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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsza analiza jest elementem międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR”. Miasto 

Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania 

z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. W ramach projektu istniejący „Plan działań 

krótkoterminowych” zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury 

wdrażania i monitorowania zadań. Planuje się m.in. realizację zadania pilotażowego, polegającego 

na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy 

społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i prezentacja multimedialna wyników na 

utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek 

(127 czujników powietrza i 153 ekrany multimedialne). Będzie to największa liczba czujników, 

które stanowią własność miasta, w kraju (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji projektu to ponad 

290 tys. euro. 

Prezentowana indywidualna analiza miejskiego obszaru funkcjonalnego (FUA – Functional 

Urban Area) szczególny nacisk kładzie na elementy związane z jakością powietrza, warunkami 

meteorologicznymi i źródłami zanieczyszczeń. 

Dokonuje również oceny FUA pod kątem przepisów dotyczących ochrony środowiska, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty związane z krytycznymi zdarzeniami zanieczyszczenia 

powietrza, takimi jak: liczba przekroczeń limitów wartości wyznaczonych przez UE, poziomy 

i częstotliwości przekroczeń. 

Z uwagi na to, iż opiera się na najnowszych dostępnych danych, m. in. „Aktualizacji planu 

gospodarki niskoemisyjnej” (PGN, styczeń 2018 r.), „Programie ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 

w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (POP, grudzień 2017 r.), „Piętnastej rocznej ocenie 

jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2016 rok” (kwiecień 2017 r.) może być 

wykorzystywana jako opisująca stan początkowy do oceny efektów realizacji POP-u, PGN-u 

i działań miasta związanych ograniczeniem niskiej emisji oraz skutków obowiązującej od 

1 września 2017 r. „uchwały antysmogowej”. 

2. WARUNKI METEOROLOGICZNE 

Klimat województwa śląskiego cechuje się przejściowością pomiędzy klimatem 

umiarkowanym morskim a kontynentalnym. Kształtowany jest przede wszystkim przez masy 

powietrza polarno-morskiego napływające z zachodu (60%) oraz masy powietrza polarno-

kontynentalnego ze wschodu (30%). Przez około 6% dni w roku z północy napływa powietrze 

arktyczne oraz najrzadziej z południa ciepłe powietrze zwrotnikowe. 

Wartość średniego rocznego usłonecznienia rzeczywistego w centralnej części województwa 

wynosi około 1 400 h, a na pozostałym obszarze sięga 1 500 h. Średnie roczne zachmurzenie nie 

jest zbyt zróżnicowane przestrzennie i kształtuje się na poziomie 60-70%. Największą średnią 

roczną liczbę dni pogodnych notuje się w rejonie Cieszyna, a najmniejszą w rejonie Raciborza 

i Katowic. 
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Na przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych silnie wpływają warunki 

fizycznogeograficzne, głównie zróżnicowana rzeźba terenu. Najwyższe średnie roczne sumy 

opadów odnotowywane są w Beskidach i kształtują się na poziomie około 1 300 mm. Im bardziej 

na północ tym omawiane wartości maleją, a w wąskim pasie od Częstochowy do granic 

województwa, wynoszą poniżej 600 mm na rok. 

Katowice leżą w środkowej części Wyżyny Śląskiej w zasięgu typu klimatów wyżyn 

środkowych. Miasto, podobnie jak pozostałe miasta aglomeracji górnośląskiej ma klimat typowo 

miejski. Odznacza się on mniejszym nasłonecznieniem, wyższymi opadami, mniejszą prędkością 

wiatru, częstszymi mgłami, a co za tym idzie mniejszą widzialnością, niższą wilgotnością powietrza. 

Takie warunki sprzyjają kumulowaniu zanieczyszczeń w powietrzu i ułatwiają powstawanie 

smogu, gdyż głównym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza jest zazwyczaj nie tyle 

gwałtowny wzrost emisji, co pogorszenie się warunków sprzyjających rozpraszaniu zanieczyszczeń 

w przygruntowej warstwie powietrza. Decydujące znaczenie mają tutaj kierunek i prędkość wiatru 

oraz zasięg i czas trwania inwersji temperatury. 

3. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Największy wpływ na ocenę powietrza na obszarze Katowic mają pyły zawieszone. Są to 

zanieczyszczenia powietrza składające się z mieszaniny cząstek drobnych stałych i ciekłych. Pył 

zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (m.in. benzoalfapiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). Pył PM10 zawiera 

cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej 

niż 2,5 μm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub 

antropogenicznych. Do antropogenicznych źródeł emisji pyłów zalicza się m.in.:  

— spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym,  

— transport samochodowy (spalanie paliw w silnikach mobilnych, ścieranie okładzin 

samochodowych opon i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg),  

— źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne, procesy 

wydobywcze, przetwórstwo kopalin).  

Do źródeł naturalnych należą przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb, wietrzenie skał, 

aerozol morski oraz wybuchy wulkanów.  

Stężenie pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu może wynikać z emisji pierwotnej lub też może być 

wynikiem reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze w fazie gazowej – emisji 

wtórnej. Prekursorami pyłów wtórnych są przede wszystkim tlenki siarki, azotu, lotne związki 

organiczne i amoniak. 

