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CZĘŚĆ V. 
POWIETRZE

Joanna Jędras

1. PODSTAWY PRAWNE
OCEN JAKOŚCI POWIETRZA

Podstawowym unijnym aktem prawnym od-
noszącym się do powietrza i wdrażanym do usta-
wodawstwa polskiego jest Dyrektywa Ramowa Nr 
96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny 
i zarządzania jakością powietrza. Dodatkowo przepi-
sy dyrektywy ramowej regulowane są następującymi 
dyrektywami wykonawczymi: 1999/30/WE z dnia 22 
kwietnia 1999 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 
dla SO2, NO2, NOX, pyłu cząsteczkowego i ołowiu 
w powietrzu atmosferycznym; 2000/69/WE z dnia 
16 listopada 2000 r. w sprawie wartości dopuszczal-
nych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powie-
trzu; 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 
ozonu w otaczającym powietrzu oraz 2004/107/WE 
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 
rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu. Proces 
transpozycji do polskiego systemu prawnego ostat-
niej z wymienionych, czyli czwartej dyrektywy córki 
zostanie zamknięty do końca 2006 roku.

W wyniku dostosowania prawa do wymogów 
UE podstawowymi aktami prawnymi obowiązu-
jącymi w Polsce w zakresie prowadzenia oceny 
jakości powietrza są:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-

ny środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, 
alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla do-
puszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz. U. Nr 87, poz. 796),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 
czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów sub-
stancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotyczących zanie-
czyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445).
Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 

oceny jakości powietrza przynajmniej raz na pięć lat 
dokonuje się klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem 
poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, 
w których przekroczone są progowe wartości kry-
terialne (ocena wstępna) oraz co roku dokonuje się 

oceny poziomu substancji w powietrzu klasyfikując 
strefy w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 
wraz z marginesem tolerancji, o ile taki obowiązu-
je w danym roku dla określonej substancji lub do 
poziomów docelowych (ocena roczna).

Dla województwa świętokrzyskiego wykonawcą 
tych ocen jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska.

Pierwsza wstępna ocena jakości powietrza 
w zakresie siedmiu podstawowych substancji 
zanieczyszczających powietrze: SO2, NO2/NOX, 
pyłu zawieszonego PM10, Pb, C6H6, CO oraz O3, 
wykonana została w 2002 roku i obejmowała lata 
1997-2001. Druga ocena wstępna pod kątem As, Cd, 
Ni i B(a)P w pyle zawieszonym PM10 sporządzona 
została w 2006 roku również w oparciu o analizę 
danych z pięciolecia.

Roczne oceny jakości powietrza obejmują po-
szczególne lata począwszy od 2002 roku. Prezen-
towana w niniejszym opracowaniu ocena jakości 
powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 
2005 jest już czwartą z kolei oceną roczną.

2. WYNIKI WSTĘPNYCH OCEN JAKOŚCI 
POWIETRZA

Pierwsza wstępna ocena jakości powietrza 
i klasyfikacja stref sporządzona została na pod-
stawie art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Celem tej oceny było ustalenie odpowiedniego 
sposobu oceny jakości powietrza odpowiednio do 
art. 90 ww. ustawy oraz wymogów określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 
czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów sub-
stancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798).

Klasyfikacji stref na potrzeby monitorowania 
jakości powietrza dokonano dla kryteriów: ochro-
na zdrowia ludzi (w zakresie: SO2, NO2, pyłu PM10, 
ołowiu, CO, benzenu i O3) oraz ochrona roślin 
(w zakresie: SO2, NOX i O3).

Komin Elektrociepłowni Kielce
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Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska za 
strefę uznaje się obszar aglomeracji o liczbie miesz-
kańców większej niż 250 tysięcy lub obszar powiatu, 
który nie wchodzi w skład aglomeracji.

Każdej strefie przydzielono odrębną klasę, zarów-
no dla celu ochrona zdrowia, jak i dla celu ochrona 
roślin. Poziomy odniesienia dla stężeń substancji 
stanowiły tzw. „wartości progowe”, z którymi 
porównano stężenia danego zanieczyszczenia na 
obszarze strefy.

Górne i dolne progi oszacowania, stanowiące 
procentową część dopuszczalnego poziomu danej 
substancji, oraz dopuszczalne częstości ich prze-
kraczania w roku kalendarzowym określone w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu, przedstawiono 
w tabeli 17.

Zgodnie z § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia próg 
oszacowania uznawany jest za dotrzymany:
- w przypadku benzenu, dwutlenku azotu, tlen-

ków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu i pyłu 
PM10, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był 
on przekraczany co najwyżej w dwóch odręb-
nych latach,

- w przypadku ozonu, jeżeli podczas pięciu po-
przednich lat był on przekraczany najwyżej 
w jednym roku.

Sporządzając pierwszą ocenę wstępną przy kla-
syfikacji zastosowano obowiązujące dla stref (poza 
aglomeracjami) symbole:
klasa I  poziom substancji przekracza górny 

próg oszacowania (SO2, NO2, PM10, 
Pb, CO, benzen, O3),

klasa II poziom substancji nie przekracza gór-
nego progu oszacowania i jest wyższy 
od dolnego progu oszacowania (SO2, 
NO2, PM10, Pb, CO, benzen),

klasa IIIb  poziom substancji nie przekracza dol-
nego progu oszacowania (SO2, NO2, 
PM10, Pb, CO, benzen).

W wyniku oceny wstępnej dla kryterium ochro-
ny zdrowia w pierwszej klasie znalazły się wszystkie 
strefy/powiaty z uwagi na pył i ozon, a dodatkowo 
strefa miasta Kielce ze względu na dwutlenek siar-
ki i benzen. Do drugiej klasy zakwalifikowały się: 
miasto Kielce, powiat ostrowiecki i skarżyski (NO2) 
oraz powiat kielecki (SO2). Pierwsza klasa czystości 
przypadła również każdej ze stref ocenianych ze 
względu na ochronę roślin w zakresie ozonu. Dla 
tego kryterium klasę drugą przyznano ocenianym 
powiatom w zakresie SO2. W pozostałych przypad-
kach ocenianych kryteriów, stref i zanieczyszczeń 
wynikiem klasyfikacji była klasa IIIb.

1)   do 31.12.2004 r.
2)   od 1.01.2005 r.

Nazwa
substancji

Okres uśred-
niania

wyników

Dopuszczalny 
poziom
µg/m3

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania

wartość
µg/m3

dopuszczalna
częstość prze-

kroczeń 
w roku

wartość
µg/m3

dopuszczalna
częstość prze-

kroczeń 
w roku

Ochrona zdrowia

Benzen rok kalendarz. 5 3,5 - 2 -

Dwutlenek
azotu

1 godzina 200 140 18 razy 100 18 razy

rok kalendarz. 40 32 - 26 -

Dwutlenek siarki 24 godziny 1501) 1252) 75 3 razy 50 3 razy

Ołów rok kalendarz. 0,5 0,35 - 0,25 -

Ozon 8 godzin 120 120 - - -

Pył zawieszony 
PM10

24 godziny 50 30 7 razy 20 7 razy

rok kalendarz. 40 14 - 10 -

Tlenek węgla 8 godzin 10 000 7 000 - 5 000 -

Ochrona roślin

Tlenki azotu rok kalendarz. 403) 304) 24 - 19,5 -

Dwutlenek siarki rok kalendarz. 403) 204) 12 - 8 -

Ozon5) okres weget.
1V-31VII

24 0006)

µg/m3h
18 0007)

µg/m3h
6 000

µg/m3h - - -

Tabela 17. Dopuszczalne poziomy, górne i dolne progi oszacowania oraz dopuszczalne częstości ich 
przekraczania

3)   do 31.12.2002 r.
4)   od 1.01.2003 r. 

5)   poziom dopuszczalny 
wyrażony jako AOT 40

6)   do 31.12.2009 r.

7)   od 1.01.2010 r.
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Wymagania dotyczące metod ocen bieżących 
w strefach, w których poziom substancji przekracza 
górny próg oszacowania (klasa I), zobowiązują do 
korzystania z wyników pomiarów wysokiej jakości, 
które mogą być uzupełniane pomocniczo infor-
macjami z innych źródeł, takich jak modelowanie 
matematyczne lub obiektywne metody szacowania. 
W przypadku klasy II możliwa jest ocena pozio-
mu substancji w powietrzu na podstawie pomia-
rów prowadzonych w trybie mniej intensywnym 
w połączeniu z metodami modelowania lub inny-
mi technikami szacowania. W strefach, w których 
poziom substancji nie przekracza dolnego progu 
oszacowania (klasa IIIb) oceny można dokonać 
wyłącznie na podstawie metodyk modelowania 
lub innych technik szacowania, w szczególności 
pomiarów okresowych i szacunków obiektywnych 
na podstawie analizy emisji.

Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji 
poszczególnych stref, pod kątem poziomu danej 
substancji, przedstawiono w tabeli 18.

Opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady Nr 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wie-
lopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu rozszerzyła obowiązki 
w zakresie monitoringu, oceny i zarządzania jako-
ścią powietrza na nowe zanieczyszczenia. W roku 
2006 wykonana została druga wstępna ocena, tym 
razem pod kątem zawartości As, Cd, Ni i B(a)P 
w pyle PM10 oraz dostosowania systemu oceny do 
wymagań wspomnianej dyrektywy.

Ocenę wstępną w zakresie arsenu, kadmu, ni-
klu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 sporządzono dla 
nowego układu stref, który okazał się konieczny 
m.in. w wyniku potrzeby optymalizacji kosztów 

monitoringu i działań naprawczych w związku 
z przewidywanym występowaniem na znacznych 
obszarach przekroczeń wartości kryterialnych, 
w szczególności dla B(a)P. Na podstawie porozumie-
nia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
z Ministerstwem Środowiska oraz po konsulta-
cjach z wojewódzkimi inspektoratami ochrony 
środowiska, za strefę (dla PM10, As, Cd, Ni i ben-
zo(a)pirenu) uznano obszar aglomeracji o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tysięcy i obszar powiatu 
lub grupy powiatów nie wchodzący w skład aglome-
racji. W warunkach województwa świętokrzyskiego 
w 2006 roku wyodrębniono cztery strefy dla po-
trzeb oceny ww. zanieczyszczeń: miasto Kielce, 
strefę kielecką, ostrowiecko-starachowicką i san-
domiersko-pińczowską.

W wyniku tej oceny wstępnej każdej strefie 
przydzielono odrębną klasę po odniesieniu stężeń 
substancji do „wartości progowych”. Górne i dolne 
progi oszacowania, stanowiące procentową część 
poziomu docelowego danej substancji, który ma 
być osiągnięty tam, gdzie to możliwe technicznie 
i ekonomicznie uzasadnione do końca 31 grudnia 
2012 roku, zestawiono na podstawie wytycznych 
resortowych pn. Wskazówki do określenia nowego 
układu stref na potrzeby pomiarów, ocen i zarządza-
nia jakością powietrza, wykonania oceny wstępnej 
jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, 
kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz 
dostosowania systemu oceny do wymagań dyrektywy 
2004/107/WE i przedstawiono w tabeli 19.

Zgodnie z cytowanymi Wskazówkami… prze-
kroczenia górnych i dolnych progów oszacowania 
określa się na podstawie stężeń występujących 
w ciągu poprzednich pięciu lat, jeżeli dostępne 
są wystarczające dane. Przyjmuje się, że nastąpiło 

Tabela 18. Wyniki klasyfikacji stref na podstawie wstępnej oceny jakości powietrza

POWIAT
(strefa)

Ocena ze względu na ochronę zdrowia Ocena ze względu na 
ochronę roślin

NO2 SO2

Pył 
zaw.

PM10
Pb CO benzen O3 NOx SO2 O3

  1. KIELCE – miasto II I I IIIb IIIb I I - - -
  2. BUSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  3. JĘDRZEJOWSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  4. KAZIMIERSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  5. KIELECKI IIIb II I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  6. KONECKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  7. OPATOWSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  8. OSTROWIECKI II IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
  9. PIŃCZOWSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
10. SANDOMIERSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
11. SKARŻYSKI II IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
12. STARACHOWICKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
13. STASZOWSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
14. WŁOSZCZOWSKI IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I
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przekroczenie progu oszacowania, jeśli próg ten 
został przekroczony w ciągu co najmniej trzech lat 
kalendarzowych z tego pięcioletniego okresu. Jeżeli 
dostępne są dane z mniej niż pięciu lat, w praktyce 
przy ocenie wstępnej dopuszcza się możliwość ko-
rzystania z wszystkich dostępnych wiarygodnych 
wyników pomiarów As, Cd, Ni, B(a)P w PM10, 
a także samego PM10.

