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Spis skrótów i symboli używanych w opracowaniu 
 
OR – ocena roczna poziomów substancji wykonywana co roku zgodnie z artykułem 

89 ustawy – Prawo ochrony środowiska; 
OP – ocena pięcioletnia wykonana na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny 

jakości powietrza zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo ochrony środowiska; 
POP – program ochrony powietrza przygotowywany zgodnie z art. 91 ustawy - Prawo 

ochrony środowiska, mający na celu osiągnięcie odpowiednich dopuszczalnych 
i docelowych poziomów substancji w powietrzu w wyznaczonym terminie; 

RMŚ – rozporządzenie Ministra Środowiska; 
RMŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu – rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31); 

RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281); 

RMŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji – rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zakresu i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 
1377); 

ustawa – P.o.ś. lub Ustawa – ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy P.o.ś. – Założenia do projektu ustawy 
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw; 

Dyrektywa 2008/50/WE, Dyrektywa CAFE – Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L.152 z 11.06.2008, str.1). 

Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza -  „Wytyczne do rocznej oceny jakości 
powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 
2004/107/WE”, GIOŚ, IOŚ-PIB, Warszawa, luty 2011. 

 
Definicje: 
 
poziom dopuszczalny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie 
wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego 
oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty 
w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany. Pojęcie to 
odpowiada określeniu limit value, czyli jest „twardym” standardem jakości powietrza 
odnoszącym się do: SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO; 
 
poziom docelowy – oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko 
jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie. Pojęcie to 
odpowiada określeniu target value i odnosi się do: ozonu, arsenu, kadmu, niklu 
i benzo(a)pirenu w powietrzu; 
 
poziom celu długoterminowego – oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy 
osiągnąć w dłuższej perspektywie – z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe 
w drodze zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony 
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zdrowia ludzkiego i środowiska. Pojęcie to odpowiada określeniu long – term objective 
i odnosi się do ozonu; 
 
margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą 
poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Dyrektywie 
2008/50/WE; 
 
arsen, kadm, nikiel, ołów – w niniejszym materiale oznaczają całkowitą zawartość tych 
pierwiastków i ich związków w pyle zawieszonym PM10; 
 
benzo(a)piren, B(a)P – oznacza całkowitą zawartość tego związku w pyle zawieszonym 
PM10. 
 
Rodzaj obszaru: 
 
Oz – obszar zwykły, do którego odnoszą się wartości poziomów dopuszczalnych, docelowych 
i celu długoterminowego określone dla terenu kraju; 
Uz – obszar ochrony uzdrowiskowej. 
 
Kody stacji użyte w opracowaniu:  
SkKielJagielWios – Kielce, ul. Jagiellońska – stacja WIOŚ 
SkKielKusoc – Kielce, ul. Kusocińskiego – stacja WIOŚ 
SkOzarowOsWz – Ożarów, Osiedle Wzgórze 
SkOzarowMiec – Mieczysławów, gm. Tarłów 
SkBuskoWios2 - Busko Zdrój, ul. Rokosza – stacja WIOŚ 
SkPolanTrzc - Trzcianka, gm. Osiek 
SkNowinyCemen2 – Nowiny, ul. Parkowa 
SkMalogCemen2 – Małogoszcz, ul. 11 Listopada 
SkSwKrzyzZM – Św. Krzyż, gm. Nowa Słupia 
LdParzniWIOSAParznie – Parzniewice, woj. łódzkie 
SlZlotyJano_lesni – Złoty Potok, gm. Janów, woj. śląskie 
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Wprowadzenie  
 

Niniejsza ocena jest dziewiątą z kolei roczną klasyfikacją dla województwa 
świętokrzyskiego, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi sukcesywnie 
wprowadzanymi do prawa polskiego. 
 
 Zawiera ona nowe elementy w stosunku do ocen wykonywanych w ostatnich latach, 
wynikające z nowego podziału kraju na strefy oraz z trwającego obecnie procesu transpozycji 
do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 
 

Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2010 wykonana 
została zgodnie z „Wytycznymi do rocznej oceny jakości powietrza” opracowanymi przez 
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie GIOŚ. 
Klasyfikacji dokonano w nowym układzie stref oraz dodatkowo objęto oceną pył zawieszony 
PM2,5. 
 

W wyniku dostosowania prawa do wymogów UE podstawowymi aktami prawnymi 
obowiązującymi w Polsce w zakresie sporządzania rocznej oceny jakości powietrza są: 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31); 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281); 
 

Obowiązek sporządzania corocznej oceny poziomu substancji w powietrzu wynika 
z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska dokonuje co roku oceny poziomów substancji w powietrzu w danej 
strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, 
w których poziom odpowiednio: 

1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 
2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji; 
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 
4) przekracza poziom docelowy; 
5) nie przekracza poziomu docelowego; 
6) przekracza poziom celu długoterminowego; 
7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 
 
Celem rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach 

zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w tym aglomeracji, w zakresie 
umożliwiającym: 

 
1. Dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny 

substancji, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy, 
poziom celu długoterminowego), których wartości zostały określone w RMŚ w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w Dyrektywie 2008/50/WE, odnośnie 
pyłu PM2,5. 
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2. Klasyfikacja ta jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie (w tym opracowywania programów 
ochrony powietrza). 

 
3. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze 

strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości 
kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. 
Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza lub - w przypadku uznania posiadanych danych za 
niewystarczające – do przeprowadzenia dodatkowych badań we wskazanych rejonach. 

 
4. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 

zanieczyszczeń w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na 
podstawie posiadanych informacji). 
Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w rozumieniu wskazania 
źródeł lub grup źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym 
rejonie, często wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji oraz wykonania 
złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycznych. 
Analizy takie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza (Dz. U. Nr 38, poz. 221), stanowią element programu ochrony powietrza. 

 
5. Wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. 

Przygotowana ocena roczna dostarcza informacji na temat wystarczalności istniejących 
systemów oceny i ewentualnych potrzeb ich wzmocnienia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



1. Informacje ogólne o województwie 
 
1.1. Położenie, obszar, topografia  

 
Województwo świętokrzyskie zajmuje obszar 11 711 km2 (3,7% powierzchni Polski) 

leżący pomiędzy 51o21’ a 50o11’ szerokości geograficznej północnej i pomiędzy 21o52’, 
a 19o42’ długości geograficznej wschodniej. Obszar województwa usytuowany jest w lewej 
części dorzecza górnej i środkowej Wisły. Graniczy z sześcioma województwami: od północy 
z mazowieckim, od wschodu z lubelskim i podkarpackim, od południa z małopolskim, od 
zachodu ze śląskim i łódzkim. Na południowym wschodzie i wschodzie naturalną granicę 
stanowi rzeka Wisła, na zachodzie częściowo rzeka Pilica, pozostałe granice przecinają 
w sposób umowny regiony geograficzne. Województwo liczy 1 270 120 mieszkańców (dane 
GUS, stan na 31. 12. 2010 r.). 

Ukształtowanie powierzchni terenu województwa jest bardzo różnorodne. Centralną 
jego część zajmuje Wyżyna Kielecka z masywem Gór Świętokrzyskich. W Paśmie 
Łysogórskim Gór Świętokrzyskich znajdują się najwyższe wzniesienia: Łysica – 612 m 
n.p.m., Łysa Góra – 595 m n.p.m. W kierunku wschodnim przedłużeniem Gór 
Świętokrzyskich jest Wyżyna Sandomierska będąca regionem wyżynnym, stosunkowo 
płaskim i pokrytym grubą warstwą lessu. Północna część Wyżyny Kieleckiej stanowi pas 
wyżyn, do których należy między innymi Płaskowyż Suchedniowski (do 445 m n.p.m.), Garb 
Gielniowski (280-400 m n.p.m.) oraz Przedgórze Iłżeckie.  

Północno-zachodnią część województwa zajmuje Wyżyna Przedborska mająca formę 
przejściową pomiędzy krajobrazami nizin i wyżyn, gdzie wysokości w niewielu miejscach 
przekraczają 300 m n.p.m. Część tego regionu, Niecka Włoszczowska, strukturalnie zbliżona 
jest do obszaru Niecki Nidziańskiej, rozciągającej się na rozległym obszarze w południowej 
części województwa. 

Południową część województwa zajmuje Niecka Nidziańska, ukształtowana przez 
dorzecze Nidy, obejmująca między innymi takie mezoregiony jak: Płaskowyż Jędrzejowski 
(236-270 m n.p.m.), Garb Pińczowski (do 293 m n.p.m.), Niecka Solecka (170-250 m n.p.m.), 
Garb Wodzisławski (do 368 m n.p. m.) oraz Niecka Połaniecka składająca się z szeregu 
płaskich wzniesień (180-220 m n.p.m.). 

Południowo-wschodnia część województwa charakteryzuje się znacznym obniżeniem 
terenu. Jest to Nizina Nadwiślańska z szeroką Doliną Wisły, której część zachodnia leży 
w granicach województwa świętokrzyskiego. Wisła ma tu kręty bieg i obniża swoje koryto do 
138 m n.p.m. 

Sieć rzeczną województwa tworzą lewostronne dopływy Wisły, z których największe 
to: Nidzica, Nida, Czarna Staszowska i Kamienna. [źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl] 

Struktura użytkowania gruntów w województwie (dane GUS – stan na dzień  
1.01.2010 r.) jest następująca: 64,6% zajmują użytki rolne; 29,4% grunty leśne oraz 
zadrzewione i zakrzewione; 0,7% grunty pod wodami powierzchniowymi; 4,4% grunty 
zabudowane i zurbanizowane, oraz 0,9% pozostałe grunty, w tym nieużytki. Występuje przy 
tym duże zróżnicowanie przestrzenne użytków rolnych w województwie. Najwięcej terenów 
rolnych mają powiaty: kazimierski, sandomierski (ok. 80%), kolejno opatowski, buski, 
jędrzejowski i pińczowski (ok. 70%). Największy udział lasów w stosunku do powierzchni 
powiatu występuje w powiecie skarżyskim (powyżej 50%), koneckim i starachowickim 
(ponad 40 %) oraz włoszczowskim, kieleckim i ostrowieckim (30-40%). 

Na sieć osadniczą składa się 5 miast (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, 
Skarżysko-Kamienna i Starachowice), 26 miast i gmin oraz 71 gmin – co stanowi łącznie 102 
jednostki administracyjne. 
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Przez województwo świętokrzyskie przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Łączna 
długość dróg publicznych wynosi 16 823 km, a w tym: 756 km stanowią drogi krajowe, 1 074 
– drogi wojewódzkie, 5 690 – drogi powiatowe i 5 454 drogi gminne (dane GUS – stan na 
dzień 31.12.2009 r.). Długość dróg ekspresowych wynosi 29, 4 km. Najbardziej obciążone 
ruchem tranzytowym są dwie drogi krajowe: Nr 7 (Gdańsk-Warszawa-Radom-Kielce-
Kraków-Chyżne-granica ) i Nr 74 (Sulejów-Ruda Maleniecka-Kielce-Opatów-Kraśnik-
Hrubieszów-granica). 

Na 100 km2 w województwie przypada 6,2 km linii kolejowych, których łączna 
długość wynosi 722 km. Linii zelektryfikowanych jest 543 km (75%). 
 

 
1.2. Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych w województwie 
 

Do przedstawienia ogólnej charakterystyki warunków atmosferycznych 
w województwie świętokrzyskim w 2010 r. posłużyły dane meteorologiczne (temperatura 
powietrza i prędkość wiatru) zarejestrowane w ramach funkcjonowania trzech stacji 
monitoringu powietrza: w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, w Nowinach przy ul. Parkowej 
oraz w Małogoszczu przy  ul. 11 Listopada. 

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych z tych stacji za rok 2010 zestawiono 
w tabeli 1.1. 

 
Tabela 1.1 Średnie temperatury powietrza i prędkości wiatru w woj. świętokrzyskim w 2010 r., według danych 

zgromadzonych przez WIOŚ w Kielcach 
Średnie temperatury powietrza atmosferycznego (°C) 

MIESIĄC 
Stacja monitoringu 

powietrza 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia 
roczna 

Kielce, ul. 
Jagiellońska -6,9 -2,0 2,9 8,8 13,0 17,3 20,9 19,2 12,0 5,5 6,1 -4,9 7,6 

Nowiny, ul. 
Parkowa - -2,1 2,0 8,0 12,2 17,0 20,1 18,1 11,2 4,8 5,0 -6,0 8,2 

Małogoszcz, 
ul. 11 Listopada -6,6 -2,6 2,2 9,4 13,5 17,9 21,8 19,3 12,5 5,7 6,2 -5,2 7,8 

Średnie prędkości wiatrów (m/s) 
MIESIĄC 

Stacja monitoringu 
powietrza 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Średnia 
roczna 

Kielce, ul. 
Jagiellońska 1,38 1,18 1,50 1,31 1,12 1,06 0,91 0,93 0,97 1,06 1,55 1,47 1,20 

Nowiny, ul. 
Parkowa - 0,83 1,66 1,47 1,35 1,31 1,00 1,01 1,09 0,89 1,69 1,24 1,23 

Małogoszcz, 
ul. 11 Listopada 1,47 1,66 2,21 1,91 1,98 1,99 1,67 1,86 1,73 1,95 2,14 1,59 1,85 

 
Jak wynika z danych zgromadzonych przez WIOŚ w Kielcach, najwyższa średnia 

roczna temperatura powietrza w 2010 roku wystąpiła na stacji w Nowinach i wynosiła 8,2oC. 
Na dwóch pozostałych stacjach średnie roczne temperatury powietrza były zbliżone 
i wynosiły odpowiednio: 7,8oC na stacji w Małogoszczu i 7,6oC w Kielcach. 

Najniższą dobową temperaturę powietrza zanotowano w styczniu, na stacji 
w Małogoszczu (-16,9oC), zaś najwyższą (29oC) w lipcu na tej samej stacji. 

W 2010 roku nie zaobserwowano znacznych różnic w wartościach średnich 
miesięcznych temperatur powietrza atmosferycznego na poszczególnych stacjach. 
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Średnie miesięczne prędkości wiatrów na wszystkich stacjach nie były duże i 
kształtowały się na poziomie od 0,83 do 2,21m/s. Średnie roczne prędkości wiatrów nie 
przekraczały 2m/s. Taka sytuacja wiatrowa jest niestety sprzyjająca dla kumulacji 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

Obserwując warunki pogodowe w regionie świętokrzyskim w 2010 roku można 
zauważyć, że szczególnie w okresie zimowym  sprzyjały one występowaniu i kumulacji w 
przyziemnej części atmosfery zwiększonych stężeń zanieczyszczeń powietrza. Niskie 
temperatury w miesiącach zimowych skutkowały zwiększonym zużyciem paliw w celach 
grzewczych i wzrostem emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu zawieszonego PM10 
i dwutlenku siarki. Natomiast wysokie temperatury powietrza w miesiącach letnich (głównie 
w lipcu) sprzyjały powstawaniu ozonu.  

 
 
1.3. Podział na strefy, ludność  

 
W strukturze administracyjnej województwa funkcjonuje 13 powiatów ziemskich 

i 1 miasto na prawach powiatu – Kielce (powiat grodzki).  
Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Niniejsza ocena 
została wykonana, zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, przygotowanymi w związku z planowaną transpozycją do prawa 
polskiego Dyrektywy 2008/50/WE, w nowym układzie stref, w którym dla wszystkich 
uwzględnionych zanieczyszczeń strefę stanowią: 

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 
• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 
• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 
W województwie świętokrzyskim, na podstawie „Wytycznych do rocznej oceny 

jakości powietrza”, dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości: ozonu, benzenu, dwutlenku 
azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, zawartego 
w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu oraz dla pyłu PM2,5, wyłoniono  
2 strefy: miasto Kielce i strefę świętokrzyską. Ponieważ region ten nie ma miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 250 tysięcy, nie występują tu aglomeracje będące strefą.  

Wykaz stref w województwie świętokrzyskim zamieszczono w tabeli 1.2. 
 
Tabela 1.2. Wykaz stref w województwie świętokrzyskim 

Lp województwo 

Nazwa i kod strefy dla celów oceny jakości 
powietrza pod kątem zawartości SO2, NO2, NOx, 
CO, C6H6, O3, pyłu zawieszonego PM10, Pb, As, 

Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 oraz pyłu PM2,5 

Obszar strefy 

Powierzchnia 
w km2

(stan na 
31.12.2009 r.) 

Ludność 
(stan na 

31.12.2009 r.) 

1 miasto Kielce PL2601 Kielce – miasto na 
prawach powiatu 110 204 835 

2 
świętokrzyskie 

strefa świętokrzyska PL2602 

Powiaty: 
kielecki 
konecki 
opatowski 
ostrowiecki 
skarżyski 
starachowicki 
buski 
jędrzejowski 
kazimierski 
pińczowski 
sandomierski 
staszowski 
włoszczowski 

11 601 1 065 285 
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W obu strefach dokonano oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi. 
Natomiast ze względu na ochronę roślin klasyfikacja objęła teren całego województwa, 
z wyłączeniem obszaru miasta Kielce i innych miast, zgodnie z zapisami Dyrektywy 
2008/50/WE oraz RMŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. 

