
Komunikat na temat przekraczania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego 

PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w maju 2014 roku 

W maju 2014 r. na podstawie monitoringowych pomiarów imisji pyłu zawieszonego 

PM10 w powietrzu, przeprowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego, 

stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej wynoszącej 50 µg/m
3
 dla stężeń średnich 

dobowych. Dozwolona liczba przypadków przekroczeń wynosi 35 razy                                    

w roku kalendarzowym. Ilości przekroczeń oraz inne statystyki z wykonanych pomiarów pyłu 

PM10 na poszczególnych stacjach zestawiono w tabeli poniżej. 

 

 

Strefa 

Lokalizacja  

stanowiska pomiarowego 

pyłu zawieszonego PM10 

Rodzaj pomiaru 

A – automatyczny 

M - manualny 

Ilość 

przekroczeń 

poziomu 

dopuszczalnego 

(50 µg/m
3
) 

Stężenie maksymalne 

(data wystąpienia) 

Stężenie minimalne 

(data wystąpienia) 

miasto Kielce 

Kielce, ul. Jagiellońska A 2 
76 (02.05.2014) 

.2013) 9 (30.05.2014) 

Kielce, ul. Jagiellońska M 1 
53 (02.05.2014) 

10 (30.05.2014) 

Kielce, ul. Kusocińskiego M - 
35 (25.05.2014) 

7 (30.05.2014) 

strefa 

świętokrzyska 

Starachowice, ul. Złota M - 
29 (02.05.2014) 

8 (17.05.2014) 

Busko Zdrój, ul. Rokosza M - 
30 (25.05.2014) 

6 (17.05.2014) 

Nowiny, ul. Parkowa A - 
42 (08.05.2014) 

10  (13.05.2014) 

Małogoszcz, ul. 11 Listopada A - 
35 (25.05.2014) 

10 (30.05.2014) 

Ożarów, Os. Wzgórze 52 M - 
37 (25.05.2014) 

12 (12.05.2014) 

Połaniec, ul. Ruszczańska A - 
40 (28.05.2014) 

9 (17.05.2014) 

Połaniec (Trzcianka) M - 
27 (25.05.2014) 

8 (04.05.2014) 



W maju przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły tylko w 

pojedynczych przypadkach w Kielcach na stacji tła miejskiego przy ul. Jagiellońskiej. Z 

pomiarów wykonywanych metodą referencyjną (manualną wagową), uzyskano tam 1 wynik 

przekraczający normę. Na pozostałych stacjach pomiarów manualnych oraz automatycznych 

w województwie przekroczenia nie wystąpiły. 

Przekroczenia odnotowane na automatycznym stanowisku pomiarowych w Kielcach, 

z uwagi na niereferencyjność metody mogą być zawyżone, dlatego traktować je należy 

orientacyjnie. 

Maksymalny poziom pyłu zmierzono w dniu 2 maja na automatycznym stanowisku 

pomiarowym w Kielcach, gdzie wynosił 76µg/m
3
 i nie przekroczył poziomu alarmowego 

(300µg/m
3
) oraz poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (200μg/m3). 

Przyczyną wystąpienia nielicznych przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 

w maju było prawdopodobnie oddziaływanie emisji związanej z ruchem samochodowym 

(wtórny unos pyłu). 

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości 

Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl . 

http://www.kielce.pios.gov.pl/