W omawianej klasyfikacji stref wykorzystano 
wyniki pomiarów z lat 2001-2005. Dodatkowo 
w odniesieniu do benzo(a)pirenu przytoczono dane 
pomiarowe z 2000 roku. W przypadku braku dosta-
tecznych danych pomiarowych, strefę sklasyfikowa-
no w oparciu o inny materiał dowodowy, w tym na 
podstawie obiektywnych metod szacowania.

Przy klasyfikacji stref, wykonanej odrębnie pod 
kątem poziomu każdej substancji, zastosowano obo-
wiązujące dla stref (poza aglomeracjami) symbole:
klasa 1 –  poziom substancji nie przekracza dol-

nego progu oszacowania,
klasa 2 –  poziom substancji pomiędzy górnym 

i dolnym progiem oszacowania,
klasa 3 –  poziom substancji przekracza górny 

próg oszacowania.

Wynikiem oceny wstępnej i klasyfikacji w zakre-
sie ocenianych metali w pyle zawieszonym wszystkie 
strefy zaliczono do klasy pierwszej. Te same strefy 
otrzymały jednak status klasy trzeciej ze względu na 
zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem.

Oceny poziomu substancji w powietrzu w stre-
fach, w których poziom substancji przekracza górny 
próg oszacowania (klasa 3) dokonuje się na podsta-
wie pomiarów (obowiązkowych) wysokiej jakości, 
które dodatkowo można uzupełniać informacjami 
z innych źródeł, m.in. z modelowania matematycz-
nego i z obiektywnych metod szacowania. W przy-
padkach klasy drugiej możliwa jest ocena poziomu 
substancji w powietrzu na podstawie pomiarów 
(obowiązkowych), w tym pomiarów wskaźnikowych, 
prowadzonych w programach mniej intensywnych 
i również uzupełnianych informacjami z innych 
źródeł. W strefach, w których poziom substancji 
nie przekracza dolnego progu oszacowania (klasa 
1) do ocen wystarczające są wyniki modelowania 
matematycznego lub metody obiektywnego szaco-
wania. Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji 
poszczególnych stref, pod kątem poziomu danej 
substancji, przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 19. Poziomy docelowe, górne i dolne progi oszacowania dla As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10

 * dla całkowitej zawartości w pyle PM10 uśrednionej dla roku kalendarzowego

Nazwa
substancji

Okres uśred-
niania

wyników

Poziom docelowy*
[ng/m3]

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania

[ng/m3] % poziomu 
docelowego [ng/m3] % poziomu 

docelowego

Arsen rok
kalendarzowy 6 3,6 60 2,4 40

Kadm rok
kalendarzowy 5 3,0 60 2,0 40

Nikiel rok
kalendarzowy 20 14,0 70 10,0 50

Benzo(a)piren rok
kalendarzowy 1 0,6 60 0,4 40

Tabela 20. Wyniki klasyfikacji dla nowego układu stref na podstawie wstępnej oceny jakości powie-
trza pod kątem zawartości wybranych metali i WWA w pyle PM10

Lp. Strefa Powiaty wchodzące w skład 
strefy

Klasa strefy
As Cd Ni B(a)P

1 miasto Kielce miasto Kielce 1 1 1 3
2 kielecka kielecki 1 1 1 3

3 ostrowiecko-starachowicka

konecki
opatowski

ostrowiecki
skarżyski

starachowicki

1 1 1 3

4 sandomiersko-pińczowska

buski
jędrzejowski
kazimierski
pińczowski

sandomierski
staszowski

włoszczowski

1 1 1 3
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Sporządzone, w oparciu o analizę stanu zanie-
czyszczenia powietrza na danym obszarze, wstępne 
oceny jakości powietrza w województwie, umożliwia-
ją właściwe zaplanowanie docelowego systemu ocen 
bieżących w sposób zgodny z postanowieniami art. 
90 ustawy – Prawo ochrony środowiska i wymogami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798).

Następna klasyfikacja stref, na potrzeby od-
powiedniego sposobu oceny jakości powietrza 
w strefach, przeprowadzona zostanie w zakresie 
SO2, NO2/NOX, pyłu zawieszonego PM10, Pb, C6H6, 
CO oraz O3 zgodnie z obowiązującymi wymogami 
w 2007 roku. Kolejny termin oceny wstępnej z uwa-
gi na zawartość wybranych metali ciężkich i WWA 
w powietrzu przypada na rok 2011.

3. ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

3.1. Opis systemu oceny

Ocena jakości powietrza w województwie świę-
tokrzyskim w 2005 roku jest czwartą z kolei oceną 
roczną, wykonaną przy zastosowaniu nowych zasad 
i kryteriów, określonych przepisami wprowadzany-
mi w życie od 2001 roku w związku z wdrażaniem 
Dyrektywy Ramowej Nr 96/62/WE. Pierwsza ocena 
roczna dotyczyła 2002 roku.

Przepisy określone ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska ustalają, że 
w ramach państwowego monitoringu środowiska 
dokonuje się obserwacji zmian i ocen jakości po-
wietrza.

Obowiązek sporządzania corocznej oceny pozio-
mu substancji w powietrzu wynika z art. 89 usta-
wy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym 
WIOŚ dokonuje co roku oceny poziomu substancji 
w powietrzu w danej strefie, a następnie sporządza 
klasyfikację stref, w których poziom:
a) choćby jednej substancji przekracza poziom 

dopuszczalny powiększony o margines tole-
rancji,

b) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy 
poziomem dopuszczalnym a poziomem dopusz-
czalnym powiększonym o margines tolerancji,

c) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.
 Celem rocznej oceny jakości powietrza jest 

uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń 
na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umoż-
liwiającym:
- dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte 

kryteria (dopuszczalny poziom substancji w po-
wietrzu oraz dopuszczalny poziom powiększony 
o margines tolerancji) określone w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz margi-
nesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji,

- podjęcie decyzji o potrzebie zaplanowania dzia-
łań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej 
strefie (opracowywania programów ochrony 
powietrza),

- wskazanie obszarów przekroczeń wartości kry-
terialnych oraz 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 – podjęcia dodatkowych badań 
we wskazanych rejonach,

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystę-
powania ponadnormatywnych stężeń zanie-
czyszczeń w określonych rejonach (w zakresie 
możliwym do uzyskania na podstawie posiada-
nych informacji). Określenie przyczyn występo-
wania ponadnormatywnych stężeń, w rozumie-
niu wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych 
za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, 
często wymaga przeprowadzenia złożonych 
analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą 
modeli matematycznych. Analizy takie, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 
lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003), stanowią 
element programu ochrony powietrza,

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia 
istniejącego systemu monitoringu i oceny. 
Ocena roczna dostarcza informacji na temat 
wystarczalności istniejących systemów oceny 
i ewentualnych potrzeb ich wzmocnienia.

Podział województwa na strefy
W strukturze administracyjnej województwa 

funkcjonuje 13 powiatów ziemskich i 1 miasto na 
prawach powiatu – Kielce (powiat grodzki). Strefę 
stanowi każdy z powiatów ziemskich oraz miasto 
Kielce, co wynika z art. 87 ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska. W województwie świętokrzyskim 
nie występują natomiast aglomeracje będące strefą, 
ponieważ region ten nie ma miasta o liczbie miesz-
kańców większej niż 250 tysięcy.

Największą strefę, pod względem powierzchni 
stanowi powiat kielecki (2248 km2), a pod wzglę-
dem ludności miasto Kielce (209,4 tys. ludności).

Wykaz stref w województwie świętokrzyskim, 
obowiązujący dla SO2, NO2/NOX, pyłu zawieszo-
nego PM10, Pb, C6H6, CO oraz O3, zamieszczono 
w tabeli 21.

Kryteria oceny
Ocena poziomu substancji w powietrzu w po-

szczególnych strefach oraz klasyfikacja stref dotyczy 
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pełnego roku 2005 i sporządzana jest w oparciu o 
wymogi określone w powołanych rozporządzeniach 
MŚ z dnia 6.06.2002 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 796 i 798) 
dla dwóch grup kryteriów:
1) ustanowionych w celu ochrony zdrowia,
2) ustanowionych w celu ochrony roślin.

Klasyfikacji stref dokonano dla każdego zanie-
czyszczenia, na podstawie najwyższych stężeń na 
obszarze strefy. Końcowym wynikiem klasyfikacji 
było określenie jednej klasy dla strefy ze względu 
na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na 
ochronę roślin – na podstawie klas wynikowych dla 
poszczególnych zanieczyszczeń. W klasyfikacji ogól-

nej klasa strefy odpowiada najmniej korzystnej klasie 
uzyskanej z klasyfikacji według zanieczyszczeń.

Dopuszczalna częstość przekroczeń odnosi się 
również do przekraczania wartości poziomu do-
puszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 
o ile dla danej substancji i danego czasu uśrednia-
nia margines został określony jako obowiązujący 
w 2005 roku.

Obowiązujące w 2005 roku, na podstawie wyżej 
powołanych przepisów, wartości kryterialne będące 
podstawą klasyfikacji stref zestawiono w tabelach 
22–25.

 

Tabela 21.  Wykaz stref w województwie świętokrzyskim dla potrzeb oceny jakości powietrza za 2005 r.

Lp. Nazwa strefy Kod strefy
Powierzchnia w km2

(stan wg GUS na 
31.12.2004 r.)

Ludność
(stan wg GUS na 

31.12.2004 r.)
1 Miasto Kielce 4.26.34.61 109 209 455

p o w i a t y :
2 buski 4.26.34.01 967 74 457
3 jędrzejowski 4.26.34.02 1 258 89 716
4 kazimierski 4.26.34.03 422 36 179
5 kielecki 4.26.34.04 2 248 197 467
6 konecki 4.26.34.05 1 140 84 716
7 opatowski 4.26.34.06 912 57 123
8 ostrowiecki 4.26.34.07 616 116 904
9 pińczowski 4.26.34.08 610 42 450

10 sandomierski 4.26.34.09 676 82 279
11 skarżyski 4.26.34.10 395 80 879
12 starachowicki 4.26.34.11 524 95 149
13 staszowski 4.26.34.12 925 74 460
14 włoszczowski 4.26.34.13 906 47 459

ogółem województwo: 11 708 1 288 693

Substancja
Okres uśred-

niania wyników 
pomiarów

Dopuszczal-
ny poziom 
substancji 

w powietrzu
[µg/m3]

Wartość 
marginesu
tolerancji
w 2005 r.
[µg/m3]

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

powiększony o margines 
tolerancji za rok 2005

[µg/m3] 

Dopuszczalna
częstość przekraczania 

dopuszczalnego poziomu 
w roku

Benzen rok 
kalendarzowy 5 5 10 -

Dwutlenek 
azotu

jedna godzina 200 50 250 18 razy
rok 

kalendarzowy 40 10 50 -

Dwutlenek 
siarki

jedna godzina 350 0 350 24 razy
24 godziny 125 0 125 3 razy

Ołów rok 
kalendarzowy   0,5 0 0,5 -

Ozon 8 godzin 120 0 120 25 dni*

Pył zawieszony
PM10

24 godziny 50 0 50 35 razy
rok 

kalendarzowy 40 0 40 -

Tlenek węgla 8 godzin 10000 0 10000 -

Tabela 22. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref obowiązujące w 2005 r. dla terenu kraju 
– ochrona zdrowia

 * liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich 3 lat
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W porównaniu z wartościami normatywnymi 
dla danego zanieczyszczenia określonymi dla tere-
nu kraju, w uzdrowiskach obowiązują:
- niższe poziomy dopuszczalne,
- bez dopuszczalnych przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych,
- bez marginesów tolerancji.

W odniesieniu do pozostałych zanieczyszczeń, 
dla których istnieją wartości dopuszczalnych pozio-
mów określonych w celu ochrony zdrowia (ozonu i 
pyłu zawieszonego), na terenie uzdrowisk obowią-
zują kryteria określone dla terenu kraju.