Najważniejszymi parametrami, które wpływają na szkodliwe oddziaływania pyłu zawieszonego 

na zdrowie jest jego stężenie, wielkość cząstek oraz skład chemiczny. Najbardziej niebezpieczne 

jest bezpośrednie narażenie na pył przez drogi oddechowe, które może być krótko-, bądź 

długookresowe. Krótkookresowe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego prowadzi 

głównie do podrażnienia błon śluzowych górnych i dolnych dróg oddechowych, co może 

powodować zarówno chwilowe problemy z oddychaniem, jak i zaostrzenie objawów chorób 
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przewlekłych (np. astmy). Długookresowe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego 

zwiększa narażenie na wystąpienie schorzeń układu oddechowego oraz układu krwionośnego. 

Może również prowadzić do kumulowania w organizmach substancji, dla których pył jest 

nośnikiem i dzięki niemu przedostają się one do krwioobiegu (np. benzoalfapiren, czy metale 

ciężkie). 

Pył drobny podnosi ryzyko przede wszystkim chorób układu oddechowego, powodując m.in. 

świszczący oddech, ataki kaszlu i astmy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre 

zapalenie oskrzeli. Pośrednio może zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu. 

Do innych ważnych substancji zanieczyszczających powietrze należą benzoalfapiren, 

dwutlenek azotu i ozon. 

Benzoalfapiren jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA). Źródłem powstawania B(a)P jest niepełne spalanie paliw stałych w niskich temperaturach 

pomiędzy 300 a 600oC w indywidualnych, niskosprawnych kotłach grzewczych, spalanie odpadów 

w instalacjach do tego nieprzeznaczonych, liczne procesy przemysłowe (np. produkcja koksu, 

produkcja nawierzchni drogowych), a także takie procesy jak pożary lasów, dym tytoniowy oraz 

wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy 

niewystarczającej ilości tlenu. Nośnikiem benzoalfapirenu w powietrzu jest pył zawieszony, 

dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego 

specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi.  

Dwutlenek azotu to gaz o czerwonobrunatnej barwie, charakterystycznym nieprzyjemnym 

zapachu, silnie trujący. Bardzo łatwo się skrapla. Oziębiony krzepnie w temperaturze -9°C i tworzy 

bezbarwne kryształy. Ma bardzo silne działanie utleniające. Do powietrza emitowane są tlenki 

azotu (głównie tlenek azotu, w mniejszej ilości dwutlenek azotu). W powietrzu, w wyniku reakcji 

tlenku azotu z tlenem bardzo szybko powstaje dwutlenek azotu. Emisja tlenków azotu (NOx) 

następuje zarówno w wyniku zjawisk naturalnych, jak i może mieć pochodzenie antropogeniczne. 

Głównym źródłem antropogenicznej emisji tlenków azotu są procesy spalania paliw, szczególnie: 

transport drogowy, indywidualne ogrzewanie mieszkań oraz energetyka zawodowa. 

Ozon to odmiana alotropowa tlenu, w jego skład wchodzą trzy atomy tlenu (O3). Trzeci atom 

tlenu sprawia, iż ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu jest silnym 

utleniaczem fotochemicznym. Ozon powstający przy powierzchni ziemi jest zanieczyszczeniem 

wtórnym i powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu i lotnych związków 

organicznych w atmosferze, reakcje te przyspiesza wysoka temperatura powietrza, duże 

nasłonecznienie i duża wilgotność. Ozon powstający w ten sposób jest nazywany ozonem 

troposferycznym.  

Głównymi źródłami antropogenicznymi emisji prekursorów ozonu są w zakresie tlenków azotu 

procesy spalania w produkcji i transformacji energii oraz w przemyśle, a także transport drogowy. 

Natomiast w przypadku niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO) – przede 

wszystkim zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów, zarówno w przemyśle jak 

i w gospodarstwach domowych.  

Ozon pochodzenia naturalnego ma swoje źródło w procesach fotochemicznych zachodzących 

w troposferze, takich jak: procesy utleniania naturalnych zanieczyszczeń atmosfery (metanu 
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i tlenku węgla) w obecności katalitycznie działających tlenków azotu. Do naturalnych źródeł emisji 

prekursorów ozonu zalicza się tereny leśne, gdzie emitowane są do powietrza węglowodory 

warunkujące możliwość powstawania ozonu. Powstaje również na skutek wymiany powietrza 

pomiędzy stratosferą a troposferą oraz w wyniku wyładowań atmosferycznych. 

Niniejsza analiza dotyczy Katowic, jednak problem złej jakości powietrza dotyczy całego kraju. 

Jak widać na rysunku poniżej, najwyższe wartości stężenie pyłu PM10 w Europie występują na 

terenie Polski i Włoch. 

Według zestawienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z dziesięciu najbardziej 

zanieczyszczonych miast starego kontynentu, sześć leży w Polsce. Na dziesiątym miejscu 

uplasowały się Katowice. Poza brakiem (do niedawna) uregulowań prawnych w zakresie 

standardów jakościowych i emisyjnych kotłów małej mocy oraz dopuszczonych do spalania paliw, 

jest to efektem górniczego i ogólnoprzemysłowego charakteru Śląska, a co za tym idzie – łatwo 

dostępnego i taniego węgla, gęstej zabudowy aglomeracyjnej (14 sąsiadujących ze sobą miast 

o powierzchni 1,2 tys. km2 (10% powierzchni całego województwa), znacznej liczby ludności 

(41% populacji województwa) oraz wiekowej struktury ogrzewanych budynków (24% budynków 

mieszkalnych należących do miasta, to obiekty ponad stuletnie, a 83% ma ponad siedemdziesiąt 

lat). 

