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1. Podstawa prawna, cele i zakres oceny 
 
 Ocena wstępna jakości powietrza obejmuje lata 2002-2006 i jest drugą oceną 
okresową wykonywaną na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska, który 
zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do wykonania oceny jakości 
powietrza w strefach przynajmniej co 5 lat, na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 
ocen prowadzonych corocznie.  
 
 Podstawowymi aktami prawnymi, określającymi obowiązki, zasady i kryteria w 
zakresie prowadzenia ocen jakości powietrza w Polsce są: 
- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87, poz. 798), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz. U. Nr 87, poz. 796), nazywane dalej RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów. 
 
 Kryteriami do oceny okresowej (pięcioletniej) są wartości górnego i dolnego progu 
oszacowania. Obowiązek prowadzenia oceny dotyczy obecnie: dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu przy uwzględnieniu 
kryteriów związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu przy 
uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin. 
 
 Celem pięcioletniej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji  o stężeniach 
zanieczyszczeń w nowym układzie stref, w zakresie umożliwiającym: 

1. dokonanie klasyfikacji stref na podstawie kryteriów stosowanych w ocenie 
pięcioletniej (progów oszacowania) pod kątem zaplanowania systemu ocen 
corocznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów prawa krajowego i 
dyrektyw UE, 

2. wskazanie obszarów gdzie występują przekroczenia lub istnieje 
prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji, 

3. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na 
obszarze aglomeracji lub innej strefy. 

 
Wynikiem dokonanej klasyfikacji jest określenie: 
- wymaganej metody oceny dla systemu rocznych ocen jakości powietrza (pomiary, 
modelowanie, metody szacunkowe itp.), 
- minimalnej liczby stanowisk pomiarów stężeń zanieczyszczenia na terenie strefy (z 
uwzględnieniem rozproszonych źródeł emisji oraz oddziaływania istotnych źródeł 
punktowych). 
 
 
Celem dokonanej klasyfikacji jest reorganizacja istniejącej sieci monitoringu z 
uwzględnieniem: 
- wskazania potencjalnych obszarów lokalizacji stanowisk pomiarowych poszczególnych 
zanieczyszczeń (z zachowaniem zasady, że największą uwagę należy skupić na obszarach 
zamieszkałych, potencjalnie najbardziej narażonych na oddziaływanie danego 
zanieczyszczenia), 
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- określenia minimalnej wymaganej liczby stanowisk pomiarowych (z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących oddziaływania źródeł rozproszonych i istotnych źródeł punktowych), 
w tym niezbędnej liczby stanowisk pomiarów automatycznych, 
- zaplanowania potrzeb finansowych związanych z utworzeniem określonej (minimalnej) 
liczby stanowisk w zakresie pomiarów manualnych i automatycznych. 
 
Informacje o przestrzennych rozkładach stężeń stanowić będą podstawę do: 
- właściwego zaplanowania lub modyfikacji systemu ocen rocznych, 
- prawidłowego zaprojektowania (reorganizacji i optymalizacji) sieci monitoringu, z 
uwzględnieniem potrzeb oceny stężeń w rejonach najbardziej zanieczyszczonych oraz innych, 
w których będzie istniała potrzeba prowadzenia pomiarów, 
- zaplanowania niezbędnych środków finansowych, potrzebnych do dostosowania 
istniejącego systemu ocen rocznych, w tym reorganizacji sieci monitoringu, do wymagań 
określonych w odpowiednich przepisach prawa krajowego i UE. 
 
Ocena pięcioletnia obejmuje wszystkie substancje, dla których w RMŚ w sprawie 
dopuszczalnych poziomów określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 
Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia 
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: 
- benzen C6H6, 
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- ołów Pb, 
- tlenek węgla CO, 
- ozon O3, 
- pył zawieszony PM10. 
Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia 
kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się: 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 
 
Ocena pięcioletnia została opracowana w oparciu o nowy podział stref określony na 
podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza. Nowy podział na strefy będzie obowiązywał również w 
kolejnych ocenach rocznych (począwszy od oceny za rok 2007).  
 
Na potrzeby monitoringu, oceny i zarządzania jakością powietrza, dla poszczególnych grup 
substancji, przyjęto następujące definicje stref: 
a) dla SO2, NO2, NOx, CO, C6H6: 
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 
- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji (brak możliwości łączenia powiatów). 
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Lista stref w województwie małopolskim, w których dokonuje się ocen jakości powietrza pod 
kątem zawartości benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz tlenku 
węgla 
 

Na terenie lub części strefy obowiązują 
dopuszczalne poziomy substancji określone 

 
Nazwa 
strefy 

 
Kod strefy 

ze 
względu 
na 
ochronę 
zdrowia 
[tak/nie] 

ze 
względu 
na 
ochronę 
roślin 
[tak/nie]

dla obszarów 
ochrony 
uzdrowiskowej
[tak/nie] 

dla 
obszarów 
parków 
narodowych
[tak/nie] 

 
Aglomeracja 
[tak/nie] 

 
Powierzchnia
Strefy 
[km2] 

 
Ludność
[tys.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Aglomeracja 
Krakowska  

PL.12.a.17.00 tak nie tak nie tak 327 740,7 

powiat 
bocheński 

PL.12.p.15.01 tak tak nie nie nie 631 98,6 

powiat 
brzeski 

PL.12.p.15.02 tak tak nie nie nie 590 90,1 

powiat 
chrzanowski 

PL.12.p.15.03 tak tak nie nie nie 371 130,7 

powiat 
dąbrowski 

PL.12.p.15.04 tak tak nie nie nie 527 58,9 

powiat 
gorlicki 

PL.12.p.15.05 tak tak tak tak nie 967 108,4 

powiat 
krakowski 

PL.12.p.15.06 tak tak nie tak nie 1230 237,2 

powiat 
limanowski 

PL.12.p.16.07 tak tak nie tak nie 952 119,6 

miasto 
Nowy Sącz  

PL.12.m.16.62 tak nie nie nie nie 57 84,5 

miasto 
Tarnów  

PL.12.m.15.63 tak nie nie nie nie 72 121,1 

powiat 
miechowski 

PL.12.p.15.08 tak tak nie nie nie 677 52,5 

powiat 
myślenicki 

PL.12.p.16.09 tak tak nie nie nie 673 114,0 

powiat 
nowosądecki 

PL.12.p.16.10 tak tak tak nie nie 1550 194,6 

powiat 
nowotarski 

PL.12.p.16.11 tak tak tak tak nie 1475 180,7 

powiat 
olkuski 

PL.12.p.15.12 tak tak nie nie nie 622 123,5 

powiat 
oświęcimski 

PL.12.p.15.13 tak tak nie nie nie 394 154,6 

powiat 
proszowicki 

PL.12.p.15.14 tak tak nie nie nie 414 44,8 

powiat suski PL.12.p.16.15 tak tak nie tak nie 686 81,6 
powiat 
tarnowski 

PL.12.p.15.16 tak tak nie nie nie 1334 181,9 

powiat 
tatrzański 

PL.12.p.16.17 tak tak nie tak nie 472 66,2 

powiat 
wadowicki 

PL.12.p.16.18 tak tak nie nie nie 658 155,5 

powiat 
wielicki 

PL.12.p.15.19 tak tak nie nie nie 428 101,1 

 
 
 
 
 
 

 4



b) dla pyłu PM10 i zawartości ołowiu Pb w pyle: 
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 
- obszar powiatu lub grupy powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji. 
 
