące 

podstawą do 
wykonania oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa spełniało 
warunek 

Minimalna liczba sta-
nowisk 

Liczba stanowisk z których 
wyniki wykorzystano do 

niniejszej oceny Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny pięcio-
letniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Sa<=DPO DPO<Sa<=GPO GPO<Sa<=PD Sa>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrze-
by ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

Liczba 
istniejących 

stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 
do wymaga-
nej na po-

trzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

m. 
Gorzów 
Wlkp. 

PL0801 3 IA PWJ - - - - - - 1 1 0 - 1* 0 

m. 

Zielona 
Góra 

PL0802 3 PM PWJ 2007 2009 - - - 2007, 

2008, 
2009 

1 1 1 - 1 0 

strefa 
lubuska 

PL0803 3 PM PWJ 2007 2009 - - - 2007, 
2008, 
2010 

2 1 1 - 2** 0 

* - stanowisko  utworzone w 2010 r. 
*w tym jedno stanowisko tymczasowe 
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Rysunek 4.1.11. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ben-
zo(a)pirenu ze względu na ochronę zdrowia 

 
4.2. Klasyfikacja stref wg kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

4.2.1. Dwutlenek siarki 

Progi oszacowania dla dwutlenku siarki określone są dla czasu uśredniania stężeń: pora 

zimowa (1X – 31 III) i wynoszą: 

• górny próg oszacowania 12 µg/m3 (60 % wartości dopuszczalnej), 

• dolny próg oszacowania  8 µg/m3 (40 % wartości dopuszczalnej). 

 Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był 

on przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach na tym samym obszarze strefy. 

W ocenie jakości powietrza pod względem stężenia dwutlenku siarki  i wpływu tego za-

nieczyszczenia na rośliny wzięto pod uwagę wyniki badań z automatycznej stacji pomiarowej 

pozamiejskiej, zlokalizowanej w Smolarach Bytnickich.  

Stężenie SO2 nie przekroczyło dolnego progu oszacowania w okresie objętym oceną i w 

związku z powyższym strefę zaliczono do klasy R1.  

Wyniki klasyfikacji stref na podstawie oceny pięcioletniej dla dwutlenku siarki, przepro-

wadzonej pod kątem ochrony roślin, przedstawia tabela 4.2.1. i rysunek 4.2.1. 



Pięcioletnia ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 55 

Tab. 4.2.1. Ocena stężenia dwutlenku siarki pod kątem ochrony ekosystemów - na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2005-2009  
Okres, którego 

dotyczyły pomiary i 
analizy będące 

podstawą do wyko-
nania oceny 

Lata, w których stężenie średnie z okresu zimowego Szim spełniało 
warunek  

Minimalna liczba stanowisk 
Liczba stanowisk z których wyniki 
wykorzystano do niniejszej oceny  

Liczba istniejących stałych 
stanowisk pomiarowych 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 
Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej oceny 

pięcioletniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

Szim<=DPO DPO<Szim<=GPO GPO<Szim<=PD Szim>PD 
wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na potrzeby 

ocen 

niezorganizowane 
lub małe źródła 

emisji 

duże 
instalacje 

wszystkie automatyczne 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku do 
wymaganej na 
potrzeby ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

strefa 
lubuska 

PL0803 R1 PA 

PWS, MMA, 
IMS 2005 2009 

2005, 2006, 
2007, 2008, 

2009 
- - - 0 0 1 0 1 1 0 
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Rysunek 4.2.1. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości dwu-

tlenku siarki - ze względu na ochronę roślin 
 

4.2.2. Tlenki azotu 

Progi oszacowania dla tlenków azotu, określone dla czasu uśredniania - rok kalendarzo-

wy wynoszą: 

• górny próg oszacowania 24 µg/m3 (60 % wartości dopuszczalnej), 

• dolny próg oszacowania 19,5  µg/m3 (49 % wartości dopuszczalnej). 

  

 Próg oszacowania uznaje się za przekroczony, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był 

on przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach na tym samym obszarze strefy. 

Ocenę poziomu stężeń NOx oparto na wynikach pomiarów wykonanych na  stacji automa-

tycznej w Smolarach Bytnickich.  Badania tlenków azotu (suma stężeń NO i NO2) z lat 2005-

2009 nie wykazały przekroczeń stężeń progowych. Stanowiło to podstawę do zaliczenia strefy 

lubuskiej (w której ocenia się  jakość powietrza pod kątem ochrony roślin tj. z wyłączeniem 

miast) do klasy R1.  