Podobnie, poziomy dopuszczalne substancji 
ustanowione w celu ochrony roślin na terenie 
parków narodowych są niższe od obowiązujących 

na terenie kraju, bez dopuszczalnej częstości prze-
kroczeń oraz nie określono dla nich marginesów 
tolerancji. W odniesieniu do ozonu na obszarze 
parków narodowych obowiązuje poziom dopusz-
czalny określony dla terenu kraju.

Poziom substancji „nie przekraczający warto-
ści dopuszczalnej” oznacza, że jeśli pewna liczba 
przekroczeń tej wartości jest dozwolona, przypadki 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego nie wystąpi-
ły lub ich liczba nie przekraczała ilości dozwolonej 
w ciągu roku.

W czwartej rocznej ocenie poziomu substancji 
w powietrzu, sporządzonej za rok 2005, do określe-
nia klas poszczególnych stref zastosowano symbole, 
które przedstawia tabela 26.

Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
[µg/m3]

Benzen rok kalendarzowy 4

Dwutlenek azotu
jedna godzina 200

rok kalendarzowy 35

Dwutlenek siarki
jedna godzina 350

24 godziny 125

Ołów rok kalendarzowy 0,5

Tlenek węgla 8 godzin 5000

Tabela 23. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia na obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej

Tabela 24. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref obowiązujące dla terenu kraju – ochrona roślin
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m3

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 20 µg/m3

Ozon (AOT 40) okres wegetacyjny (1V – 31VII) 24000 µg/m3 . h

Tabela 25. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona roślin na obszarach 
parków narodowych

Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
[µg/m3]

Tlenki azotu rok kalendarzowy 20 

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 15

Tabela 26. Symbole klas stref stosowane w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia

Dla przypadków, gdy jest określony
margines tolerancji

Dla przypadków, gdy nie jest określony 
margines tolerancji

poziom stężeń nie przekracza
wartości dopuszczalnej A

poziom stężeń nie przekracza
wartości dopuszczalnej Apoziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej 

lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji

B

poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji C poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej C
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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 kryte-
ria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli speł-
nia 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; okre-
ślenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczal-
nych stężeń, dążenie do osiągnięcia stężeń poniżej 
poziomów dopuszczalnych – klasa B; określenie 
potencjalnych obszarów przekroczeń wartości do-
puszczalnych stężeń oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji i opracowanie 
programu ochrony powietrza POP – klasa C.

Metody oceny
Do oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref za 

rok 2005 wykorzystano dostępne metody oparte o:

- pomiary wysokiej jakości na stałych stacjach 
monitoringu, rozumianych jako pomiary cią-
głe prowadzone z zastosowaniem mierników 
automatycznych dobrej klasy,

- pomiary manualne na stałych stacjach monito-
ringu prowadzone codziennie,

- pomiary manualne na stałych stacjach monito-
ringu prowadzone w trybie cyklicznym trakto-
wane jako „mniej intensywne” metody oceny,

- inne metody oceny, w tym obiektywne metody 
szacowania.
Inne metody, niż pomiary stosowano w przypad-

kach, gdy nie były wykonywane pomiary w strefie, 
lecz dysponowano dostatecznym rozpoznaniem 
źródeł emisji, zagospodarowania przestrzennego 
i innych uwarunkowań decydujących o zanieczysz-
czeniu powietrza w powiązaniu z możliwością 
analogii lub odniesienia do wyników pomiarów 
z innych stref.

Wykaz stanowisk pomiarowych, z których wyni-
ki wykorzystano w czwartej ocenie rocznej przedsta-
wiono w tabeli 27 oraz zilustrowano na rys. 28.

Tabela 27. Wykaz stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza, z których wyniki wykorzystano 
w ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za 2005 r.

Lokalizacja stacji pomiarowej
Kod krajowy stacji

Stosowane 
kryterium 

oceny 
wyników

Jednostka
prowadząca

pomiary

Oznaczana substancja 
uwzględniona

w ocenie

Rodzaj
pomiaru

1 2 3 4 5
POWIAT BUSKI

Busko Zdrój, ul. Rzewuskiego
Kod: SkBuskoRzew Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Małogoszcz

Kod: SkMalogCemen  Oz
Cementownia
w Małogoszczy SO2, NO2, pył-PM10 ciągły

POWIAT KIELECKI
Chęciny, ul. Białego Zagłębia

Kod: SkChecBiaZag Oz WIOŚ SO2, NO2 ciągły

Nowiny, ul. Przemysłowa
Kod: SkNowinyCemen Oz

Cementownia 
w Nowinach i ZPW 

„Trzuskawica”
pył-PM10 ciągły

Święty Krzyż, gm. Nowa Słupia
Kod: SkSwKrzyzZM OR

Akademia
Świętokrzyska SO2, NOx, O3 ciągły

POWIAT KONECKI
Końskie, ul. Armii Krajowej

Kod: SkKonskArmKr Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

POWIAT OPATOWSKI
Ożarów, Os. Wzgórze
Kod: SkOzarowOsWz Oz

Cementownia
w Ożarowie SO2, NO2, pył-PM10 24 h

Mieczysławów, gm. Tarłów
Kod: SkOzarowMiec Oz

Cementownia
w Ożarowie pył-PM10 24 h

POWIAT OSTROWIECKI
Ostrowiec Św., Os. Słoneczne

Kod: SkOstrowWios Oz WIOŚ pył-PM10 ciągły

Ostrowiec Św., Os. Słoneczne
Kod: SkOstrowOsSl Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza
Kod: SkOstrowSam Oz Huta w Ostrowcu NO2, pył-PM10 24 h
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PM10 – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm; BS – Black Smoke, pył zawieszony mierzony, metodą re-
flektometryczną (wyniki przeliczono na PM10 wg wzoru PM10 = BS*1,5); TSP–Total Suspended Particulates, pył ogółem (wyniki 
przeliczono na PM10 wg wzoru PM10 = TSP * 0,85); Oz – ochrona zdrowia; OR – ochrona roślin

1 2 3 4 5
Ostrowiec Św., Kąty Denkowskie

Kod: SkOstrowKatD Oz Huta w Ostrowcu NO2, pył-TSP 24 h

POWIAT SANDOMIERSKI
Sandomierz, ul. Maciejowskiego

Kod: SkSandomMac Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

POWIAT SKARŻYSKI
Skarżysko-Kam., ul. Słowackiego

Kod: SkSkarzSlow Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

POWIAT STARACHOWICKI
Starachowice, ul. Murarska

Kod: SkStaracMur Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

Starachowice, ul. Złota
Kod: SkStaracZlota Oz WIOŚ pył-PM10 ciągły

POWIAT STASZOWSKI
Trzcianka, gm. Osiek

Kod: SkPolanTrzc Oz
Elektrownia 
w Połańcu SO2, NO2, pył-PM10 24 h

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – KIELCE
Kielce, ul. Gałczyńskiego

Kod: SkKielGalcz Oz WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h

Kielce, ul. Jagiellońska
Kod: SkKielJagiel Oz WSSE SO2, NO2, pył-PM10, C6H6, 

Pb 24 h

Kielce, Al. IX Wieków Kielc
Kod: SkKielTransp Oz WIOŚ SO2, NO2, CO, pył-PM10 

C6H6
ciągły 24 h

Rys. 28. Stanowiska pomiarowe funkcjonujące w 2005 roku, z których wyniki wykorzystano 
w czwartej ocenie rocznej
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3.2. Główne źródła zanieczyszczeń

Województwo świętokrzyskie zaliczane jest do 
czystych ekologicznie obszarów Polski. Centralna 
i północna część województwa jest bardziej rozwi-
nięta przemysłowo, natomiast tereny południowe 
w znacznej mierze mają charakter rolniczy. Na ob-
szarze województwa znajduje się jednak kilkadziesiąt 
punktowych źródeł zanieczyszczeń o szczególnie zna-
czącej emisji dla bilansu wojewódzkiego. Spośród naj-
większych zakładów, 16 podmiotów emituje rocznie 
co najmniej 500 ton pyłów i gazów (nie licząc CO2).

Największy udział w emisji zanieczyszczeń do 
powietrza ma przemysł energetyczny, a w tym ener-
getyka zawodowa oraz ciepłownictwo w gospodarce 
komunalnej i przemyśle. Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, ewidencjonującego w 2005 roku 
informacje od 64 podmiotów o największej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z terenu województwa 
świętokrzyskiego wynika, że z procesów spalania 
paliw towarzyszących m.in. wytwarzaniu energii, 
pochodzi ponad 97% emisji dwutlenku siarki, 
blisko 89% tlenków azotu oraz około 78% pyłów. 
Innymi branżami odpowiedzialnymi za emisję, 

są: przemysł cementowo-wapienniczy i materia-
łów budowlanych (blisko 16% emisji pyłów) oraz 
maszynowy i metalurgiczny.

Największa koncentracja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, według danych za 2005 rok, doty-
czy powiatu staszowskiego, gdzie zlokalizowany 
jest zakład o największym zakresie gospodarczego 
korzystania ze środowiska na terenie województwa 
świętokrzyskiego – Elektrownia Połaniec S.A. Gru-
pa Electrabel. Łącznie z tego powiatu pochodziło 
blisko 70% emisji dwutlenku siarki, 55% tlenków 
azotu, ponad 48% dwutlenku węgla i ponad 27% 
pyłów. Drugim z powiatów o znacznej emisji jest 
powiat kielecki, któremu przypada 40% emisji 
tlenku węgla, a także ponad 11% pyłów. Zbliżony 
udział w emisji pyłów ma miasto Kielce (11,3%) 
oraz powiat skarżyski (11,5%).

Rozkład emisji w poszczególnych powiatach wo-
jewództwa świętokrzyskiego w latach 2004–2005 na 
podstawie danych GUS przedstawiono w tabeli 28.

Dane GUS charakteryzujące emisję w woje-
wództwie i odniesione do danych o wielkości emisji 
w Polsce zestawiono w tabelach 29-31.

Tabela 28.  Rozkład emisji w województwie świętokrzyskim wg powiatów w latach 2004-2005 (dane GUS)

Powiat Rok
Pyły 

ogółem

Zanieczyszczenia gazowe
dwutlenek 

siarki tlenki azotu tlenek węgla dwutlenek
węgla pozostałe

Mg % Mg % Mg % Mg % Mg % Mg %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Powiaty:
buski 2004 57 1,0 1 054 3,4 93 0,5 155 0,7 42 348 0,4 6 1,1

2005 39 0,9 1 011 4,5 86 0,5 104 0,5 41 120 0,4 7 1,2
jędrzejowski 2004 171 2,9 203 0,6 1 417 7,2 875 3,9 745 220 7,2 8 1,4

2005 92 2,0 307 1,4 1 326 7,6 1 702 8,4 688 653 7,6 17 2,9
kazimierski 2004 54 0,9 143 0,5 47 0,2 168 0,7 36 822 0,4 0 0,0

2005 39 0,9 110 0,5 34 0,2 129 0,6 27 679 0,3 0 0,0
kielecki 2004 618 10,5 635 2,0 1 393 7,1 9 285 41,2 1 223 859 11,7 51 9,0

2005 521 11,6 506 2,3 1 234 7,1 8 152 40,0 1 107 413 12,2 51 8,7
konecki 2004 156 2,7 259 0,8 87 0,4 248 1,1 489 622 0,5 0 0,0

2005 149 3,3 269 1,2 88 0,5 237 1,2 50 155 0,6 42 7,1
opatowski 2004 202 3,4 66 0,2 2 467 12,6 2 579 11,5 1 349 212 13,0 6 1,1

2005 212 4,7 70 0,3 2 258 13,0 2 892 14,2 1 438 866 15,8 6 1,0
ostrowiecki 2004 671 11,4 1 054 3,4 804 4,1 627 2,8 263 776 2,5 175 30,6

2005 448 10,0 1 129 5,0 817 4,7 517 2,5 345 554 3,8 153 26,0
pińczowski 2004 193 3,3 191 0,6 176 0,9 237 1,1 66 639 0,6 1 0,2

2005 134 3,0 151 0,7 164 0,9 190 0,9 68 857 0,8 1 0,2
sandomierski 2004 214 3,6 100 0,3 657 3,3 173 0,8 32 503 0,3 14 2,5

2005 164 3,6 87 0,4 705 4,1 170 0,8 30 544 0,3 14 2,4
skarżyski 2004 635 10,8 956 3,0 278 1,4 399 1,8 66 855 0,6 10 1,8

2005 516 11,5 818 3,7 242 1,4 356 1,8 125 918 1,4 11 1,9
starachowicki 2004 223 3,8 576 1,8 197 1,0 276 1,2 108 701 1,0 107 18,8

2005 231 5,1 606 2,7 191 1,1 255 1,3 105 323 1,2 160 27,2
staszowski 2004 1 682 28,6 24 466 78,0 11 291 57,5 393 1,7 5 695 366 54,7 41 7,2

2005 1 228 27,3 15 603 69,7 9 526 55,0 381 1,9 4 385 099 48,2 31 5,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

włoszczowski 2004 231 3,9 208 0,7 142 0,7 6 301 28,0 432 393 4,2 130 22,9
2005 215 4,8 221 1,0 151 0,9 4 586 22,5 382 496 4,2 76 12,9

Miasto na prawach powiatu:
Kielce 2004 778 13,2 1 463 4,7 573 2,9 798 3,5 303 964 2,9 19 3,3

2005 507 11,3 1 485 6,6 515 3,0 693 3,4 289 820 3,2 19 3,2
Województwo świętokrzyskie:

2004 5885 100 31 374 100 19 622 100 22 514 100 10 417 280 100 568 100
2005 4495 100 22 373 100 17 337 100 20 364 100 9 087 497 100 588 100

Tabela 29. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle ościennych województw 
(dane GUS – 2005 r.)