Lista stref, w których dokonuje się ocen jakości powietrza pod katem zawartości pyłu 
zawieszonego PM10 oraz ołowiu w pyle zawieszonym PM10 

Na terenie lub części strefy obowiązują 
dopuszczalne poziomy substancji określone 

 
Nazwa 
strefy 

 
Kod strefy 

ze 
względu 
na 
ochronę 
zdrowia 
[tak/nie] 

ze 
względu 
na 
ochronę 
roślin 
[tak/nie]

dla obszarów 
ochrony 
uzdrowiskowej
[tak/nie] 

dla 
obszarów 
parków 
narodowych
[tak/nie] 

 
Aglomeracja 
[tak/nie] 

 
Powierzchnia
Strefy 
[km2] 

 
Ludność
[tys.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
bocheńsko-
brzeska 

PL.10.z.05.02 tak tak nie nie nie 1221,5 188,7 

chrzanowsko-
olkuska 

PL.10.z.06.03 tak tak nie nie nie 1387,5 408,8 

dąbrowsko-
tarnowska 

PL.10.z.07.02 tak tak nie nie nie 1860,7 240,9 

krakowsko-
wielicka 

PL.10.z.08.02 tak tak nie tak nie 1657,4 338,4 

Aglomeracja 
Krakowska 

PL.12.a.17.00 tak tak tak nie tak 326,8 740,7 

gorlicko-
limanowska 

PL.12.z.01.03 tak tak tak tak nie 3469,6 422,6 

miechowsko-
proszowicka 

PL.12.z.02.02 tak tak nie nie nie 1091,3 97,3 

myślenicko-
suska 

PL.12.z.03.03 tak tak nie tak nie 2016,9 351,1 

nowotarsko-
tatrzańska 

PL.12.z.04.01 tak tak tak tak nie 1946,3 246,9 

miasto Nowy 
Sącz 

PL.12.m.16.62 tak tak nie nie nie 57,1 84,5 

miasto 
Tarnów 

PL.12.m.15.63 tak tak nie nie nie 121,1 121,1 

 
 
c) dla ozonu: 
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 
- obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji. 
 
Lista stref, w których dokonuje się ocen jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu 

Na terenie lub części strefy obowiązują 
dopuszczalne poziomy substancji określone 

 
Nazwa 
strefy 

 
Kod strefy 

ze 
względu 
na 
ochronę 
zdrowia 
[tak/nie] 

ze 
względu 
na 
ochronę 
roślin 
[tak/nie]

dla obszarów 
ochrony 
uzdrowiskowej
[tak/nie] 

dla 
obszarów 
parków 
narodowych
[tak/nie] 

 
Aglomeracja 
[tak/nie] 

 
Powierzchnia
Strefy 
[km2] 

 
Ludność
[tys.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Aglomeracja 
Krakowska  

PL.12.a.17.00 tak nie tak nie tak 326,8 740,7 

strefa 
małopolska 

PL.12.w.ba.00 tak tak tak tak nie 14780 2500,2 
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2. Kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej 
 
 Zgodnie z Art. 88 ustawy P.o.ś. w wyniku oceny pięcioletniej dokonuje się 
klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w 
których: 
- przekroczone są poziomy dopuszczalne, 
- poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego 
  progu oszacowania, 
- poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego    
  progu oszacowania, 
- poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 
 
W tabelach przedstawiono górne i dolne progi oszacowania, wartości dopuszczalnych stężeń 
w powietrzu oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania, dla poszczególnych substancji 
uwzględnianych w obecnej ocenie pięcioletniej określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. 
U. Nr 87, poz. 798). Górny oraz dolny próg oszacowania oznaczają procentową część 
dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu (określonego dla obszarów zwykłych). 
 
Podane wartości są zgodne z zawartymi w Załączniku nr 1 do RMŚ w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu. W przypadku ozonu, gdzie występują różnice niektórych 
zapisów zawartych w RMŚ w stosunku do Dyrektywy 2002/3/WE, podano kryteria zgodne 
z Dyrektywą, wpisując w tabeli odpowiednią uwagę. 
 
Tabela 2.1. Górne i dolne progi oszacowania, wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu 
oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania, dla SO2 (wg RMŚ w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu) 
 

Cel działań Czas 
uśredniania 
stężeń SO2

Parametr Wartość 
parametru 
[µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń 
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny1)

125 - 

górny próg 
oszacowania 

75 60% 

ochrona 
zdrowia 

24 godz. 

dolny próg 
oszacowania 

50 40% 

3 razy 

poziom 
dopuszczalny 

20 - 

górny próg 
oszacowania 

12 60% 

ochrona 
roślin 

Rok 
kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

8 40% 

nie dotyczy 

 
1)Poziom dopuszczalny dla czasu uśrednienia, dla którego określono górny i dolny próg oszacowania 
Uwaga: dla SO2 określone są również: poziom dopuszczalny dla czasu uśredniania 1-godzina (ochrona zdrowia) 
oraz poziom alarmowy 
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Tabela 2.2. Górne i dolne progi oszacowania, wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu 
oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania dla NO2 (wg RMŚ w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu) 
 

Cel działań Czas 
uśredniania 
stężeń NO2

Parametr Wartość 
parametru 
[µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń 
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny1)

200 - 

górny próg 
oszacowania 

140 70% 

1 godz. 

dolny próg 
oszacowania 

100 50% 

18 razy 

poziom 
dopuszczalny 

40 - 

górny próg 
oszacowania 

32 80% 

ochrona 
zdrowia 

rok 
kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

26 65% 

nie dotyczy 

 
1)Poziom dopuszczalny dla czasu uśrednienia, dla którego określono górny i dolny próg oszacowania 
Uwaga: dla NO2 określony jest również poziom alarmowy (ochrona zdrowia) 
 
Tabela 2.3. Górny i dolny próg oszacowania oraz wartość dopuszczalnego stężenia w 
powietrzu dla NOx1), ustanowione w celu ochrony roślin (wg RMŚ w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu) 
 

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% 

 
1)Stężenie NOx – obliczane jako suma stężeń NO [ppb]+NO2[ppb] wyrażona w postaci stężenia NO2 w [µg/m3] 
 
 
Tabela 2.4. Górny i dolny próg oszacowania oraz wartość dopuszczalnego stężenia benzenu w 
powietrzu (wg RMŚ w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu) 
 

Cel działań Czas 
uśredniania 
stężeń NOx

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% 
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Tabela 2.5. Górny i dolny próg oszacowania oraz wartość dopuszczalnego stężenia CO w 
powietrzu (wg RMŚ w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu) 
 
 

Cel działań Czas 
uśredniania 
stężeń CO 

Parametr Wartość 
parametru 
[µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń 
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny1)