 
Według danych GUS województwo świętokrzyskie zamieszkuje 1 270 120 osób (stan 

na 31.12.2009r.), co stanowi ponad 3% ludności Polski. Gęstość zaludnienia wynosi 108 
osób/km2 i jest zróżnicowana terytorialnie. W Kielcach gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 
1862 osoby. Z powiatów największą gęstość zaludnienia – 199 osób/km2 posiada powiat 
skarżyski, następnie powiat ostrowiecki – 186, starachowicki – 178 i sandomierski – 
119 osób/km2. Najmniej zaludnionym jest powiat włoszczowski, gdzie zamieszkuje średnio 
51 osób/km2. 

W 5 miastach wydzielonych mieszka łącznie 401 679 osób, co stanowi 32% ludności 
województwa (w Kielcach – 204 835; Ostrowcu Świętokrzyskim – 72 455; Sandomierzu – 
24 621; Skarżysku-Kamiennej – 47 893 i Starachowicach – 51 875 osób). 

 
 

1.4. Emisje w strefach województwa świętokrzyskiego 
 

Województwo świętokrzyskie znajduje się na 7 miejscu pod względem wielkości  
emisji gazów i pyłów do powietrza, biorąc pod uwagę emisję w Polsce (wg danych GUS za 
2009r.). Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma przemysł energetyczny, 
w tym energetyka zawodowa oraz ciepłownictwo w gospodarce komunalnej i przemyśle. 
Innymi branżami odpowiedzialnymi za emisję, są: przemysł cementowo-wapienniczy i 
materiałów ogniotrwałych oraz maszynowy i metalurgiczny, a także materiałów 
budowlanych. 

Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń w woj. 
świętokrzyskim należą (wg danych GUS za 2009 r.): dwutlenek węgla (11 623 931 ton/rok), 
tlenek węgla (41 233 tony/rok), tlenki azotu (19 580 ton/rok), dwutlenek siarki (17 937 
ton/rok) i pyły (3 222 tony/rok). 
 
 
Przemysł, główne źródła emisji zanieczyszczeń 
 

Przemysł województwa ukształtowany jest w ścisłym powiązaniu z istniejącymi tu 
zasobami surowców mineralnych oraz z wielowiekowymi tradycjami związanymi 
z wytwarzaniem i obróbką metali. Dobre warunki przyrodnicze pozwoliły także na rozwój 
przemysłu rolno-spożywczego.  

Podstawowe znaczenie w przemyśle wydobywczym mają skały węglanowe, ale 
wydobycie pozostałych kopalin, choć mniejsze pod względem wielkości, jest również ważne 
dla gospodarki kraju i województwa. Eksploatowane są również: siarka, gipsy, piaskowce, 
piaskowce kwarcytowe, piaski i surowce ilaste. Oprócz wymienionych kopalin, wydobywane 
są także wody mineralne. Pozostałe surowce jak: fosforyty, ziemia krzemionkowa, baryt oraz 
surowce ilaste do produkcji farb mineralnych obecnie nie są eksploatowane. 

W rejonie Kielc oraz w kierunkach: południowym, zachodnim i południowo-
zachodnim od miasta zlokalizowany jest przemysł wydobywczy kopalin i przeróbki 
surowców skalnych, w tym wapieni dla przemysłu cementowego (Małogoszcz, Nowiny)  
i wapienniczego (Trzuskawica, Miedzianka, Bukowa). Przemysł cementowy występuje także 
we wschodniej części województwa (Ożarów). 
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Na terenie województwa zlokalizowane są liczne złoża eksploatowane dla celów 
produkcji cementu, z których surowiec wykorzystywany jest dla przemysłu wapienniczego 
oraz dla celów produkcji kruszywa drogowego i budowlanego oraz materiału budowlanego. 

W południowych rejonach województwa występują zakłady branży budowlanej, 
w tym zakłady produkujące wyroby gipsowe (Lafarge Gips Sp. z o. o., Rigips Polska-
Stawiany Sp. zo.o.). We wschodniej i południowo-wschodniej części województwa, w rejonie 
występowania złóż siarki funkcjonują KiZChS „Siarkopol” w Grzybowie z Kopalnią Siarki 
„Osiek”. 

Północna część województwa związana jest głównie z przemysłem metalurgicznym 
i maszynowym. Przemysł ten występuje od Końskich poprzez Stąporków, Skarżysko-
Kamienną, Suchedniów, Starachowice do Ostrowca Świętokrzyskiego. W Kielcach znajdują 
się m.in. takie zakłady jak: PGE Elektrociepłownia Kielce, NSK Bearings Polska S.A., 
Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A., SHL Production Sp. z o.o. 

W regionie świętokrzyskim znajduje się jedna z największych w kraju 
konwencjonalna elektrownia blokowa w Połańcu, oparta głównie na węglu kamiennym, która 
ma znaczący udział w zabezpieczeniu potrzeb energetycznych kraju. 

Przemysł rolno-spożywczy stanowią głównie zgrupowane w południowej  
i południowo-wschodniej części województwa zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

W oparciu o występujące w regionie cenne wody mineralne o właściwościach 
leczniczych rozwinął się kompleks uzdrowiskowo-sanatoryjny Busko Zdrój — Solec Zdrój. 

 
W województwie znajduje się kilkanaście punktowych źródeł zanieczyszczeń 

o szczególnie znaczącej emisji dla bilansu wojewódzkiego. Największe zakłady emitujące 
rocznie powyżej 500 ton pyłów i gazów (nie licząc CO2) zestawiono w tabeli 1.3. 

 
 

Tabela 1.3. Wykaz największych źródeł emisji w strefach województwa świętokrzyskiego 
Strefa Nazwa Zakładu 

miasto Kielce PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. w Kielcach 
Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” Spółka Akcyjna w Sitkówce 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Cementownia w Nowinach 
Lafarge Cement S.A. - Cementownia w Małogoszczu 
LHOIST Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej 
Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 
„Grupa Ożarów” S.A. w Ożarowie 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Energetyka Cieplna miasta Skarżysko – Kamienna Sp. z o.o. 
Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej 
Zakład Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Starachowicach 
GDF SUEZ Energia Polska S.A. Elektrownia Połaniec 

strefa 
świętokrzyska 

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie 
 
 
Równocześnie województwo świętokrzyskie zaliczane jest do czystych ekologicznie 

obszarów Polski. Ponad 66% jego powierzchni zostało poddanych prawnej ochronie 
przyrody, co stawia je pod tym względem na jednym z czołowych miejsc w kraju. Wysoka 
ranga środowiska przyrodniczego regionu w międzynarodowym i krajowym systemie 
przyrodniczym związana jest także z występowaniem kilkunastu obszarów, które obejmuje 
europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Na terenie województwa rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 (Dz. U., Nr 229, poz. 2313), ustanowione zostały dwa obszary: 
- Małopolski Przełom Wisły, obejmujący dolinę rzeki w granicach gmin: Ożarów i Tarłów; 
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- Dolina Nidy, obejmujący w znacznej części Nadnidziański Park Krajobrazowy (obszary na 
terenie gmin: Busko Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Imielno, Opatowiec, Kije, Michałów, 
Pińczów i Złota). 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1275), obszar Doliny Nidy powiększono o teren gmin: Chęciny i Sobków. 

Ponadto w roku 2010 Komisja Europejska zatwierdziła 32 nowe specjalne obszary 
ochrony siedlisk (SOO), co łącznie z istniejącymi już wcześniej sześcioma obszarami stanowi 
38 SOO. 

 
 
Podstawowe problemy w zakresie zanieczyszczenia powietrza 
 

W województwie, w ostatnich latach, zrealizowano wiele zadań przeciwdziałających 
nadmiernemu zanieczyszczeniu oraz skutkujących poprawą jakości powietrza. Realizując 
priorytety polityki ekologicznej Wojewody, oparte na założeniach Polityki Ekologicznej 
Państwa oraz wykorzystując postęp w technologii produkcji i technice urządzeń redukujących 
zanieczyszczenia wykonano szereg proekologicznych przedsięwzięć. Do najważniejszych  
z nich zaliczyć należy: udoskonalenia procesów spalania prowadzące do zmniejszenia zużycia 
paliw, kompleksowe modernizacje zakładów przemysłowych i obiektów energetyki cieplnej 
wprowadzające efektywne i ekologiczne technologie, instalowanie wysokosprawnych 
urządzeń redukujących zanieczyszczenia w zakładach istniejących i projektowanych, budowę 
kolejnych odcinków miejskiej sieci cieplnej i systematyczne podłączanie do niej obiektów,  
a tym samym likwidację przestarzałych kotłowni lokalnych, wprowadzanie na stacjach paliw 
hermetyzacji procesu obrotu paliwami lub urządzeń redukujących zanieczyszczenia, 
hermetyzacji urządzeń oraz systemów wytwarzania i spedycji produktów, wymianę 
ciepłociągów rozprowadzających energię na nowoczesne, o skuteczniejszej izolacji cieplnej,  
a także coraz powszechniejsze stosowanie katalizatorów w środkach transportu oraz benzyn 
bezołowiowych. 

W największym zakładzie energetyki zawodowej, stanowiącym zarazem największe 
źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, jakim jest GDF SUEZ Energia Polska S.A. 
Elektrownia Połaniec, na eksploatowanych blokach energetycznych stosowane jest 
odsiarczanie spalin. Realizowany jest tam również system ciągłych pomiarów emisji 
zanieczyszczeń na poszczególnych emitorach.  

W 2008 roku ZPW „Trzuskawica” S.A. oddała do użytku nowoczesną instalację do 
wypału wapna (piec MAERZ), zastępującą część produkcji wykonywanej w starej technologii 
w piecach szybowych, na których nie jest zainstalowany system odpylania. 

Realizowane zadania służą ograniczeniu emisji zanieczyszczeń z największych 
emitorów punktowych. Problemem, który pozostaje nadal aktualnym jest nieodzowna 
potrzeba dostosowania jakości powietrza wszystkich stref do standardów imisyjnych, 
wprowadzanych nowymi przepisami dostosowującymi wymagania do poziomów UE. 
Badania monitoringowe jakości powietrza i określana na ich podstawie klasyfikacja stref 
wskazują na brak postępu w zakresie poprawy jakości powietrza pod kątem pyłów drobnych 
oraz WWA w nich zawartych. Główną przyczyną takiego stanu jest niewątpliwie wpływ tzw. 
emisji niskiej pochodzącej z palenisk domowych w wyniku spalania węgla i śmieci. 

Ustawodawca przewidział okresy dostosowawcze do poziomów kryterialnych, które 
określone zostały w przepisach jako terminy osiągnięcia: poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych oraz poziomu celu długoterminowego w przypadku ozonu. 

Dla części zanieczyszczeń (SO2, NO2, PM10, CO, Pb, benzen), obowiązywały 
marginesy tolerancji, o które powiększony był poziom dopuszczalny, które stanowiły 
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stopniowo zmniejszający się procent normy. W przypadku benzenu i dwutlenku azotu datą 
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego był 1 stycznia 2010 r., w przypadku pozostałych 
wymienionych zanieczyszczeń był to rok 2005 lub 2003. Oznacza to, że obecnie serie 
pomiarowe tych zanieczyszczeń odnoszone są do twardego standardu jakości powietrza, 
jakim jest poziom dopuszczalny. Zanieczyszczeniem, dla którego w kolejnych ocenach 
rocznych uwzględniana będzie wartość marginesu tolerancji jest pył PM2,5. Rygorystyczny 
jest również poziom docelowy określony dla B(a)P wynoszący 1ng/m3, którego termin 
osiągnięcia wyznaczono na rok 2013. W rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu, określona została też wartość poziomu docelowego oraz poziom celu 
długoterminowego dla ozonu stanowiące odpowiednio 75 i 25 % obowiązującego dotychczas 
poziomu dopuszczalnego. 

 
Innym celem wytyczonym w prawie UE i Polski w zakresie zarządzania jakością 

powietrza jest utrzymanie jakości powietrza na niezmienionym poziomie lub dalsza jego 
poprawa tam, gdzie poziomy kryterialne norm zanieczyszczenia nie są przekraczane, a to 
stanowi o potrzebie kontynuacji działań na rzecz ochrony powietrza. 

 
Do najważniejszych zatem wymaganych nadal zadań, warunkujących realizację 

założonych celów w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, należy:  
- dalsze ograniczenie emisji z punktowych źródeł energetycznych i przemysłowych, co 

możliwe jest w wyniku modernizacji instalacji bądź nawet zmiany technologii 
prowadzących w konsekwencji do redukcji emisji w pożądanym stopniu, 

- ograniczenie emisji niskiej z sektora bytowo-komunalnego, przede wszystkim poprzez 
dalszą racjonalizację gospodarki cieplnej i zwiększenie stopnia centralnego 
uciepłownienia miast, a także stosowanie w lokalnych kotłowniach paliw przyjaznych 
środowisku, 

- ograniczenie skutków motoryzacji, co wymaga zmian w organizacji ruchu 
komunikacyjnego uwarunkowanych częstokroć potrzebą realizacji inwestycji związanych 
z budową ulic obwodowych, dróg szybkiego ruchu, czy też obwodnic, 

- przestrzeganie zasad proekologicznej polityki lokalizacyjnej inwestycji. 
 
 Realizacja powyższych przedsięwzięć powinna przynieść dalsze pożądane efekty. 
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2. Opis  systemu oceny 
 
2.1. Zasady klasyfikacji stref 
 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 89) dokonano oceny poziomu 
substancji w powietrzu w poszczególnych strefach, a następnie sporządzono klasyfikację stref 
dla dwóch grup kryteriów:  

1) ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi, 
2) ustanowionych w celu ochrony roślin.  
 
Klasyfikacji stref dokonano dla każdego zanieczyszczenia, na podstawie najwyższych 

stężeń na obszarze strefy. Podobnie jak w ocenie zeszłorocznej końcowym wynikiem 
klasyfikacji było określenie klas dla każdej strefy i dla każdego kryterium ze względu na 
ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin dla poszczególnych zanieczyszczeń. 

 
Ocena dotyczy pełnego roku 2010 i opiera się na kryteriach określonych  

w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, a także na 
zapisach Dyrektywy 2008/50/WE dotyczących pyłu PM2,5. 

 
Obowiązujące na podstawie wyżej powołanych przepisów wartości kryterialne będące 

podstawą klasyfikacji stref zestawiono w tabelach: 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4.  
 

Tabela 2.1. Wartości poziomów dopuszczalnych do klasyfikacji stref obowiązujące w 2010 r. dla terenu kraju ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin 

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu   
[µg/m3] 

Wartość 
marginesu  
tolerancji 

w roku 2010 
[µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość przekraczania 

poziomu dopuszczalnego 
w roku kalendarzowym 

 
Benzen rok kalendarzowy 5 0 - 

Dwutlenek azotu jedna godzina 200 0 18 razy 
 rok kalendarzowy 40 0 - 

Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 0 - 
Dwutlenek siarki jedna godzina 350 0 24 razy 

 24 godziny 125 0 3 razy 
Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 

i pora zimowa 
od 1.X do 31.III 

20 0 - 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 0 - 
24 godziny 50 0 35 razy Pył zawieszony 

PM10 rok kalendarzowy 40 0 - 
Tlenek węgla 8 godzin 10000 0 - 

           poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia 
           poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 
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Tabela 2.2 Wartość poziomu dopuszczalnego i poziomu. dop. powiększonego o margines tolerancji dla pyłu 
PM2,5 obowiązujące w 2010 roku dla terenu kraju, ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu 

[µg/m3] 

Poziom dop. 
substancji w powietrzu 

powiększony. 
o margines tolerancji 

[µg/m3] 

Termin 
osiągnięcia 

wartości 
dopuszczalnej 

Pył PM2,5 Rok kalendarzowy 25 29 01. 01. 2015 
 
W porównaniu z wartościami poziomów dopuszczalnych dla danego zanieczyszczenia 

określonymi dla terenu kraju, w uzdrowiskach obowiązują: 
- niższe lub takie same poziomy dopuszczalne, 
- bez dopuszczalnych częstości przekroczeń poziomów dopuszczalnych (za wyjątkiem 

dobowych wartości pyłu PM10), 
- bez marginesów tolerancji.  

 
Tabela 2.3. Wartości poziomów dopuszczalnych do klasyfikacji stref obowiązujące w uzdrowiskach i na 

obszarach ochrony uzdrowiskowej ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów 
Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu 

[µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość przekraczania 

poziomu 
dopuszczalnego 

w roku kalendarzowym 
Benzen rok kalendarzowy 4 - 

jedna godzina 200 - Dwutlenek azotu 
rok kalendarzowy 35 - 

jedna godzina 350 - Dwutlenek siarki 
24 godziny 125 - 

Tlenek węgla 8 godzin 5000 - 
Ołów rok kalendarzowy 0,5 - 

24 godziny 50 35 Pył zawieszony PM10 
rok kalendarzowy 40 - 

 
Poziom substancji „nie przekraczający poziomu dopuszczalnego” oznacza, że jeśli 

pewna liczba przekroczeń tej wartości jest dozwolona, przypadki przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego nie wystąpiły lub ich liczba nie przekraczała ilości dozwolonej w ciągu roku. 
 