Emisja pyłów w tys. Mg/rok
(województwa)

Emisja gazów (z CO2) w tys. Mg/rok
(województwa)

1 śląskie 22,4 1 śląskie 40 830,2
2 mazowieckie 11,3 2 łódzkie 37 526,0
3 małopolskie 9,3 3 mazowieckie 27 229,7
4 łódzkie 7,9 4 małopolskie 13 787,9
5 lubelskie 6,7 5 świętokrzyskie 9 148,2
6 świętokrzyskie 4,5 6 lubelskie 5 283,7
7 podkarpackie 3,9 7 podkarpackie 3 519,4

Rok

Emisja pyłów

ogółem ze spalania paliw
Cementowo 

wapiennicze i mat. 
ogniotrwałych

pozostałe 

Polska (tys. Mg)
2001 162,2 135,0 5,2 22,0
2002 140,3 116,5 4,1 19,7
2003 134,7 111,4 3,3 15,7
2004 123,2 98,6 2,9 21,7
2005 110,5 88,8 2,8 18,9

2005/2004 w % 90,0 90,0 97,0 87,0
Województwo świętokrzyskie (tys. Mg)

2001 6,2 4,4 1,2 0,6
2002 6,3 4,8 1,0 0,5
2003 6,6 5,2 1,1 0,2
2004 5,9 4,6 0,9 0,4
2005 4,5 3,5 0,7 0,3

2005/2004 w % 76,0 76,0 78,0 75,0

Tabela 30. Emisja pyłów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 2001–2005 (dane GUS)

Rok
Emisja gazów

ogółem
w tym: ogółem 

z wyłącz. CO2SO2 NOX* CO CO2 pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8

Polska (tys. Mg)
2001 208 633,6 999,2 360,9 322,3 206 638,2 313,0 1 995,4
2002 208 948,4 926,4 344,5 324,4 207 033,8 319,3 1 914,6
2003 221 320,8 888,3 350,8 335,4 219 374,1 11,0 1585,5
2004 213 613,8 867,2 349,3 372,3 211 593,6 431,4 2 020,2
2005 213 706,2 885,5 351,1 326,0 211 698,9 474,7 2 007,3
2005/2004 w % 100,0 102,0 101,0 88,0 100,0 110,0 99,0

Tabela 31. Emisja gazów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 2001–2005 (dane GUS)
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Zestawiając wielkość emisji w województwie 
świętokrzyskim na tle ościennych województw (rys. 
29), według danych ewidencjonowanych przez GUS, 
należy dostrzec, że więcej pyłów emituje 5 na 6 ota-
czających go regionów. Mniej pyłów wprowadza do 
atmosfery tylko województwo podkarpackie. Wię-
cej zanieczyszczeń gazowych emitują 4 ościenne re-
giony, a mniej tych zanieczyszczeń pochodzi tylko 
z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Na podstawie prezentowanych wyników emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z ostatniego pięciole-
cia, dla województwa świętokrzyskiego obserwuje 
się trend spadkowy zarówno w wielkości mierzo-
nych emisji pyłów, jak i gazów. Jest to rezultatem 
skutecznie prowadzonych działań i przedsięwzięć 

proekologicznych, opartych głównie na: udosko-
nalaniu procesów spalania, modernizacji zakładów 
przemysłowych i obiektów energetyki cieplnej, 
wprowadzaniu efektywnych i ekologicznych roz-
wiązań technologicznych, instalowaniu wysoko-
sprawnych urządzeń redukujących zanieczysz-
czenia, poszerzaniu miejskiej sieci cieplnej a tym 
samym wyeliminowaniu przestarzałych kotłowni 
lokalnych, coraz powszechniejszym stosowaniu 
katalizatorów w środkach transportu oraz benzyn 
bezołowiowych.

Zastosowanie urządzeń do redukcji zanie-
czyszczeń powietrza w zakładach szczególnie 
uciążliwych w 2005 roku zaprezentowano na rys. 
30, natomiast znaczne postępy w ograniczaniu 
emisji zanieczyszczeń, szczególnie na przykładzie 
malejących rocznych ilości pyłu i dwutlenku siarki, 
zilustrowano na rys. 31.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń nie powinno 
skutkować zaprzestaniem dalszych działań proeko-
logicznych, przynajmniej do czasu wyeliminowania 
przekroczeń norm obowiązujących w zakresie po-
wietrza. Nadal istnieje potrzeba dostosowania jakości 
powietrza wszystkich stref województwa świętokrzy-
skiego do standardów imisyjnych, wprowadzonych 
nowymi przepisami dostosowującymi wymagania 
do poziomów UE. Ustawodawca przewidział okresy 
dostosowawcze do poziomów kryterialnych, które 
określone zostały w przepisach jako terminy, w któ-
rych obowiązują marginesy tolerancji. W odniesieniu 
do stężeń pyłu zawieszonego PM10, marginesy tole-
rancji, o które powiększony był poziom dopuszczalny, 

Rys. 29. Emisja pyłów i gazów z zakładów w woje-
wództwie świętokrzyskim w roku 2005 na 
tle ościennych województw (dane GUS)

Rys. 30. Zastosowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń w zakładach szczególnie uciążliwych 
w 2005 r. (dane GUS)

 *    w przeliczeniu na NO2

1 2 3 4 5 6 7 8
Województwo świętokrzyskie (tys. Mg)

2001 11 179,1 46,5 21,0 11,6 11 099,0 1,0 80,1
2002 10 895,6 44,2 19,6 10,8 10 820,3 0,7 75,3
2003 11 484,4 37,9 20,3 17,6 11 408,2 0,3 76,1
2004 10 491,4 31,4 19,6 22,5 10 417,3 0,6 74,1
2005 9 148,2 22,4 17,3 20,4 9 087,5 0,6 60,7
2005/2004 w % 87,0 71,0 88,0 91,0 87,0 100,0 82,0
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stanowiły stopniowo zmniejszający się stopień normy 
i obowiązywały do końca 2004 r. Z dniem 1 stycznia 
2005 roku margines tolerancji dla pyłu PM10 został 
zniesiony, co oznacza, że od tej pory serie pomiaro-
we tego zanieczyszczenia odnoszone będą tylko do 
poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3 dla 
stężeń dobowych.

Innym celem wytyczonym w prawie UE i Pol-
ski w zakresie zarządzania jakością powietrza jest 
utrzymanie jakości powietrza na niezmienionym 
poziomie lub dalsza jego poprawa tam, gdzie po-
ziomy kryterialne norm zanieczyszczenia nie są 
przekraczane, a to stanowi o potrzebie kontynuacji 
działań na rzecz ochrony powietrza.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka szcze-
gólnie szkodliwych substancji zanieczyszczających 
powietrze, z uwagi na ich toksyczne działanie na 
organizm ludzki, a mianowicie metale i związki 
organiczne, a w tym wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (WWA). Do prawodawstwa 
polskiego wkrótce przeniesione zostaną wartości 
norm w postaci poziomów docelowych w zakresie 
imisji arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, mie-
rzonych w pyle zawieszonym PM10, które powinny 
zostać osiągnięte tam, gdzie jest to możliwe tech-
nicznie i ekonomicznie uzasadnione do końca 2012 
roku. Wielkości rzeczywistych emisji wybranych 
toksycznych zanieczyszczeń w latach 2004–2005 
dla województwa świętokrzyskiego przedstawiono 
w tabeli 32 oraz na rysunku 32.

Największy udział w emisji ww. substancji 
ma benzo(a)piren, którego źródłem w znacznym 
stopniu jest niepełne spalanie paliw towarzyszące 
energetyce i komunikacji.

Realizacja założonych celów w zakresie ograni-
czenia zanieczyszczeń w powietrzu powinna być 
kontynuowana poprzez:

Tabela 32. Emisja wybranych toksycznych i szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń w latach 2004–2005 
(dane GUS)

 * sumaryczna masa pierwiastka w związkach

Rok
Emisja rzeczywista [kg/rok]

benzo(a)piren ołów* nikiel* arsen* kadm*

2004 343 21 17 4 2

2005 353 32 31 6 3

Rys. 32. Emisja wybranych toksycznych i szcze-
gólnie szkodliwych zanieczyszczeń 
w latach 2004-2005 (dane GUS)

Rys. 31. Emisja zanieczyszczeń z uciążliwych zakładów w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2005 
(dane GUS)
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- dalsze ograniczenie emisji z punktowych źródeł 
energetycznych i przemysłowych, co możliwe jest 
w wyniku modernizacji instalacji, bądź nawet 
zmiany technologii prowadzących w konsekwen-
cji do redukcji emisji w pożądanym stopniu,

- ograniczenie emisji niskiej z sektora bytowo-ko-
munalnego, przede wszystkim poprzez dalszą 
racjonalizację gospodarki cieplnej i zwiększenie 
stopnia centralnego uciepłownienia miast, a tak-
że 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 dróg szybkiego 
ruchu, czy też obwodnic,

- przestrzeganie zasad proekologicznej polityki 
lokalizacyjnej inwestycji.
W kolejnych rocznych ocenach jakości powietrza 

możliwa będzie weryfikacja efektywności stosowa-
nych działań proekologicznych.

3.3. Warunki meteorologiczne

Do przedstawienia ogólnej charakterystyki 
warunków atmosferycznych w województwie 
świętokrzyskim posłużyły dane meteorologiczne 
z 2005 r. oraz z wielolecia zaobserwowane na dwóch 
stacjach synoptycznych Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej O/Kraków: Kielce-Suków 
oraz Sandomierz. Stacja Kielce-Suków położona jest 
na wysokości 260 m n.p.m., a stacja Sandomierz na 
wysokości 217 m n.p.m.

Jak wynika z obserwacji IMGW na stacji Kiel-
ce–Suków, rok 2005 w zakresie średniej rocznej tem-
peratury powietrza był zbliżony do lat poprzednich. 
Średnia roczna temperatura powietrza jaką zanoto-
wano na tej stacji meteorologicznej wynosiła 7,7oC 
i była identyczna, jak w dziesięcioleciu z lat 1991-2000, 
a także jak w latach 2001 i 2003-2004 oraz nieco 
wyższa od średniej temperatury z wielolecia obejmu-
jącego lata 1971-2000, kiedy to wynosiła 7,4oC. Rok 
2005 był chłodniejszy o 0,9oC od 2002 roku.

Średnia roczna temperatura ze stacji w Sando-
mierzu, gdzie występuje bardziej łagodny klimat 
wynikający między innymi z wysokości bezwzględ-
nej, w 2005 r. wynosiła 8,6oC i była nieznacznie 
wyższa w stosunku do roku poprzedniego (8,4oC).

W roku 2005 nie zaobserwowano znacznych róż-
nic w wartościach średnich miesięcznych temperatur 
powietrza atmosferycznego na obu stacjach. Miesiąc 
styczeń okazał się cieplejszy niż w roku ubiegłym 
(o około 5oC), jednak w lutym nastąpiła sytuacja 
odwrotna i temperatury średnie miesięczne były 
niższe odpowiednio o 3,2oC w Kielcach-Sukowie 
i o 2,1oC w Sandomierzu. Jednocześnie odnotowano 
ujemne temperatury średnie miesięczne w grudniu 
2005 r., na obu stacjach meteorologicznych, chociaż 
nie tak niskie, jak przed 2003 rokiem.