 

Rys. 3.1. Trzydzieste szóste maksymalne stężenie pyłu PM10. Źródło: „Air quality in Europe — 2017 report”, 

European Environment Agency, 2017. 
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Wykorzystując dane zawarte w „Banku danych pomiarowych” GIOŚ zaprezentowano roczne 

wartości związane z jakością powietrza dla kluczowych zanieczyszczeń – pyłu PM10, PM2,5 

i benzoalfapirenu. 

 
Rys. 3.2. Pył PM10 w Katowicach. Źródło: Oprac. WKŚ na podst.: „Bank danych pomiarowych”, GIOŚ, 2017. 

Jak widać na wykresie powyżej, w ostatnich latach zmniejszyła się zarówno ilość dni 

z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego, jak i roczne stężenie pyłu, którego wartość od roku 

2015 znajduje się poniżej rocznej dopuszczalnej (więcej o normach dotyczących jakości powietrza 

znajduje się w rozdziale „Ocena jakości powietrza w 2016 roku”). Mimo to maksymalne dobowe 

stężenia najczęściej przekraczają próg informowania społeczeństwa, co oznacza że w krytycznych 

momentach emisja zanieczyszczeń jest w dalszym ciągu zbyt duża. Średnie wartości pyłu PM10 dla 

rozpatrywanego okresu to: 

— średnia roczna 45,3 µg/m3 (poniżej średniej od 2013 r.), 

— średnia maksymalna 245 µg/m3 (poniżej średniej od 2013 r.), 

— liczba przekroczeń 104 (poniżej średniej od 2012 r.). 

W przypadku pyłu PM2,5 wykres jest niejednoznaczny  – z jednej strony obserwujemy spadek 

mierzonych wartości, z drugiej są one wyższe, niż na początku prezentowanego okresu. Oprócz 

roku 2008, przekraczane jest stężenie dopuszczalne – w 2016 r. o 2 µg/m3. Średnie wartości pyłu 

PM2,5 dla rozpatrywanego okresu to: 

— średnia roczna 31,2 µg/m3 (poniżej średniej od 2015 r.), 

— średnia maksymalna 176,5 µg/m3 (poniżej średniej od 2014 r.). 
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Rys. 3.3. Pył PM2,5 w Katowicach. Źródło: Oprac. WKŚ na podst.: „Bank danych pomiarowych”, GIOŚ, 2017. 

Stężenie benzoalfapirenu niezmiennie przekracza poziom dopuszczalny, a jego maksymalne 

wartości są ekstremalnie wysokie. W roku 2016 maksymalna wartość wyniosła aż 30 ng/m3 i była 

największa od 4 lat. Średnie wartości benzoalfapirenu dla rozpatrywanego okresu to: 

— średnia roczna 6,7 ng/m3 (poniżej średniej od 2013 r.), 

— średnia maksymalna 32,8 ng/m3 (poniżej średniej od 2013 r.). 

 

Rys. 3.4. Stężenie benzoalfapirenu w Katowicach. Źródło: Oprac. WKŚ na podst.: „Bank danych 

pomiarowych”, GIOŚ, 2017. 
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4. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna związana ze 

źródłami powierzchniowymi, punktowymi oraz liniowymi (transport drogowy). Jakość powietrza 

w województwie śląskim kształtowana jest również przez emisję ze źródeł innych niż 

zlokalizowane na jego terenie. Stężenia zanieczyszczeń ze źródeł pochodzących spoza strefy 

kształtują poziom tła zanieczyszczeń w podziale na: 

— tło ponadregionalne, w skład którego wchodzą stężenia zanieczyszczeń pochodzące 

z wysokich źródeł punktowych zlokalizowanych poza pasem 30 km od strefy oraz 

aerozole wtórne powstające w atmosferze, 

— tło regionalne, w skład którego wchodzą stężenia zanieczyszczeń pochodzące ze 

źródeł zlokalizowanych w pasie 30 km wokół strefy, 

— tło całkowite, obejmujące stężenia zanieczyszczeń zarówno z pasa 30 km wokół strefy, 

jak i stężenia pochodzące z istotnych źródeł zlokalizowanych poza pasem 30 km od 

granic strefy. 

Analiza udziału grup źródeł emisji w wielkości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń zawarta 

w „Programie ochrony powietrza” grupuje źródła w następujący sposób: 

— powierzchniowe,  

— liniowe,  

— punktowe,  

— rolnicze,  

— niezorganizowane,  

— źródła z woj. śląskiego, spoza strefy (tło regionalne),  

— źródła spoza województwa śląskiego (tło ponadregionalne).  

Wykonane na potrzeby POP-u modelowanie pozwoliło utworzyć zestawienie poszczególnych 

rodzajów źródeł w obszarze przekroczeń dla aglomeracji górnośląskiej w 2015 roku (rysunek 

poniżej). Na terenie strefy największy wpływ na wielkości stężeń pyłów zawieszonych PM10 

i PM2,5 oraz B(a)P w obszarach przekroczeń ma emisja powierzchniowa. W przypadku 

benzoalfapirenu źródła emisji powierzchniowej osiągają udział 53% w wielkości stężeń w obszarze 

przekroczeń. Istotną rolę odgrywają także udziały źródeł spoza terenu strefy – emisja z innych 

stref województwa, a także tło ponadregionalne. W przypadku zanieczyszczeń pyłowych łączny 

udział tła całkowitego dla roku bazowego wynosi dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 43,6%, 

natomiast dla benzoalfapirenu 41,8 %. Tak duże wartości udziałów w stężeniach źródeł emisji 

pochodzących spoza terenu strefy, wskazują na potrzebę realizacji działań naprawczych nie tylko 

na terenie obszarów przekroczeń strefy aglomeracji górnośląskiej, ale także na terenie 

pozostałych stref województwa śląskiego, jak również ościennych województw. 