Tabela 2.4. Wartości poziomów docelowych do klasyfikacji stref obowiązujące dla terenu kraju ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin 

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom docelowy 
substancji w 

powietrzu 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
poziomu 

docelowego w roku 
kalendarzowym 

Termin osiągnięcia 
docelowego 

poziomu substancji 
w powietrzu 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 - 2013 
Benzo(α)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 - 2013 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 - 2013 
Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3 - 2013 

8 godzin 120 µg/m3 25 dni 2010 Ozon  
AOT 40  

okres wegetacyjny 
(1.V – 31. VII) 

18000 µg/m3.h - 2010 

           poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia 
           poziom docelowy ze względu na ochronę roślin 
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Tabela 2.5. Wartości poziomów celów długoterminowych dla ozonu do klasyfikacji stref obowiązujące dla 
terenu kraju ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin 

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom celu 
długoterminowego 

substancji w powietrzu 

Termin osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego substancji 

w powietrzu 
8 godzin 120 µg/m3 2020 Ozon  
AOT 40  

okres wegetacyjny 
(1.V – 31. VII) 

6000 µg/m3.h 2020 

           poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia 
           poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin 

 
 
Poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych to tzw. miękkie standardy 

jakości powietrza, które powinny zostać osiągnięte w określonych terminach tam, gdzie jest 
to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Oznacza to, że działania podejmowane przez 
sejmik oraz marszałka województwa w wyniku oceny rocznej mogą być rozłożone w czasie, 
a skutki tych działań powinny dawać pozytywne rezultaty wymiernie do poniesionych 
kosztów. 

 
W dziewiątej rocznej ocenie poziomu substancji w powietrzu, sporządzonej za 

rok 2010, do określenia klas poszczególnych stref zastosowano identyczne jak w ocenach 
poprzednich symbole, które przedstawiono w tabeli 2.6. 
 
Tabela 2.6. Stosowane symbole klas stref w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń 

POZIOM NIE PRZEKROCZONY 
PRZEKROCZONY PD 

I NIE PRZEKROCZONY 
PD+MT 

PRZEKROCZONY 

DOPUSZCZALNY, gdy nie 
jest określony MT A nie dotyczy C 

DOPUSZCZALNY, gdy jest 
określony MT A B C 

DOCELOWY A nie dotyczy C 

CEL DŁUGOTERMINOWY D1 nie dotyczy D2 

PD – poziom dopuszczalny; MT – margines tolerancji 
 
 
Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających 

ocenie, do jednej z poniższych klas: 
• klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 
długoterminowych; 

• klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  
o margines tolerancji; 

• klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji 
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 
długoterminowych. 
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Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących 
na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami co do działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria) lub na rzecz 
utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Działania wynikające 
z klasyfikacji, pomimo że przypisywane są do strefy (wynikają z klasy strefy), dotyczą jednak 
obszarów i zanieczyszczeń. Zakres działań wynikających z oceny obejmuje: utrzymanie 
jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie - klasa A (D1); określenie obszarów 
przekroczeń wartości poziomów dopuszczalnych stężeń, dążenie do osiągnięcia stężeń 
poniżej tych poziomów - klasa B; określenie potencjalnych obszarów przekroczeń wartości 
poziomów stężeń i opracowanie programu ochrony powietrza POP - klasa C lub 
uwzględnienie w wojewódzkim programie ochrony środowiska – klasa D2. 

 
Podstawą zaliczenia strefy do określonej klasy są wyniki oceny uzyskane 

z wykorzystaniem odpowiednich metod, zależnych od poziomów stężeń substancji 
występujących na danym obszarze (np. pomiarów wysokiej jakości w rejonach, gdzie stężenia 
przekraczają górny próg oszacowania, stanowiący określony procent stężenia 
dopuszczalnego).  

Metody oceny oraz stawiane im wymagania określa cytowane powyżej 
rozporządzenie MŚ w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. 

 
 

2.2. Metody oceny jakości powietrza wykorzystane w klasyfikacji stref 
 

Do oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref za rok 2010 wykorzystano dostępne 
metody oparte o: 
- pomiary wysokiej jakości na stałych stacjach monitoringu prowadzone z zastosowaniem 

mierników automatycznych, 
- pomiary manualne na stałych stacjach monitoringu prowadzone codziennie, 
- pomiary manualne na stałych stacjach monitoringu prowadzone w trybie cyklicznym 

traktowane jako „mniej intensywne” metody oceny, 
- obiektywne metody szacowania: analogia do stężeń zmierzonych na wskazanych stacjach 

pomiarowych stanowiących poziom odniesienia z uwagi na podobne uwarunkowania; 
analogia do stężeń zmierzonych na danym obszarze w innym okresie. 

 
Inne metody niż pomiary stosowano w przypadkach, gdy nie były wykonywane 

pomiary w strefie, lecz dysponowano dostatecznym rozpoznaniem źródeł emisji, 
zagospodarowania przestrzennego i innych uwarunkowań decydujących o zanieczyszczeniu 
powietrza w powiązaniu z możliwością analizy wyników pomiarów z innych stref. 

Zestawienie innych metod (poza pomiarami) wykorzystanych w ocenie, wraz 
z opisem ich zastosowania zamieszczono w części pn. Udokumentowanie wyników oceny. 

 
 
Do oceny wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji pomiarowych funkcjonujących  

w systemie monitoringu powietrza zestawionych w tabeli 2.7. 
 



 

 
 
Tabela 2.7. Wykaz stałych stacji pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie za 2010 rok 

Kod stacji Nazwa stacji Stanowisko Czas uśredniania Kompletność Pokrycie roku 

Strefa: miasto Kielce; Kod strefy: PL2601 
NO2 1-godzinny 85 85 
SO2 1-godzinny 99 99 
CO 1-godzinny 94 94 
O3 1-godzinny 99 99 
PM10 24-godzinny 87 87 
PM2,5 24-godzinny 92 92 
C6H6 24-godzinny 100 14 
As (PM10) 24-godzinny 100 31 
Cd (PM10) 24-godzinny 100 31 
Ni (PM10) 24-godzinny 100 31 
Pb (PM10) 24-godzinny 100 31 

SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska 

BaP (PM10) 24-godzinny 75 38 
PM10 24-godzinny 94 94 SkKielKusoc Kielce, ul. Kusocińskiego 
BaP (PM10) 24-godzinny 100 53 

Strefa: strefa świętokrzyska; Kod strefy: PL2602 
PM10 24-godzinny 96 96 
BaP (PM10) 24-godzinny 100 55 

SkBuskoWios2 Busko Zdrój, ul. Rokosza 

PM2,5 24-godzinny 93 93 
NO2 1-godzinny 70 70 SkMalogCemen2 Małogoszcz,  

ul. 11 Listopada SO2 1-godzinny 67 67 
SkOzarowOsWz Ożarów, os. Wzgórze PM10 24-godzinny 82 82 
SkOzarowMiec Mieczysławów PM10 24-godzinny 82 82 
SkPolanTrzc Trzcianka PM10 24-godzinny 96 96 
SkSwKrzyzZM Stacja Monitoringu 

Akademii Świętokrzyskiej 
SO2 1-godzinny 65 65 
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3. Wyniki klasyfikacji stref 
 

 
3.1. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi 
 
3.1.1. Benzen 
 

Obie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie 
przekraczanie wartości kryterialnej stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania 
wyników pomiarów. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów z 1 stanowiska pomiarowego 
zlokalizowanego w strefie miasta Kielce (kod stacji: SkKielJagielWios, wg tabeli 2.7).  
Średnie roczne stężenie wynosiło 2,5µg/m3 i stanowiło 50% poziomu dopuszczalnego 
benzenu. 

Do oceny strefy świętokrzyskiej zastosowano inne metody takie jak analogia do 
wyników pomiarów uzyskanych w strefie miasta Kielce. 

Obowiązujący na obszarach ochrony uzdrowiskowej poziom dopuszczalny wynoszący 
4µg/m3 również był dotrzymany w 2010 roku. 

Klasyfikację stref, z uwzględnieniem stężeń benzenu według kryterium ochrony 
zdrowia, przedstawia tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1. Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla benzenu pod kątem 

ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk) 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej* 
w strefie (z uwzgl. 

norm dla Uz) 

Symbol 
klasy 

wynikowej 
dla 

substancji 
w strefie 
wg norm 

PL 
1 2 3 4 5 6 
1 miasto Kielce PL2601 A - A 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A A A 

* obszary ochrony uzdrowiskowej występują na terenie powiatu buskiego  
 
 
3.1.2. Dwutlenek azotu 
 

Dla obu stref ustalono klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości poziomu 
dopuszczalnego obowiązujących zarówno dla stężeń 1 godz. jak i dla średnich rocznych. Na 
podstawie pomiarów możliwość oceny stężeń 1 godz. i rocznych występowała w odniesieniu 
do 2 stanowisk wykonujących badania ciągłe i prowadzących automatyczny rejestr danych 
(dotyczy obu stref). 

Poziom dopuszczalny dwutlenku azotu zachowany jest zarówno na obszarze zwykłym 
jak i na obszarze ochrony uzdrowiskowej, stanowiącym część strefy świętokrzyskiej. 

Stężenia średnioroczne NO2 zarejestrowane na podstawie pomiarów nie przekraczały 
dopuszczalnego poziomu 40μg/m3 i wynosiły: w Kielcach – 28,2μg/m3, w strefie 
świętokrzyskiej obejmującej obszar ochrony uzdrowiskowej – 13,6μg/m3 na stacji 
w Małogoszczu. 
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Najwyższe maksimum godzinowe z pomiarów ciągłych – 190,5μg/m3 wystąpiło 
w Kielcach i stanowiło 95% poziomu dopuszczalnego (200μg/m3). 

Klasyfikację stref, z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania 
stężeń NO2, według kryterium ochrony zdrowia, przedstawia tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2. Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla NO2 pod kątem ochrony 

zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk) 
Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego obszarów 
ochrony uzdrowiskowej 

dla poszczególnych 
czasów uśredniania 

stężeń NO2

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej* w strefie 
dla poszczególnych 
czasów uśredniania 
stężeń NO2 (z uwzgl. 

norm dla Uz)  

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

1 godz. rok Wynikowa 1 godz. rok Wynikowa 

Symbol 
klasy 

wynikowej 
dla NO2 w 
strefie wg 
norm PL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 miasto Kielce PL2601 A A A - - - A 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A A A A A A A 

* obszary ochrony uzdrowiskowej występują na terenie powiatu buskiego  
 
 
3.1.3. Dwutlenek siarki 
 

Dla obu stref ustalono klasę A z uwagi na nie występowanie, ponad dozwoloną ilość, 
przekroczeń wartości kryterialnych określonych dla stężeń 1 godz. jak również nie 
przekraczanie norm obowiązujących dla stężeń 24 godz. Na podstawie pomiarów możliwość 
oceny zarówno stężeń 24 godz. jak i 1 godz. występowała w odniesieniu do 2 stanowisk 
wykonujących badania ciągłe i prowadzących automatyczny rejestr danych (dotyczy obu 
stref). 

Dopuszczalny poziom dwutlenku siarki zachowany jest zarówno w odniesieniu do 
norm obowiązujących na terenie kraju jak i norm zaostrzonych, odnoszących się do obszarów 
ochrony uzdrowiskowej.  

Klasyfikację stref, z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania 
stężeń SO2, według kryterium ochrony zdrowia, przedstawia tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3. Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla SO2 pod kątem ochrony 

zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk) 
Symbol klasy dla obszaru 
strefy nie obejmującego 

obszarów ochrony 
uzdrowiskowej dla 

poszczególnych czasów 
uśredniania stężeń SO2

Symbol klasy dla obszarów 
ochrony uzdrowiskowej* 

w strefie dla poszczególnych 
czasów uśredniania stężeń 
SO2 (z uwzgl. norm dla Uz) 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

1 godz. 24 godz. Wynikowa 1 godz. 24 godz. Wynikowa 

Symbol 
klasy 

wynikowej 
dla SO2 
w strefie 
wg norm 

PL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 miasto Kielce PL2601 A A A - - - A 

2 strefa 
świętokrzyska PL2602 A A A A A A A 

* obszary ochrony uzdrowiskowej występują na terenie powiatu buskiego  
 

Najwyższe stężenie 1 godz. wystąpiło w Kielcach – 127,6μg/m3, co odpowiada 36,5% 
dopuszczalnego poziomu wynoszącego 350μg/m3 (margines tolerancji dla tej wartości normy 
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począwszy od 2005 roku wynosi 0). Podobne maksimum odnotowano na stanowisku 
pomiarowym zlokalizowanym w Małogoszczu, wśród stężeń 1 godz., wynosiło ono 
125,4μg/m3 (35,8% poziomu dopuszczalnego).   

Maksymalne stężenie 24 godz., odnotowano w strefie świętokrzyskiej, na stanowisku 
w Małogoszczu - 90,2μg/m3, co stanowi 72% obowiązującego poziomu dopuszczalnego 
(125μg/m3), dla którego w 2010 roku nie został określony margines tolerancji.  
 
 
3.1.4. Ołów 
 

Obie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie 
przekraczanie wartości kryterialnej stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania 
wyników pomiarów. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów ze stanowiska pomiarowego 
zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej (tabela 2.7.).  

Do oceny strefy świętokrzyskiej zastosowano inne metody takie jak analogia do 
wyników pomiarów uzyskanych w strefie m. Kielce. 

Średnie roczne stężenie ołowiu wynosiło 0,03μg/m3, co odpowiada 6% dopuszczalnej 
normy określonej na poziomie 0,5µg/m3. Klasyfikację stref, z uwzględnieniem stężeń ołowiu, 
według kryterium ochrony zdrowia, przedstawia tabela 3.4. 

 
Tabela 3.4. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych w celu ochrony 

zdrowia dla ołowiu 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej strefy 

1 2 3 4 
1 miasto Kielce PL2601 A 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A 

 
 
3.1.5. Pył zawieszony PM10 
 

W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów pyłu zawieszonego z 6 stanowisk 
pomiarowych (tabela 2.7), na których pył PM10 mierzony był referencyjną metodą manualną 
grawimetryczną. 

W przypadkach procentu ważnych danych mniejszego niż 90, w klasyfikacji stref 
wykorzystano również inne dostępne metody wykazane w tabeli 6.2.  

Oceniając stężenia 24-godzinne pyłu PM10 i dysponując przy tym niepełną serią 
pomiarową (o kompletności mniejszej niż 90%), dodatkowo dla takiej serii obliczano wartość 
percentyla S90,4, zgodnie ze wskazówkami GIOŚ zawartymi w opracowaniu pn. „Wytyczne do 
rocznej oceny jakości powietrza”. 

Dla strefy obejmującej miasto Kielce ustalono klasę C w związku z występowaniem 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 - 
po uwzględnieniu dozwolonych częstości przekroczeń określonych RMŚ w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przekroczone również zostały poziomy 
dopuszczalne dla stężeń średnich rocznych na terenie Kielc. 

Strefie świętokrzyskiej również przyporządkowano klasę C, ze względu na 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. 

Klasyfikację stref, z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania 
stężeń pyłu zawieszonego PM10, według kryterium ochrony zdrowia, przedstawia tabela 3.5. 

 21 
 



 

Tabela 3.5. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania stężeń PM10 pod 
kątem ochrony zdrowia 

Symbol klasy strefy dla 
poszczególnych czasów 
uśredniania stężeń PM10 Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

24 godz. rok 

Symbol 
klasy 

wynikowej 
dla PM10 
w strefie 

1 2 3 4 5 6 
1 miasto Kielce PL2601 C C C 

2 strefa świętokrzyska PL2602 C A C 

 
Uzasadnieniem dokonanej oceny jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia 

pyłem zawieszonym PM10 są następujące ilości przekroczeń norm: 
- dla strefy miasta Kielce - 85 wyników z przekroczeniami na 35 dozwolonych, na 

stanowisku pomiarowym w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej. Wartość 
średniej rocznej dla pyłu PM10 (40µg/m3) również została przekroczona na tym stanowisku i 
wynosiła 41,9µg/m3. 
Potwierdzeniem dla przyznania strefie miasta Kielce klasy C, jest również 80 przekroczeń 
dobowego poziomu pyłu, które wystąpiły, na stacji tła podmiejskiego przy ul. Kusocińskiego 
w Kielcach. Średnia roczna wartość pyłu na tym stanowisku również przekroczyła normę 
i wynosiła 40,6µg/m3; 

- dla strefy świętokrzyskiej – o zakwalifikowaniu strefy do klasy C zadecydowały 
wyniki pomiarów na stacji w Busku Zdroju, gdzie wartości dopuszczalne obowiązujące dla 
stężeń 24-godzinnych zostały przekroczone w 58 dobach w roku. Klasę taką potwierdziły 
również wyniki pomiarów pyłu PM10 uzyskane na stacji w Ożarowie, gdzie wystąpiło 49 
przekroczeń dobowych na 35 dozwolonych w roku. 
 

Na stanowiskach pomiarowych, z których wyniki zadecydowały o klasach C dla obu 
stref, pomiary pyłu zawieszonego PM10 prowadzone są manualną metodą wagową, zgodnie 
z metodyką referencyjną. Spełniona jest również coroczna prawidłowość, że dobowe stężenia 
pyłu przekraczające poziom dopuszczalny wykazują znaczne zróżnicowanie sezonowe stężeń 
– wyższe wartości charakteryzują okres grzewczy. 
 