10000 - 

górny próg 
oszacowania 

7000 70% 

ochrona 
zdrowia 

8- godz. 
(średnia 

krocząca) 

dolny próg 
oszacowania 

5000 50% 

nie dotyczy 
 (określana jest wartość 

maksymalna) 

 
1) Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu doby, spośród średnich kroczących obliczanych co godzinę z 
ośmiu średnich jednogodzinnych. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona 
kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do 
godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16.00 do 
24.00 tego dnia 
 
Tabela 2.6. Górne i dolne progi oszacowania, wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu 
oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania dla PM10 (wg RMŚ w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu) 
 

Cel działań Czas 
uśredniania 
stężeń SO2

Parametr Wartość 
parametru 
[µg/m3] 

Procent 
poziomu 

dopuszczalnego 

Dopuszczalna liczba 
przypadków przekroczeń 
w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny 

50 - 

górny próg 
oszacowania 

30 60% 

24 godz. 

dolny próg 
oszacowania 

20 40% 

7 razy 

poziom 
dopuszczalny 

40 - 

górny próg 
oszacowania 

14 35% 

ochrona 
zdrowia 

rok 
kalendarzowy 

dolny próg 
oszacowania 

10 25% 

nie dotyczy 

 
 
Tabela 2.7. Górny i dolny próg oszacowania oraz wartość dopuszczalnego stężenia ołowiu Pb 
w powietrzu (oznaczanego w pyle zawieszonym PM10 wg RMŚ w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu) 
 

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% 
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Tabela 2.8. Wartości górnego progu oszacowania1) oraz poziomy dopuszczalne dla O3 (wg 
RMŚ w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu i Dyrektywy 2002/3/WE)  
 
Cel działań Parametr Wartość 

parametru 
 

Dopuszczalna liczba przypadków 
przekroczeń w roku kalendarzowym 

poziom 
dopuszczalny 

maksimum dobowe ze 
stężeń 8-godz. kroczących 

120 µg/m3 liczba dni z przekroczeniem poziomu 
dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym uśredniona w ciągu 
kolejnych trzech2) lat nie może 

przekraczać 25 

ochrona 
zdrowia 

górny próg 
oszacowania 

najwyższa wartość 
stężenia 8-godz. spośród 
średnich kroczących 

(obliczanych ze stężeń 1-
godz.) w roku 

kalendarzowym 

120 µg/m3 nie dopuszcza się przekroczeń w 
żadnym z 5 lat  

(wg dyrektywy 2002/3/WE) 

poziom 
dopuszczalny 

wartość AOT403) 
obliczana na podstawie 

stężeń 1-godz. w okresie 
maj-lipiec uśredniana dla 5 

lat4)

18000 
µg/m3 . h 
wg Dyr. 

2002/3/WE 

nie dopuszcza się przekroczeń ochrona 
roślin 

górny próg 
oszacowania 

wartość AOT403) 
obliczana na podstawie 

stężeń 1-godz. w okresie 
maj-lipiec  

6000  
µg/m3 . h 

nie dopuszcza się przekroczeń w 
żadnym z 5 lat 

(wg Dyrektywy 2002/3/WE) 

 
1) dla ozonu określone zostały jedynie górne progi oszacowania (oddzielnie dla kryteriów związanych z ochroną  
  zdrowia i ochroną roślin), 
2) w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń  
  sprawdza się na podstawie danych pomiarowych co najmniej z jednego roku, 
3) normowany parametr AOT40 [µg/m3ּh] oblicza się jako sumę różnic pomiędzy wartościami stężeń  1-godz.  
  przekraczającymi 80 µg/m3 i wartością 80 µg/m3 dla stężeń zmierzonych pomiędzy 8:00 i 20:00 czasu CET w 
okresie od 1 maja do 31 lipca, 
4) w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie   
  danych pomiarowych z co najmniej trzech lat; 
 
W niniejszym opracowaniu próg oszacowania uznaje się za przekroczony: 
- w przypadku benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu 
 PM10 i tlenku węgla, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on przekraczany w trzech 
 lub więcej odrębnych latach, 
- w przypadku ozonu, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on przekroczony nawet w 
 jednym roku. 
W przypadku braku danych z okresu pięciu lat brano pod uwagę dane z okresu krótszego tj. 
trzech lat oraz pomiarów okresowych prowadzonych w ciągu roku w miejscach o potencjalnie 
najwyższych stężeniach zanieczyszczenia. 
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3. Klasyfikacja stref w ocenie pięcioletniej i wynikające z niej wymagania   
    dotyczące metod ocen rocznych 
 
Klasyfikacja stref pod kątem ochrony zdrowia 
 
 Przedstawione w poprzednim rozdziale wartości progów oszacowania stanowią 
podstawę do klasyfikacji stref pod kątem zaplanowania systemu ocen rocznych. Na podstawie 
wyników klasyfikacji określane są wymagania dotyczące metod i warunków prowadzenia 
ocen rocznych dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefach. 
 
Tabela 3.1. Wymagane metody ocen rocznych prowadzonych w oparciu o kryteria dotyczące 
ochrony zdrowia, w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia występujących w 
aglomeracji lub w innej strefie 
 
Najwyższe stężenia 
zanieczyszczenia w 
aglomeracji/innej 
strefie 

 
Obszar 

 
Zanieczyszczenie 

Klasa 
aglomeracji 
/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 
matematyczne, obiektywne metody 
szacowania 

w tym powyżej 
poziomu 
dopuszczalnego1)

 
Aglomeracja 
i inne strefy 

 
SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen, 
O3

3b Obowiązek lub priorytet 
prowadzenia pomiarów wysokiej 
jakości na obszarach przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych w strefie 

 
Pomiędzy górnym i 
dolnym progiem 
oszacowania 

 
Aglomeracja 
i inne strefy 

 
SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen, 

 
2 

Pomiary w stałych punktach  - 
program mniej intensywny. Wyniki 
pomiarów w stałych punktach 
uzupełniane informacjami z innych 
źródeł, takich jak: pomiary 
wskaźnikowe, modelowanie 
matematyczne, obiektywne metody 
szacowania 

 
Aglomeracje 
 

 
SO2, NO2, O3 
(zanieczyszczenia, 
dla których 
określono 
poziomy 
alarmowe) 

 
 
 

1a 

Przynajmniej jedno stanowisko 
pomiarowe w aglomeracji w 
połączeniu z pomiarami 
wskaźnikowymi, modelowaniem 
matematycznym, obiektywnymi 
metodami szacowania 

Aglomeracje 
 

PM10, Pb, CO, 
benzen, 

Inne strefy  SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen, 

 
 

1b 

Wystarczające mogą być: 
modelowanie matematyczne, 
obiektywne metody szacowania, 
pomiary wskaźnikowe 

 
Poniżej dolnego 
progu oszacowania 

Inne strefy  O3 1c Pomiary w stałych punktach – w 
ograniczonym zakresie, w 
połączeniu  z innymi metodami 
oceny 
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1)  jeżeli stężenia na określonym obszarze strefy przekraczają wartość poziomu dopuszczalnego, wówczas na 
takim obszarze pomiary wysokiej jakości  powinny być obowiązkowe lub priorytetowe 

 
W przypadku, gdy z oceny pięcioletniej dla danego zanieczyszczenia wynika obowiązek 
dokonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefie w oparciu o pomiary, intensywność 
programów pomiarowych zależy od poziomu stężeń zanieczyszczenia na obszarze 
aglomeracji lub innej strefy. 
 