Na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w strefie istotny wpływ ma, poza emisją 

powierzchniową oraz tłem całkowitym, emisja ze źródeł liniowych – 15,9%. Duża koncentracja 
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głównych dróg, obecność autostrad, a także wzmożony ruch w centrum śląskiej aglomeracji 

wpływają w istotny sposób na zanieczyszczenie powietrza tą substancją. 

Biorąc pod uwagę udziały różnych rodzajów źródeł emisji w wielkości generowanych stężeń 

w poszczególnych miastach, na obszarach przekroczeń pyłu PM10 dominowała emisja z terenu 

miast: Katowice oraz Zabrze, a w dalszej kolejności z terenu Gliwic i Bytomia. W przypadku pyłu 

zawieszonego PM2,5 udziały te kształtują się podobnie, tj. dominują Katowice i Zabrze. Na udział 

emisji powierzchniowej w wielkości stężeń benzoalfapirenu (53,4 %) składa się przede wszystkim 

emisja z miast – Katowice, Jaworzno oraz Zabrze. 

W przypadku stężeń NO2 dominują źródła liniowe – 70,4%. Źródła powierzchniowe oraz 

punktowe, a także spoza terenu strefy, nie wpływają znacząco na występowanie wysokich stężeń 

tej substancji w powietrzu, na terenie obszarów przekroczeń w strefie. Porównując jednak udziały 

stężeń NO2 na terenie strefy aglomeracja górnośląska z bilansem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, widoczna jest znacząca różnica pomiędzy wartościami dla poszczególnych rodzajów 

źródeł zanieczyszczeń. W bilansie emisji zanieczyszczeń największy udział stanowi emisja ze źródeł 

punktowych (głównie pochodzące z największych emitorów np. z terenu Dąbrowy Górniczej). 

Należy mieć na uwadze, że emisja z tych instalacji sumarycznie dominuje w bilansie emisji pyłów 

zawieszonych PM10 i PM2,5, jak również NO2 na terenie strefy, ale ma znikomy wpływ na 

poziomy stężeń tych zanieczyszczeń w obszarach przekroczeń aglomeracji górnośląskiej. Wynika 

to z faktu, iż zanieczyszczenia z wysokich emitorów transportowane są na duże wysokości 

i rozprzestrzeniają się powyżej miejskiej zabudowy. Zanieczyszczenia ze źródeł powierzchniowych 

oraz komunikacyjnych kumulują się przy powierzchni ziemi oraz wzdłuż arterii komunikacyjnych 

w centrum miast, co w głównej mierze wpływa na stężenia zanieczyszczeń. 

Analizując procentowe udziały emisji w obszarach przekroczeń dla NO2 w aglomeracji 

górnośląskiej dominowała w roku bazowym emisja z terenu Katowic oraz Chorzowa. 

Biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie stężeń w odniesieniu do udziałów 

poszczególnych rodzajów źródeł w obszarze przekroczeń na terenie stref, należy stwierdzić, iż na 

terenie aglomeracji górnośląskiej stężenia wszystkich analizowanych substancji były największe 

spośród stref województwa śląskiego. 

Wyniki modelowania, przedstawione na mapach, wskazują na wysokie stężenia zarówno 

średnioroczne, jak i dobowe pyłu zawieszonego PM10, a także średnioroczne pyłu PM2,5 na 

terenie całej strefy aglomeracja górnośląska. Podobnie w przypadku benzoalfapirenu wszystkie 

powiaty w strefie osiągały najwyższe wartości stężeń w województwie. 

Analiza wyników modelowania stężeń NO2 wskazuje na utrzymywanie się podwyższonych 

wartości stężeń NO2 wzdłuż autostrady A4 oraz głównych ulic i arterii komunikacyjnych na terenie 

strefy – przede wszystkim na terenie miasta Katowice, Gliwice, Ruda Śląska, Sosnowiec oraz 

Mysłowice. 
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Rys. 4.1. Udziały poszczególnych rodzajów źródeł emisji w wielkości stężeń. Źródło: 

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

Wykorzystując zweryfikowane dane GIOŚ dotyczące stężeń dobowych pyłu PM10 z ostatnich 

dwunastu lat dla stacji przy ulicy Kossutha, pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska 

dokonali przybliżonych szacunków dotyczących wpływu emisji powierzchniowej na całkowite 

stężenie w momentach krytycznych (znaczny spadek temperatury powodujący wzrost potrzeb 

cieplnych). Dane dotyczące temperatury powietrza zewnętrznego zaczerpnięto z bazy programu 

RETScreen Expert opartej o dane pogodowe NASA. 

Średnie stężenie pyłu PM10 dla okresu grzewczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) trwającego od 26 września do 5 maja 

wyniosło 55 µg/m3, a dla pozostałych dni 30 µg/m3. Założono, że wielkość wyznaczona dla 

pozostałych dni jest częścią stałą stężenia pyłu, niezmienną przez cały rok, a więc nie zależącą od 

temperatury. Wyznaczając średnią roczną, która wyniosła 45 µg/m3 otrzymano średnioroczny 

udział niskiej emisji na poziomie 33% (wg POP-u w 2015 wyniósł on 41%). Różnica wynika 

z długości rozpatrywanego okresu i uwzględnieniu wyłącznie wpływu temperatury, jako 

najłatwiejszego do wyliczenia. Dodatkowym uproszczeniem było założenie, że składowa bazowa 

stężenia (pochodząca z emisji punktowej, czy liniowej) nie zależy od temperatury, co nie jest 