 
3.1.6. Pył PM2,5 
 
 Oceny rocznej pod kątem pyłu PM2,5 dokonano po raz pierwszy. W ocenie tej 
wykorzystano wyniki pomiarów pyłu PM2,5 z 2 stanowisk pomiarowych – jedno stanowisko 
w strefie miasta Kielce przy ul. Jagiellońskiej i jedno stanowisko pomiarowe zlokalizowane 
na terenie strefy świętokrzyskiej - stacja w Busku Zdroju (tabela 2.7.). Na stanowiskach 
uwzględnionych w ocenie pomiary pyłu PM2,5 wykonywane są metodą referencyjną. 
 Dla strefy miasta Kielce ustalono klasę C w związku z przekroczeniami poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji określony w Dyrektywie 2008/50/WE 
dla stężeń średnich rocznych. 
 Średnie roczne stężenie pyłu PM2,5, które zadecydowało o klasie C dla strefy miasta 
Kielce, wynosiło 31,2µg/m3 i o 2,2µg/m3 przekroczyło poziom dopuszczalny powiększony o 
margines tolerancji (29µg/m3).  
 W strefie świętokrzyskiej średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 na stanowisku w Busku 
Zdroju wynosiło  28,4µg/m3 i mieściło się pomiędzy poziomem dopuszczalnym (25µg/m3), 
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a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (29µg/m3), co skutkowało 
nadaniem tej strefie klasy B. 

 
Klasyfikację stref dla pyłu PM2,5, według kryterium ochrony zdrowia przedstawiono 

w tabeli 3.6. 
 

Tabela 3.6. Klasyfikacja stref dla pyłu PM2,5 ze względu na ochronę zdrowia 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej strefy 

1 2 3 4 
1 miasto Kielce PL2601 C 

2 strefa świętokrzyska PL2602 B 

 
 
3.1.7. Tlenek węgla 
 

Wszystkie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie 
przekraczanie wartości kryterialnej stężeń wyrażanej jako maksymalna średnia 
ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 
jednogodzinnych w ciągu doby. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów ze stanowiska 
pomiarowego funkcjonującego w centralnej części miasta Kielce przy ul. Jagiellońskiej 
(tabela 2.7). Poziom dopuszczalny maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi 
10 000µg/m3, podczas gdy zarejestrowana wartość maksymalnej średniej 8-godzinnej na 
wymienionej stacji pomiarowej wynosiła 4 289,9µg/m3.  

Do oceny strefy świętokrzyskiej zastosowano inne dostępne metody takie jak analogia 
do wyników pomiarów uzyskanych w strefie m. Kielce. 

Ustalono, że na obszarach ochrony uzdrowiskowej, także dotrzymana jest ostrzejsza 
norma wynosząca 5000 µg/m3.  

 
Klasyfikację stref, z uwzględnieniem stężeń tlenku węgla według kryterium ochrony 

zdrowia, przedstawia tabela 3.7. 
 
Tabela 3.7. Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla tlenku węgla 

(z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk) 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej* 
w strefie (z uwzgl. 

norm dla Uz) 

Symbol 
klasy 

wynikowej 
dla 

substancji 
w strefie 
wg norm 

PL 
1 2 3 4 5 6 
1 miasto Kielce PL2601 A A A 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A A A 

* obszary ochrony uzdrowiskowej występują na terenie powiatu buskiego  
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3.1.8. Arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren 
 
 Po raz czwarty ocenie rocznej poddano benzo(a)piren jako wskaźnik WWA oraz 
metale: arsen, kadm i nikiel w pyle zawieszonym PM10. Substancje te objęte są dyrektywą 
2004/107/WE, a poziomy docelowe określono dla nich jako średnie roczne i w rozumieniu 
dyrektywy są one poziomami ustalonymi w celu unikania dalszego długoterminowego 
szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i/lub środowisko jako całość. Poziomy 
docelowe mają być osiągnięte w określonym czasie tam, gdzie jest to możliwe technicznie 
i ekonomicznie uzasadnione. Różnią się więc od poziomów dopuszczalnych, które muszą być 
osiągnięte w ustalonym czasie na całym wymaganym przepisami obszarze. 

W zakresie zanieczyszczenia metalami obie strefy ocenione zostały jako spełniające 
wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości poziomów docelowych.  

W ocenie arsenu, kadmu i niklu dla strefy miasta Kielce wykorzystano wyniki 
pomiarów ze stanowisk pomiarowych zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej. 
(tabela 2.7). Do oceny strefy świętokrzyskiej zastosowano inne metody takie jak analogia do 
wyników pomiarów uzyskanych w strefie m. Kielce. 

Średnie roczne stężenie arsenu wynosiło 1,1ng/m3, co odpowiada 18% poziomu 
docelowego określonego na poziomie 6ng/m3.  

Średnie roczne stężenie kadmu wynosiło 0,8ng/m3, co odpowiednio stanowi 16% 
poziomu docelowego określonego na poziomie 5ng/m3.  

Średnie roczne stężenie niklu wynosiło 1,3ng/m3, co odpowiednio stanowi 6,5% 
poziomu docelowego określonego na poziomie 20ng/m3.  

 
Pod względem zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, strefie miasta Kielce 

nadano status klasy C.  
Podstawą klasyfikacji były wyniki uzyskane na stanowiskach pomiarowych 

w Kielcach, gdzie średnia roczna wartość stężenia B(a)P wynosiła odpowiednio 3,1ng/m3 na 
stanowisku przy ul. Jagiellońskiej i 5,1ng/m3 przy ul. Kusocińskiego, co w znacznym stopniu 
przekroczyło poziom docelowy tego zanieczyszczenia wynoszący 1ng/m3.  

 
Strefie świętokrzyskiej również nadano klasę C ze względu na zanieczyszczenie 

powietrza B(a)P, o czym zadecydowały wyniki pomiarów ze stacji w Busku Zdroju, gdzie 
średnia roczna wynosiła 3,5ng/m3 i znacznie przekroczyła poziom docelowy.  

Klasyfikację stref, z uwzględnieniem poziomów docelowych określonych dla arsenu, 
kadmu, niklu oraz benzo(a)pirenu według kryterium ochrony zdrowia przedstawia tabela 3.8. 

 
Tabela 3.8. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów docelowych określonych w celu ochrony zdrowia 

dla arsenu, kadmu, niklu oraz benzo(a)pirenu 

Symbol klasy wynikowej strefy Lp. Nazwa strefy Kod strefy 
As Cd Ni B(a)P 

1 2 3 4 5 6 7 
1 miasto Kielce PL2601 A A A C 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A A A C 
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3.1.9. Ozon 
 
 Dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ustanowiono dwa rodzaje kryteriów: 
poziom docelowy wynoszący 120μg/m3 i odnoszony do wartości maksymalnej średniej 
ośmiogodzinnej w dobie, który nie powinien być przekroczony w ponad 25 dobach w roku 
kalendarzowym, oraz poziom celu długoterminowego, który określa to samo stężenie ozonu, 
co poziom docelowy, jednak nie powinien być przekroczony w żadnej dobie w roku 
kalendarzowym. 
 Strefę miasta Kielce pod względem dotrzymania poziomu docelowego ozonu 
zaliczono do klasy A, natomiast dla kryterium odniesienia do poziomu celu 
długoterminowego oceniono jako niespełniającą wymogu i nadano status klasy D2. 
Uzasadnieniem nadania strefie klasy A i D2 jest fakt, że na terenie Kielc dopuszczalna 
częstość przekraczania poziomu docelowego została zachowana (10 dni z przekroczeniami na 
25 dozwolonych), natomiast poziom celu długoterminowego został przekroczony. 

Strefę świętokrzyską oceniono na podstawie pomiarów w stałych punktach w innych 
strefach, a mianowicie:  strefie miasta Kielce oraz w strefie łódzkiej (stacja w Parzniewicach; 
kod stacji: LdParzniWIOSAParznie). Strefa ta została sklasyfikowana tak samo jak Kielce 
jako A i D2. Uzasadnieniem klasyfikacji jest fakt, że w Kielcach wystąpiło 10 dób z 
przekroczeniem poziomu docelowego ozonu (pomiary tylko z roku 2010), a w Parzniewicach  
wystąpiły 22 doby z przekroczeniem tego kryterium (średnia z 3 lat), czyli poziom docelowy 
został dotrzymany, a cel długoterminowy przekroczony. 

 
Dodatkowo dokonano analizy wyników pomiarów ozonu z jeszcze jednego 

stanowiska pomiarowego o dużej reprezentatywności obszarowej w strefie sąsiedniej (Złoty 
Potok w gm. Janów w woj. śląskim; kod stacji: SlZlotyJano_lesni), położonego ok. 20 km od 
granic strefy świętokrzyskiej, gdzie wystąpiło 26 dób z przekroczeniem poziomu docelowego 
(na 25 dozwolonych). Stąd istnieją przesłanki, by twierdzić, że zachodnia część strefy 
świętokrzyskiej może być narażona na podwyższone stężenia ozonu, co świadczy o 
konieczności wzmocnienia systemu oceny o dodatkową stację pomiarową ozonu w tej strefie. 

 
Klasyfikację stref, z uwzględnieniem stężeń ozonu według kryterium ochrony 

zdrowia, przedstawia tabela 3.9. 
 

Tabela 3.9. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ozonu.  

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 
Symbol klasy 

wynikowej strefy 
wg poziomu 
docelowego 

Symbol klasy 
wynikowej strefy 
wg poziomu celu 

długoterminowego 
1 2 3 4 5 
1 miasto Kielce PL2601 A D2 
2 strefa świętokrzyska PL2602 A D2 
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3.1.10. Podsumowanie wyników klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla 
ochrony zdrowia ludzi 

 
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony 

zdrowia ludzi, strefa miasta Kielce uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dozwoloną 
częstość poziomu dopuszczalnego dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10, a także nie 
dotrzymania wartości dopuszczalnych średnich rocznych stężeń pyłu PM10 i średniego 
rocznego stężenia pyłu PM2,5. Dodatkowo strefa ta otrzymała klasę C pod kątem 
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, co było skutkiem przekroczenia poziomu 
docelowego tej substancji. Przekroczenie poziomu celu długoterminowego określonego dla 
ozonu skutkowało nadaniem klasy D2 tej strefie. 

Strefa świętokrzyska również uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad 
dopuszczalną częstość stężeń 24 godz. pyłu PM10, a także przekroczeń poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu. Natomiast średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 mieszczące się pomiędzy 
poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji 
skutkowało nadaniem klasy B tej strefie. Z powodu przekroczenia poziomu celu 
długoterminowego ozonu strefa ta, podobnie jak Kielce, otrzymała klasę D2. 

Dla strefy ze statusem klasy C, zgodnie z art. 91 ustawy - P.o.ś., należy podjąć 
działania w celu określenia obszarów przekroczeń danego zanieczyszczenia oraz opracować 
program ochrony powietrza dla przekraczanych zanieczyszczeń. Klasa D2 skutkuje natomiast, 
w myśl art. 91a Ustawy, podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem 
programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego. Zadania te spoczywają na 
marszałku województwa świętokrzyskiego. 

Pozostałym strefom nadano status klasy A z uwagi na nieprzekraczanie (również 
ponad dozwoloną ilość) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla każdej z ocenianych 
substancji. 

Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi przedstawia tabela 3.10. 

 
Tabela 3.10. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych 
norm dla uzdrowisk). 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

Lp. Nazwa strefy Kod 
strefy SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni BaP PM2,5 O3* O3** 

1 miasto Kielce PL2601 A A C A A A A A A C C A D2 

2 strefa 
świętokrzyska PL2602 A A C A A A A A A C B A D2 

*wg poziomu docelowego 
** wg poziomu celu długoterminowego 
 
 
 
 
 
Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi zilustrowano również na mapach 1-4. 
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Mapa 1. Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
dla kryterium poziomów dopuszczalnych i docelowych w zakresie zanieczyszczeń: C6H6, NO2, 
SO2, CO, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni, w pyle zawieszonym PM10  

 
 
Mapa 2. Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

dla kryterium poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego B(a)P 
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Mapa 3. Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
dla kryterium poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 

 

 
 
 
 

 
Mapa 4. Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

dla kryterium poziomu celu długoterminowego ozonu 
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 3.2. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin 
 

 
Ocena jakości powietrza, według kryterium ochrony roślin, wykonana została dla 

strefy świętokrzyskiej, czyli dla terenów, dla których kryterium to ma zastosowanie. Z oceny 
wyłączono obszary miast na terenie województwa, gdzie nie obowiązują poziomy 
dopuszczalne, poziom docelowy i cel długoterminowy ustanowione w celu ochrony roślin. 

 
3.2.1. Tlenki azotu 
 

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu, w przypadku oceny sporządzanej ze względu na ochronę roślin, w zakresie 
odrębnie normowanych stężeń SO2 i NOx wystarczającą liczbą stanowisk pomiarowych jest 
jedno stanowisko na 20 000 km2 (woj. świętokrzyskie zajmuje obszar niespełna 12 tys. km2). 

Na terenie województwa w powiecie kieleckim, na obszarze Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego znajduje się stacja pomiarowa funkcjonująca w ramach Zintegrowanego 
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na Św. Krzyżu (kod stacji: SkSwKrzyzZM), na 
której m.in. wykonywane są pomiary poziomów NOx. Średnie roczne stężenie tlenków azotu 
w roku 2010 wynosiło na tej stacji 13,8µg/m3, przy 46% kompletności serii pomiarowej, 
dlatego wyniki te nie zostały uwzględnione w ocenie rocznej za rok 2010. Przy klasyfikacji 
posłużono się analogią do wyników pomiarów uzyskanych na tym obszarze w innym okresie, 
a dokładnie w roku poprzednim. Średnie roczne stężenie tlenków azotu w roku 2009 wynosiło 
na tej stacji 3,7µg/m3, przy 86% kompletności serii pomiarowej. Na podstawie analogii 
uznano, że dopuszczalny poziom NOx jest więc zachowany w odniesieniu do normy 
obowiązującej na terenie kraju wynoszącej 30µg/m3. 

 
Dla objętej oceną strefy świętokrzyskiej ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie 

wartości kryterialnej ustalonej dla średniorocznego stężenia tlenków azotu. Klasyfikację 
strefy świętokrzyskiej, dla NOx, według kryterium ochrony roślin, przedstawia tabela 3.11. 

 
Tabela 3.11. Klasyfikacja strefy świętokrzyskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

dla NOx

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla NOx w strefie 

1 2 3 4 
1 miasto Kielce PL2601 nie klasyfikowano 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A 

 
 
3.2.2. Dwutlenek siarki 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, do klasyfikacji strefy świętokrzyskiej w zakresie 
dwutlenku siarki wykorzystano wyniki pomiarów uzyskane na stacji na Św. Krzyżu (kod 
stacji: SkSwKrzyzZM). 

Średnioroczne stężenie SO2 zmierzone w 2010 roku na tej stacji (6,6µg/m3) oraz 
średnia wartość stężenia dla pory zimowej tzn. dla okresu od 1.X-31.III (8,5µg/m3), nie 
przekroczyły ostrego kryterium poziomu dopuszczalnego ustanowionego dla ochrony roślin 
jako wartość 20µg/m3. Wyniki pomiarów wykorzystano mimo dość niskiej kompletności serii 
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pomiarowej (65%), gdyż zastosowana dodatkowo analogia do wyników uzyskiwanych w 
latach poprzednich na tym stanowisku pomiarowym potwierdziła dotrzymanie normy. 

Strefę świętokrzyską sklasyfikowano jako nie przekraczającą obowiązującej normy 
(klasa A). Wynik klasyfikacji strefy świętokrzyskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w celu ochrony roślin dla SO2 zestawiono w tabeli 3.12. 

 
Tabela 3.12. Klasyfikacja strefy świętokrzyskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

dla SO2

Symbol klasy strefy dla 
poszczególnych czasów 
uśredniania stężeń SO2

Symbol klasy wynikowej 
dla SO2 w strefie Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

rok pora zimowa wynikowa 
1 2 3 4 5 6 
1 miasto Kielce PL2601 nie klasyfikowano 

2 strefa świętokrzyska PL2602 A A A 

 
 
3.2.3. Ozon 

 
Strefę świętokrzyską w ocenie pod kątem zanieczyszczenia ozonem, zaliczono do 

klasy C i D2 odpowiednio dla kryterium poziomu docelowego i poziomu celu 
długoterminowego, określanych parametrem „AOT 40”.  

Wskaźnik wyrażony jako „AOT 40” oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem 
średnim jednogodzinnym wyrażonym w (µg/m3) a wartością 80µg/m3, dla każdej godziny 
w ciągu doby pomiędzy godz. 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie 
jest większe niż 80µg/m3.  

 
W ocenie za 2010 rok pod kątem dotrzymania norm ozonu dla ochrony roślin, 

posłużono się wynikami pomiarów z ozonowych stanowisk pomiarowych o dużej 
reprezentatywności obszarowej, w województwach sąsiednich.  