1. Jeżeli najwyższe stężenia substancji na terenie aglomeracji lub innej strefy przekraczają  
wartość górnego progu oszacowania, wówczas: 
- wymagany jest intensywny program pomiarowy, z obowiązkowymi pomiarami    o wysokiej  
   jakości – oceny poziomu substancji w powietrzu dokonuje się na podstawie pomiarów 
 systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych, w stałych punktach 
 pomiarowych, 
- liczba  stanowisk pomiarowych, określona w RMŚ w sprawie poziomów substancji w  
   powietrzu jako minimalna, jest większa niż w pozostałych przypadkach, 
- w ocenie, obok pomiarów mogą być wykorzystywane inne techniki (w takim przypadku 
 można zmniejszyć liczbę stałych stanowisk pomiarowych w stosunku do minimalnej 
 określonej w RMŚ – warunkiem jest jednak uzyskiwanie wystarczającej informacji o 
 stężeniach zanieczyszczenia, na wymaganym poziomie jakości). 
Jeżeli stężenia substancji na określonym obszarze przekraczają poziomy dopuszczalne, 
wówczas stanowiska pomiarowe powinny być zlokalizowane na tych obszarach. 
 
2. Jeżeli najwyższe stężenia substancji na terenie aglomeracji lub innej strefy należą do 
przedziału pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania, wówczas: 
- pomiary są nadal obowiązkowe, jednak realizowany program pomiarowy może być mniej 
 intensywny (oznacza to zwykle mniejszą liczbę wymaganych stałych stanowisk 
 pomiarowych, możliwość szerszego wykorzystania pomiarów manualnych),  
- pomiary w stałych punktach mogą być uzupełnione innymi technikami (można wówczas 
 zmniejszyć liczbę stałych stanowisk pomiarowych w stosunku do minimalnej określonej w 
 RMŚ, pod warunkiem zachowania wystarczającego poziomu wymaganych informacji). 
 
3. Jeżeli najwyższe stężenia substancji na terenie aglomeracji lub innej strefy są mniejsze od 
wartości dolnego progu oszacowania, wówczas: 
- w odniesieniu do zanieczyszczeń, dla których w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów 
 określano alarmowe poziomy substancji w powietrzu (tzn. dla SO2, NO2 i O3) istnieje 
 obowiązek prowadzenia pomiarów w stałych punktach na terenie aglomeracji, w przypadku 
 ozonu pomiary są obowiązkowe także na terenie innych stref; wyniki pomiarów są łączone 
 z informacjami z innych źródeł. 
 
Dwutlenek siarki 
  
 Klasyfikacja stref dla SO2 wykonana została na podstawie najwyższych stężeń 24-
godzinnych zmierzonych w strefach przy pomocy pomiarów automatycznych w stałych 
punktach oraz pomiarów manualnych w stałych punktach (należących do Inspekcji 
Sanitarnej).  
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Mapa 1. Klasyfikacja stref dla SO2 – kryterium ochrona zdrowia 

 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonej oceny zakwalifikowano do:  
1) klasy 3b - 8 stref, w których najwyższe stężenia przekroczyły poziom dopuszczalny,  

- Aglomerację Krakowską,  
- miasto Nowy Sącz, 
- powiat bocheński,  
- powiat chrzanowski,  
- powiat krakowski,  
- powiat olkuski,  
- powiat oświęcimski 
- powiat wielicki.  

W wymienionych strefach obowiązkowe jest prowadzenie pomiarów wysokiej jakości na 
obszarach przekroczeń poziomów dopuszczalnych w strefie. Pomiary wysokiej jakości    
rozumiane są jako pomiary ciągłe, prowadzone z zastosowaniem mierników automatycznych 
dobrej klasy. 
 
2) klasy 3a – 2 strefy, w których najwyższe stężenia przekraczały górny próg oszacowania, 
 - powiat tatrzański,  
 - powiat wadowicki.  
W tych strefach należy prowadzić pomiary wysokiej jakości w stałych punktach, uzupełniane 
informacjami z innych źródeł takich jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matematyczne 
oraz obiektywne metody szacowania. 
3) klasy 2 – 2 strefy, w których najwyższe stężenia zawierają się pomiędzy górnym i dolnym   
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     progiem oszacowania,  
 - miasto Tarnów, 
 - powiat dąbrowski. 
W obydwu strefach należy wykonywać pomiary w stałych punktach  (program pomiarowy 
mniej intensywny). 
 
4) klasy 1b – 10 stref, w których najwyższe stężenia nie przekraczały dolnego progu    
    oszacowania, 
 - powiat brzeski, 
 - powiat gorlicki,  
 - powiat limanowski,  
 - powiat miechowski,  
 - powiat myślenicki,  
 - powiat nowosądecki,  
 - powiat nowotarski,  
 - powiat proszowicki,  
 - powiat suski, 
 - powiat tarnowski. 
Oceny roczne wykonywane dla stref zakwalifikowanych do klasy 1b mogą być wykonywane 
w oparciu o modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania i pomiary 
wskaźnikowe. 
 
Dwutlenek azotu 
  
 Klasyfikacja stref dla NO2 wykonana została na podstawie najwyższych stężeń 1 
godzinnych oraz średniej wartości w roku kalendarzowym, zmierzonych w strefach przy 
pomocy stacji automatycznych oraz pomiarów manualnych w stałych punktach (należących 
do Inspekcji Sanitarnej).  
Podstawą do zaliczenia  strefy do danej klasy był parametr, którego wartość dała mniej 
korzystny rezultat klasyfikacji, czyli w konsekwencji gorszą klasę obszaru i większe 
wymagania odnośnie metody oceny rocznej.  
Wynikowa klasyfikacja:  
 1) klasy 3b – 2 strefy, 
 - Aglomerację Krakowską, 
 - powiat oświęcimski. 
 
2) klasy 3a  - 1 strefę,  
 - powiat olkuski, 
 
3) klasy 2 – 5 stref 
 - miasto Tarnów, 
 - miasto Nowy Sącz, 
 - powiat chrzanowski, 
 - powiat krakowski,  
 - powiat tatrzański. 
 
4) klasy 1b – 14 stref,  
 - powiat bocheński,  
 - powiat brzeski,  
 - powiat dąbrowski,  
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 - powiat gorlicki,  
 - powiat limanowski,  
 - powiat miechowski,  
 - powiat myślenicki,  
 - powiat nowosądecki,  
 - powiat nowotarski,  
 - powiat proszowicki, 
 - powiat  suski,  
 - powiat tarnowski,  
 - powiat wadowicki, 
 - powiat wielicki. 
 