Wyniki klasyfikacji stref na podstawie oceny pięcioletniej dla tlenków azotu przeprowa-

dzonej pod kątem ochrony roślin przedstawia tabela 4.2.2. i rysunek 4.2.2.  



Pięcioletnia ocena jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 57 

Tabela 4.2.2. Ocena poziomu stężeń tlenków azotu pod kątem ochrony roślin na podstawie wyni-
ków badań wykonanych w latach 2005-2009 

Okres, którego 
dotyczyły 
pomiary i 

analizy będące 
podstawą do 
wykonania 

oceny 

Lata, w których stężenie średnie roczne Sa 
spełniało warunek 

Minimalna liczba 
stanowisk 

Liczba stanowisk z 
których wyniki 

wykorzystano do 
niniejszej oceny 

Liczba istnieją-
cych stałych 
stanowisk 

pomiarowych 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Kla-
sa 

stre
fy 

Wyko-
rzysta-

na 
metoda 
(meto-

dy) 
niniej-
szej 

oceny 
pięcio-
letniej 

Wy-
maga-

na 
metoda 

co-
rocznej 
oceny Pierw-

szy rok 
Ostat
ni rok 

Sa<=D
PO 

DPO<Sa<=
GPO 

GPO<Sa<
=PD 

Sa>P
D 

wy-
maga-

na 
zgod-
nie z 
dyr. 

wy-
maga-
na na 
po-

trzeby 
ocen 

niezor-
ganizo-

wane lub 
małe 
źródła 
emisji 

duże 
insta-
lacje 

wszyst
kie 

auto-
ma-

tyczne 

Liczba 
braku-
jących 
stano-
wisk 

pomia-
rowych 

w 
stosun-
ku do 
wyma-
ganej 

na 
potrze-
by ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

strefa 
lubu-
ska 

PL08
03 

R1 PA 
PMI, 
MMA 

2005 2009 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

- - - 0 1 1 0 1 1 0 

 

 

 
 
Rysunek 4.2.2. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości tlen-

ków azotu – ze względu na ochronę roślin 
 

4.2.3. Ozon 

W latach, które objęte zostały oceną pięcioletnią, badania zanieczyszczenia powietrza 

ozonem ze względu na ochronę roślin prowadzono w automatycznej stacji pomiarowej imisji  
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w Smolarach Bytnickich. Ocenę zanieczyszczenia powietrza ozonem oparto na wartości parame-

tru AOT40, która nie może przekroczyć 6000µg/m3 w roku kalendarzowym (tj. wartości pozio-

mu celu długoterminowego i zarazem górnego progu oszacowania). 

Na stacji pomiarowej w Smolarach Bytnickich wartości parametru AOT40, obliczone dla 

każdego z lat pomiarowych uwzględnionych w ocenie, przekroczyły górny próg oszacowania. 

Na tej podstawie strefę województwa lubuskiego pod względem ochrony roślin zakwalifikowano 

do klasy R3. 

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza ozonem i ocenę wg kryterium ochrony roślin 

przedstawia tabela 4.2.3. oraz rysunek 4.2.3. 

 
Tabela 4.2.3. Ocena poziomu stężenia ozonu na podstawie wyników badań wykonanych w latach 

2005-2009 
Okres, którego 

dotyczyły 
pomiary i analizy 
będące podsta-
wą do wykona-

nia oceny 

Lata, w których wartość AOT40 
spełniała warunek  

Minimalna liczba 
stanowisk 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasa 
strefy 

Wykorzystana 
metoda 

(metody) 
niniejszej 

oceny 
pięcioletniej 

Wymagana 
metoda 

corocznej 
oceny 

Pierwszy 
rok 

Ostatni 
rok 

A
O

T
40

<
=

G
P

O
 

A
O

T
40

>
G

P
O

 

A
O

T
40

<
=

P
D

 

A
O

T
40

>
P

D
 

wymagana 
zgodnie z 

dyr. 

wymagana 
na 

potrzeby 
ocen 

Liczba 
stanowisk 
z których 

wyniki 
wykorzy-
stano do 
niniejszej 

oceny  

Liczba 
istnieją-

cych 
stałych 

stanowisk 
pomiaro-

wych 

Liczba 
brakujących 
stanowisk 

pomiarowych 
w stosunku 

do 
 wymaganej 
na potrzeby 

ocen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

strefa 
lubuska 

PL0803 R3 PA PWJ 2005 2009 - - - 

2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

1 1 1 1 0 
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Rysunek 4.2.3. Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu 

- ze względu na ochronę roślin 
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5. Programy ochrony powietrza 

Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania naprawczego pro-

gramu ochrony powietrza w strefie jest bieżąca ocena roczna stanu zanieczyszczenia powietrza  

w strefach województwa lubuskiego, wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-

wiska w Zielonej Górze. 