W województwie łódzkim, na stacji w Parzniewicach, ok. 40 km od granic 
województwa świętokrzyskiego (kod stacji: LdParzniWIOSAParznie), średnia wartość 
wskaźnika AOT40 z lat 2006-2010 wynosiła 18 530 [(µg/m3).h] i tym samym przekraczała 
wartość poziomu docelowego - 18 000 [(µg/m3).h] oraz poziomu celu długoterminowego – 
6 000 [(µg/m3).h] 

W woj. śląskim, na stacji Złoty Potok w gm. Janów, ok. 20 km od granic 
województwa świętokrzyskiego (kod stacji: SlZlotyJano_lesni), średni AOT40 z lat 2006-
2010 wynosił natomiast 21 023 [(µg/m3).h] i również przekraczał oba poziomy. 

 
Klasyfikację stref, z uwzględnieniem stężeń ozonu według kryterium ochrony roślin, 

przedstawia tabela 3.13. 
 
Tabela 3.13. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla ozonu 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 
Symbol klasy dla 

ozonu wg poziomu 
docelowego 

Symbol klasy dla 
ozonu wg poziomu 

celu 
długoterminowego 

1 2 3   
1 miasto Kielce PL2601 nie klasyfikowano 
2 strefa świętokrzyska PL2602 C D2 
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3.2.4. Podsumowanie wyników klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla 
ochrony roślin 

 
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin, 

strefę świętokrzyską pod względem dotrzymania wartości normatywnych dla NOx i SO2, 
zakwalifikowano do klasy A. Natomiast w przypadku ozonu, strefę świętokrzyską określono 
jako C z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego oraz D2, ze względu na przekroczenie 
poziomu celu długoterminowego. 

 
Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na 

ochronę roślin przedstawia tabela 3.14. 
 

Tabela 3.14. Wynikowe klasy dla strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie 
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 
Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

NOx SO2
O3 (wg poziomu 

docelowego)
O3 (wg poziomu celu 
długoterminowego) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 miasto Kielce PL2601 nie klasyfikowano 

2 strefa 
świętokrzyska PL2602 A A C D2 

 
 
 

Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 
roślin zilustrowano również na mapach 5-7. 

 
Mapa 5. Wyniki klasyfikacji strefy świętokrzyskiej ze względu na ochronę roślin, dla kryterium poziomów 

dopuszczalnych w zakresie NOx i SO2
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Mapa 6. Wyniki klasyfikacji strefy świętokrzyskiej ze względu na ochronę roślin, dla kryterium poziomu 
docelowego ozonu 

 

 
 
 
Mapa 7. Wyniki klasyfikacji strefy świętokrzyskiej ze względu na ochronę roślin, dla kryterium poziomu 

celu długoterminowego ozonu 
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3.3. Ocena porównawcza do wyników klasyfikacji za 2009 rok 
 
 Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2010 roku wykonana 
została w nowym układzie stref. W porównaniu z 2009 rokiem ilość stref w województwie 
zmniejszyła się do dwóch (strefa m. Kielce, strefa świętokrzyska). 

 
W ocenie rocznej jakości powietrza za 2010 r. sporządzonej według kryterium 

ochrony zdrowia, do klasy C zaliczono miasto Kielce ze względu na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Klasyfikacja ta 
potwierdza wynik poprzedniej oceny dla miasta Kielce w zakresie pyłu PM10 i B(a)P. 
Po raz pierwszy w 2010 roku dokonano klasyfikacji strefy miasta Kielce dla pyłu PM2,5, co 
skutkowało nadaniem jej klasy C ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji. 
 

Klasyfikacja obszaru województwa świętokrzyskiego poza miastem Kielce, pod 
względem ochrony zdrowia, w porównaniu z wynikami klasyfikacji za 2009 rok uległa 
częściowym zmianom.  
Strefa świętokrzyska, obejmująca swym terytorium 3 poprzednie strefy (powiat kielecki, 
strefę ostrowiecko-starachowicką oraz sandomiersko-pińczowską), podobnie jak w 2009 r. 
uzyskała status A ze względu na dotrzymanie wartości kryterialnych dla: dwutlenku azotu, 
dwutlenku siarki, benzenu, tlenku węgla, ozonu oraz metali zawartych w pyle PM10 - ołowiu, 
arsenu, kadmu i niklu.  
Zmieniła się natomiast klasa tej strefy dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, i w odróżnieniu do 
roku 2009 zaliczono ją do klasy C. 
Podobnie jak dla miasta Kielce, po raz pierwszy w 2010 roku dokonano klasyfikacji strefy 
świętokrzyskiej pod kątem zanieczyszczenia pyłu PM2,5, w wyniku której strefa uzyskała 
klasę B za przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
 

Podobnie jak w roku ubiegłym cały obszar województwa (obie strefy), za 
przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu otrzymały klasę D2.  

 
 
Ocena za 2010 rok dla kryterium ochrony roślin nie zmieniła się w porównaniu do 

oceny za 2009 rok. Z uwagi na przekroczenie zarówno poziomu celu długoterminowego jak 
i poziomu docelowego ozonu, strefie przyznano klasy D2 i C. Dla pozostałych 
zanieczyszczeń: SO2 i NOx,  klasa strefy utrzymała się jako A. 

 

Dla stref ze statusem klasy C, należy podjąć działania w celu określenia obszarów 
przekroczeń danego zanieczyszczenia oraz opracować program ochrony powietrza. Klasa D2 
skutkuje natomiast, podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem 
programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego. 
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4. Lista stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony 
powietrza  

Zgodnie z art. 91 ustawy – P.o.ś. dla stref, w których poziom odpowiednio przekracza 
poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy (strefy klasy 
C), marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, obowiązany jest 
określić, w drodze uchwały, program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie 
dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu. 

 
W wyniku oceny rocznej, obejmującej rok 2010, na liście stref zakwalifikowanych do 

opracowania POP znalazły się: 
• strefa miasta Kielce (ze względu na pył PM2,5, pył PM10 i B(a)P) - kryterium 

ochrony zdrowia; 
• strefa świętokrzyska (ze względu na pył PM10 i B(a)P) - kryterium ochrony 

zdrowia; 
• strefa świętokrzyska (ze względu na ozon) – kryterium ochrony roślin. 

 
 

 Listę stref i obszarów zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony 
powietrza przedstawiono w tabeli 4.1. 
 
 
Tabela 4.1. Lista stref i obszarów zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza 

Strefa Kryterium, dla którego 
istniejące wyniki oceny 

uznano za wystarczającą 
podstawę do podjęcia działań 

na rzecz poprawy jakości 
powietrza 

Obszary przekroczeń 
Lp nazwa strefy kod strefy 

zanieczyszczenie, 
czas uśrednia 

typ 
obszaru* (miasto, gmina, dzielnica) Obszar 

w km2
Ludność 
 w tys. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 miasto Kielce PL2601 Pył PM10 

24 godz., rok (Z) Kielce, centralna i zachodnia część 
miasta ok. 11 ok. 30 

2 miasto Kielce PL2601 B(a)P 
rok (Z) Kielce, centralna i zachodnia część 

miasta ok. 11 ok. 30 

3 miasto Kielce PL2601 Pył PM2,5 
rok (Z) Kielce, centralna część miasta ok. 10 ok. 30 

4 strefa 
świętokrzyska PL2602 Pył PM10 

24 godz., (Z) miasto Ożarów 2 3 

5 strefa 
świętokrzyska PL2602 Pył PM10 

24 godz., (UZ) Uzdrowisko Busko Zdrój 5 7 

6 strefa 
świętokrzyska PL2602 B(a)P 

rok (UZ) Busko Zdrój 5 5 

7 strefa 
świętokrzyska PL2602 O3, 

AOT40 (ZR) 
zachodnia i południowo-zachodnia 

część strefy; głównie powiaty: 
włoszczowski, jędrzejowski, 

pińczowski, kazimierski 
ok. 3000 - 

* (Z) – obszar  zwykły; (UZ) – obszar  ochrony uzdrowiskowej; (ZR) – obszar zwykły, ochrona roślin 
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4.1. Obszary przekroczeń wartości kryterialnych 
 
Wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych obowiązuje dla stref 

o przekroczonych poziomach dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (jeśli 
margines tolerancji jest określony), poziomach dopuszczalnych, poziomach docelowych, czyli 
wszędzie tam, gdzie symbol klasyfikacji dla danego zanieczyszczenia określany jest jako: B 
lub C. 

 
Klasyfikacja według kryterium ochrony zdrowia dla pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P 

zaliczyła miasto Kielce do klasy C i dla niej wstępnie ustalono obszary występowania 
potencjalnych przekroczeń wartości dopuszczalnych tych zanieczyszczeń. 

Podobnie w strefie świętokrzyskiej, której nadano klasę C, ze względu na 
przekroczenia pyłu PM10 oraz B(a)P, a dodatkowo klasę B za przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego (bez marginesu tolerancji) pyłu PM2,5, również wstępnie wytyczono tereny z 
przekroczeniami tych zanieczyszczeń.  

Ponadto klasyfikacja dokonana dla ozonu według kryterium ochrony roślin, zaliczyła 
strefę świętokrzyską do klasy C i D2, więc w strefie tej wstępnie wskazano także obszar 
występowania potencjalnych przekroczeń wskaźnika ozonu – AOT40. 

 
Wskazanie obszarów przekroczeń i potencjalnych przekroczeń wartości kryterialnych 

dla stref C i B nie jest jednoznaczne, z uwagi na obiektywne trudności wynikające z braku, na 
etapie sporządzanej oceny, możliwości analiz prowadzących do realnego wyznaczenia granic 
ich występowania. Obszary takie określono wyłącznie na podstawie: oceny wyników 
pomiarów w strefie, w której występują przekroczenia; informacji o stacjach pomiarowych 
i reprezentatywności wyników pomiarów z poszczególnych stacji zawartych w systemie 
JPOAT; w oparciu o analizę emisji w strefach; wykorzystując wyniki uzyskiwane 
w sąsiednich województwach.  

Dodatkowo do wytyczenia obszarów przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 
w Kielcach pomocniczo wykorzystano rozkłady gęstości emisji punktowej, powierzchniowej 
i liniowej (dane za 2005 rok), opublikowane w Rozporządzeniu Wojewody Świętokrzyskiego 
w sprawie programu ochrony powietrza dla Kielc. 

 
Jako obszar przekroczeń wartości poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

PM10 w strefie miasta Kielce wskazano centralną część miasta, przemysłowy obszar leżący 
w kierunku zachodnim od centrum miasta oraz obszar o zróżnicowanej zabudowie 
(wielorodzinnej ogrzewanej centralnie oraz jednorodzinnej ogrzewanej indywidualnie). 
Analogiczne obszary dotyczą przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w tej strefie, gdyż 
istnieje ścisła zależność między występowaniem tych zanieczyszczeń (benzo(a)piren jest 
wskaźnikiem WWA oznaczanym w pyle PM10). Podobnie obszar przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM2,5 wskazano w centralnej części Kielc. 

W strefie świętokrzyskiej jako obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 
PM10 wskazano dwa rejony, na których wyniki uzyskanych pomiarów zadecydowały o klasie 
C dla strefy. Pierwszy z nich obejmuje miasto Ożarów, gdzie wpływ na imisję pyłów 
drobnych, obok tzw. niskiej emisji, może mieć rozwój przemysłu cementowo – 
wapienniczego. Natomiast jako drugi obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 
PM10 wytypowano teren uzdrowiskowy w mieście Busko Zdrój. Miasto to wstępnie 
zakwalifikowano również do obszaru przekroczeń poziomu docelowego B(a)P oraz poziomu 
dopuszczalnego (bez marginesu tolerancji) pyłu PM2,5.  
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Ustalenie przyczyn występowania wykazanych przekroczeń wartości kryterialnych 
stężeń wymaga szczegółowych analiz studialnych, niemniej już na etapie opracowania 
rocznej oceny można wstępnie podać prawdopodobne przyczyny wystąpienia przekroczenia 
na wskazanych obszarach, które sprecyzowano w Rozporządzeniu Wojewody 
Świętokrzyskiego w sprawie POP, a są to: 

• stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci 
w kotłach o niskiej sprawności cieplnej, 

• wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb 
grzewczych mieszkańców, 

• eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy, 
• duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków, 
• emisja pochodząca z zabrudzenia jezdni oraz jej okolicy, 
• emisja powstająca w trakcie prac budowlanych, 
• lokalizacja obiektów przemysłowych w centrach miast, 
• niedostosowanie instalacji i urządzeń przemysłowych i energetycznego spalania paliw 

do obowiązujących standardów emisyjnych i imisyjnych, 
• niski poziom życia ludności, 
• niski poziom wiedzy ekologicznej, 
• niedostateczny poziom wydatków budżetowych na ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń. 
 

Dla potrzeb klasyfikacji, a następnie określenia obszaru przekroczeń ozonu, dla 
kryterium ochrony roślin, posłużono się wynikami uzyskanymi na stacjach w województwach 
sąsiednich (łódzkim i śląskim), których reprezentatywność sięga na obszar świętokrzyski. 
Specyficzny charakter tego wtórnego zanieczyszczenia, które powstaje w większych 
stężeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych i w atmosferze zawierającej 
tzw. prekursory powoduje, że w odróżnieniu od innych zanieczyszczeń przestrzenna 
zmienność ozonu jest znacznie mniejsza, a promień obszaru reprezentatywności dla stacji 
pozamiejskich szacuje się na 100km. 

Na podstawie badań ozonu w Europie można stwierdzić, ze Polska leży w obszarze, 
gdzie stężenia ozonu spadają wraz z przesuwaniem się na północny-wschód. Dlatego jako 
obszar występowania potencjalnych przekroczeń wskaźnika ozonu - AOT40 w strefie 
świętokrzyskiej wskazano zachodnią i południowo-zachodnią część województwa - głównie 
obszar powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego. 

 
Obszary przekroczeń wartości kryterialnych niestety z powodu niewystarczającego 

zasobu posiadanych informacji nie mogły zostać przedstawione na mapach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36



 

5. Ocena istniejącego systemu monitoringu powietrza 

W 2009 roku WIOŚ w Kielcach przeprowadził gruntowną modernizację sieci 
pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. 
 
 W wyniku tej reorganizacji, w 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego 
funkcjonowało dziewięć stacji monitoringu powietrza (w ramach WPPMŚ), z czego na 
potrzeby sporządzenia niniejszej oceny wykorzystano pomiary łącznie z ośmiu stacji. 
 W zakresie referencyjności stosowanych metod, system pomiarowy dostosowany jest 
do wymogów unijnych, a wszystkie zanieczyszczenia mierzone są odpowiednimi metodami.  
Pomiary pyłu PM10 dokonywane są manualną metodą grawimetryczną na sześciu 
stanowiskach w województwie, i dodatkowo uzupełnione o pomiary automatyczne na trzech 
stacjach, na których mierzone są również zanieczyszczenia gazowe. 

Niemniej biorąc pod uwagę analizę obowiązujących przepisów, a w szczególności 
obowiązki wynikające z dyrektywy 2004/107/WE oraz 2008/50/WE, obecny system 
pomiarów dla potrzeb sporządzania ocen jakości powietrza wymaga wzmocnienia, które 
powinno objąć swym zasięgiem północną część strefy świętokrzyskiej (Starachowice lub 
Ostrowiec Świętokrzyski), ze względu na zanieczyszczenie tych rejonów B(a)P, pyłem 
zawieszonym PM2,5 oraz PM10.  

Dodatkowo w strefie świętokrzyskiej istnieje konieczność utworzenia stanowiska 
pomiarów ozonu o dużej reprezentatywności obszarowej. 

Wykaz zadań wymaganych do realizacji w tym zakresie, w tym listę stref i obszarów, 
dla których wymagane jest wzmocnienie systemu monitoringu powietrza według kryterium 
ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roślin wykazano w tabeli 5.1. 

 
 
Tabela. 5.1. Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla 

ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roślin 

*(Z) - obszar zwykły,  ochrona zdrowia;  (ZR) - obszar zwykły,  ochrona  roślin 

Kryterium dla którego istniejące metody 
oceny 

uznano za niewystarczające Lp. Nazwa strefy Kod strefy 
Obszary wskazanego 
wzmocnienia systemu 

oceny 
miasto (�w. dzielnica) zanieczyszczenie – czas 

uśredniania typ obszaru* 

1 2 3 4 5 6 

1 strefa świętokrzyska PL2602 Powiat starachowicki 
PM10 – 24 godz.; 

 PM2,5 – rok; 
B(a)P – rok 

(Z) 

2 
strefa świętokrzyska PL2602 Południowo-zachodnia 

cześć strefy O3 – (AOT40) (ZR) 

 
WIOŚ w Kielcach planuje dalszą modernizację systemu monitoringu jakości 

powietrza w woj. świętokrzyskim, poprzez utworzenie nowej stacji pomiarowej w 
Starachowicach. Realizacja przedsięwzięcia ściśle uzależniona jest od pozyskania środków 
finansowych na ten cel. 
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6. Udokumentowanie wyników oceny 
 
Udokumentowaniem wyników oceny są informacje wyszczególnione 

w sporządzonych zestawieniach tabelarycznych dotyczące:  
- stref na terenie województwa świętokrzyskiego,  
- wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń,  
- metod oceny jakości powietrza innych niż opartych na pomiarach w stałych 

punktach pomiarowych, 
- metod wstępnego wskazania obszarów przekroczeń wartości kryterialnych, 
- lokalizacji zasobów informacji wykorzystanych w ocenie. 
 