Mapa 2. Klasyfikacja stref dla NO2 – kryterium ochrona zdrowia 

 
 
Benzen 
  
 Klasyfikację benzenu przeprowadzono w oparciu o kryteria zamieszczone w tabeli 
2.4. na podstawie średnich rocznych stężeń, zmierzonych metodą manualną i pasywną. 
Większość stref w województwie małopolskim została zakwalifikowana do klasy 2, stężenia 
roczne benzenu zmierzone w tych strefach znajdowały się pomiędzy dolnym i górnym 
progiem oszacowania.  
W wyniku przeprowadzonej oceny zakwalifikowano do:  
1) klasy 3b – 2 strefy, 
 - Aglomerację Krakowską, 
 - powiat suski. 
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Stężenia roczne przekroczyły w tych strefach górny próg oszacowania oraz poziom 
dopuszczalny i w związku z tym  wymagany jest ciągły pomiar stężenia benzenu, metodą 
referencyjną. 
2) klasy 2  - 17 stref,  
 - miasto Nowy Sącz, 
 - miasto Tarnów, 
 - powiat bocheński, 
 - powiat brzeski, 
 - powiat chrzanowski, 
 - powiat krakowski, 
 - powiat limanowski, 
 - powiat miechowski, 
 - powiat myślenicki, 
 - powiat nowosądecki, 
 - powiat nowotarski, 
 - powiat olkuski, 
 - powiat oświęcimski, 
 - powiat proszowicki, 
 - powiat tatrzański, 
 - powiat wadowicki, 
 - powiat wielicki. 
 
4) klasy 1b – 3strefy,  
 - powiat dąbrowski, 
 - powiat gorlicki, 
 - powiat tarnowski. 
 
Mapa 3. Klasyfikacja stref dla benzenu – kryterium ochrona zdrowia 
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Tlenek węgla 
 
 Klasyfikacja stref dla tlenku węgla została przeprowadzona na podstawie wartości 
maksymalnej 8-godz. (średniej kroczącej) obliczonej ze stężeń 1-godz. zmierzonych w 
stanowiskach automatycznych. 
 
Mapa 4. Klasyfikacja stref dla CO – kryterium ochrona zdrowia 
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W wyniku przeprowadzonej oceny zakwalifikowano do:  
1) klasy 3b – 2 strefy, 
 - powiat olkuski, 
 - powiat tatrzański. 
W strefach tych obowiązują pomiary wysokiej jakości na obszarach przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych. 
 
2) klasy 3a  - 2 strefy,  
 - Aglomerację Krakowską, 
 - miasto Tarnów. 
 
4) klasy 1b – 18 stref,  
 - miasto Nowy Sącz, 
 - powiat bocheński,  
 - powiat brzeski,  
 - powiat chrzanowski, 
 - powiat dąbrowski,  
 - powiat gorlicki,  
 - powiat krakowski 
 - powiat limanowski,  
 - powiat miechowski,  
 - powiat myślenicki,  
 - powiat nowosądecki,  
 - powiat nowotarski,  
 - powiat oświęcimski, 
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 - powiat proszowicki, 
 - powiat  suski,  
 - powiat tarnowski,  
 - powiat wadowicki, 
 - powiat wielicki. 
 
Pył zawieszony PM10 
 
 Stężenia pyłu zawieszonego PM10  w niniejszej ocenie  zostały oszacowane z uwagi 
na dwa parametry (stężenia 24 godzinne i roczne). Biorąc pod uwagę obydwa parametry, 
klasyfikacja pod kątem zawartości pyłu była bardzo jednolita. Zarówno stężenia 24 godzinne 
jak i roczne przekraczały górny próg oszacowania a także poziom dopuszczalny w większości 
stref (Aglomeracji Krakowskiej, Nowym Sączu, Tarnowie oraz w strefie chrzanowsko-
olkuskiej, krakowsko-wielickiej, miechowsko-proszowickiej, myślenicko-suskiej i 
nowotarsko-tatrzańskiej). W strefie bocheńsko-brzeskiej i dąbrowsko-tarnowskiej stężenia 
roczne przekraczały górny próg oszacowania ale nie przekraczały poziomu dopuszczalnego. 
Wszystkie wymienione wyżej strefy zostały zakwalifikowane do klasy 3b, gdzie wymagany 
jest intensywny program pomiarowy oparty na  pomiarach ciągłych rozumianych jako 
automatyczne lub manualne, prowadzonych w sposób systematyczny. Tylko 1 strefa gorlicko-
limanowska została oceniona jako 3a. 
 
W wyniku przeprowadzonej oceny zakwalifikowano do:  
1) klasy 3b – 10 stref, 
 - Aglomerację Krakowską,  
 - miasto Nowy Sącz, 
 - miasto Tarnów, 
 - strefę bocheńsko-brzeską, 
 - strefę chrzanowsko-olkuską, 
 - strefę krakowsko-wielicką, 
 - strefę miechowsko-proszowicką, 
 - strefę myślenicko-suską,  
 - strefę nowotarsko-tatrzańską, 
 
2) klasy 3a  - 1 strefa,  
 - strefę gorlicko-limanowską. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 5. Klasyfikacja stref dla PM10 – kryterium ochrona zdrowia 
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Ołów 
 
 Podstawą oceny zawartości ołowiu w powietrzu, oznaczanego w pyle zawieszonym 
PM10, były roczne wartości stężenia tego pierwiastka. We wszystkich strefach poziom 
ołowiu w powietrzu był niższy od dolnego progu oszacowania, co dało podstawę do 
zakwalifikowania ich do klasy 1b. W związku z tym wymagania dotyczące metody oceny 
rocznej ograniczają się do innych metod niż pomiary w stałych punktach np: modelowania 
matematycznego czy obiektywnych metod szacowania.  
 
Mapa 6. Klasyfikacja stref dla Pb  – kryterium ochrona zdrowia 
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 W celu wykonania oceny poziomu ozonu dla kryterium ochrony zdrowia określony 
został tylko górny próg oszacowania, przy czym nie dopuszczalne jest jego przekroczenie w 
którymkolwiek roku z okresu objętego klasyfikacją (tabela 2.8). Ocenę poziomu ozonu 
wykonano w Aglomeracji Krakowskiej oraz w strefie małopolskiej. Obydwie strefy zostały 
określone jako 3a, gdzie konieczne jest prowadzenie ciągłych pomiarów automatycznych w 
stałych punktach pomiarowych. 
Mapa 7. Klasyfikacja stref dla O3 – kryterium ochrona zdrowia 
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Klasyfikacja stref pod kątem ochrony roślin 
 
Tabela 3.2. Wymagane metody ocen rocznych dla SO2, NO2 i O3 dokonanych w oparciu o 
kryteria dotyczące ochrony roślin, w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia 
występujących w strefie 
 
Najwyższe stężenia 
zanieczyszczenia w 
strefie 

Klasa strefy uzyskana w 
ocenie pięcioletniej 

Wymagania dotyczące metod rocznych 
(ochrona roślin) 

 
Powyżej górnego progu 
oszacowania 

 
R3 

Pomiary – 1 stacja na 20 000 km2. Wyniki pomiarów 
w stałych punktach mogą być uzupełniane 
informacjami z innych źródeł, takich jak: pomiary 
wskaźnikowe, modelowanie matematyczne, 
obiektywne metody oszacowania 

 
Pomiędzy górnym i 
dolnym progiem 
oszacowania 

 
R2 

Pomiary – 1 stacja na 40 000 km2. Wyniki pomiarów 
w stałych punktach mogą być uzupełniane 
informacjami z innych źródeł, takich jak: pomiary 
wskaźnikowe, modelowanie matematyczne, 
obiektywne metody szacowania 

 
Poniżej dolnego progu 
oszacowania 
 

 
R1 

Wystarczające mogą być: modelowanie 
matematyczne, obiektywne metody szacowania, 
pomiary wskaźnikowe 
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W przypadku ozonu nie określono dolnego progu oszacowania także w odniesieniu do 
ochrony roślin. Jeżeli najwyższe wartości AOT w strefie nie przekraczają wartości górnego 
progu oszacowania, wymagania  w zakresie metod oceny rocznej dla ozonu odpowiadają 
określonym w tabeli dla klasy R1 (poniżej dolnego progu oszacowania). 
 