W miesiącach sezonu ciepłego 2005 r. (IV-IX), na 
obu stacjach IMGW występowały temperatury ty-
powe dla warunków obserwowanych w minionych 
latach. Średnia z temperatur średniomiesięcznych 
w Kielcach–Sukowie wynosiła w tym okresie 14,5oC, 
podczas gdy w 2004 r. 14,0oC, a w Sandomierzu 
odpowiednio: 15,9oC i 14,6oC.

Opady atmosferyczne, podobnie jak temperatu-
ry powietrza, w województwie są bardzo zróżnico-
wane. Więcej opadów występuje w centralnej części 
regionu, niż we wschodniej i południowo-wschod-
niej. Najwięcej opadów otrzymują Łysogóry – głów-
ne pasmo Gór Świętokrzyskich. Najmniej opadów 
przypada na wschodnią część obszaru Niecki Ni-
dziańskiej i Kotlinę Sandomierską.

W roku 2005 roczne sumy opadów zarówno 
w Kielcach jak i w Sandomierzu były niższe od war-
tości z roku 2004 i wynosiły: 577 mm w Kielcach-
Sukowie i 396 mm w Sandomierzu (w 2004 r. suma 
opadów w Kielcach wynosiła 598 mm, a w Sando-
mierzu 509 mm). Najwyższe miesięczne sumy opa-
dów przypadły na obu stacjach na lipiec i wynosiły 
w Kielcach 123 mm, a w Sandomierzu 61 mm.

Średnia prędkość wiatru w Kielcach w roku 2005 
wynosiła 2,9 m/s, a średnie miesięczne prędkości wia-
tru wahały się od 2,1 m/s w listopadzie do 4,2 m/s 
w styczniu. Główne parametry charakteryzujące wa-
runki meteorologiczne zestawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Warunki meteorologiczne wg danych IMGW ze stacji Kielce-Suków i Sandomierz
Stacja Kielce–Suków (260 m n.p.m.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego (oC)

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

(opad)
1971-2000 -3,2 -2,5 2,0 7,3 13,4 15,3 17,2 16,8 12,7 8,3 2,0 -0,7 7,4
1991-2000 -1,0 -1,4 2,5 7,5 12,5 15,9 18,8 17,9 13,0 7,3 1,2 -1,7 7,7

2001 -1,3 -1,5 2,2 7,4 13,9 14,6 19,4 18,4 11,7 10,8 1,6 -4,8 7,7
2002 - 1,7 2,7 3,9 8,1 16,5 16,6 20,0 19,3 12,4 6,7 4,4 -6,3 8,6
2003 -3,3 -5,5 1,5 6,8 15,5 17,8 19,0 18,3 13,0 5,0 4,6 0,0 7,7
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Obserwując warunki pogodowe występujące 
w regionie świętokrzyskim w 2005 roku i opierając 
się na danych pomiarowych zanotowanych w tym 
okresie na stacjach IMGW zauważyć można, że 
podobnie jak w roku ubiegłym nie sprzyjały one 
występowaniu zwiększonych stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu atmosferycznym, poza drugim i dwu-
nastym miesiącem roku, gdy niskie temperatury 
skutkowały zwiększonym zużyciem paliw w celach 
grzewczych i wzrostem emisji zanieczyszczeń. 

W tych okresach obserwowane były wyższe stężenia 
niż w pozostałych miesiącach roku.

3.4. Klasyfikacja stref według kryterium 
ochrony zdrowia

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych za-
nieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, 
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględ-
nieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
zdrowia zestawiono w tabeli 34.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2004 -5,5 -0,8 2,3 7,9 11,9 16,0 17,7 18,0 12,2 9,2 2,8 0,5 7,7
2005 -0,3 -4,0 -0,3 8,4 12,9 15,4 19,1 16,9 14,4 9,0 2,0 -0,9 7,7

Miesięczne sumy opadów atmosferycznych (mm)
1971-2000 34 28 35 39 53 71 81 76 55 42 40 44 600
1991-2000 30 34 43 42 59 80 88 67 59 44 40 39 626

2001 41 21 52 148 59 96 294 70 52 19 40 27 918
2002 36 58 35 18 134 73 70 76 54 87 31 14 687
2003 40 9 30 50 74 23 128 61 40 51 22 42 570
2004 44 54 38 38 41 54 67 97 32 39 76 18 598
2005 50 27 35 21 92 52 123 47 8 9 28 85 577

Średnie miesięczne prędkości wiatru (m/s)
2003 2,8 2,4 2,6 3,2 2,5 2,7 2,6 2,4 1,9 2,6 2,4 2,9 2,6
2004 2,9 4,2 3,5 3,1 3,3 3,5 3,0 2,5 2,4 3,1 3,8 3,2 3,2
2005 4,2 3,0 3,7 2,7 2,9 2,8 2,5 2,4 2,2 2,7 2,1 3,9 2,9

Stacja Sandomierz (217 m n.p.m.)
Średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego (oC)

2001 -0,9 -0,6 2,9 8,6 14,7 15,2 20,1 19,2 12,1 11,0 1,9 -5,4 8,2
2002 -1,4 3,5 5,1 8,8 17,1 17,4 21,0 20,2 13,1 7,3 5,0 -6,1 9,3
2003 -3,5 -5,4 2,2 7,5 16,3 18,0 19,9 19,5 14,1 5,5 5,1 0,5 8,3
2004 -5,1 -0,5 3,4 9,0 12,3 16,3 18,3 18,5 13,5 10,1 3,7 1,1 8,4
2005 -0,2 -3,6 0,3 9,4 14,0 16,4 22,0 17,8 15,6 9,3 2,8 -0,6 8,6

Miesięczne sumy opadów atmosferycznych (mm)
2001 36 13 50 72 34 85 188 56 92 11 27 15 679
2002 13 26 20 35 46 77 83 36 39 85 19 10 489
2003 17 10 9 33 78 46 61 16 42 42 19 16 389
2004 28 44 27 36 52 61 90 56 10 39 49 17 509
2005 36 20 20 17 58 33 61 38 26 9 26 52 396

Tabela 34. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej 
strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony zdrowia

Lp. Nazwa strefy/ 
powiatu

Kod strefy/ 
powiatu

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Klasa ogólna 

strefy
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
1 Kielce – m. 4.26.34.61 A A C A A A A C
2 buski 4.26.34.01 A A A A A A A A
3 jędrzejowski 4.26.34.02 A A A A A A A A
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Na 14 stref w województwie świętokrzyskim 11 
zakwalifikowano do klasy A, pozostałe 3 do klasy C. 
Warunkiem przyporządkowania strefy do klasy A 
jest dotrzymanie poziomu dopuszczalnego dla każdej 
z substancji o normowanym poziomie dopuszczal-
nym. W przypadku dozwolonej, określonej rozporzą-
dzeniem MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów, 
liczby przekroczeń stężeń 1 godz. i 24 godz., przekro-

czenia poziomu dopuszczalnego stwierdza się, jeżeli 
występują one ponad dozwoloną ilość.

O zaliczeniu miasta Kielce oraz powiatów: ostro-
wieckiego i starachowickiego do klasy C zadecydo-
wały przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu za-
wieszonego PM10. Klasyfikacja ogólna stref łącząca 
wyniki ocen wszystkich zanieczyszczeń dla kryterium 
ochrony zdrowia przedstawiona została na rys. 33.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
4 kazimierski 4.26.34.03 A A A A A A A A
5 kielecki 4.26.34.04 A A A A A A A A
6 konecki 4.26.34.05 A A A A A A A A
7 opatowski 4.26.34.06 A A A A A A A A
8 ostrowiecki 4.26.34.07 A A C A A A A C
9 pińczowski 4.26.34.08 A A A A A A A A
10 sandomierski 4.26.34.09 A A A A A A A A
11 skarżyski 4.26.34.10 A A A A A A A A
12 starachowicki 4.26.34.11 A A C A A A A C
13 staszowski 4.26.34.12 A A A A A A A A
14 włoszczowski 4.26.34.13 A A A A A A A A

Rys. 33. Klasyfikacja ogólna stref łącząca wyniki ocen wszystkich zanieczyszczeń dla kryterium ochrony 
zdrowia
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Opis ocen wynikowych w zakresie normowa-
nych dla kryterium ochrony zdrowia zanieczysz-
czeń, będący uszczegółowieniem wyników rocznej 
oceny jakości powietrza, przedstawiono poniżej.
Dwutlenek siarki

Dla wszystkich stref ustalono klasę A z uwagi na 
brak, ponad dozwoloną ilość, przekroczeń wartości 
kryterialnych określonych dla stężeń 1 godz ., jak 
również dotrzymanie norm obowiązujących dla 
stężeń 24 godz. W ocenie wykorzystano wyniki 
pomiarów z 13 stanowisk pomiarowych. Na pod-
stawie pomiarów możliwość oceny zarówno stężeń 
24 godz., jak i 1 godz. występowała w odniesieniu 
do 3 stanowisk wykonujących badania ciągłe i pro-
wadzących automatyczny rejestr danych (dotyczy 
stref: m. Kielce, pow. jędrzejowski i pow. kielecki). 
Pozostałe stanowiska, oparte na pomiarach ma-
nualnych dwutlenku siarki, dostarczyły danych 
umożliwiających wyłącznie ocenę stężeń 24 godz. 
W przypadkach braku lub niewystarczającej ilości 
danych pomiarowych w klasyfikacji stref stosowano 
obiektywne metody szacowania.

Dopuszczalny poziom dwutlenku siarki zacho-
wany jest zarówno w odniesieniu do norm obowią-
zujących na terenie kraju, jak i norm zaostrzonych, 
odnoszących się do obszarów ochrony uzdrowisko-
wej, czyli strefy pow. buskiego.

Na terenie poszczególnych stref stężenia 
dwutlenku siarki są niskie. Świadczą o powyż-
szym między innymi stężenia średnioroczne SO2, 
wprawdzie nie podlegające ocenie do poziomów 
dopuszczalnych według kryterium ochrony 
zdrowia, ale przytoczone w celu porównania do 
wartości odniesienia, np. w miastach kształtują się 
następująco: w Końskich – 10,4 µg/m3, w Skarży-
sku-Kamiennej – 9,8 µg/m3, w Kielcach od 3,1 do 
6,4 µg/m3, w Ostrowcu Świętokrzyskim – 4,4 µg/m3, 
w Starachowicach – 4,2 µg/m3, w Sandomierzu 

– 3,8 µg/m3. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej 
stężenie to również jest bardzo niskie i wynosi 
w Busku Zdroju – 3,9 µg/m3.

Najwyższe stężenie 1 godz. wystąpiło w rejonie 
Małogoszczy – 193,0 µg/m3, co odpowiada 55,1% 
dopuszczalnego poziomu wynoszącego 350 µg/m3 

(w 2005 roku nie ma już marginesu tolerancji). 
W innych rejonach, maksymalne stężenia 1 godz. 
wynosiły: w Chęcinach 88,0 µg/m3, a w Kielcach 

– 35,0 µg/m3.
Maksymalne stężenie 24 godz. SO2, odnotowa-

ne w rejonie Małogoszczy i wynoszące 117,4 µg/m3, 

miało wartość zbliżoną do normy i stanowiło 93,9% 
obowiązującego poziomu dopuszczalnego (125 
µg/m3). Natomiast przykładowe średnie dobowe 
w Skarżysku-Kamiennej – 59,0 µg/m3, w Kielcach 

– 47,0 µg/m3 oraz w Chęcinach – 37,3 µg/m3, po-
zostawały na poziomie znacznie poniżej wartości 
kryterialnej przyjętej dla tej substancji.

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej maksy-
malne stężenie 24 godz. jest jeszcze niższe i wynosi 
20,0 µg/m3 (16,0% poziomu dopuszczalnego wyno-
szącego 125 µg/m3).