Informacje o podziale województwa na strefy (według „Wytycznych do rocznej oceny 

jakości powietrza”), o powierzchni poszczególnych stref i liczbie ludności oraz o metodach 
oceny zastosowanych przy klasyfikacji stref za 2010 przedstawia tabela 6.1. 

Zestawienie zastosowanych metod oceny jakości powietrza, innych niż opartych na 
pomiarach w stałych punktach pomiarowych, zawiera tabela 6.2. 

Informacje o metodach wstępnego wskazania obszarów przekroczeń wartości 
kryterialnych podano w tabeli 6.3. 

 
 

Tabela 6.1. Lista stref oraz metody zastosowane przy klasyfikacji za 2010 rok 
Strefa 

nazwa strefy kod strefy 

Na terenie 
strefy znajdują 

się obszary  

Liczba stałych 
stanowisk pomiarowych 
wykorzystanych w OR 

dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w 

strefie  

Inne metody oceny 
stosowane 
w strefie* 

Aglome-
racja 

[tak/nie] 

Powie-
rzchnia 
strefy 
[km2] 

Ludność 
[tys.] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

miasto Kielce PL2601 (Z) 

SO2 - 1 
NO2 – 1  
CO – 1 
O3 – 1 
PM10 – 2 
PM2,5 - 1 
B(a)P (PM10) – 2 
Pb(PM10) – 1 
As(PM10) - 1 
Cd(PM10) - 1 
Ni(PM10) – 1 
C6H6 - 1 

- nie 110 204 835 

strefa świętokrzyska PL2602 
(Z) 

(UZ) 
(ZR) 

SO2 - 2 
NO2 - 1 
PM10 – 4 
PM2,5 – 1 
B(a)P – 1 

NOx – 3 
CO – 2  
O3 –  1  
Pb(PM10) – 2 
As(PM10) – 2 
Cd(PM10) – 2 
Ni(PM10) – 2 
C6H6 – 2 

nie 11 601 1 065 285 

Objaśnienia: 
(Z) - obszar zwykły,  ochrona zdrowia;  
(UZ) – obszar ochrony uzdrowiskowej;  
(ZR) - obszar zwykły,  ochrona  roślin; 
 * zanieczyszczenie i numer kolejny metody opisanej w tabeli 6.2. 
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Tabela 6.2. Metody wykorzystane w ocenie, inne niż pomiary w stałych punktach  
Numer 
metody 

Opis metody 

1 Pomiar w stałym punkcie znajdującym się w innej strefie 
2 Analogia do wyników pomiarów/stężeń pomierzonych w innym obszarze 
3 Analogia do wyników pomiarów/stężeń pomierzonych w danym obszarze w innym okresie 

 
Tabela 6.3. Metody wstępnego wskazania obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (dla stref klasy B i C) 
Numer 
metody Oznaczenie obszaru przekroczeń Opis metody 

1 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10,  PM 2,5 oraz B(a)P 
zarejestrowanych na stanowiskach w Kielcach  

2 Analiza wielkości emisji pyłu z poszczególnych źródeł w granicach miasta Kielce 

3 

Kielce, centralna i zachodnia część miasta 
Odniesienie wyników pomiarów do stężeń zanieczyszczeń analizowanych na 
potrzeby sporządzania POP dla tej strefy w latach ubiegłych 

4 Miasto Ożarów Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10  zarejestrowanych na 
stanowisku w Ożarowie  

5 Busko Zdrój, teren Uzdrowiska Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz  B(a)P 
zarejestrowanych na stanowiskach w Busku Zdroju 

6 
zachodnia i południowo-zachodnia część strefy 

świętokrzyskiej, powiaty: włoszczowski, 
jędrzejowski, pińczowski, kazimierski 

Analiza wyników pomiarów zarejestrowanych na stanowiskach pomiarowych 
ozonu w Parzniewicach (woj. łódzkie) i w Złotym Potoku (woj. śląskie) 

 
Zasób informacji stanowiących udokumentowanie oceny jest obszerny i nie jest 

możliwe jego całkowite przedstawienie, stąd też wskazano miejsca, w których 
przechowywane są dostępne informacje. Dokumentację oceny stanowią między innymi:  
- dane zawarte w systemach komputerowych przeznaczonych do gromadzenia 

i przetwarzania wyników pomiarów (CS, JPOAT), 
- karty dokumentacyjne stacji gromadzone na szczeblu wojewódzkim (WIOŚ, zakłady 

przemysłowe),  
- informacje na temat emisji zanieczyszczeń będące w dyspozycji WIOŚ oraz Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach,  
- wyniki oceny jakości powietrza sporządzonej na podstawie art. 88 ustawy Prawo 

ochrony środowiska dla potrzeb funkcjonowania systemu ocen. 
Wykaz ważniejszych materiałów i informacji wykorzystanych w ocenie rocznej (nie 

zamieszczonych w raporcie z oceny) zawiera tabela 6.4. 
 

Tabela 6.4. Wykaz ważniejszych materiałów i informacji wykorzystanych w ocenie rocznej 

Lp
. 

Zakres informacji Nazwa bazy/ modelu/ opracowania/ itd. Lokalizacja 

1 Pomiary jednostkowe wykorzystane w 
ocenie 

Programy komputerowe: CS, Excel WIOŚ Kielce 

2 Serie pomiarowe wykorzystane  
w ocenie; Informacje o systemie 
pomiarowym 

System komputerowy JPOAT WIOŚ Kielce 
serwer GIOŚ 

3 Baza danych o emisji  Emisja z zakładów uciążliwych WIOŚ Kielce 
4 Baza danych o emisji na podstawie 

opłat 
Informacje o ilościach i rodzajach zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza przez podmioty 
korzystające ze środowiska 

Urząd Marszałkowski 
w Kielcach; WIOŚ Kielce 

5 Serie pomiarowe stężeń wykorzystane 
w klasyfikacji z lat 2006-2010 

Klasyfikacja stref na podstawie art. 88 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska 

WIOŚ Kielce 

6 Opis stacji pomiarowych sieci 
monitoringu jakości powietrza 

Informacje o sieciach, stacjach i stanowiskach 
pomiarowych włączonych do WPPMŚ 

WIOŚ Kielce 

7 Rozkład stężeń zanieczyszczeń na 
terenie miasta Kielce 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w 
sprawie POP dla Kielc 

WIOŚ Kielce 
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Informacja o wykorzystanych do klasyfikacji wynikach pomiarów stężeń 

zanieczyszczeń zawarta została w tabeli 2.7 pn. Wykaz stałych stacji pomiarowych, z których 
wyniki wykorzystano w ocenie za 2010 rok (część 2. Opis systemu oceny). 

 
Zestawienia wyników badań normowanych zanieczyszczeń powietrza ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin w 2010 roku, zawierają załączniki nr 1 i 2.  
 
 
 
 
 

7. Podsumowanie 
  
Klasyfikacja stref w woj. świętokrzyskim w 2010 roku wykonana została w nowym 

układzie stref. Po raz pierwszy ocenie poddano stan jakości powietrza pod względem 
dotrzymania wartości kryterialnych określonych dla pyłu PM2,5. 
 

Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza jest sklasyfikowanie poszczególnych stref 
w województwie w zakresie dającym wynik porównywalności występowania stężeń każdego 
z normowanych zanieczyszczeń do obowiązujących wartości kryterialnych. Klasyfikacji stref 
dokonano odrębnie pod względem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia i kryteriów 
wymaganych dla ochrony roślin. 
 
  W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi 
obie strefy - miasto Kielce i strefę świętokrzyską, przyporządkowano do klasy C z uwagi na 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 
Przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM2,5 skutkowały nadaniem klasy C strefie 
miasta Kielce i klasy B strefie świętokrzyskiej. Obszar województwa (obie strefy) 
przyporządkowano do klasy D2 z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego 
ozonu. 

 
W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin strefę 

świętokrzyską przyporządkowano do klasy C oraz D2 z uwagi na przekroczenia poziomu 
docelowego i celu długoterminowego ozonu. 
 

W przypadku pozostałych zanieczyszczeń obie strefy sklasyfikowano w klasie A, jako 
dotrzymujące kryterialne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, czyli poziomy 
dopuszczalne i docelowe. 

 
Dla stref ze statusem klasy C, należy opracować program ochrony powietrza, dla klasy 

B należy określić obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego i określić przyczyny tych 
przekroczeń, a także należy podjąć odpowiednie działania w celu zmniejszenia emisji 
substancji. Natomiast klasa D2 skutkuje podjęciem długoterminowych działań naprawczych 
będących celem programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego. 
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Wykaz map zamieszczonych w opracowaniu 
 
 
Mapa 1 Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi, dla kryterium poziomów dopuszczalnych i docelowych w zakresie 
zanieczyszczeń: C6H6, NO2, SO2, CO, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni, w pyle zawieszonym 
PM10 

str. 27

Mapa 2 Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi, dla kryterium poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i 
poziomu docelowego B(a)P 
 

str. 27

Mapa 3 Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi, dla kryterium poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 
 

str. 28

Mapa 4 Wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi, dla kryterium poziomu celu długoterminowego ozonu 
 

str. 28

Mapa 5 Wyniki klasyfikacji strefy świętokrzyskiej ze względu na ochronę roślin, dla 
kryterium poziomów dopuszczalnych w zakresie NOx i SO2
 

str. 31

Mapa 6 Wyniki klasyfikacji strefy świętokrzyskiej ze względu na ochronę roślin, dla 
kryterium poziomu docelowego ozonu 

 

str. 32

Mapa 7 Wyniki klasyfikacji strefy świętokrzyskiej ze względu na ochronę roślin, dla 
kryterium poziomu celu długoterminowego ozonu 

 

str. 32 
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Załącznik 1. Zestawienie wyników badań normowanych zanieczyszczeń ze względu na 
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 --  w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych --  strefa świętokrzyska

1

C
6H

6

ro
k 5 - 0 5  -  -  -  -  -  - 

ro
k 40 - 0 40 26,4 13,6  -  -  -  - 

4 Pb ro
k 0,5 - 0 0,5  -  -  -  -  -  - 
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162,5
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218,8 58 58 max 

188 49 49 max 
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29 29
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k 40 - 0 40 37,8 32,3 33,4 33,4 27,3 26,8
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Mieczysławów (Cem. w 
Ożarowie) kod stacji: 
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Electrabel) kod stacji: 
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Busko Zdrój, ul. Rokosza 
(WIOŚ) kod stacji: 
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-- w odniesieniu do obszarów ochrony uzdrowiskowej --  strefa świętokrzyska          

1

C
6H

6

ro
k 4 - -

ro
k 35 -  - 

4 C
O 8 

go
dz

a)

5 000 - -

5 Pb ro
k 0,5 - -

ro
k 40 - 33,4

-

Busko Zdrój, ul. Rokosza (WIOŚ) kod 
stacji: SkBuskoWios2
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 --   w odniesieniu do poziomów docelowych -- strefa miasto Kielce i strefa świętokrzyska

1 Arsen rok 6 ng/m3 - 2013 1,1  -  - 
2 Benzo(a)piren rok 1 ng/m3 - 2013 3,1 5,07 3,5
3 Kadm rok 5 ng/m3 - 2013 0,8  -  - 
4 Nikiel rok 20 ng/m3 - 2013 1,3  -  - 

5
Ozon 8 godzin a) 120ug/m3 25 dni b) 2010

Objaśnienia do zestawień wyników badań:

a)   maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby; 
      każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym
      dla każdej doby jest okres od godz. 17:00 dnia poprzedniego do godz. 01:00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym
      dla każdej doby jest okres od godz. 16:00 do 24:00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET
b)   liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, wartość uśredniona z trzech kolejnych lat; w przypadku stacji SkKielJagielWios jest to średnia z jednego roku;

* wartość uśredniona dla lat 2008-2010

22*
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Strefa - miasto Kielce

Częstość 
przekraczania 

poziomu 
docelowego [dni]

Kielce, ul. Jagiellońska  
(WIOŚ) kod stacji: 
SkKielJagielWios

Złoty Potok     
woj. śląskie

Częstość 
przekraczania 

poziomu 
docelowego 

[dni]

Kielce, ul. Kusocińskiego  
(WIOŚ) kod stacji: 

SkKielKusoc

[n
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3 ]

Parzniewice     
woj. łódzkie

Busko Zdrój, ul. Rokosza 
(WIOŚ) kod stacji: 

SkBuskoWios2

[n
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m
3 ]

10

Częstość 
przekraczania 

poziomu 
docelowego 

[dni]

Częstość 
przekraczania 

poziomu 
docelowego [dni]

Częstość 
przekraczania 

poziomu 
docelowego [dni]

 -  - 26*
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 --   w odniesieniu do poziomu celu długoterminowego -- strefa miasto Kielce i strefa świętokrzyska

a)   maksymalna średnia 8-godzinna w ciągu roku kalendarzowego spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby; 
      każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym
      dla każdej doby jest okres od godz. 17:00 dnia poprzedniego do godz. 01:00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym
      dla każdej doby jest okres od godz. 16:00 do 24:00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET
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Częstość przekraczania poziomu 
celu długoterminowego [dni]

10 dni                         
max8godz: 141,4µg/m3          

Parzniewice                         
woj. łódzkie

Częstość przekraczania poziomu celu 
długoterminowego [dni]
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 -  w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

1 N
O

x

rok 30 - -

2 SO
2 

 

rok i pora zimowa 1.X-
31.III 20 - -

 -  w odniesieniu do poziomu docelowego -  w odniesieniu do poziomu celu długoterminowego

Parzniewice           
woj. łódzkie

Złoty Potok  
woj. śląskie 

Parzniewice   
woj. łódzkie
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Objaśnienia do zestawień wyników badań:
a)   okres wegetacyjny liczony między 1 V a 31 VII, wyrażony jako AOT40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim
      jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00
      czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3; wartość tę uznaje się za dotrzymaną, 
      jeśli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat;

* wartość uśredniona dla lat: 2006-2010

Załącznik 2. Zestawienie wyników badań normowanych zanieczyszczeń powietrza ze względu na ochronę roślin w 2010r.
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Strefa świętokrzyska

             rok: 6,6             
pora zimowa: 8,5

13,8

Święty Krzyż (Akad. 
Świętokrzyska) kod stacji: 

SkSwKrzyzZM
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zlokalizowane w sąsiednich strefach)
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(stanowiska zlokalizowane w 

sąsiednich strefach)

 [µg/m3. h]  [µg/m3. h]

Złoty Potok   
woj. śląskie 
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Wyniki oceny jakości powietrza 
 i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim  

w roku 2010 
 

wg rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących  
zanieczyszczenia powietrza 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1377) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zakres prezentowanych zestawień oraz układ przedstawionych wyników oceny 
poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref jest zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377) 
i obejmuje, dla województwa świętokrzyskiego, wykazy wyszczególnione w załączniku nr 2 
rozporządzenia o nazwie: 

 Lista stref 
 Wykaz stacji, z których wyniki wykorzystano w ocenie rocznej 
 Klasyfikacja stref dla dwutlenku azotu (NO2), pod kątem ochrony zdrowia, według 

jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE 
 Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla dwutlenku 

azotu (NO2), pod kątem ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla 
uzdrowisk) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla dwutlenku azotu (NO2) 

 Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki (SO2), pod kątem ochrony zdrowia, według 
jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE 

 Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla dwutlenku 
siarki (SO2), pod kątem ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla 
uzdrowisk) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla dwutlenku siarki (SO2) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
tlenku węgla (CO), według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
tlenku węgla (CO) z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla tlenku węgla (CO) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
benzenu (C6H6), według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
benzenu (C6H6) z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla benzenu (C6H6) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
pyłu PM10 (PM10) 

 Klasyfikacja stref w celu ochrony zdrowia dla pyłu PM10 – zestawienie uzupełniające 
 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia dla pyłu zawieszonego PM10 (PM10) 
 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 

pyłu PM2,5 (PM2,5) 
 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia dla pyłu PM2,5 (PM2,5) 
 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 

benzo(a)pirenu (BaP) 
 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia dla benzo(a)pirenu (BaP) 
 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 

arsenu (As) 



 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla arsenu (As) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
kadmu (Cd) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla kadmu (Cd) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
niklu (Ni) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla niklu (Ni) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
ołowiu (Pb) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla ołowiu (Pb) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
ozonu (O3) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony zdrowia dla ozonu (O3) 

 Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia) i obszary przekroczeń 
normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) 
w strefach na podstawie oceny według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych 
z kryteriami UE 

 Zestawienie przypadków przekroczeń dla obszaru strefy nieobejmującego obszarów 
ochrony uzdrowiskowej (ochrona zdrowia) 

 Zestawienie przypadków przekroczeń dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie z 
uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk (ochrona zdrowia) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 
tlenków azotu (NOx) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony roślin dla tlenków azotu (NOx) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 
dwutlenku siarki (SO2) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony roślin dla dwutlenku siarki (SO2) 

 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 
ozonu (O3) 

 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 
ochrony roślin dla ozonu (O3) 

 Lista stref zaliczonych do klasy C i obszary przekroczeń normatywnych stężeń 
zanieczyszczeń na podstawie oceny wg kryteriów odniesionych do ochrony roślin 

 Zestawienie listy stanowisk pomiarowych dla stref zakwalifikowanych do programów 
ochrony powietrza POP, gdzie metodę oceny oparto o wyniki pomiarów na stanowisku 
zlokalizowanym w innej strefie (ochrona roślin). 

 Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg 
kryteriów dla ochrony zdrowia 

 Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg 
kryteriów dla ochrony roślin 

 

 
 



 
Objaśnienia do tabel zawierających metody wykorzystane w ocenie:  
p wynik klasyfikacji uzyskano na podstawie pomiarów stężeń 

 
pa pomiary automatyczne w stałych punktach  

 
pm pomiary manualne w stałych punktach  

 
pi pomiary w stałych punktach położonych w innej strefie 

 
i wynik klasyfikacji uzyskano na podstawie innych metod 

 
ia analogia do wyników pomiarów/stężeń pomierzonych w innym obszarze 

 
io 
 

analogia do wyników pomiarów/stężeń pomierzonych w danym obszarze 
w innym okresie 

 



Lista stref
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Powie-
rzchnia 
strtefy
[km2]

Ludność
[-]

Na terenie lub części strefy 
obowiązują dopuszczalne 

poziomy substancji określone

Aglo-
meracja
[tak/nie]

Zanieczyszczenia dla ktorych dokonuje się 
klasyfikacji strefy

ze 
względu 

na 
ochronę 

roślin
[tak/nie]

ze 
względu 

na 
ochronę 
zdrowia
[tak/nie]

dla 
obszarów 
ochrony 
uzdrowi-
skowej
[tak/nie]

miasto Kielce PL2601 Tak 204835Nie Nie Nie 110 C6H6, NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5, Pb, As, Cd, Ni, 
BAP, O3

strefa świętokrzyska PL2602 Tak 1065285Tak Tak Nie 11601 C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, PM2.5, Pb, As, 
Cd, Ni, BAP, O3
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Wykaz stacji, z których wyniki wykorzystano w ocenie rocznej
Województwo: świętokrzyskie

Kod stacji

Typ pyłu Kod 
metody *)

Przelicznik 
(Auto/Manu)

Przelicznik pyłu na 
pył PM10

Informacje związane ze stanowiskiem pyłu

Nazwa stacji Stanowisko Czas uśred. Kompletność
Pokrycie 

roku

miasto Kielce PL2601Strefa: Kod strefy:
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska CO 1-godzinny 94 94
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska As 24-godzinny 100 31
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska Cd 24-godzinny 100 31
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska Ni 24-godzinny 100 31
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska Pb 24-godzinny 100 31
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska C6H6 24-godzinny 100 14
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska NO2 1-godzinny 85 85
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska O3 1-godzinny 99 99
SkKielJagielWios M23PM10Kielce, ul. Jagiellońska PM10 24-godzinny 87 87
SkKielJagielWios M23PM2.5Kielce, ul. Jagiellońska PM2.5 24-godzinny 92 92
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska SO2 1-godzinny 99 99
SkKielJagielWios Kielce, ul. Jagiellońska BaP 24-godzinny 75 38
SkKielKusoc WIOŚ Kielce, ul. Kusocińskiego BaP 24-godzinny 100 53
SkKielKusoc M23PM10WIOŚ Kielce, ul. Kusocińskiego PM10 24-godzinny 94 94

strefa świętokrzyska PL2602Strefa: Kod strefy:
SkBuskoWios2 M23PM10Busko Zdrój, ul. Rokosza PM10 24-godzinny 96 96
SkBuskoWios2 M23PM2.5Busko Zdrój, ul. Rokosza PM2.5 24-godzinny 93 93
SkBuskoWios2 Busko Zdrój, ul. Rokosza BaP 24-godzinny 100 55
SkMalogCemen2 Małogoszcz, ul. 11 Listopada SO2 1-godzinny 67 67
SkMalogCemen2 Małogoszcz, ul. 11 Listopada NO2 1-godzinny 70 70
SkOzarowMiec M23PM10Mieczysławów PM10 24-godzinny 82 82
SkOzarowOsWz M23PM10Ożarów Os. Wzgórze PM10 24-godzinny 82 82
SkPolanTrzc M23PM10Trzcianka PM10 24-godzinny 96 96
SkSwKrzyzZM Stacja Monitoringu Akademii Święt SO2 1-godzinny 65 65
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Klasyfikacja stref dla dwutlenku azotu (NO2), pod kątem ochrony zdrowia, według jednolitych kryteriów w skali 
kraju, zgodnych z kryteriami UE 
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie wg 

norm dla 
obszarów 
zwykłych 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
NO2 w  strefie 

wg norm UE

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (1 godzina)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

UE

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie wg 

norm dla 
obszarów 
zwykłych 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

UE
miasto Kielce PL2601 A - AA A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A AA A A A

Strona 1 z 17 kwietnia 2011Wydruk z programu OR 



Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla dwutlenku azotu (NO2), pod kątem 
ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk) 
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie (z 
uwzgl. norm 

dla Uz)

Symbol klasy 
wynikowej dla 
NO2 w  strefie 

wg norm PL

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (1 godzina)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

PL

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie (z 
uwzgl. norm 

dla Uz) 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

PL
strefa świętokrzyska PL2602 A A AA A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
dwutlenku azotu (NO2)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (1 godzina)

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pa) - (-) p (pa) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 p (pa) i (ia) p (pa) i (ia)
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KKlasyfikacja stref dla dwutlenku siarki (SO2), pod kątem ochrony zdrowia, według jednolitych kryteriów w skali 
kraju, zgodnych z kryteriami UE
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie wg 

norm dla 
obszarów 
zwykłych 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
SO2 w  strefie 
wg norm UE

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (1 godzina)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

UE

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie wg 

norm dla 
obszarów 
zwykłych 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (24 godziny)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

UE

miasto Kielce PL2601 A - AA A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A AA A A A
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Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla dwutlenku siarki (SO2), pod kątem 
ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk) 
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie (z 
uwzgl. norm 

dla Uz)

Symbol klasy 
wynikowej dla 
SO2 w  strefie 

wg norm PL

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (1 godzina)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

PL

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej
 w strefie (z 
uwzgl. norm 

dla Uz)

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (24 godziny)

Symbol 
klasy 

wynikowej 
wg norm 

PL
strefa świętokrzyska PL2602 A A AA A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
dwutlenku siarki (SO2)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (1 godzina)

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (24 godziny)

miasto Kielce PL2601 p (pa) - (-) p (pa) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 p (pa) i (ia) p (pa) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla tlenku węgla (CO), 
według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
wynikowej dla 
CO w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (8 godzin)

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 
strefie wg norm 
dla obszarów 

zwykłych

miasto Kielce PL2601 A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla tlenku węgla (CO) z 
uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 
strefie (z uwzgl. 

norm dla Uz)

Symbol klasy 
wynikowej dla 
CO w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (8 godzin)

strefa świętokrzyska PL2602 A A A

Strona 1 z 17 kwietnia 2011Wydruk z programu OR 



Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla tlenku 
węgla (CO)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (8 godzin)

miasto Kielce PL2601 p (pa) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla benzenu (C6H6), 
według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE 
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 
strefie wg norm 
dla obszarów 

zwykłych

Symbol klasy 
wynikowej dla 

C6H6 w  
strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla benzenu (C6H6) z 
uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 
strefie (z uwzgl. 

norm dla Uz)

Symbol klasy 
wynikowej dla 

C6H6 w  
strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
benzenu (C6H6)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu PM10 (PM10)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej

 w strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 

PM10 w  
strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (24 godziny)

Symbol 
klasy 

wynikowej

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej

 w strefie 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

Symbol 
klasy 

wynikowej

miasto Kielce PL2601 C - CC C - C
strefa świętokrzyska PL2602 C C CC A A A
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Klasyfikacja stref w celu ochrony zdrowia dla pyłu PM10 - zestawienie uzupelniające
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
wynikowej dla 

PM10 w  
strefie

Poziom dopuszczalny 
(24 godziny)

Symbol 
klasy 

wynikowej
podstawa wyboru 

klasy C

Poziom dopuszczalny 
(rok)

Symbol 
klasy 

wynikowej

miasto Kielce PL2601 CC przekroczenia C
strefa świętokrzyska PL2602 CC przekroczenia A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu 
zawieszonego PM10 (PM10)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (24 godziny)

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-) p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 p (pm) p (pm) p (pm) p (pm)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu PM2.5 (PM2.5)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 

PM2.5 w  
strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 C - C
strefa świętokrzyska PL2602 B B B
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu 
PM2.5 (PM2.5)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) p (pm)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla benzo(a)pirenu (BaP)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
BaP w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 C - C
strefa świętokrzyska PL2602 C C C
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
benzo(a)pirenu (BaP)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda ocenydla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) p (pm)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla aresenu (As)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów chrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
As w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla arsenu 
(As)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla kadmu (Cd)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
Cd w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla kadmu 
(Cd)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla niklu (Ni)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 

Ni w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla niklu 
(Ni)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda ocenyklasy 
dla obszarów ochrony 

uzdrowiskowej w 
strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ołowiu (Pb)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
Pb w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 A - A
strefa świętokrzyska PL2602 A A A
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ołowiu 
(Pb)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom dopuszczalny (rok)

miasto Kielce PL2601 p (pm) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 i (ia) i (ia)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ozonu (O3)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej

 w strefie 

Symbol klasy 
wynikowej dla 
O3 w  strefie

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (8 godzin)

Symbol 
klasy 

wynikowej

Symbol klasy 
dla obszarów 

ochrony 
uzdrowiskowej

 w strefie 

Symbol klasy dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Cel długoterminowy (8 godzin)

Symbol 
klasy 

wynikowej

miasto Kielce PL2601 A - AA D2 - D2
strefa świętokrzyska PL2602 A A AA D2 D2 D2
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ozonu 
(O3)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Poziom docelowy (8 godzin)

Metoda oceny dla 
obszarów ochrony 
uzdrowiskowej w 

strefie 

Metoda oceny dla 
obszaru strefy nie 

obejmującego 
obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 

Cel długoterminowy (8 godzin)

miasto Kielce PL2601 p (pa) - (-) p (pa) - (-)
strefa świętokrzyska PL2602 p (pi) p (pi) p (pi) p (pi)
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Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia) i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń 
(poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie oceny według jednolitych kryteriów w skali 
kraju, zgodnych z kryteriami UE
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy
Kod 
strefy

Kryterium 
stanowiące 

podstawę do 
zakwali. strefy 
do klasy C - 

zaniecz., czas 
uśredniania 

stężeń typ
obszaru

Obszary przekroczeń

obszar 
w km2

liczba 
mieszk.
w tys.miasto, gmina, dzielnica

numer mapy 
i numer 
obszaru

miasto Kielce PL2601 BaP(rok) Kielce, centralna i zachodnia część miasta(Z) 11 30
miasto Kielce PL2601 PM10(24h) Kielce, centralna i zachodnia część miasta(Z) 11 30
miasto Kielce PL2601 PM10(rok) Kielce, centralna i zachodnia część miasta(Z) 11 30
miasto Kielce PL2601 PM2.5(rok) Kielce, centralna część miasta(Z) 10 30
strefa świętokrzyska PL2602 BaP(rok) Busko Zdrój(UZ) 5 5
strefa świętokrzyska PL2602 PM10(24h) miasto Ożarów(Z) 2 3
strefa świętokrzyska PL2602 PM10(24h) Uzdrowisko Busko Zdrój(UZ) 5 7
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Zestawienie przypadków przekroczeń dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej
(ochrona zdrowia)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
miasto Kielce PL2601 3,1 S5, SkKielJagielWiosBaP(rok) Z
miasto Kielce PL2601 5,07 S5, SkKielKusocBaP(rok) Z
miasto Kielce PL2601 141,36 S21, S2, SkKielJagielWios 10-07-01O3(8h) Z (dt)
miasto Kielce PL2601 51,7656 S5, S2, S3, SkKielJagielWios 10-01-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 70,1057 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-01-25PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 141,4975 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-01-27PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 72,6594 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-01-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 54,4943 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-01-31PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 63,5769 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-01PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 50,8521 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-02PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 75,3012 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-04PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 63,2044 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 98,7966 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-09PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 64,1027 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-10PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 84,6459 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 64,1355 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-17PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 88,833 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 60,672 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 99,9095 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 132,2268 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-02-25PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 93,407 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-04PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 70,4823 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-05PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 54,1309 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-07PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 93,1581 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 105,9089 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-09PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 101,5632 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-10PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 65,0264 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-12PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
miasto Kielce PL2601 100,0834 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 69,7592 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 68,6677 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-20PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,406 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 66,1138 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 63,2318 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-25PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 57,7665 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-26PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,9525 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-03-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 58,1332 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-02PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 59,0281 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 56,675 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-09PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,9619 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-13PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 61,7759 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 71,7692 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,4136 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,2407 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 69,2366 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-04-29PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,0655 S2, SkKielJagielWios 10-05-10PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,6345 S2, SkKielJagielWios 10-05-11PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 55,5605 S2, SkKielJagielWios 10-06-10PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,3313 S2, SkKielJagielWios 10-07-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 52,6706 S2, SkKielJagielWios 10-07-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 54,6751 S2, SkKielJagielWios 10-08-02PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,4064 S2, SkKielJagielWios 10-08-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 63,9355 S2, SkKielJagielWios 10-08-17PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 58,8743 S2, SkKielJagielWios 10-08-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 58,8702 S2, SkKielJagielWios 10-09-13PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 50,8767 S2, SkKielJagielWios 10-09-20PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 59,5692 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-10-12PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,7666 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-10-13PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
miasto Kielce PL2601 54,8594 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-10-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 50,4888 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-10-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 69,6201 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-10-27PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 94,0286 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-10-29PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 95,047 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-11PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,6111 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-12PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 128,8032 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 60,7145 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,7993 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 85,3543 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-26PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 90,6631 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-11-30PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 72,4746 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-02PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 144,8444 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-03PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 251,627 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-04PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 91,3811 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-05PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 79,9378 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-06PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 62,6899 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-07PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 67,0509 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 87,7424 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 134,4557 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 83,9605 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-17PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 138,05 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 65,7663 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 77,0326 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-21PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 91,1905 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-22PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 69,2086 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 66,3316 S5, S2, S3, S6SkKielJagielWios 10-12-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 85,4092 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-27PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 90,3075 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 60,4909 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-29PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
miasto Kielce PL2601 54,5132 S5, S2, S3SkKielJagielWios 10-12-31PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,2273 S5, SkKielKusoc 10-01-01PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 60,4388 S5, SkKielKusoc 10-01-04PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 85,0339 S5, SkKielKusoc 10-01-05PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 69,9813 S5, SkKielKusoc 10-01-06PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 103,0699 S5, SkKielKusoc 10-01-07PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 127,4227 S5, SkKielKusoc 10-01-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,3969 S5, SkKielKusoc 10-01-12PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 70,705 S5, SkKielKusoc 10-01-14PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 75,646 S5, SkKielKusoc 10-01-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 70,1368 S5, SkKielKusoc 10-01-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 52,8637 S5, SkKielKusoc 10-01-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 50,8658 S5, SkKielKusoc 10-01-22PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 74,5716 S5, SkKielKusoc 10-01-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 98,4529 S5, SkKielKusoc 10-01-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 143,4805 S5, SkKielKusoc 10-01-25PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 146,9886 S5, SkKielKusoc 10-01-26PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 161,8533 S5, SkKielKusoc 10-01-27PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 66,8302 S5, SkKielKusoc 10-01-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 76,4394 S5, SkKielKusoc 10-01-31PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 86,4796 S5, SkKielKusoc 10-02-01PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 63,5115 S5, SkKielKusoc 10-02-02PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 95,4479 S5, SkKielKusoc 10-02-04PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 61,863 S5, SkKielKusoc 10-02-05PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 95,6764 S5, SkKielKusoc 10-02-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 138,4696 S5, SkKielKusoc 10-02-09PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 93,2391 S5, SkKielKusoc 10-02-10PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 71,5694 S5, SkKielKusoc 10-02-13PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 56,9119 S5, SkKielKusoc 10-02-14PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 79,3064 S5, SkKielKusoc 10-02-16PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
miasto Kielce PL2601 122,7892 S5, SkKielKusoc 10-02-17PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 57,6118 S5, SkKielKusoc 10-02-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 50,6521 S5, SkKielKusoc 10-02-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 82,4534 S5, SkKielKusoc 10-02-26PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 84,261 S5, SkKielKusoc 10-03-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 74,1784 S5, SkKielKusoc 10-03-09PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 88,4886 S5, SkKielKusoc 10-03-10PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 54,2969 S5, SkKielKusoc 10-03-11PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 77,4536 S5, SkKielKusoc 10-03-12PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 68,2554 S5, SkKielKusoc 10-03-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 92,0869 S5, SkKielKusoc 10-03-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 62,7386 S5, SkKielKusoc 10-03-20PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 57,0453 S5, SkKielKusoc 10-03-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 64,3837 S5, SkKielKusoc 10-03-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 57,7764 S5, SkKielKusoc 10-03-25PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 58,7162 S5, SkKielKusoc 10-04-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 63,49 S5, SkKielKusoc 10-04-09PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 60,5221 S5, SkKielKusoc 10-04-29PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 70,5167 S5, SkKielKusoc 10-04-30PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 50,9692 S5, SkKielKusoc 10-05-01PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 54,4839 S5, SkKielKusoc 10-10-11PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 71,1897 S5, SkKielKusoc 10-10-12PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 55,6041 S5, SkKielKusoc 10-10-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 51,3821 S5, SkKielKusoc 10-10-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 59,8197 S5, SkKielKusoc 10-10-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 56,501 S5, SkKielKusoc 10-10-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 97,2632 S5, SkKielKusoc 10-10-29PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 57,0584 S5, SkKielKusoc 10-10-30PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 74,4809 S5, SkKielKusoc 10-11-02PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 82,1872 S5, SkKielKusoc 10-11-03PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
miasto Kielce PL2601 62,576 S5, SkKielKusoc 10-11-11PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 59,5281 S5, SkKielKusoc 10-11-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 61,4629 S5, SkKielKusoc 10-11-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 57,2223 S5, SkKielKusoc 10-11-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 67,7077 S5, SkKielKusoc 10-11-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 54,3172 S5, SkKielKusoc 10-11-21PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 87,4258 S5, SkKielKusoc 10-12-08PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 53,9704 S5, SkKielKusoc 10-12-14PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 107,7485 S5, SkKielKusoc 10-12-15PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 158,0212 S5, S6, SkKielKusoc 10-12-16PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 113,3012 S5, S6SkKielKusoc 10-12-17PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 244,303 S5, S6SkKielKusoc 10-12-18PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 81,4953 S5, S6SkKielKusoc 10-12-19PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 90,2908 S5, S6SkKielKusoc 10-12-21PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 115,7541 S5, S6SkKielKusoc 10-12-22PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 94,1329 S5, S6SkKielKusoc 10-12-23PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 70,6521 S5, S6SkKielKusoc 10-12-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 99,5182 S5, SkKielKusoc 10-12-27PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 155,2812 S5, SkKielKusoc 10-12-28PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 73,0439 S5, SkKielKusoc 10-12-29PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 66,2462 S5, SkKielKusoc 10-12-31PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 99 S5, SkOzarowOsWz 10-01-04PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 73 S5, SkOzarowOsWz 10-01-05PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 135 S5, SkOzarowOsWz 10-01-07PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 77 S5, SkOzarowOsWz 10-01-08PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 68 S5, SkOzarowOsWz 10-01-23PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 76 S5, SkOzarowOsWz 10-01-24PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 134 S5, SkOzarowOsWz 10-01-25PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 188 S5, SkOzarowOsWz 10-01-26PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 98 S5, SkOzarowOsWz 10-02-04PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
strefa świętokrzyska PL2602 78 S5, SkOzarowOsWz 10-02-08PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 106 S5, SkOzarowOsWz 10-02-09PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 65 S5, SkOzarowOsWz 10-02-15PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 106 S5, SkOzarowOsWz 10-02-16PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 57 S5, SkOzarowOsWz 10-02-17PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 84 S5, SkOzarowOsWz 10-02-18PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 63 S5, SkOzarowOsWz 10-02-19PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 56 S5, SkOzarowOsWz 10-02-21PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 51 S5, SkOzarowOsWz 10-02-22PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 62 S5, SkOzarowOsWz 10-02-23PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 73 S5, SkOzarowOsWz 10-02-24PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 70 S5, SkOzarowOsWz 10-02-25PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 61 S5, SkOzarowOsWz 10-02-27PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 56 S5, SkOzarowOsWz 10-03-09PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 60 S5, SkOzarowOsWz 10-03-12PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 80 S5, SkOzarowOsWz 10-03-18PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 51 S5, SkOzarowOsWz 10-03-19PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 105 S5, SkOzarowOsWz 10-03-25PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 52 S5, SkOzarowOsWz 10-09-23PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 51 S5, SkOzarowOsWz 10-09-24PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 54 S5, SkOzarowOsWz 10-10-11PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 58 S5, SkOzarowOsWz 10-11-03PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 51 S5, SkOzarowOsWz 10-11-15PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 54 S5, SkOzarowOsWz 10-11-18PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 100 S5, SkOzarowOsWz 10-12-02PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 78 S5, SkOzarowOsWz 10-12-03PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 169 S5, SkOzarowOsWz 10-12-04PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 106 S5, SkOzarowOsWz 10-12-05PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 62 S5, SkOzarowOsWz 10-12-06PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 54 S5, SkOzarowOsWz 10-12-08PM10(24h) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
strefa świętokrzyska PL2602 58 S5, SkOzarowOsWz 10-12-14PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 94 S5, SkOzarowOsWz 10-12-15PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 126 S5, SkOzarowOsWz 10-12-16PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 87 S5, SkOzarowOsWz 10-12-17PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 184 S5, SkOzarowOsWz 10-12-18PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 61 S5, SkOzarowOsWz 10-12-19PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 84 S5, SkOzarowOsWz 10-12-21PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 53 S5, SkOzarowOsWz 10-12-22PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 66 S5, SkOzarowOsWz 10-12-23PM10(24h) Z
strefa świętokrzyska PL2602 62 S5, SkOzarowOsWz 10-12-24PM10(24h) Z
miasto Kielce PL2601 41,9 S5, S2, S3, SkKielJagielWiosPM10(rok) Z
miasto Kielce PL2601 40,6 S5, S6, SkKielKusocPM10(rok) Z
miasto Kielce PL2601 31,2 S5, SkKielJagielWiosPM2.5(rok) Z
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar

Kody przyczyn wystąpienia przekroczeń:
S1 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S2 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S3 oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej
S4 oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej
S5 oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S6 awaryjna emisja z zakładu przemysłowego
S7 awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe
S8 oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka
S9 unos pyłu związany z posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym
S10 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
S11 oddziaływanie lokalnej stacji paliw
S12 oddziaływanie pobliskiego parkingu
S13 oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu
S14 szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (przyczyna dodatkowa)
S15 niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z 

punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, w rozważanym okresie (przyczyna dodatkowa)
S16 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk itp.
S17 emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp.
S18 emisja zanieczyszczeń pyłowych z  powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg i placów
S20
S21 Wysoka temperatura powietrza, duże nasłonecznienie.
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Zestawienie przypadków przekroczeń dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie  z uwzględnieniem krajowych 
norm dla uzdrowisk (ochrona zdrowia)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
strefa świętokrzyska PL2602 3,5 S5, SkBuskoWios2BaP(rok) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 65,5702 S5, SkBuskoWios2 10-01-25PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 147,7446 S5, SkBuskoWios2 10-01-26PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 214,6841 S5, SkBuskoWios2 10-01-27PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 57,6519 S5, SkBuskoWios2 10-01-31PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 69,5618 S5, SkBuskoWios2 10-02-01PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 53,0181 S5, SkBuskoWios2 10-02-02PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 63,2246 S5, SkBuskoWios2 10-02-04PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 72,0227 S5, SkBuskoWios2 10-02-08PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 77,0948 S5, SkBuskoWios2 10-02-09PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 57,4171 S5, SkBuskoWios2 10-02-10PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 120,5679 S5, SkBuskoWios2 10-02-12PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 60,9503 S5, SkBuskoWios2 10-02-13PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 90,7977 S5, SkBuskoWios2 10-02-16PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 64,2655 S5, SkBuskoWios2 10-02-17PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 59,2046 S5, SkBuskoWios2 10-02-18PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 54,036 S5, SkBuskoWios2 10-02-21PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 63,1862 S5, SkBuskoWios2 10-02-24PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 150,6793 S5, SkBuskoWios2 10-02-25PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 53,0394 S5, SkBuskoWios2 10-02-27PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 52,7766 S5, SkBuskoWios2 10-03-08PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 50,799 S5, SkBuskoWios2 10-03-09PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 55,6613 S5, SkBuskoWios2 10-03-18PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 61,8655 S5, SkBuskoWios2 10-03-19PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 61,1947 S5, SkBuskoWios2 10-03-23PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 57,4384 S5, SkBuskoWios2 10-03-24PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 51,0178 S5, SkBuskoWios2 10-03-25PM10(24h) Uz
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
strefa świętokrzyska PL2602 89,5447 S5, SkBuskoWios2 10-05-04PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 50,6689 S5, SkBuskoWios2 10-05-10PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 52,1356 S5, SkBuskoWios2 10-10-10PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 53,4036 S5, SkBuskoWios2 10-10-13PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 57,9466 S5, SkBuskoWios2 10-10-14PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 66,8544 S5, SkBuskoWios2 10-10-20PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 72,6632 S5, SkBuskoWios2 10-10-28PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 71,9499 S5, SkBuskoWios2 10-10-29PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 61,0491 S5, SkBuskoWios2 10-11-02PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 90,3163 S5, SkBuskoWios2 10-11-03PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 56,6995 S5, SkBuskoWios2 10-11-18PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 59,2255 S5, SkBuskoWios2 10-11-26PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 53,3926 S5, SkBuskoWios2 10-11-30PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 67,004 S5, SkBuskoWios2 10-12-02PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 81,018 S5, SkBuskoWios2 10-12-03PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 98,2743 S5, SkBuskoWios2 10-12-05PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 65,4123 S5, SkBuskoWios2 10-12-07PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 63,4242 S5, SkBuskoWios2 10-12-08PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 53,9558 S5, SkBuskoWios2 10-12-14PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 84,8062 S5, SkBuskoWios2 10-12-15PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 167,1068 S5, SkBuskoWios2 10-12-16PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 77,5478 S5, SkBuskoWios2 10-12-17PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 218,8108 S5, SkBuskoWios2 10-12-18PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 80,8146 S5, SkBuskoWios2 10-12-19PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 62,1304 S5, SkBuskoWios2 10-12-21PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 85,0241 S5, SkBuskoWios2 10-12-22PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 51,5827 S5, SkBuskoWios2 10-12-24PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 69,1878 S5, SkBuskoWios2 10-12-27PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 124,9426 S5, SkBuskoWios2 10-12-28PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 82,604 S5, SkBuskoWios2 10-12-29PM10(24h) Uz
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Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Kod stacji Data Wartość Godzina
Przyczyna wystąpienia 

przekroczeniaKryterium Obszar
strefa świętokrzyska PL2602 58,6455 S5, SkBuskoWios2 10-12-30PM10(24h) Uz
strefa świętokrzyska PL2602 75,1746 S5, SkBuskoWios2 10-12-31PM10(24h) Uz

Kody przyczyn wystąpienia przekroczeń:
S1 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S2 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S3 oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej
S4 oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej
S5 oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S6 awaryjna emisja z zakładu przemysłowego
S7 awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe
S8 oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka
S9 unos pyłu związany z posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym
S10 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
S11 oddziaływanie lokalnej stacji paliw
S12 oddziaływanie pobliskiego parkingu
S13 oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu
S14 szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (przyczyna dodatkowa)
S15 niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z 

punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, w rozważanym okresie (przyczyna dodatkowa)
S16 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk itp.
S17 emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp.
S18 emisja zanieczyszczeń pyłowych z  powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg i placów
S20
S21 Wysoka temperatura powietrza, duże nasłonecznienie.
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla tlenków azoru (NOx)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
wynikowej dla 
NOx w  strefie

Symbol klasy dla strefy.
Poziom dopuszczalny (rok)

strefa świętokrzyska PL2602 AA
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
dla tlenków azotu (NOx)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy
Metoda oceny dla strefy.

Poziom dopuszczalny (rok)

strefa świętokrzyska PL2602 i (io)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla dwutlenku siarki (SO2)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
wynikowej dla 
SO2 w  strefie

Symbol klasy dla strefy.
Poziom dopuszczalny (zima)

Symbol klasy dla strefy.
Poziom dopuszczalny (rok)

strefa świętokrzyska PL2602 A AA
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
dla dwutlenku siarki (SO2)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy
Metoda oceny dla strefy

Poziom dopuszczalny (zima)
Metoda oceny dla strefy.

Poziom dopuszczalny (rok)

strefa świętokrzyska PL2602 p (pa) p (pa)
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla ozonu (O3)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy

Symbol klasy 
wynikowej dla 
O3 w  strefie

Symbol klasy dla strefy.
Poziom docelowy (AOT40)

Symbol klasy dla strefy.
Cel długoterminowy (AOT40)

strefa świętokrzyska PL2602 C CD2
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Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
dla ozonu (O3)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy
Metoda oceny dla strefy

Poziom docelowy (AOT40)
Metoda oceny dla strefy.

Cel długoterminowy (AOT40)

strefa świętokrzyska PL2602 p (pi) p (pi)
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Lista stref zaliczonych do klasy C i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń na podstawie oceny 
wg kryteriów odniesionych do ochrony roślin.

Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy
Kod 
strefy

Kryterium 
stanowiące 

podstawę do 
zakwalifikowania 
strefy do klasy C

zanieczyszczenie, 
czas uśrednia

Obszary przekroczeń

obszar 
w km2Nazwa obszaru

numer mapy i 
numer obszaru

strefa świętokrzyska PL2602 O3(AOT40) powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski 3000
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Zestawienie listy stanowisk pomiarowych dla stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP, 
gdzie metodę oceny oparto o wyniki pomiarów na stanowisku zlokalizowanym w innej strefie (ochrona roślin)
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy Kod strefy Stanowisko zlokalizowane w innej strefieKryterium
strefa świętokrzyska PL2602 łódzkie,strefa łódzka - LdParzniWIOSAParznie(O3,1-godzinny)-1137O3(AOT40)
strefa świętokrzyska PL2602 śląskie,strefa śląska - SlZlotyJano_lesni(O3,1-godzinny)-2763O3(AOT40)
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Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy
Kod 
strefy

typ
obszaru

zanieczysz-
czenie, 

czas uśrednia Wskazany obszar do wzmocnienia

Kryterium dla którego 
istniejące metody 
oceny uznano za 
niewystarczające

strefa świętokrzyska PL2602 BaP(rok) powiat starachowicki(Z)
strefa świętokrzyska PL2602 PM10(24h) powiat starachowicki(Z)
strefa świętokrzyska PL2602 PM2.5(rok) powiat starachowicki(Z)
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Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony roślin
Województwo: świętokrzyskie

Nazwa strefy
Kod 
strefy Wskazany obszar do wzmocnienia

Kryterium dla którego 
istniejące metody 
oceny uznano za 
niewystarczające

strefa świętokrzyska PL2602 O3(AOT40) południowo-zachodnia część strefy świętokrzyskiej
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	W ocenie rocznej jakości powietrza za 2010 r. sporządzonej według kryterium ochrony zdrowia, do klasy C zaliczono miasto Kielce ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Klasyfikacja ta potwierdza wynik poprzedniej oceny dla miasta Kielce w zakresie pyłu PM10 i B(a)P. 
	Po raz pierwszy w 2010 roku dokonano klasyfikacji strefy miasta Kielce dla pyłu PM2,5, co skutkowało nadaniem jej klasy C ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. 
	Klasyfikacja obszaru województwa świętokrzyskiego poza miastem Kielce, pod względem ochrony zdrowia, w porównaniu z wynikami klasyfikacji za 2009 rok uległa częściowym zmianom.  
	Strefa świętokrzyska, obejmująca swym terytorium 3 poprzednie strefy (powiat kielecki, strefę ostrowiecko-starachowicką oraz sandomiersko-pińczowską), podobnie jak w 2009 r. uzyskała status A ze względu na dotrzymanie wartości kryterialnych dla: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, tlenku węgla, ozonu oraz metali zawartych w pyle PM10 - ołowiu, arsenu, kadmu i niklu.  
	Zmieniła się natomiast klasa tej strefy dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, i w odróżnieniu do roku 2009 zaliczono ją do klasy C. 
	Podobnie jak dla miasta Kielce, po raz pierwszy w 2010 roku dokonano klasyfikacji strefy świętokrzyskiej pod kątem zanieczyszczenia pyłu PM2,5, w wyniku której strefa uzyskała klasę B za przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
	Podobnie jak w roku ubiegłym cały obszar województwa (obie strefy), za przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu otrzymały klasę D2.  
	Zgodnie z art. 91 ustawy – P.o.ś. dla stref, w których poziom odpowiednio przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy (strefy klasy C), marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, obowiązany jest określić, w drodze uchwały, program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu. 
	W 2009 roku WIOŚ w Kielcach przeprowadził gruntowną modernizację sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. 
	Niemniej biorąc pod uwagę analizę obowiązujących przepisów, a w szczególności obowiązki wynikające z dyrektywy 2004/107/WE oraz 2008/50/WE, obecny system pomiarów dla potrzeb sporządzania ocen jakości powietrza wymaga wzmocnienia, które powinno objąć swym zasięgiem północną część strefy świętokrzyskiej (Starachowice lub Ostrowiec Świętokrzyski), ze względu na zanieczyszczenie tych rejonów B(a)P, pyłem zawieszonym PM2,5 oraz PM10.  
	Klasyfikacja stref w woj. świętokrzyskim w 2010 roku wykonana została w nowym układzie stref. Po raz pierwszy ocenie poddano stan jakości powietrza pod względem dotrzymania wartości kryterialnych określonych dla pyłu PM2,5. 
	Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza jest sklasyfikowanie poszczególnych stref w województwie w zakresie dającym wynik porównywalności występowania stężeń każdego z normowanych zanieczyszczeń do obowiązujących wartości kryterialnych. Klasyfikacji stref dokonano odrębnie pod względem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia i kryteriów wymaganych dla ochrony roślin. 
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