właściwe (zwiększona produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach oraz zwiększony 

udział transportu samochodowego zimą). Uznano jednak, że wynikłe przeszacowanie udziału 

emisji powierzchniowej jest kompensowane przez uwzględnienie jej części (odpowiedzialnej za 

produkcję c.w.u., a wynoszącej w budynkach ok. 20% zużycia ciepła) jako składowej stałej, co 

oznaczało wg zastosowanej metodyki o nieuwzględnieniu jej wpływu jako wpływu ze źródeł 

powierzchniowych. Wykorzystując uproszczoną zależność, wg której zużycie ciepła jest wprost 

proporcjonalne do różnicy temperatury między budynkiem, a otoczeniem zewnętrznym 

wyliczono, że w przypadku spadku temperatury do -20oC, udział źródeł niskiej emisji wzrasta 

z 33 do 65%. W analizie uwzględniono wyłącznie wpływ temperatury, pomijając wpływ wiatru, 

zachmurzenie, nasłonecznienie, czy zawilgocenie powietrza, dlatego otrzymane wyniki mają 

charakter poglądowy i powinny być stosowane wyłącznie do analizy jakościowej, a nie ilościowej. 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł emisji, określone zostały w POP-ie 

wielkości poszczególnych emisji dla strefy aglomeracja górnośląska w podziale na rodzaje źródeł 

znajdujących się na terenie aglomeracji wpływających na stan jakości powietrza w 2015 roku 

i miasta (tabela poniżej). 
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Tab. 4.1. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych miast. Źródło: „Program ochrony 

powietrza dla terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

 

Zdecydowana większość zanieczyszczeń pyłowych pochodziła z terenu Dąbrowy Górniczej – 

ok. 3 927,3 Mg/rok pyłu PM10 oraz ok. 2 646,5 Mg/rok pyłu PM2,5. Należy zaznaczyć, że 

dominujący udział w tej wielkości miała emisja ze źródeł punktowych, pochodząca z największych 

zakładów przemysłowych na Śląsku. Kolejne miejsca pod względem wielkości emisji w strefie 

zajęły Katowice. Odpowiednio były to dla pyłu PM10 ok. 2 129,1 Mg/rok, a dla pyłu PM2,5 ok. 

1 226,7 Mg/rok. Z terenu Zabrza emisja PM10 wynosiła ok. 1 298,5 Mg/rok, natomiast pyłu PM2,5 

– ok. 777,3 Mg/rok. Poza Dąbrową Górniczą, w udziale poszczególnych rodzajów źródeł w emisji 

pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 dominowała emisja ze źródeł powierzchniowych (wykresy). 

 

Rys. 4.2. Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji (PM10). Źródło: 

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 
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Rys. 4.3. Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji (PM2,5). Źródło: 

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

 

Rys. 4.4. Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji (BaP). Źródło: „Program 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

Całkowita wielkość emisji w ujęciu Katowic i jego otoczenia została przedstawiona na mapie. 

Z miast ościennych największa emisja przypada Sosnowcowi, Rudzie Śląskiej i Chorzowowi. 
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Rys. 4.5. Całkowita emisja pyłu PM10 dla Katowic 

i jego otoczenia, [Mg/rok]. Źródło: oprac. własne, na 

podst.: „Program ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

Emisję powierzchniową w ujęciu Katowic i jego otoczenia przedstawiono na poniższej mapie. 

W tym zestawieniu również do największych emitentów, oprócz Katowic zalicza się Chorzów, 

Sosnowiec i Ruda Śląska. 

 

Rys. 4.6. Emisja powierzchniowa pyłu PM10 dla 

Katowic i jego otoczenia, [Mg/rok]. Źródło: oprac. 

własne, na podst.: „Program ochrony powietrza dla 

terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 
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Wykorzystując wyniki niniejszego modelowania można w uproszczeniu (z powodu braku 

danych zakładając brak rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  poza obszar miasta) oszacować jaki 

udział ma niska emisja z uwzględnieniem tła regionalnego i ponadregionalnego (udziały jak dla 

aglomeracji) dla Katowic i miast ościennych w wielkości stężeń. Dla wszystkich miast udziały te 

wyniosły poniżej 50% (mapy poniżej). Ponownie należy podkreślić bezwzględną konieczność 

wzajemnej współpracy między miastami, by jakość powietrza w regionie uległa poprawie. 

 

Rys. 4.7. Całkowita emisja dla Katowic i jego otoczenia 

z uwzględnieniem tła, [Mg/rok]. Źródło: oprac. własne, na 

podst.: „Program ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

 

Rys. 4.8. Procentowe udziały niskiej emisji w stężeniach 

dla Katowic i jego otoczenia z uwzględnieniem tła . Źródło: 

oprac. własne, na podst.: „Program ochrony powietrza dla 

terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 
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Do podobnych wniosków można dojść analizując składowe emisji z transportu. Katowice są 

położone w centralnej części konurbacji, stąd znaczny jest wpływ otoczenia na obciążenie 

ruchowe systemu transportowego. Podział ruchu na wewnętrzny i zewnętrzny w obszarze miasta 

waha się wg „Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 

Katowice” następująco: 

— dla transportu zbiorowego ruch wewnętrzny 71%, 

— dla transportu indywidualnego ruch wewnętrzny 29%. 

Pozostały ruch, to ruch docelowy, źródłowy i tranzytowy. Oznacza to, że znaczna ilość 

zanieczyszczeń liniowych jest generowana przez pojazdy spoza miasta. 