Dwutlenek siarki 
 
 Klasyfikację zawartości dwutlenku siarki w powietrzu dla kryterium ochrony roślin 
wykonano w oparciu o wyznaczone wartości progów oszacowania oraz poziomu 
dopuszczalnego w roku kalendarzowym. Klasa wynikowa uzyskana na podstawie pomiarów 
ciągłych wykonywanych w Szymbarku była jednolita w skali całego województwa i 
określona jako R1 (najwyższe stężenia roczne w strefie poniżej dolnego progu oszacowania).
 W ocenie brano pod uwagę także wartości rocznych stężeń zmierzonych na terenach 
parków narodowych zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego. Stężenia 
roczne nie przekraczały wartości dopuszczalnych obowiązujących na terenach parków. 
Wartości te miały charakter informacyjny bez wpływu na klasyfikację wynikową. 
 
Mapa 8. Klasyfikacja stref dla SO2 – kryterium ochrona roślin 

 
 
Tlenki azotu 
 
 Rozporządzenie w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu określa stężenie 
tlenków azotu jako sumę stężeń tlenku azotu i dwutlenku azotu wyrażone w postaci stężenia 
dwutlenku azotu w roku kalendarzowym. Zmierzone stężenia tlenków azotu na terenie 
wszystkich stref określono na poziomie R1, czyli poniżej dolnego progu oszacowania. Także 
stężenia zmierzone w parkach narodowych były mniejsze od poziomu dopuszczalnego. 
Mapa 9. Klasyfikacja stref dla NOx – kryterium ochrona roślin 
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Ozon 
 
 Wartości graniczne dla ozonu pod względem kryterium ochrony roślin określono w 
tabeli 2.8. Ocena przeprowadzona dla strefy małopolskiej wskazuje na przekroczenie górnego 
progu oszacowania w latach 2005 i 2006 przez parametr AOT40, którego wartość była niższa 
od  poziomu dopuszczalnego. Klasa strefy małopolskiej uzyskana w ocenie pięcioletniej 
została określona jako R3. Wynikiem klasyfikacji jest konieczność prowadzenia pomiarów w 
stałych punktach oraz możliwość uzupełniania pomiarów informacjami z innych źródeł 
(modelowanie, obiektywne metody szacowania), a 1 stacja powinna przypadać na obszar 
20 000 km2. 
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Mapa 9. Klasyfikacja stref dla O3 – kryterium ochrona roślin 
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Określenie liczby stanowisk pomiarowych  
  
 Wymagania odnośnie metody oceny rocznej zostały sprecyzowane w tabelach pt: 
Podsumowanie wyników oceny pięcioletniej (2002-2006) w województwie przygotowanych 
dla każdej substancji, umieszczonych na końcu opracowania wraz z istniejącymi i 
brakującymi stanowiskami pomiarowymi w każdej strefie województwa. 
 W celu określenia liczby brakujących stanowisk posługiwano się zasadami podanymi 
w poniżej przedstawionych tabelach.  
 
Tabela 3.1 Minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych stężeń SO2, NO2, PM10, Pb, 
CO, C6H6 wymagana na potrzeby ocen rocznych (ochrona zdrowia) w strefach, w których 
substancje te wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub z małych 
instalacji (wg RMŚ w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu). 
 

Liczba mieszkańców 
strefy w tysiącach 

Jeśli najwyższe stężenia 
przekraczają górny próg 

oszacowania1)

Jeśli najwyższe stężenia 
mieszczą się między 

górnym i dolnym 
progiem oszacowania 

Dla SO2 i SO2 w 
aglomeracjach, w których 

najwyższe stężenia nie 
przekraczają dolnego 
progu oszacowania 

0 – 249 1 1 Nie stosuje się 
250 – 499 2 1 1 
500 – 749 2 1 1 
750 – 999 3 1 1 

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

> 6000 10 5 3 
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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  
"komunikacyjna") pod warunkiem że nie spowoduje to zwiększenia liczby punktów poboru 
 próbek. 
 
Określając liczbę stanowisk pomiarów stężeń NO2, dodatkowo uwzględniono wymagania 
wynikające z pomiarów stężeń ozonu. 
Podane w tabeli liczby odnoszą się do sytuacji, gdy: 
- zanieczyszczenia pochodzą ze źródeł rozproszonych (wprowadzane są do powietrza w 
sposób niezorganizowany lub z małych instalacji) - podana liczba stanowisk pomiarowych nie 
uwzględnia istotnych źródeł punktowych, 
- pomiary w stałych punktach stanowią jedyne źródło informacji o stężeniach 
zanieczyszczenia na terenie aglomeracji lub innej strefy. 
 
Tabela 3.2. Minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych stężeń ozonu wymagana dla 
systemu ocen rocznych na terenie aglomeracji i innych stref gdzie występują stężenia 
przekraczające górny próg oszacowania, jeżeli pomiary stanowią jedyne źródło informacji o 
stężeniach (wg Dyrektywy 2002/3/WE) 
 

Liczba  mieszkańców 
aglomeracji lub innej 

strefy w tysiącach 

Aglomeracje (stanowiska 
miejskie i podmiejskie) 

Inne strefy (stanowisko 
podmiejskie i 

pozamiejskie 1)

Stanowiska pozamiejskie 

< 250  12)

< 500 12) 22)

< 1000 2 2 
< 1500 3 3 
< 2000 3 4 
< 2750 4 5 
< 3750 5 6 
> 3750 1 dodatkowa stacja na 2 

mln mieszkańców 
1 dodatkowa stacja na 2 

mln mieszkańców 

1 stacja/50 000 km2 2) 
jako średnia gęstość 
we wszystkich 
strefach w danym 
kraju3)

 
1) na obszarach podmiejskich, gdzie prawdopodobne jest wystąpienie najwyższego poziomu narażenia na 
działanie ozonu, należy przewidzieć co najmniej 1 stację. W aglomeracjach co najmniej 50% stacji musi być 
zlokalizowanych na obszarach podmiejskich. 
2) liczba stacji określona w Dyrektywie 2002/3/WE 
3) zaleca się 1 stację na 25 000 km2 na obszarach o złożonym ukształtowaniu terenu. 
 