Wynikową klasyfikację stref dla dwutlenku siar-
ki, przedstawiono na rys. 34, łącznie z klasyfikacją 
dla pozostałych zanieczyszczeń, które nie wykazują 
przekroczeń wartości kryterialnych.
Dwutlenek azotu

Poszczególnym strefom województwa przypo-
rządkowano klasę A z uwagi na brak przekroczeń 
wartości kryterialnych obowiązujących zarówno 
dla stężeń 1 godz. i 24 godz. W ocenie wykorzy-
stano wyniki pomiarów z 15 stanowisk pomiaro-
wych. Na podstawie pomiarów, zarówno stężeń 24 
godz., jak i 1 godz. występowała możliwość oceny w 
odniesieniu do 3 stanowisk wykonujących badania 
ciągłe i prowadzących automatyczny rejestr danych 
(dotyczy stref: m. Kielce, pow. jędrzejowski i pow. 
kielecki). Pozostałe stanowiska, oparte na pomia-
rach manualnych dwutlenku azotu, dostarczyły 
danych umożliwiających ocenę stężeń 24 godz. 
W przypadkach braku lub niewystarczającej ilości 
danych pomiarowych w klasyfikacji stref stosowano 
obiektywne metody szacowania.

Dopuszczalny poziom dwutlenku azotu zacho-
wany jest zarówno w odniesieniu do norm obowią-
zujących na terenie kraju, jak i norm zaostrzonych, 
odnoszących się do obszarów ochrony uzdrowisko-
wej, czyli strefy pow. buskiego.

Najwyższe stężenia średnioroczne NO2, zareje-
strowane na podstawie pomiarów, nie przekracza-
ły dopuszczalnego poziomu 40 µg/m3 i wynosiły: 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie Huty Ostro-
wiec – 31,2 µg/m3, w Starachowicach – 30,1 µg/m3, 
w Kielcach – 28,8 µg/m3, stanowiąc odpowiednio 
78,0%, 75,2% i 72,0% normy – bez uwzględnie-
nia marginesu tolerancji i 62,4%, 60,2% i 57,6% 

– z uwzględnieniem marginesu tolerancji, który dla 
roku 2005 dopuszcza możliwość osiągania, bez kon-
sekwencji opracowywania POP, stężeń przewyższa-
jących poziom dopuszczalny o 10 µg/m3.

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej średnio-
roczne stężenia NO2 osiągnęły poziom niższy niż 
w wymienionych wyżej strefach wynoszący 26,6 
µg/m3 tj. 76,0% dopuszczalnego poziomu dla tych 
terenów (35 µg/m3).

Najwyższe maksima godzinowe, z pomiarów 
ciągłych wynosiły: w rejonie Małogoszczy – 125,0 
µg/m3, co odpowiada 62,5% poziomu dopuszczal-
nego dla stężeń 1 godz. (200 µg/m3) i w Chęcinach 

– 64,0 µg/m3, co stanowi 32,0% przytoczonej normy. 
Po uwzględnieniu poziomu dopuszczalnego wraz 
z marginesem tolerancji (250,0 µg/m3) stężenia te 
odpowiadają 50,0% i 25,6% wartości kryterialnej.

Wynikową klasyfikację stref dla dwutlenku azo-
tu, przedstawiono na rys. 34, łącznie z klasyfikacją 
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dla pozostałych zanieczyszczeń, które nie wykazują 
przekroczeń wartości kryterialnych.

Pył zawieszony PM10
W ocenie jakości powietrza w zakresie pyłu 

zawieszonego wykorzystano wyniki pomiarów 
z 18 stanowisk pomiarowych. W przypadkach bra-
ku lub niewystarczającej ilości danych pomiaro-
wych w klasyfikacji stref zastosowano obiektywne 
metody szacowania.

Dla strefy obejmującej miasto Kielce oraz stref 
powiatów: ostrowieckiego i starachowickiego w wy-
niku oceny ustalono klasę C. Od roku 2005 margines 
tolerancji dla stężeń pyłu PM10 został zniesiony, dla-
tego wyniki pomiarów dobowych pyłu odniesiono 
do poziomu dopuszczalnego, a zaostrzone kryterium 
spowodowało konieczność zakwalifikowania trzech 
stref w województwie świętokrzyskim do opraco-
wania POP. Pozostałym strefom przyporządkowano 
klasę A, świadczącą o stężeniach nie przekraczają-
cych dopuszczalnych poziomów.

Wynikową klasyfikację stref dla pyłu zawieszo-
nego przedstawia rys. 35.  

Uzasadnieniem dokonanej oceny jakości powie-
trza w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszo-
nym PM10 dla wymienionych stref są przekrocze-
nia wartości dopuszczalnej obowiązującej dla stężeń 
24 godz. ponad dozwolą ilość:
- 72 wyniki z przekroczeniami na 35 dozwolonych 

na stanowisku pomiarowym obsługiwanym 
przez WSSE w Kielcach i zlokalizowanym przy 
ul. Jagiellońskiej 68,

- 113 wyników z przekroczeniami na 35 dozwo-
lonych na stanowisku pomiarowym obsługiwa-
nym przez WIOŚ i zlokalizowanym w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na os. Słonecznym 43 (dodat-
kowo przekroczona również wartość średniej 
rocznej dla pyłu PM10 na tym stanowisku),

- 62 wyniki z przekroczeniami na 35 dozwolonych 
na stanowisku pomiarowym obsługiwanym 
przez WIOŚ i zlokalizowanym w Starachowi-
cach przy ul. Złotej 6.
Wykaz przekroczeń wartości kryterialnych pyłu 

zawieszonego PM10 zarejestrowanych na podstawie 
pomiarów wykonanych w 2005 r. zestawiono w tab. 35.

Rys. 34. Wynikowe klasyfikacje stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla: SO2, 
NO2, Pb, C6H6, CO i O3 ze względu na ochronę zdrowia
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Decydującą rolę w klasyfikacji strefy miasta 
Kielce ze względu na pył PM10 odegrały dane 
pomiarowe ze stanowiska przy ul. Jagiellońskiej, 
gdzie prowadzone są manualne pomiary tego 
zanieczyszczenia metodą wagową. Dodatkowo na 
stacji transportowej należącej do WIOŚ również 
wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
pyłu – w 45 dobach na 35 dozwolonych.

Zaliczenie stref powiatów ostrowieckiego i sta-
rachowickiego do klasy C znalazło uzasadnienie po 
analizie danych pomiarowych pyłu zawieszonego 
PM10 mierzonego na automatycznych stacjach po-
miarowych należących do WIOŚ, które swoją dzia-
łalność rozpoczęły z dniem 14 grudnia 2004 roku 
z uwagi na potrzebę wzmocnienia systemu oceny 
jakości powietrza wykazywanego w poprzednich 

Rys. 35. Wynikowa klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla pyłu 
zawieszonego PM10 ze względu na ochronę zdrowia

 * ponad dozwoloną ilość przekroczeń

Tabela 35.  Wykaz przekroczeń wartości kryterialnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla stref klasy C

Strefa
kod stacji

Stężenia 24 godz. Stężenia średnie roczne

Wynikowa 
klasa strefyklasa

strefy

liczba przekro-
czeń poziomu 

dopuszczalnego*

klasa
strefy

przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego
[µg/m3]

 m. Kielce
SkKielJagiel
SkKielTransp

C
C

37
10

A
A

-
-

C

ostrowiecka
SkOstrowWios C 78 C 5,7 C

starachowicka
SkStaracZlota C 27 A - C
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ocenach rocznych. Na obu stanowiskach pomiaro-
wych zapylenie mierzy się przy pomocy miernika 
zapylenia powietrza AMIZ 2004G metodą absorpcji 
promieniowania ß. Dobowe stężenia pyłu zawieszo-
nego PM10 przekraczające poziom dopuszczalny 
wykazują znaczne zróżnicowanie sezonowe stężeń 

– wyższe wartości charakteryzują okres grzewczy.
 W pozostałych strefach przekroczenia wartości 

kryterialnych również występowały, lecz z dozwo-
loną częstością, tj. poniżej 35 razy w roku.

Ołów
Wszystkie strefy ocenione zostały jako spełnia-

jące wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie 
wartości kryterialnej stężenia odnoszącego się do 
rocznego uśredniania wyników pomiarów. W oce-
nie wykorzystano wyniki pomiarów ze stanowiska 
pomiarowego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. 
Jagiellońskiej i należącego do WSSE. Do oceny 
pozostałych stref zastosowano inne metody, takie 
jak szacowanie na podstawie analizy źródeł emisji 
zanieczyszczeń, zagospodarowania przestrzenne-
go terenów i porównań do wyników pomiarów ze 
strefy m. Kielce.

Średnie roczne stężenie ołowiu wynosiło 0,03 
µg/m3, co odpowiada 6,0% dopuszczalnej normy 
określonej na poziomie 0,5 µg/m3.

Wynikową klasyfikację stref dla ołowiu, przed-
stawiono na rys. 34, łącznie z klasyfikacją dla 
pozostałych zanieczyszczeń, które nie wykazują 
przekroczeń wartości kryterialnych.

Benzen
Wszystkie strefy odpowiadały wymogom klasy A 

z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej 
stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania 
wyników pomiarów. W ocenie wykorzystano wyniki 
pomiarów z 2 stanowisk pomiarowych zlokalizowa-
nych w strefie miasta Kielce, w tym jedno ze stano-
wisk funkcjonuje w ramach stacji dostarczającej wy-
ników pomiarów z obszaru o największym w mieście 
oddziaływaniu transportu. Średnie roczne stężenia 
ustalone zostały na poziomie znacznie niższym od 
wynoszącego 5 µg/m3 dopuszczalnego poziomu (1,9 
µg/m3 – kod stacji: SkKielJagiel oraz 2,2 µg/m3 – kod 
stacji: SkKielTransp; kody stacji wg tabeli 27).

Do oceny pozostałych stref zastosowano obiek-
tywne metody szacowania na podstawie analizy 
źródeł emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania 
przestrzennego terenów oraz porównań do stężeń 
ustalonych w wyniku pomiaru na określonych sta-
cjach pomiarowych. Obowiązująca na obszarach 
ochrony uzdrowiskowej norma wynosząca 4 µg/m3 

również była dotrzymana w 2005 roku.
Wynikową klasyfikację stref dla benzenu, 

przedstawiono na rys. 34, łącznie z klasyfikacją 
dla pozostałych zanieczyszczeń, które nie wykazują 
przekroczeń wartości kryterialnych.

Tlenek węgla
Wszystkie strefy ocenione zostały jako spełnia-

jące wymogi klasy A z uwagi na nie przekracza-
nie 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 stano-
wiska pomiarowego funkcjonującego w centralnej 
części miasta Kielc, w ramach stacji dostarczają-
cej wyniki pomiarów z obszaru o największym 
w mieście oddziaływaniu transportu – kod stacji: 
SkKielTransp (tabela 27). Poziom dopuszczalny 
maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi 
10 000 µg/m3, podczas gdy zarejestrowana wartość 
na wymienionej stacji pomiarowej wynosi 3 018,8 
µg/m3, co jednoznacznie przesądza o dotrzymaniu 
dopuszczalnego poziomu nawet w rejonie o inten-
sywnym oddziaływaniu źródeł emisji.

Do oceny pozostałych stref zastosowano inne 
dostępne metody, w tym oparte na szacowaniu na 
podstawie analizy źródeł emisji, zagospodarowania 
przestrzennego terenów oraz odniesienia do posia-
danych wyników pomiarów z Kielc. Ustalono, że na 
obszarach ochrony uzdrowiskowej, także dotrzyma-
na jest ostrzejsza norma wynosząca 5 000 µg/m3.

Wynikową klasyfikację stref dla tlenku w węgla, 
przedstawiono na rys. 34, łącznie z klasyfikacją dla 
pozostałych zanieczyszczeń, które nie wykazują 
przekroczeń wartości kryterialnych.

Ozon
Wszystkie strefy przyporządkowano do klasy 

A uznając, że dotrzymana jest wartość kryterialna 
stężenia ośmiogodzinnego przez maksymalną śred-
nią ośmiogodzinną spośród średnich kroczących 
obliczanych ze średnich stężeń jednogodzinnych 
w ciągu doby.