Duży udział emisji powierzchniowej i jej wartość bezwzględna w porównaniu do innych miast 

wynika ze sporego zużycia energii na potrzeby ogrzewania przez sektor mieszkalnictwa – 7,5 TJ 

energii końcowej (przy całkowitym zużyciu 24,4 TJ, podział na rysunku poniżej). Katowice 

charakteryzują się największym zapotrzebowaniem na ciepło w województwie, dla którego z kolei 

całkowite potrzeby cieplne zostały określone w POP-ie na 98,2 TJ. 

 

Rys. 4.9. Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym 

zużyciu energii końcowej w roku 2012. Źródło: „Aktualizacja 

planu gospodarki niskoemisyjnej”, FEWE, 2017. 

Do ogrzewania w znacznym stopniu wykorzystuje się kotły i piece węglowe – węgiel stanowi 

19% w całkowitym bilansie energetycznym (przy 56% w województwie), podczas gdy ciepło 

sieciowe tylko o pół punktu procentowego więcej (rysunek poniżej). Biorąc pod uwagę, że również 

ciepło sieciowe i większość energii elektrycznej jest wytwarzana na skutek spalania paliw 

kopalnych, udział węgla w bilansie na terenie miasta sięga 60%. 
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Rys. 4.10. Udział energii i poszczególnych nośników energii w bilansie 

energetycznym. Źródło: „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej”, FEWE, 2017. 

W celu właściwego planowania zadań związanych z ograniczeniem zużycia węgla (emisji 

powierzchniowej) konieczne stało się posiadanie wiedzy na temat liczby kotłów na terenie miasta, 

na podstawie której mogłyby oprzeć się założenia programów ograniczenia niskiej emisji. 

Inwentaryzacja w formule spisu powszechnego po analizie słabych stron tej metody (wymagany 

zasięg inwentaryzacji, procent błędnych odpowiedzi, dezaktualizacja danych w trakcie trwania 

badania – ze względu na stale zmieniająca się strukturę źródeł na skutek ich wymiany, czy 

oddawania do użytkowania nowych obiektów) nie została przeprowadzona z uwagi na 

spodziewaną niesatysfakcjonującą dokładność uzyskanych w ten sposób wyników w kontekście 

koniecznych do poniesienia nakładów finansowych na przeprowadzenie badania. 

Zamiennie, bezkosztowo i w ramach zadań bieżących Wydziału Kształtowania Środowiska 

została przeprowadzona analiza opierająca się na dostępnych danych statystycznych. Do analizy 

wykorzystano informacje zawarte w: 

— „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.”, GUS 2014; 

— „Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS 

2013; 

— „Zamieszkane budynki w województwie śląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2011”, USwK 2013; 

— „Zeszyt Nr 18. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla 

spójności społeczno-ekonomicznej”, Uniwersytet Rzeszowski 2011; 

— „Województwo Śląskie 2015 – Podregiony, Powiaty, Gminy”, USwK 2015; 

— „Zużycie paliw i nośników energii w 2014 r.”, GUS 2015; 

— „Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii za rok 2013”, GUS 2014; 
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— „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji”, 2014; 

— „Bank danych lokalnych”, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; 

— Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla miasta Katowice”, 2014. 

Według szacunków sporządzonych na podstawie tych publikacji, na terenie miasta Katowice 

funkcjonuje ponad 28,5 tys. kotłów na paliwo stałe, które odpowiadają za złą jakość powietrza 

w mieście. 

5. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2016 ROKU 

Co roku oceny jakości powietrza w województwie podejmuje się Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w opracowaniu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim” 

w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Podstawę oceny stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy 

dopuszczalne z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów 

długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.2012, poz.1031). 

Rozporządzenie obejmuje poziomy dla kilkunastu substancji, poniżej zestawiono wartości dla 

substancji, które są mierzone automatycznie przez WIOŚ na stacji pomiarowej przy ulicy Kossutha 

w Katowicach. Wartości godzinowe ze stacji wykorzystuje się do podawania stanu indeksu jakości 

powietrza i bieżącego informowania społeczeństwa. Przyjęte poziomy dopuszczalne są tożsame ze 

standardami wyznaczonymi przez Unię Europejską. Poziomy informowania i alarmowe dla SO2, 

NO2, O3 również. Unia Europejska nie narzuca natomiast tych poziomów dla pyłów PM10 i PM2,5, 

w związku z tym każdy kraj może przyjąć je we własnym zakresie lub nie przyjmować ich wcale. 

W Polsce od 2012 r. obowiązują dwa poziomy – poziom informowani i alarmowy. Wcześniej 

ogłaszany był tylko poziom alarmowy, za to od wartości niższej, wynoszącej 200 µg/m3. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Tab. 5.1. Poziomy graniczne dla substancji monitorowanych na stacji przy ul. Kossutha. 

Indeks jakości powietrza SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] O3 [µg/m3] 

Okres pomiarowy 1h 

Bardzo dobry 50 40 20 12 30 

Dobry 100 100 60 36 70 

Umiarkowany 200 150 100 60 120 

Dostateczny 350 200 140 84 160 

Zły 500 400 200 120 240 

Bardzo zły powyżej 

Poziomy graniczne SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] O3 [µg/m3] 

Okres pomiarowy 1h 24h 1h 24h, *rok rok 8h, *1h 

Poziom dopuszczalny 350 125 200 50, 40* 25 120 

Poziom informowania       200   180* 

Poziom alarmowy 500   400 300   240* 

Liczba przekroczeń 24 3 18 35   
 

Lista zanieczyszczeń w „Piętnastej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim 

obejmującej 2016 rok” pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

objęła: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył 

zawieszony PM2,5, arsen, benzoalfapiren, ołów, kadm oraz nikiel. Do zanieczyszczeń, które 

uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz 

ozon. 

