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Problemy związane z pyłem zawieszonym PM10  
w województwie lubuskim 

 
Pył zawieszony jest mieszaniną organicznych i/lub 

nieorganicznych cząsteczek stałych (np. drobiny ze 

spalin, ścieranego asfaltu i opon samochodowych 

popioły, sadza) oraz aerozoli. W jego skład wchodzi tzw. 

pył zawieszony PM10 (ang. particulate matter 10) 

będący drobinami o wielkości do 10 mikrometrów (1 µm 

- jedna tysięczna milimetra). W skład pyłu PM10 

wchodzi również drobniejszy pył zawieszony PM2,5. 

Pyły są nośnikami wielu substancji toksycznych, w tym 

m.in. węglowodorów i metali ciężkich. 

Głównym źródłem pyłu zawieszonego PM10 jest tzw. emisja niska - powstająca  

w wyniku spalania węgla oraz innych paliw (w tym odpadów) w starych i często źle 

eksploatowanych kotłach 

oraz piecach domowych. 

Istotnym źródłem jest 

również emisja pochodzenia 

komunikacyjnego 

wynikająca ze spalania 

paliw w silnikach, oraz  

w wyniku podnoszenia pyłu 

z brudnych i będących  

w złym stanie technicznym 

dróg – tzw. emisja wtórna.  

Pyły zawieszone unoszące się w powietrzu stanowią poważny czynnik 

chorobotwórczy, gdyż wdychane osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych 

utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie 

górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory 

płuc, gardła i krtani. Ponadto przyczyniają się do zaburzeń ośrodkowego układu 



nerwowego i układu krążenia oraz mają wpływ na układ rozrodczy. Szczególnie 

narażone na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby 

cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska wysokiej jakości pomiary zanieczyszczeń 

powietrza. Na terenie województwa lubuskiego działa Lubuska Sieć Monitoringu 

Zanieczyszczeń Powietrza, w ramach której na siedmiu stacjach wykonywane są 

pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek 

siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeń pyłowych (pył zawieszony PM2,5 i PM10 

oraz zawartych w nim substancji tj. metali ciężkich – arsen, nikiel, kadm, ołów  

i WWA, w tym benzo(a)piren - BaP). Na stronie internetowej Inspektoratu w sposób 

ciągły prezentowane są wyniki przeprowadzanych co godzinę pomiarów 

wykonywanych metodą automatyczną oraz systematycznie zamieszczane są wyniki 

pomiarów wykonywanych metodą manualną. 

Główny problemem zanieczyszczenia powietrza w naszym województwie stanowi 

stężenie pyłu zawieszonego PM10 i zawartych w nim substancji. Na podstawie 

rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim wykonanej w 2013 roku 

stwierdzono, w zakresie pyłu PM10, przekroczenia dopuszczalnej częstości 



przekraczania poziomu dopuszczalnego średniodobowego w roku kalendarzowym na 

stacjach w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz na stacji we 

Wschowie. Na wykresach poniżej zestawiono liczbę przekroczeń stężenia  

24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 (rys. 1) oraz wartość średnioroczną pyłu 

zawieszonego PM10 na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2012  

(rys. 2). 

 

Rys. 1. Liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10  
w województwie lubuskim w latach 2011-2012 

 

 

Rys. 2. Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 (poziom dopuszczalny wynosi 40 
µg/m3) z uwzględnieniem sezonu grzewczego i poza grzewczego w województwie lubuskim 
w latach 2011-2012 