W ocenie posłużono się analogią do wyników 
z ozonowych stanowisk pomiarowych w woje-
wództwach sąsiednich, z uwagi na brak takiego 
stanowiska dla kryterium ochrony zdrowia na 
terenie województwa świętokrzyskiego. Charakter 
stacji mierzącej ozon na Św. Krzyżu, zlokalizo-
wanej w strefie powiatu kieleckiego – kod stacji: 
SkSwKrzyzZM (tabela 27) warunkuje, że uzyskane 
na niej wyniki mogą posłużyć tylko pomocniczo 
do oceny ozonu dla kryterium ochrony zdrowia. 
Zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie oceny 
poziomów, stałe punkty pomiarowe ozonu nie są 
wymagane dla stref o populacji do 249 tysięcy. Dla 
stref takich, jak w województwie świętokrzyskim, 
o populacji mniejszej od 249 tysięcy, koordynacja 
działań pomiędzy strefami w ramach województwa 
musi zapewniać właściwą ocenę poziomu substancji 
w oparciu o jedno stanowisko wiejskie, przy czym 
jedno stanowisko wiejskie przewidziane jest na 
25 000 km2.
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Dla potrzeb klasyfikacji stref obliczono liczbę dni 
z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu substan-
cji, wynoszącego 120 µg/m3, występującą w 2005 roku, 
przez maksymalne średnie ośmiogodzinne spośród 
średnich kroczących obliczanych ze średnich stężeń 
jednogodzinnych w ciągu doby m.in. na stanowi-
skach pomiarowych ozonu w: Krakowie, Często-
chowie, Piotrkowie Trybunalskim i Radomiu.

Odniesieniu do normy, która od 2005 roku ule-
gła zmniejszeniu z 60 do 25 dni, podlega liczba dni 
z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego. Analiza 
danych wykazała, że dla terenu województwa święto-
krzyskiego spełnione zostały warunki upoważniające 
do zakwalifikowania poszczególnych stref do klasy A 

– stężenia poniżej dopuszczalnego poziomu.
Wynikową klasyfikację stref dla ozonu, przed-

stawiono na rys. 34, łącznie z klasyfikacją dla 
pozostałych zanieczyszczeń, które nie wykazują 
przekroczeń wartości kryterialnych.

Lista stref zakwalifikowanych do opracowania 
programów ochrony powietrza

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska dla stref, w których poziom choćby jed-
nej substancji przekracza poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji (strefy klasy 
C), wojewoda, po zasięgnięciu opinii właściwych 
starostów, obowiązany jest określić, w drodze roz-
porządzenia, program ochrony powietrza, mający 
na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu.

W wyniku oceny rocznej, obejmującej rok 2005, 
którą sporządzono zarówno pod względem kryte-
riów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, jak 
również kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
roślin, trzem strefom nadano status klasy C dla 
kryterium ochrona zdrowia, ze względu na pył 
zawieszony PM10 (powiat grodzki – miasto Kielce, 
powiat ostrowiecki i starachowicki), czyli zakwa-

lifikowano do opracowania programu ochrony 
powietrza.

Listę stref i obszarów zakwalifikowanych do 
opracowania programów ochrony powietrza 
przedstawiono w tabeli 36.

Obszary przekroczeń wartości kryterialnych
Wskazanie obszarów przekroczeń wartości kry-

terialnych obowiązuje dla stref o przekroczonych 
poziomach dopuszczalnych oraz wartości dopusz-
czalnych powiększonych o margines tolerancji, 
czyli tam, gdzie symbol klasyfikacji wynikowej 
dla danego zanieczyszczenia określany jest jako: B 
lub C – według kryterium ochrony zdrowia oraz 
C – według kryterium ochrony roślin.

Klasyfikacja wynikowa według kryterium 
ochrony zdrowia sporządzona dla poszczególnych 
zanieczyszczeń wykazała trzy strefy klasy C, dla 
których wstępnie ustalono obszar występowania 
potencjalnych przekroczeń wartości dopuszczalnej 
stężeń 24 godz. pyłu zawieszonego PM10.

Jako obszar przekroczeń wartości kryterialnych 
pyłu zawieszonego PM10 w strefie sklasyfikowanej 
w klasie C, według kryterium ochrony zdrowia, 
wskazano w Kielcach centralną część miasta oraz 
obszar leżący w kierunku zachodnim od cen-
trum miasta. 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 wskazanym obszarze, 
a są nimi: intensywny ruch pojazdów oraz pobliskie 
zakłady przemysłowe i ciepłownie, które szczegól-
nie w minionym okresie grzewczym miały znaczny 
udział w emisji.

W strefach ostrowieckiej i starachowickiej 
sklasyfikowanych w klasie C według kryterium 
ochrony zdrowia obszary przekroczeń wartości 

Tabela 36. Lista stref i obszarów zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza

Lp. Nazwa strefy/ 
powiatu

Kod strefy/
powiatu

Kryterium, dla którego 
istniejące wyniki oceny uzna-
no za wystarczającą podstawę 
do podjęcia działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza 

Obszary przekroczeń 

zanieczyszczenie 
czas uśredniania

typ 
obszaru* miasto, gmina, dzielnica obszar 

w km2
ludność 
w tys.

1 Miasto Kielce 4.26.34.61 Pył PM10
24 godz. (Z) Kielce, centralna 

i zachodnia część miasta 10,9 30

2 powiat 
ostrowiecki 4.26.34.07

Pył PM10
24 godz.

rok
(Z) Ostrowiec Świętokrzyski, 

centralna część miasta 4,7 10

3 powiat 
starachowicki 4.26.34.11 Pył PM10

24 godz. (Z)
Starachowice, centralna 
i północno-wschodnia 

część miasta
3,2 10

 * (Z) – obszar zwykły
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kryterialnych pyłu zawieszonego PM10 wytyczo-
no odpowiednio w Ostrowcu Świętokrzyskim i w 
Starachowicach.

Dla Ostrowca obszary te obejmują centralną 
część miasta, a w przypadku Starachowic tereny 
centrum i na północny-wschód od centrum miasta. 
Podobnie jak w Kielcach, prawdopodobne przy-
czyny wystąpienia przekroczeń na tych obszarach 
mają swoje źródło w energetyce (ze szczególnym 
uwzględnieniem kotłowni lokalnych i niskiej emisji 
z gospodarstw indywidualnych, które w przeważa-
jącej ilości wykorzystują jako źródło energii węgiel 
kamienny, często gorszego gatunku), w przemyśle, 
rozwoju komunikacji i w emisji niezorganizowanej 
(nieuporządkowane tereny, składowiska materiałów 
budowlanych i opałowych).

3.5. Klasyfikacja stref według kryterium ochro-
ny roślin

Ocena jakości powietrza, według kryterium 
ochrony roślin, wykonana została dla wszystkich 
stref, dla których kryterium to ma zastosowanie. 
Z oceny wyłączono strefę obejmującą miasto Kielce, 
gdzie nie obowiązują poziomy dopuszczalne usta-
nowione w celu ochrony roślin.

W ocenie obszaru województwa według kry-
terium ochrony roślin wykorzystano wyniki 
pomiarów ze stacji Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego Św. Krzyż, zlokalizo-
wanej w strefie powiatu kieleckiego (SO2, NOx i O3) 
w powiązaniu z analizą danych z pomiarów wyko-
nywanych na pozostałych stacjach pomiarowych 
w województwie (SO2). Warunkiem przyporząd-
kowania strefy do klasy A jest nieprzekraczanie 
poziomu dopuszczalnego dla każdej z substancji 
o normowanym poziomie dopuszczalnym, przy 
czym normy przyjęte dla oceny, według kryterium 
ochrony roślin, nie są złagodzone marginesami to-
lerancji (margines tolerancji jest równy 0, stąd nie 
jest możliwa klasa B).

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych za-
nieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, 
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględ-
nieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
roślin zestawiono w tabeli 37.

W ocenie ogólnej (łącznej), sporządzonej według 
kryterium ochrony roślin,  wszystkie strefy w wo-
jewództwie zakwalifikowano do klasy oznaczonej 
symbolem A.

Klasyfikację ogólną stref łączącą wyniki ocen 
wszystkich zanieczyszczeń ze względu na ochronę 
roślin przedstawia rys. 36.

Dwutlenek siarki
Zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie oce-

ny poziomów, w przypadku oceny sporządzanej ze 
względu na ochronę roślin, w zakresie odrębnie 

normowanych stężeń SO2 i NOX wystarczającą licz-
bą 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 (kod stacji: SkSw-
KrzyzZM), na której m.in. wykonywane są pomiary 
poziomów SO2. Biorąc pod uwagę, że średnioroczne 
stężenie SO2 nie przekracza tam ostrego kryterium 
dopuszczalnego ustanowionego dla ochrony roślin 
na poziomie 20 µg/m3 oraz analizując wszystkie 
wyniki pomiarów wykonywanych na terenie 
województwa, w tym stężeń rejestrowanych w po-
wiecie kieleckim (kod stacji: SkChecBiaZag), gdzie 
wartość średnioroczna wynosiła zaledwie 8 µg/m3, 
oceniono wszystkie strefy w klasie A.

Wynikową klasyfikację stref z uwzględnieniem 
parametrów kryterialnych określonych dla SO2 oraz 
dla pozostałych zanieczyszczeń ze względu na kry-
terium ochrony roślin przedstawia rys. 37.  

Tlenki azotu
Dla poszczególnych stref objętych oceną ustalono 

klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryte-
rialnej ustalonej dla średniorocznego stężenia NOX.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wykorzysta-
no wyniki pomiarów NOX ze stacji na Św. Krzyżu, 
zlokalizowanej w strefie powiatu kieleckiego – kod 
stacji: SkSwKrzyzZM (tabela 27). Średnie roczne 
stężenie tlenków azotu w roku 2005 wynosiło 
17,7 µg/m3. Dopuszczalny poziom NOX jest więc 
zachowany zarówno w odniesieniu do normy obo-
wiązującej na terenie kraju (30 µg/m3), jak również 
do zaostrzonej wartości kryterialnej odnoszonej do 
obszarów parków narodowych (20 µg/m3), czyli na 
terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poło-
żonego w strefie pow. kieleckiego.

Wynikową klasyfikację stref z uwzględnieniem 
parametrów kryterialnych określonych dla NOX 
oraz dla pozostałych zanieczyszczeń ze względu 
na kryterium ochrony roślin przedstawia rys. 37.

Ozon
Poszczególne strefy objęte oceną sklasyfikowane 

zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na 
nie przekraczanie wartości kryterialnej stężeń jed-
nogodzinnych, wyrażanych normowanym parame-
trem „AOT 40”. Wskaźnik wyrażony jako „AOT 40” 
oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim 
jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3, a wartością 
80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy 
godz. 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, dla 
której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów ozo-
nu ze stacji na Św. Krzyżu, zlokalizowanej w strefie 
powiatu kieleckiego – kod stacji: SkSwKrzyzZM 
(tabela 27).



100 101

Lp. Nazwa strefy/ 
powiatu

Kod strefy/ 
powiatu

Symbol klasy wynikowej 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 

Klasa 
ogólna

(łączna)
strefySO2 NOx O3

1 Kielce – m. 4.26.34.61 - - - -
2 buski 4.26.34.01 A A A A
3 jędrzejowski 4.26.34.02 A A A A
4 kazimierski 4.26.34.03 A A A A
5 kielecki 4.26.34.04 A A A A
6 konecki 4.26.34.05 A A A A
7 opatowski 4.26.34.06 A A A A
8 ostrowiecki 4.26.34.07 A A A A
9 pińczowski 4.26.34.08 A A A A

10 sandomierski 4.26.34.09 A A A A
11 skarżyski 4.26.34.10 A A A A
12 starachowicki 4.26.34.11 A A A A
13 staszowski 4.26.34.12 A A A A
14 włoszczowski 4.26.34.13 A A A A

Tabela 37. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej 
strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony roślin

Rys. 36. Klasyfikacja ogólna stref łącząca wyniki ocen wszystkich zanieczyszczeń ze względu na ochronę 
roślin
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Na podstawie stężeń jednogodzinnych obli-
czono wartość współczynnika „AOT 40”, którego 
dotrzymanie, zgodnie z rozporządzeniem MŚ 
w sprawie dopuszczalnych poziomów, sprawdza się 
na podstawie uśrednionych danych pomiarowych 
z pięciu lub co najmniej trzech lat.

Odniesienie obliczonego parametru wynoszą-
cego 21 294.(µg/m3).h (średnia z lat 2001-2005) do 
dopuszczalnego poziomu 24 000 (µg/m3).h świad-
czy o dotrzymaniu wartości kryterialnej i tym 
samym spełniony zostaje warunek upoważniający 
do zakwalifikowania poszczególnych stref do klasy 
A – stężeń poniżej dopuszczalnego poziomu.

Wynikową klasyfikację stref z uwzględnieniem 
parametrów kryterialnych określonych dla ozonu 
oraz dla pozostałych zanieczyszczeń ze względu na 
kryterium ochrony roślin przedstawia rys. 37.