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenie normy 

jakości powietrza występuje wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po 

zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących, z jaką podana jest norma, przekracza wartość 

normowaną, np. poziom docelowy dla benzoalfapirenu wynosi 1 ng/m3, jeżeli stężenie 

średnioroczne benzoalfapirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. 

wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli 

stężenie średnioroczne benzoalfapirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m3 to 

otrzymany wynik zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy). 

Ocena dokonana została na podstawie pomiarów ze 134 wysokiej jakości stanowisk 

pomiarowych oraz statystycznej metody analizy przestrzennej. Ogółem w ocenie wykorzystano 

wyniki z 68 stanowisk automatycznych, 63 stanowisk manualnych oraz 3 pasywnych. Do 

określenia granic obszaru przekroczeń wykorzystano dokumentacje wykonane przez Atmoterm 

S.A.  „Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO2 , NO2 , B(a)P na potrzeby rocznej oceny 

jakości powietrza dla roku 2016” oraz „Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na 

potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2016”. 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: 

— klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych,  
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— klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 

dopuszczalne lub docelowe, 

— klasa C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom 

dopuszczalny 20 µg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II),  

— klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu 

celu długoterminowego,  

— klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu 

długoterminowego. 

Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji pokazano w tabeli poniżej. 

Tab. 5.2. Zestawienie klasyfikacji na rok 2016 dla stref województwa śląskiego. Źródło: „Piętnasta roczna 

ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2016 rok”, WIOŚ 2017. 

Nazwa strefy 
As 

(PM10) 
BaP 

(PM10) 
C6H6 CO 

Cd 
(PM10) 

NO2 
Ni 

(PM10) 
O3 

PM
10 

PM
2.5 

Pb 
(PM10) 

SO2 

Aglomeracja 
Górnośląska 

A C A A A C A 
A, 
D2 

C 
C, 
C1 

A A 

Aglomeracja 
Rybnicko-Jastrzębska 

A C A A A C A 
A, 
D2 

C 
C, 
C1 

A A 

miasto Bieslko-Biała A C A A A C A 
A, 
D2 

C 
C, 
C1 

A A 

miasto Częstochowa A C A A A C A 
A, 
D2 

C 
C, 
C1 

A A 

strefa śląska A C A A A C A 
C, 
D2 

C 
C, 
C1 

A A 
 

Wykaz obszarów przekroczeń dla aglomeracji górnośląskiej umieszczono w poniższej tabeli. 

Tab. 5.3. Lista stref zaliczonych do klas C, C1 i D2. Źródło: „Piętnasta roczna ocena jakości 

powietrza w województwie śląskim obejmująca 2016 rok”, WIOŚ 2017. 
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Analiza zawarta w „Ocenie jakości powietrza” wykazała, że w 2016 roku wystąpiło siedem 

epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych trwających łącznie 37 dni. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 

i benzoalfapirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, 

a w okresie letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń 

pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki 

meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie 

zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s). Wiatr z prędkością niższą 

niż 1,5 m/s (niekorzystne warunki, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) w aglomeracji 

górnośląskiej występował przez ponad 80% dni w roku. 

Wartości średnie stężeń pyłu PM10 w 2016 roku (pokazane na rysunku poniżej) wyniosły 

w aglomeracji górnośląskiej od 39 (Tychy) do 47 µg/m3 (Katowice Al. Górnośląska/Plebiscytowa), 

a na stacji Katowice Kossutha 38 µg/m3. W porównaniu do 2015 roku stężenie średnie roczne na 

Górnośląskiej (stacja tła miejskiego) wzrosło o 1%, natomiast na Kossutha nieznacznie zmalało.  

 

Rys. 5.1. Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu PM10. 

Źródło: „Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie 

śląskim obejmująca 2016 rok”, WIOŚ 2017. 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 

była wyższa niż dopuszczalna i wynosiła w aglomeracji górnośląskiej od 59 w Sosnowcu do 104 dni 

w Gliwicach. Na stacji na Kossutha było to 67, a na Górnośląskiej 97. W porównaniu do 2015 roku 

liczba przekroczeń zmalała na Kossutha i wzrosła na Górnośląskiej. Na rysunku pokazano 

36. wartość stężenia pyłu PM10. Dla całej aglomeracji przekracza ona wartość dopuszczalną, 

w Katowicach wyniosła 65,8 µg/m3. 



Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

 

21 
 

 

Rys. 5.2. Wartości 36 maksymalnego stężenia dobowego PM10. 

Źródło: „Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie 

śląskim obejmująca 2016 rok”, WIOŚ 2017. 

W 2016 roku przez 19 dni (35 przypadków przekroczeń) stężenia 24 godzinne pyłu 

zawieszonego PM10 były równe lub wyższe niż 200 µg/m3 (wartość progowa informowania 

społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10), ale ani 

jednego dnia w Katowicach. 

Dodatkowo na wykresie poniżej pokazano dobowy przebieg średniego stężenia pyłu PM10 dla 

całego roku. Dane dotyczące temperatury zaczerpnięto z programu RETScreen. W sezonie 

grzewczym średnie stężenie wyniosło 45 µg/m3 (powyżej normy rocznej), natomiast poza 

sezonem 27 µg/m3. Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła 2,89oC. 

 

Rys. 5.3. Dobowy przebieg stężenia pyłu PM10 w Katowicach. Źródło: Oprac. WKŚ na podst.: „Bank danych 

pomiarowych”, GIOŚ, 2017. 

