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JAKOŚĆ POWIETRZA 

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. 0.1. 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. 0.2. 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. 0.3. Stężenie benzoalfapirenu w Katowicach. Źródło: Oprac. WKŚ na podst.: „Bank danych 

pomiarowych”, GIOŚ, 2017. 
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ŻRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ 

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

Z miast ościennych największa emisja przypada Sosnowcowi, Rudzie Śląskiej i Chorzowowi. 

 

Rys. 0.1. Całkowita emisja pyłu PM10 dla Katowic 

i jego otoczenia, [Mg/rok]. Źródło: oprac. WKŚ, 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. 0.2. Emisja powierzchniowa pyłu PM10 dla 

Katowic i jego otoczenia, [Mg/rok]. Źródło: oprac. 
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WKŚ, na podst.: „Program ochrony powietrza dla 

terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

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. 0.3. Całkowita emisja dla Katowic i jego otoczenia 

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

podst.: „Program ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 
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Rys. 0.4. Procentowe udziały niskiej emisji w stężeniach 

dla Katowic i jego otoczenia z uwzględnieniem tła . Źródło: 

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

terenu województwa śląskiego”, Atmoterm, 2017. 

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. 

Tab. 0.1. 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   
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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,  

— 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. 0.2. 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 A C A A A C A A, C C, A A 
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Górnośląska D2 C1 

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

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

 

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.  
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Rys. 0.1. 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. 

 

Rys. 0.2. 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. 
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Rys. 0.3. 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.  

 

Rys. 0.4. 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. 



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

 

11 
 

 

 

Rys. 0.5. 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. 

 

Rys. 0.6. 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. 
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Rys. 0.7. 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. 

 