3.6. Ocena porównawcza do wyników 
klasyfikacji za 2004 r.

Wyniki czwartej z kolei oceny jakości powietrza 
w powiatach (strefach) województwa świętokrzyskie-

go, obejmującej dane za 2005 rok, wypadły mniej ko-
rzystnie w porównaniu do poprzedniej klasyfikacji. 
W roku 2004 najgorszy wynik oceny (klasa B) doty-
czył miasta Kielce, o czym zadecydowała seria danych 
pomiarowych pyłu PM10 w rejonie najwyższych 
przekroczeń w mieście, czyli przy ul. Jagiellońskiej. 
Czwarta z kolei ocena roczna wykazała już koniecz-
ność podjęcia działań w zakresie ochrony powietrza 
(POP) w stosunku do trzech stref, które uzyskały 
status klasy C, a mianowicie: miasta Kielce, powiatu 
ostrowieckiego i starachowickiego. O niekorzystnej 
ocenie tych stref zadecydowały okresowe, w czasie 
wyjątkowo mroźnej zimy, przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego w powietrzu. 
Wzmożone zapotrzebowanie na ciepło z pewnością 
przyczyniło się do zwiększonej ilości zużycia paliw 
stałych, w dużej mierze odpowiedzialnych za emisję 
do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych.

Należy przy tym zauważyć, że dla roku 2004, 
w odróżnieniu od lat następnych, obowiązywał jesz-
cze margines tolerancji w odniesieniu do dobowych 
stężeń pyłu PM10.

Rys. 37. Wynikowa klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2, 
NOX i O3 ze względu na kryterium ochrony roślin
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Dla miasta Kielce serie pomiarowe z 2005 
roku potwierdziły, sugerowaną oceną za 2004 rok, 
potrzebę podjęcia działań w postaci POP. Uza-
sadnienie znalazło również zalecane w ocenach 
z lat ubiegłych wzmocnienie systemu pomiarowego 
w zakresie pyłu w powiecie ostrowieckim i sta-
rachowickim. Od dnia 14 grudnia 2004 r. WIOŚ 
w Kielcach uruchomił stanowiska pomiarowe pyłu 
zawieszonego PM10 w stolicach tych powiatów. Po 
analizie serii pomiarowych, dla których zarówno 
kompletność jak i pokrycie w roku przekracza 90%, 
uznano za uzasadnione zaklasyfikowanie ich do 
klasy C.

4. CHEMIZM OPADÓW ATMOSFERYCZ
NYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZ
CZEŃ DO PODŁOŻA

W ramach programu Państwowego Monitorin-
gu Środowiska, koordynowanego przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, realizowany jest 
krajowy monitoring chemizmu opadów atmosferycz-
nych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Ma on 
na celu określenie w skali kraju rozkładu ładunków 
zanieczyszczeń, wprowadzanych z mokrym opadem 
do podłoża w ujęciu przestrzennym i czasowym. Po-
przez systematyczne badania składu fizyko-chemicz-
nego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary 
parametrów meteorologicznych, monitoring ten do-
starcza informacji o obciążeniu gleb i wód powierzch-
niowych związkami zakwaszającymi, biogennymi 
i metalami ciężkimi, deponowanymi z powietrza 
i tworzy podstawy do analiz istniejącego stanu.

Jednostką nadzorującą, z ramienia GIOŚ, dzia-
łalność systemu monitoringu chemizmu opadów 
jest Wrocławski Oddział Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, który opracował, zgodnie 
z wytycznymi, niniejsze dane za rok 2004. Sieć 
pomiarowo-kontrolna monitoringu składa się 
z 25 stacji badawczych chemizmu opadów (stacje 
synoptyczne IMGW), gwarantujących repre-
zentatywność pomiarów dla oceny obszarowego 
rozkładu zanieczyszczeń oraz ze 162 posterunków 
opadowych, charakteryzujących średnie pole opa-
dowe dla obszaru Polski.

Na stacjach badawczych monitoringu zbierany 
jest w sposób ciągły opad atmosferyczny mokry 
(woda deszczowa) i analizowany w cyklach mie-
sięcznych. Równolegle z poborem próbek opadu 
prowadzone są pomiary i obserwacje wysokości 
i rodzaju opadu, kierunku i prędkości wiatru oraz 
temperatury powietrza. Ponadto na każdej stacji 
zbierane są próbki dobowe opadów i na bieżąco 
(po upływie doby opadowej), bezpośrednio na stacji 
wykonywany jest pomiar ich odczynu (pH).

Miesięczne próbki opadów analizowane są na 
zawartość związków kwasotwórczych, biogennych 

i metali (w tym metali ciężkich), tj. na zawartość 
chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów, azo-
tu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, 
potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, 
żelaza, ołowiu, kadmu, niklu, chromu i manganu. 
Kontrolowany jest też odczyn pH opadów oraz 
przewodność elektryczna właściwa.

Analizy składu fizyko-chemicznego opadów 
wykonywane są przez akredytowane laboratoria 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. 
Poszczególne wojewódzkie laboratoria analizują 
opady ze stacji położonych w danym województwie. 
W województwie świętokrzyskim analizy wykony-
wane są przez Laboratorium WIOŚ w Kielcach.

Na obszarze województwa świętokrzyskiego 
w 2004 roku, w ramach krajowego monitoringu 
chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji 
zanieczyszczeń do podłoża, analizowano wody 
opadowe przed kontaktem z podłożem na stacji 
położonej w Sandomierzu. Na podstawie 105 od-
czytów z dobowych próbek pomiarowych wartości 
odczynu pH określono wartość średnią roczną na 
poziomie 4,97. Minimalna i maksymalna wiel-
kość odczynu wynosiła odpowiednio: 4,18 i 7,30. 
W składzie 61% próbek wykazano dużą zawartość 
mocnych kwasów mineralnych, gdyż ich odczyn 
był niższy od wartości pH = 5,6 oznaczającej natu-
ralną kwasowość wód opadowych. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym zanotowano dwuprocentowy 
wzrost ilości kwaśnych deszczy (opadów z odczy-
nem poniżej wartości 5,6 pH).

Według pomiarów IMGW w 2004 roku suma 
opadów atmosferycznych w Sandomierzu wynio-
sła 509,1 mm. Najwięcej opadów zarejestrowano 
w czerwcu, lipcu i sierpniu – łącznie 206,9 mm. 
Najbardziej suchym miesiącem był wrzesień – 10,5 
mm.

W zależności od koncentracji danego zanieczysz-
czenia w opadzie atmosferycznym oraz ilości opadu, 
na określony obszar wprowadzana jest odpowied-
nia wielkość depozycji zanieczyszczeń. Wielkości 
ładunków poszczególnych zanieczyszczeń, wnoszo-
ne miesięcznie przez opady atmosferyczne w 2004 
roku, podano w tabeli 38. Zróżnicowanie pomiędzy 
najwyższymi i najniższymi miesięcznymi ładunka-
mi substancji wynika przede wszystkim z decydu-
jącego wpływu ilości wody opadowej na wielkość 
ładunku docierającego do powierzchni ziemi.

W miesiącach o małej ilości opadów wnoszone 
ładunki były znacząco mniejsze niż w miesiącach 
o dużej sumie opadów.

Z opracowanych przez IMGW, na podstawie da-
nych z całego kraju, map rozkładu przestrzennego 
wysokości opadów i stężeń substancji zawartych 
w opadach oraz wielkości ich na poszczególne 
tereny, analizować można obciążenie zanieczysz-
czeniami obszarów poszczególnych powiatów 
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województwa. Największym ładunkiem badanych 
substancji został obciążony powiat skarżyski, 
z najwyższymi, w porównaniu do obciążenia pozo-
stałych powiatów, ładunkami siarczanów, chlorków, 
azotynów i azotanów, azotu amonowego i ogólnego, 
fosforu  ogólnego, sodu, potasu, wapnia, magne-
zu, cynku, miedzi, niklu i chromu. Najmniejsze 
obciążenie powierzchniowe wystąpiło w powiecie 
buskim z najniższym, w stosunku do pozostałych 
powiatów, obciążeniem ładunkami siarczanów, 
sodu, miedzi i manganu.

Roczny ładunek jednostkowy badanych substan-
cji, zdeponowany na obszar województwa święto-
krzyskiego, kształtował się na poziomie średniego 
dla całego obszaru Polski.

Na obszar województwa świętokrzyskiego 
w 2004 roku, wody opadowe wniosły zanieczysz-
czenia w ilości podanej w tabeli 39 pn. Roczne 
obciążenie powierzchniowe obszaru województwa 
świętokrzyskiego zanieczyszczeniami wniesionymi 
przez opady atmosferyczne w latach 2000-2004”.

Analizując pięcioletnie (2000-2004) wyniki 
badań monitoringowych chemizmu opadów 
atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do 
podłoża, można zauważyć tendencję spadkową 
dla większości substancji wprowadzanych wraz 
z opadami. Przykładowo, wniesiony wraz z opada-
mi w 2004 roku ładunek sodu, w porównaniu do 
średniej czteroletniej, zmalał o około 24%, fosforu 
ogólnego o 23%, manganu o 17%, magnezu o 16%, 
żelaza o 15%, miedzi o 9%, azotu ogólnego o 7% 
i siarczanów o 5%.

Depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych, 
pomimo obserwowanych tendencji malejących 
wielu składników w wieloleciu 2000-2004, nadal 
jest znaczącym obciążeniem, szczególnie w przy-
padku kwasotwórczych związków siarki i azotu 
(kwaśne deszcze), związków biogennych i metali 
ciężkich. Roczny ładunek jednostkowy badanych 
substancji zdeponowany na obszar województwa 
świętokrzyskiego był mniejszy niż średni dla całego 
obszaru Polski.

5. PODSUMOWANIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska jest wykonawcą wstępnych i rocznych 
ocen jakości powietrza w województwie święto-
krzyskim.

Dotychczas sporządzone zostały dwie oceny 
wstępne, z których pierwsza obejmowała siedem 
podstawowych substancji zanieczyszczających po-
wietrze: SO2, NO2/NOX, pył zawieszony PM10, Pb, 
C6H6, CO oraz O3, natomiast w drugiej klasyfikowa-
no strefy pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w pyle zawie-
szonym PM10. Wyniki tych ocen pozwalają ustalić 
odpowiedni sposób oceny jakości powietrza.

Roczne oceny jakości powietrza obejmują po-
szczególne lata począwszy od 2002 roku. Prezen-
towana w niniejszym opracowaniu ocena jakości 
powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 
2005 jest już czwartą z kolei oceną roczną. W ocenie 
tej klasyfikacji stref dokonano odrębnie pod wzglę-
dem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia 
i kryteriów wymaganych dla ochrony roślin.

W klasyfikacji ogólnej (łącznej) stref według 
kryterium ochrony zdrowia ludzi, trzy strefy 
przyporządkowano do klasy C z uwagi na prze-
kroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszo-
nego, a dotyczy to miasta Kielce oraz powiatów: 
ostrowieckiego i starachowickiego. Od 2005 roku 
margines tolerancji dla stężeń pyłu PM10 został 
zniesiony, dlatego wyniki pomiarów dobowych 
pyłu odniesiono do poziomu dopuszczalnego, 
a zaostrzone kryterium spowodowało konieczność 
zakwalifikowania trzech stref w województwie 
świętokrzyskim do opracowania POP. Pozostałym 
strefom przyporządkowano klasę A, świadczącą 
o stężeniach nieprzekraczających dopuszczalnych 
poziomów ponad dozwoloną częstość w roku.

W ocenie ogólnej (łącznej) stref, według kry-
terium ochrony roślin, wszystkie strefy sklasyfi-
kowano w klasie A, czyli dotrzymujące wartości 
poziomów dopuszczalnych dla trzech normowa-
nych zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków 
azotu i ozonu.

Na terenie stref zakwalifikowanych do C ko-
nieczne jest podjęcie działań, o których stanowi 
RMŚ w sprawie programów ochrony powietrza. 
W odniesieniu do wszystkich stref, które ocenione 
zostały jako strefy odpowiadające klasie A, wy-
maganym działaniem jest utrzymywanie jakości 
powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

Roczny ładunek jednostkowy substancji bada-
nych w opadzie atmosferycznym, zdeponowany na 
obszar województwa świętokrzyskiego, jest mniej-
szy niż średni dla całego obszaru Polski.

 


	Przycisk12: 


