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Zarząd Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na
podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania
ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń
w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub
przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.10.2015 r. –
30.09.2016 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2016 roku poziomu
docelowego określanego jako stężenie średnie roczne arsenu – 6ng/m3. Ryzyko wystąpienia
przekroczeń arsenu zostało odnotowane na stacji we Wschowie przy ul. Kazimierza
Wielkiego (6,7 ng/m3).
Szczegółowe informacje dotyczące stacji, na której wystąpiło ryzyko przekroczenia:
Stacja we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Nazwa strefy: strefa lubuska
Kod strefy: PL0803,
Nazwa substancji: arsen w pyle zawieszonym PM10,
Wartość poziomu docelowego, dla którego zanotowano ryzyko przekroczenia: poziom
docelowy zawartości arsenu w powietrzu, wartość średnioroczna 6 ng/m3.
Adres i kod krajowy punktu pomiarowego, w którym zanotowano ryzyko
przekroczenia: Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego, LuWsKaziWiel,
Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu docelowego: stacja
wschowska, zlokalizowana przy ul. Kazimierza Wielkiego mierzy stężenia pyłu
zawieszonego PM10 i metali przy pomocy pobornika manualnego. W najbliższym
otoczeniu stacji przeważa kilkukondygnacyjna zwarta zabudowa wielorodzinna.
Reprezentatywność– 8 km2,
Liczba mieszkańców – 14 389,
Data wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu docelowego: 18.11.2016 r.,
Prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian:
z uwagi na porę roku, obniżające się temperatury i związane z tym zwiększenie emisji
z palenisk domowych, istnieje prawdopodobieństwo, że stężenie arsenu w powietrzu

może wzrosnąć. Na wysokość stężenia arsenu ma duży wpływ imisja spoza granic
województwa.
10. Informacje o możliwych przyczynach wystąpienia przekroczenia poziomu
dopuszczalnego substancji w powietrzu:
 emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków,
 napływ spoza granic województwa.
11. Data przygotowania informacji: 18.11.2016 r.
12. Nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska,:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego
19, 65-231 Zielona Góra, tel. 68 45-48-450.
Nazwisko osoby do kontaktu: Paula Czarniecka, tel. 95 735 52 28.

Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza wraz z wyróżnionymi
przekroczeniami
stężeń
dostępne
są
na
stronie
internetowej
WIOŚ
w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.

Do wiadomości:
1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Urząd Miasta i Gminy Wschowa,
ul. Rynek 1; 67-400 Wschowa