 Program ten zawiera analizę rozkładu i wielkości stężeń zanieczyszczeń oraz kierunki  

i zakres niezbędnych działań, które doprowadzą do przywrócenia obowiązujących norm, na wy-

typowanym obszarze. 

 Głównym celem sporządzenia naprawczego programu ochrony powietrza jest przywró-

cenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa jakości życia mieszkań-

ców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz poprawa atrakcyjności miast.  

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących od 2005 r. na obsza-

rze województwa lubuskiego i przeprowadzonej na tej podstawie klasyfikacji stref pod kątem 

ochrony zdrowia do wykonania programów ochrony powietrza zostały wskazane: 

-  Gorzów Wlkp., ze względu na przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania 

poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w 2005 roku, 

-  Zielona Góra, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego BaP w 2007 ro-

ku, 

- strefa lubuska, ze względu na przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania po-

ziomu dopuszczalnego dla stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w 2005 r. we 

Wschowie  

i w 2006r. w Nowej Soli oraz przekroczenie poziomu dopuszczalnego BaP we Wschowie, a  Cd 

w Żarach - w 2007 r. Ponadto przekroczony został poziom celu długoterminowego i docelowego 

dla ozonu. 

Informacje o programach ochrony powietrza za lata 2005 – 2009, przedstawia tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1. Informacje o programach ochrony powietrza 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Zanieczyszczenie 

Nazwa strefy, dla której 
wymagano POP (zgodnie 
z układem stref obowiązu-

jącym w czasie opraco-
wywania POP) 

Nazwa obszaru dla 
którego wymagano 

POP (gmina, dzielnica, 
itp..) 

Rok / lata wystą-
pienia przekro-
czeń na danym 

obszarze 

POP został 
opracowany  

[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
m. Gorzów 

Wlkp. 
PL0801 PM10 m. Gorzów Wlkp. 

centrum miasta, dziel-
nica Śródmieście 

2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 

tak 

2 m. Zielona Góra PL0802 BaP m. Zielona Góra Zielona Góra 2007, 2008, 2009 tak 

3 strefa lubuska PL0803 PM10 nowosolsko-wschowska 
Wschowa-centrum 

miasta 
2005 tak 

4 strefa lubuska PL0803 PM10 nowosolsko-wschowska 
Nowa Sól-centrum 

miasta 
2006 tak 

5 strefa lubuska PL0803 O3 województwo lubuskie województwo lubuskie 2007, 2008,2009 nie 
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6 strefa lubuska PL0803 BaP nowosolsko-wschowska 
Wschowa-centrum 

miasta 
2007, 2008, 2009 tak 

7 strefa lubuska PL0803 Cd żarsko-żagańska Żary 2007 tak 

 

 Sporządzone programy ochrony powietrza dokumentują przyczyny występowania prze-

kroczeń i rodzaje źródeł emisji odpowiedzialnych za ponadnormatywne oddziaływanie oraz za-

wierają propozycje kierunków działań pozwalających osiągnąć dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu.  

 Obliczone rozkłady stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pozwoliły na do-

kładne określenie obszarów, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Ob-

szary, jak i rozkład stężeń przedstawiają rysunki 5.1.-5.8.  
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Źródło: „Program ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp.”  

Rysunek 5.1.  Stężenia 24h pyłu zawieszonego PM10  w 2005r. - obszar Gorzowa Wielkopolskie-
go w obrębie izolinii 50 µg/m3 

N
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Źródło: „Program ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp.” 

Rysunek 5.2. Rozkład stężeń 24h pyłu PM10  na terenie Gorzowa Wielkopolskiego w 2005r. 

 

 
Źródło: „Program ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu.” 

Rysunek 5.3. Rozkład stężeń  średniorocznych BaP na terenie Zielonej Góry w 2007r. 

 
Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej” 
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Rysunek 5.4. Rozkład percentyla 90,4 ze stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 na terenie 
strefy nowosolsko-wschowskiej w 2005 r. 

 
Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej.” 

Rysunek 5.5. Rozkład  percentyla 90,4 ze stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 we Wschowie 
w 2005 r. 

  

Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej.” 
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Rys.5.6. Rozkład percentyla 90,4 ze stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 na terenie Nowej 
Soli w 2005 r. 

 
Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej.” 