Uwaga: Przynajmniej na połowie liczby stacji wymienionych w tabeli powinny być 
prowadzone równoległe pomiary stężenia tlenku i dwutlenku azotu. 
 
 Z wykonanej oceny pięcioletniej wynika konieczność reorganizacji sieci pomiarowej 
monitoringu zanieczyszczenia powietrza w latach następnych. Biorąc pod uwagę kryterium 
ochrony zdrowia należy dodatkowo prowadzić następujące pomiary: 
- dwutlenku siarki w 6 stanowiskach automatycznych w tym: na 4 stanowiskach z uwagi na 
oddziaływanie dużych instalacji (w Aglomeracji Krakowskiej, wTarnowie, w powiecie 
chrzanowskim i krakowskim) oraz 1 stanowisku automatycznym w powiecie wielickim i 1 
manualnym w powiecie dąbrowskim, 
- dwutlenku azotu w 5 stanowiskach automatycznych: w tym na 4 stanowiskach z uwagi na 
oddziaływanie dużych instalacji (w Aglomeracji Krakowskiej, w Tarnowie, w powiecie 
chrzanowskim i krakowskim) oraz na 1 stanowisku w Oświęcimiu, 
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- tlenku węgla na 3 stanowiskach zlokalizowanych w Tarnowie oraz powiatach 
chrzanowskim i krakowskim, 
 
- benzenu na 1 stanowisku manualnym w powiecie suskim, 
 
- pyłu zawieszonego PM10 na 6 stanowiskach w tym: w 2 położonych w dotychczas nie 
opomiarowanych strefach tj.  gorlicko-limanowskiej i dąbrowsko-tarnowskiej oraz w 4 z 
uwagi na oddziaływanie dużych instalacji (w Aglomeracji Krakowskiej, Tarnowie, strefie 
chrzanowsko-olkuskiej i krakowsko-wielickiej), 
 
- ołowiu w 2 stanowiskach, w strefach gorlicko-limanowskiej i dąbrowsko-tarnowskiej, 
 
- ozonu w 1 stanowisku podmiejskim w Aglomeracji Krakowskiej (stacja pomiarowa 
wyposażona w mierniki ozonu i tlenków azotu) oraz w 2 stanowiskach w strefie małopolskiej. 
Konieczność utworzenia tych stanowisk jest związana z założeniem 2 stacji pomiarowych: 
podmiejskiej i pozamiejskiej, z których jedna będzie służyła do pomiarów tlenków azotu. 
 
 Należy dodać, że istnieje wskazanie potrzeby prowadzenia w województwie 
małopolskim pomiarów z uwagi na oddziaływanie dużych instalacji, ale pomiary te nie są 
obowiązkowe. Proponujemy w związku z tym utworzenie 2 stacji mobilnych (wyposażonych 
w mierniki dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz pyłomierze PM10), których 
praca w ciągu roku zapewni odpowiednią kompletność danych oraz pokrycie roku pomiarami 
w czterech strefach wskazanych do prowadzenia badań w celu określenia wpływu na 
środowisko emisji z dużych instalacji. Istnieje konieczność, wynikająca z oceny, 
zainstalowania stacjonarnej stacji pomiarowej wyposażonej w stanowiska dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 w strefie oświęcimskiej, z powodu na 
występujące przekroczenia poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki a zwłaszcza 
dwutlenku azotu oraz pyłu PM10 a także duże obciążenie tej strefy emisją przemysłową. 
Należy założyć 2 stanowiska pomiarowe pyłu PM10 i ołowiu w strefie dąbrowsko-
tarnowskiej i gorlicko-limanowskiej. Konieczność prowadzenia tych pomiarów wynika z 
przeprowadzonej w 2006 roku „Wstępnej oceny jakości powietrza w województwie 
małopolskim pod kątem zawartości arsenu, kadmu, rtęci, niklu i benzoαpirenu w pyle PM10 
oraz dostosowania systemu oceny do wymagań Dyrektywy 2004/107/WE oraz z 
przeprowadzonej aktualnie klasyfikacji. Konieczne jest uzupełnienie sieci pomiarów ozonu o 
3 stacje pomiarowe (2 stacje podmiejskie i 1 pozamiejska). Na terenie strefy dąbrowskiej 
istnieje potrzeba wznowienia pomiarów manualnych dwutlenku siarki na 1 stanowisku 
pomiarowym. 
 
4. Analiza przestrzennych rozkładów stężeń poszczególnych zanieczyszczeń 
 
 W celu zaprojektowania właściwie funkcjonującego systemu monitoringu niezbędna 
jest znajomość przestrzennych rozkładów stężeń substancji podlegających ocenie i 
wytypowanie obszarów najbardziej zanieczyszczonych. W poniżej przedstawionej analizie 
wzięto pod uwagę rozkłady stężeń substancji dla których określono ustawowo poziom 
dopuszczalny w roku kalendarzowym, z wyjątkiem dwutlenku siarki (poziom dopuszczalny 
określony dla stężeń 1 i 24 godzinnych). Wzięto pod uwagę zanieczyszczenia podstawowe 
mierzone w wystarczającej liczbie stanowisk do wykreślenia izolinii na terenie województwa. 
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W kolejnych „Raportach o stanie środowiska w województwie małopolskim” dotyczących lat 
2002-2005 były zamieszczane mapy przedstawiające rozkład zanieczyszczenia dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, benzenu i pyłu zawieszonego PM10.  
 Stężenia roczne dwutlenku siarki wyższe od 20 µg/m3 występowały we wszystkich 
latach badań w zachodniej części województwa, szczególnie w strefie oświęcimskiej i 
chrzanowskiej. 
 
Rys. 11. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki w latach 2002-2006 
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 Stężenia roczne dwutlenku azotu, wyższe od poziomu dopuszczalnego, określonego 
na poziomie 40 µg/m3 koncentrowały się również w zachodniej części województwa, 
szczególnie w strefie oświęcimskiej o raz w Aglomeracji Krakowskiej. Najniższe poziomy 
dwutlenku azotu występowały w południowej części województwa. 
 
Rys. 12. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu w latach 2002-2006 
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 Stężenia roczne benzenu wyższe od 4 µg/m3 rejestrowano w strefach położonych na 
zachodzie, z wyłączeniem Olkusza, Chrzanowa i Zakopanego. Przekroczenia wartości 
dopuszczalnej wystąpiły w Aglomeracji Krakowskiej i powiecie suskim. Zdecydowanie 
najniższe stężenia roczne tej substancji odnotowuje się we wschodnich rejonach 
województwa. 
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Rys. 13. Średnie roczne stężenia benzenu w latach 2003-2006 
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 Stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 wyższe od poziomu dopuszczalnego (40 
µg/m3), zwłaszcza w 2006 roku objęły swym zasięgiem obszar całego województwa. W 
latach wcześniejszych niższe stężenia, poniżej 20 µg/m3 występowały jedynie w południowo-
wschodniej części województwa. W kolejnych latach, począwszy od 2002 roku, wysokie 
stężenia pyłu PM10 obejmowały swym zasięgiem coraz większy obszar województwa. 
 