W 2016 roku wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM2,5, wynosząca 25 µg/m3 

została przekroczona w aglomeracji górnośląskiej w trzech przypadkach – 27 µg/m3 na Kossutha, 

32 µg/m3 w Gliwicach, 34 µg/m3 na Górnośląskiej. Na rysunku pokazano rozkład stężeń dla 

aglomeracji. W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost o 4% dla stacji na Górnośląskiej.  



22 

 

 

Rys. 5.4. Średnie roczne stężenie pyłu PM2,5. Źródło: „Piętnasta 

roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 

2016 rok”, WIOŚ 2017. 

Warto zauważyć, że stężenie pyłu PM2,5 w sezonie zimowym ze względu na wpływ niskiej 

emisji jest dwukrotnie wyższe, niż w letnim. 

 

 

Rys. 5.5. Stężenie pyłu PM 2,5 dla Katowic. Źródło: „Piętnasta roczna 

ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2016 

rok”, WIOŚ 2017. 

W 2016 roku średnie roczne stężenie benzoalfapirenu przekroczyło wartość docelową 1 ng/m3 

dla całej aglomeracji (rysunek poniżej) i wyniosło zarówno w aglomeracji, jak i na Kossutha 

6 ng/m3, przy czym w okresie zimowym na Kossutha osiągnęło 11 ng/m3. 
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Rys. 5.6. Średnie roczne stężenie benzoalfapirenu. Źródło: „Piętnasta 

roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 

2016 rok”, WIOŚ 2017. 

Wartości średnie roczne dwutlenku azotu (rysunek poniżej) poza stacją komunikacyjną 

w Katowicach nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 40 µg/m3 na terenie aglomeracji i dla stacji 

na Górnośląskiej wyniosły 56 µg/m3 oraz 30 µg/m3 na Kossutha. W porównaniu do roku 2015 na 

Kossutha nie było zmiany tej wartości, a na Górnośląskiej uległa zmniejszeniu. 

 

Rys. 5.7. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu. Źródło: 

„Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim 

obejmująca 2016 rok”, WIOŚ 2017. 

Stężenia dwutlenku siarki w 2016 roku wg kryterium ochrony zdrowia wykazały brak 

przekroczeń dopuszczalnej częstości 24 razy przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężeń 1-

godzinnych 350 µg/m3 oraz nie została przekroczona dopuszczalna częstość przekraczania 

poziomu dopuszczalnego 125 µg/m3 wynosząca 3 dni w roku. 

Nie doszło do przekroczenia średniorocznych poziomów dopuszczalnych dla benzenu, ołowiu, 

arsenu, kadmu i niklu, ani 8-godzinnych dla tlenku węgla i ozonu, częstości przekraczania poziomu 

docelowego 8-godzinnego dla ozonu. 

 



Indywidualna analiza miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Katowic pod kątem jakości powietrza 

 

 

6. DZIAŁANIA MIASTA PRZY KRYTYCZNYM POZIOMIE ZANIECZYSZCZEŃ 

Działania miasta Katowice w temacie poprawy jakości powietrza dzielą się na działania krótko- 

i długofalowe. Działania doraźne są związane z „Planem działań krótkoterminowych” (PDK; 

jednym z zaledwie kilku w kraju), który w zależności od stanu jakości powietrza wprowadza 

odpowiednie poziomy PDK na terenie miasta oraz obliguje jednostki podległe do podejmowania 

przypisanych do poziomów działań informacyjnych i operacyjnych. Aktualny PDK powiązany jest 

z wytycznymi zawartymi w „Programie ochrony powietrza dla woj. śląskiego” z 2015 roku (obecnie 

trwa proces dostosowania do „Programu” z 2017 roku) oraz w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U z 2012r., poz. 1031). Rozgranicza ono w przypadku pyłu PM10: przekroczenie stężenia 

dopuszczalnego (50 µg/m3), powiadomienie o możliwości przekroczenia poziomu alarmowego 

(poziom informowania społeczeństwa, 200 µg/m3) oraz przekroczenie poziomu alarmowego 

(300 µg/m3). 

Celem działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie 

jakości powietrza. Lista działań zawiera powiadomienie poprzez takie kanały informacyjne jak: 

 strona miasta; 

 profil FB; 

 strona http://katowice.energiaisrodowisko.pl/; 

 wiadomości wywieszone w budynkach użyteczności publicznej; 

 sms w systemie KISS; 

 komunikaty na ekranach BOM-u; 

 komunikaty na ekranach logowania pracowników UM; 

 przygotowanie informacji dla lokalnych mediów. 

Z kolei celem działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji. Lista działań zawiera: 

 wystąpienie Prezydenta Miasta do Komendy Miejskiej Policji oraz Inspektoratu Transportu 

Drogowego o wzmożenie kontroli spalin w pojazdach poruszających się na terenie miasta 

Katowice oraz pojazdów opuszczających place budowy, składy budowlane, kopalnie 

i składy paliwa; 

 wystąpienie Prezydenta Miasta do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

o wzmożenie kontroli placów budowy w zakresie ograniczenia emisji pyłu z prowadzonych 

prac budowlanych oraz składowanych materiałów sypkich; 

 apel Prezydenta Miasta do mieszkańców, w którym Prezydent prosi o pomoc, poprzez 

świadome decyzje (np. niepalenie w kominkach), w doraźnym obniżeniu poziomu 

zanieczyszczeń. 

http://katowice.energiaisrodowisko.pl/