Rys.5.7. Rozkład stężeń średniorocznych BaP na terenie strefy nowosolsko – wschowskiej  
w 2006 r. 

  

Źródło: „Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej.” 
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Rysunek 5.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle zawieszonym PM10 [ng/m3] – rok 
bazowy 2007. 

6. Wyniki klasyfikacji stref województwa lubuskiego 

Wyniki oceny wstępnej i klasyfikacji stref zostały przedstawione w tabeli 5.1.1.  

Na podstawie wyników oceny zanieczyszczenia powietrza w województwie lubuskim 

klasyfikacja stref przedstawia się następująco:  

a) wg kryteriów  ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

• pod względem stężenia dwutlenku siarki – wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1, 

• pod względem stężenia dwutlenku azotu – wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1, 

• pod względem stężenia tlenku węgla – wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1, 

• pod względem stężenia benzenu – wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1, 

• pod względem stężenia ozonu – wszystkie strefy zaliczono do klasy 3, 

• pod względem stężenia pyłu zawieszonego PM10 – dwie strefy: m. Gorzów Wlkp. i lubu-

ską zaliczono do klasy 3 b, natomiast strefę m. Zielona Góra  - do klasy 3a, 

• pod względem stężenia arsenu - wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1, 

• pod względem stężenia kadmu – strefa m. Gorzów Wlkp. zaliczona została do klasy 2, na-

tomiast pozostałe dwie strefy zaliczono do klasy 1, 

• pod względem stężenia niklu - wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1, 

• pod względem stężenia ołowiu – wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy 1,   

• pod względem stężenia benzo(a)pirenu – wszystkie strefy zaliczono do klasy 3. 

 

b) wg kryteriów ustalonych ze względu na ochronę roślin 

• pod względem stężenia dwutlenku siarki -  strefa lubuska została zaliczona do klasy R1, 

• pod względem stężenia tlenków azotu -  strefa lubuska została zaliczona do klasy R1, 

• pod względem stężenia ozonu -  strefa lubuska została zaliczona do klasy R3. 

 

 

Tabela 5.1.1. Klasyfikacja stref województwa lubuskiego 

Klasyfikacja wynikowa w strefach 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

 

Nazwa strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 As Cd Ni Pb BaP SO2 NOx O3 

m. Gorzów Wlkp 1 1 1 1 3 3b 1 2 1 1 3 - - - 

m. Zielona Góra 1 1 1 1 3 3a 1 1 1 1 3 - - - 

strefa lubuska 1 1 1 1 3 3b 1 1 1 1 3 R1 R1 R3 
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7. Projektowany wojewódzki system oceny jakości powietrza 

W celu ustalenia odpowiedniego sposobu ocen jakości powietrza wykonywanych corocz-

nie i ewentualnej reorganizacji istniejącego systemu pomiarów  przeprowadzono ocenę jakości 

powietrza w strefach i ich klasyfikację. Pięcioletnia ocena jakości powietrza wykazała, że na 

obszarze województwa lubuskiego nie występują przekroczenia progów oszacowania większości 

badanych zanieczyszczeń gazowych. Wyjątek w tym zakresie stanowi ozon - na obszarze 

wszystkich trzech stref województwa.  

W świetle powyższego planuje się kontynuację pomiarów stężeń ozonu na stacjach au-

tomatycznych zlokalizowanych w: Smolarach Bytnickich, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze 

oraz z wykorzystaniem stacji semimobilnej (jako uzupełnienie badań prowadzonych na stacjach 

miejskich i na stacji w Smolarach Bytnickich, działającej głównie pod kątem ochrony roślin). Na 

tych samych stacjach planuje się także  kontynuację pomiarów prekursorów ozonu tj. tlenków 

azotu oraz pomiary dwutlenku siarki (z wyjątkiem Smolar Bytnickich), tj. zanieczyszczeń, dla 

których dodatkowo – jak dla ozonu - ustalono poziomy alarmowe stężeń w powietrzu.  

Ponadto, planuje się wykonanie okresowych pomiarów stężeń benzenu w strefie lubu-

skiej. Pomiary te będą prowadzone metodą automatyczną (z wykorzystaniem techniki chromato-

graficznej).  

Planuje się także kontynuację pomiarów CO na automatycznej stacji pomiarowej w Go-

rzowie Wlkp.(najwyższe stężenia zanieczyszczenia w województwie). 