Rys. 14. Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w latach 2002-2006 
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5. Szacunkowy koszt reorganizacji sieci monitoringu jakości powietrza w 
województwie małopolskim 
 
 Realizacja wymagań Drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie 
małopolskim generuje następujące koszty: 
 

1. koszty związane z przygotowaniem systemu oceny jakości powietrza 
- ocena wstępna, projekt sieci – 200 tys. zł. Na lata 2007-2008 planowana jest weryfikacja 
meta-danych uzupełniona dokumentacją fotograficzną lokalizacji stacji oraz zakup 
oprogramowania do bazy emisyjnej na potrzeby modelowania i prognozowania stężeń 
substancji w powietrzu. 
 
2. koszty funkcjonowania systemu oceny jakości powietrza wynikające z 
przeprowadzonej oceny pięcioletniej 
(w kosztach zestawów mierników zostały uwzględnione orientacyjne koszty 
inwestycyjne: modemy, data loggery, klimatyzatory, kontenery, oraz kalibracja 
mierników w przeliczeniu na pojedynczy zestaw). 
 
 

Kryterium ochrony zdrowia 
Koszt zestawów mierników (w tys. zł) Zanieczyszczenie 

Ogółem* Automatycznych Auto. (NOx dla 
stanowisk O3) 

Manualnych 

Benzen 36 0 - 36 
Tlenek węgla 180 180 - - 

 31



Dwutlenek azotu 300 300 - 0 
Ozon 480 260 220 - 
Ołów 4 - - 4 
Pył PM10 360 0 - 360 
Dwutlenek siarki 400 360 - 40 
Kryterium ochrony roślin 
Tlenki azotu 0 0 - - 
Ozon 0 0 - - 
Dwutlenek siarki 0 - - - 

 
* w przypadku ozonu (ochrona zdrowia) podano sumę kosztów mierników ozonu i 
tlenków azotu na stacjach ozonowych 
 
 
Szacunkowe koszty zakupu mierników w skali województwa: 
        Ogółem: 1760 tys. zł 
               Automatycznych: 1320 tys. zł 
            Manualnych:            440 tys. zł 
 
 

6. Udokumentowanie wyników oceny 
 
Dokumentację niniejszej oceny stanowią: 

1. informacje  o systemie pomiarowym oraz serie pomiarowe stężeń z lat 2004-2006 
wykorzystane w ocenie zawarte w bazie danych JPOAT, 

2. informacje  o systemie pomiarowym oraz serie pomiarowe stężeń z lat 2002-2003 
wykorzystane w ocenie, zawarte w bazie danych CS, 

3. serie pomiarowe stężeń wykorzystane w ocenie należące do WSSE Sanepid Kraków 
4. karty dokumentacyjne stacji należących do wojewódzkiej sieci monitoringu jakości 

powietrza funkcjonujące w latach 2002-2006, 
5. dokumentacja szczegółowa obejmująca stężenia roczne, 1 i 24 godzinne, max. 8 

godzinne wraz z częstościami przekroczeń dla poszczególnych substancji. 
 
 
7. Podsumowanie 
 
 Wynikiem drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie 
małopolskim w latach 2002-2006 jest klasyfikacja stref wykonana dla kryterium ochrony 
zdrowia i kryterium ochrony roślin. 
Zgodnie z  klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia do poszczególnych klas zaliczono 
następujące strefy: 
- dla dwutlenku siarki  

• klasa 3b zakwalifikowano 8 stref: Aglomerację Krakowską, miasto Nowy Sącz  oraz 
powiaty bocheński, chrzanowski, krakowski, olkuski, oświęcimski, wielicki, 

• klasa 3a  - 2 strefy: tatrzańską i wadowicką, 
• klasa 2 – 2 strefy: miasto Tarnów i powiat dąbrowski, 
• klasa 1b – 10 stref: brzeską, gorlicką, limanowską, miechowską, myślenicką, 

nowosądecką, nowotarską, proszowicką, suską i tarnowską; 
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- dla dwutlenku azotu  
• klasa3b - zakwalifikowano 2 strefy: Aglomerację Krakowską i powiat oświęcimski, 
• klasa 3a – powiat olkuski, 
• klasa 2 – 5 stref: miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz powiat y: chrzanowski, krakowski i 

tatrzański, 
• klasa 1b - 14 stref: bocheńską, brzeską, dąbrowską, gorlicką, limanowską, 

miechowską, myślenicką, nowosądecką, nowotarską, proszowicką, suską, tarnowską, 
wadowicką i wielicką; 

 
- dla benzenu: 

• klasa 3b zakwalifikowano 2 strefy: Aglomerację Krakowską i powiat suski, 
• klasa 2 – 17 stref tj.: miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz: bocheńską, brzeską, 

chrzanowską, krakowską, limanowską, miechowską, myślenicką, nowosądecką, 
nowotarską, olkuską, oświęcimską, proszowicką, tatrzańską, wadowicką i wielicką; 

• klasa 1b – 3 strefy: dąbrowską, gorlicką i tarnowską. 
 
- dla tlenku węgla  

• klasa 3b zakwalifikowano 2 strefy: olkuską i tatrzańską, 
• klasa 3a – 2 strefy: Aglomerację Krakowską i Tarnów, 
• klasa 1b – 18 stref: miasto Nowy Sącz oraz bocheńską, brzeską, chrzanowską, 

dąbrowską, gorlicką, krakowską, limanowską, miechowską, myślenicką, 
nowosądecką, nowotarską, oświęcimską, proszowicką, suską, tarnowską, wadowicką i 
wielicką; 

 
- dla pyłu PM10  

• klasa 3b zakwalifikowano10 stref: Aglomerację Krakowską, miasta Nowy Sącz i 
Tarnów, oraz bocheńsko-brzeską, chrzanowsko-olkuską, dąbrowsko-tarnowską, 
krakowsko-wielicką, miechowsko-proszowicką, myślenicko-suską, nowotarsko-
tatrzańską, 

• klasa 3a – 1 strefę dąbrowsko-tarnowską; 
 
- dla ołowiu  

• klasa 1b zakwalifikowano wszystkie 11 stref na terenie województwa; 
 
- dla ozonu do: 

• klasa 3a Aglomerację Krakowską oraz strefę małopolską; 
 
 
Zgodnie z tą klasyfikacją dla kryterium ochrony roślin zaliczono następujące strefy: 
 
- dla dwutlenku siarki  

• klasa R1 - wszystkie 22 strefy podlegające ocenie; 
 
- dla tlenków azotu: 

• klasa R1 - wszystkie 22 strefy; 
 
- dla ozonu  

• klasa R3 - strefa małopolska. 
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 Wynikiem przeprowadzonej klasyfikacji jest konieczność: 
1. Kontynuowania pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza w sieci monitoringu 

metodami automatycznymi, manualnymi i wskaźnikowymi zgodnie z zaleceniami 
oceny. 

2. Reorganizacji i modernizacji istniejącej sieci pomiarowej pod kątem uzupełnienia 
brakujących stanowisk pomiarowych na bazie wykonanej oceny pięcioletniej, z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących systemu ocen rocznych jakości powietrza. 

3. umożliwienie korzystania z modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
powietrza w oparciu o bazę danych emisyjnych. 
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