 

Pięcioletnia ocena jakości powietrza wykazała, że na obszarze województwa lubuskiego 

podobnie jak na terenie kraju i innych państw europejskich, istotnym problemem jest zanie-

czyszczenie powietrza pyłem zawieszonym drobnocząsteczkowym PM10 (w tym PM2,5). W 

związku z powyższym pomiary stężenia PM10 w powietrzu zaplanowano w każdej ze stref wo-

jewództwa. Będą one stanowić kontynuację dotychczas prowadzonych pomiarów metodą auto-

matyczną, na stacjach działających w: Gorzowie Wlkp. (strefa m. Gorzów Wlkp). i   Słubicach 

(strefa lubuska) oraz na stacji semimobilnej. Na 3 stanowiskach planuje się kontynuacje pomia-

rów manualno-automatycznych z wykorzystaniem wysoko i nisko przepływowych poborników 

pyłu PM10. Ponadto, na 4 stanowiskach  będą prowadzone pomiary stężenia pyłu PM2,5,  w tym 

- na 2 stanowiskach - dodatkowo dla potrzeb określenia tzw. wskaźnika średniego narażenia lud-

ności. 

W tabeli 6.1. przedstawiono planowaną sieć stacji pomiarowych imisji zanieczyszczeń 

powietrza na obszarze województwa lubuskiego – na podstawie przeprowadzonej pięcioletniej 

oceny jakości powietrza. 
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Tabela 6.1.  Projektowana sieć monitoringu jakości powietrza w województwie lubuskim  
Mierzone zanieczyszczenia i metoda pomiaru 

Strefa Stacja 
SO2 NO NO2 NOx CO O3 C6H6 

PM10 
i PM2,5 

As Cd Ni Pb BaP 

LuGorzowWIOS-AUT 1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) - 1 (a) - - - - - m. Gorzów 
Wlkp. LuGorzowWIOS_MAN - - - - - - - 2 (m) 1 (m) 1 (m) 1 (m) 1 (m) 1 (m) 
m. Zielona 
Góra 

LuZgoraWIOS_AUT 
1 (a) 1 (a) 1 (a) 1 (a) 

- 
1 (a) 

- 
1 (a) + 
2(m) 

- - - - 1 (m) 

LuSmobytWIOS_AUT - 1 (a) 1 (a) 1 (a) - 1 (a) - - - - - - - 
LuSlubWIOS_AUT - - - - - - 1 (a) 1 (a) - - - - - 
LuWschowWIOS_AUT - - - - - - - 2 (m) 1 (m) 1 (m) 1 (m) 1 (m) 1 (m) 

strefa 
 lubuska 

LuZaryWIOS_MOB 1 (a)* 1 (a)* 1 (a)* 1 (a)* - 1 (a) - 1 (a) - - - - - 
 
Metoda pomiaru: 
a – automatyczna 
m. – manualna 
*  - pomiary z wykorzystaniem stacji semimobilnej (możliwa coroczna zmiana lokalizacji stacji) 
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8. Koszty reorganizacji systemu monitoringu powietrza 

Przeprowadzona pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie lubuskim nie wy-

kazała konieczności rozbudowy systemu monitoringu powietrza. W związku z tym planuje się, 

że reorganizacja polegała będzie na ewentualnych przesunięciach wewnątrz już istniejącej sieci.  

Niezależnie od powyższego, w budżecie należy przewidzieć środki na eksploatację sieci 

pomiarowej, w ramach której – na obszarze województwa lubuskiego – planuje się funkcjono-

wanie ogółem 7 stacji pomiarowych działających pod nadzorem WIOŚ. Koszty eksploatacyjne 

obejmują miedzy innymi koszty: energii elektrycznej, części eksploatacyjnych (w tym kosztow-

nych filtrów do pyłomierzy), gazów technicznych, ubezpieczenia i monitoringu, nadzoru nad 

pracą stacji (transport). W 2009 roku koszty te wyniosły ok. 130 tys. zł. Szacuje się, że w naj-

bliższych latach w związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego i centralnego zaopatrzenia  

w części i materiały eksploatacyjne, koszt ten wynieść ok. 200 tys. zł. Jest to kwota znacznie 

przekraczająca możliwości finansowe WIOŚ w Zielonej Górze. 

Celowym jest również rozważenie możliwości centralnego zakupu i wdrożenia modelu 

matematycznego (zunifikowanego w skali kraju), do obliczeń rozprzestrzeniania stężeń zanie-

czyszczeń na obszarze stref, w których nie występują przekroczenia progów oszacowania. 

Wymaga rozważenia sposób wykorzystania istniejących stanowisk pomiarowych, któ-

rych dalsza eksploatacja nie jest konieczna. 


