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 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

 o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw 
z projektami aktów wykonawczych. 

ojekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



                         Projekt   

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

                                                      z dnia  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu2) 

 

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu 
na: 

      a) ochronę zdrowia ludzi,  

 b) ochronę roślin; 

2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

3) poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

4)  alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe 
przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi; 

5) poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu; 

6) pułap stężenia ekspozycji; 

7) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie; 

8) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację; 

9) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów; 

10) dopuszczalną częstość przekraczania poziomów dopuszczalnych i docelowych; 

11) terminy osiągnięcia poziomów, o których mowa w pkt 1 – 3, dla niektórych substancji 
w powietrzu; 

12)  marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca 
wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu 
w kolejnych latach.  

 

§ 2. 1. Określa się poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, 
zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, 
oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, 
dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji. 

 2. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, o których mowa 
w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 



3. Określa się poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie 
numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, oraz 
dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów. 

4. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 3, 
są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

5. Określa się poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, zróżnicowane 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie 
numeryczne ozonu oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.  

6. Poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, o których mowa w ust. 5, 
są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

 

§ 3. 1. Określa się alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie 
numeryczne  tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. 

2. Alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 1, 
są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.  

 
§ 4. 1. Określa się poziomy informowania niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie 

numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. 

 2. Poziomy informowania niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 1 
są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

 

§ 5. 1. Określa się pułap stężenia ekspozycji. 

2. Pułap stężenia ekspozycji, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 6 
do rozporządzenia. 

 
§ 6. Poziomy substancji w powietrzu dla: 

1) zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach – temperatura 293K i ciśnienie 
101,3 kPa; 

2) pyłu zawieszonego oraz substancji oznaczanych w pyle zawieszonym ustala się 
w warunkach rzeczywistych. 

 
§ 6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)  

 

                                  MINISTER ŚRODOWISKA  

 

W POROZUMIENIU: 

MINISTER ZDROWIA 
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1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
 
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 95), 

2) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych 
dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu 
(Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 164), 

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącej 
wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 
z 13.12.2000, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 262), 

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącej się do 
ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 497), 

5) dyrektywy 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 
z 26.01.2005, str. 3), 

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 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). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 146 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. 
Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498 oraz  z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, 
poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 
 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), które zgodnie z art. 9 ustawy 
z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.



 
Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska 
z dnia ..., (poz. ... ) 

 

Załącznik nr 1  

Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, 
termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne 

częstości przekraczania tych poziomów oraz  marginesy tolerancji 

Margines tolerancji 

[%]
[µg/m3] 

lp. 

Nazwa 
substancji 

(numer 
CAS ) a)

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 
powietrzu w 

[µg/m3] 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym b)

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. od 2015 
r. 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 

1            2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15

1 Benzen 
(71-43-2) 

Rok 
kalendarzowy 5 c) -        0 0 0 0 0 0 2010

jedna godzina 200 c) 18 razy        0 0 0 0 0 0 20102 Dwutlenek 
azotu 
(10102-44-
0) Rok 

kalendarzowy 40 c) -        0 0 0 0 0 0 2010

 4



Tlenki 
azotu d) 

(10102-44-0, 

10102-43-9)

Rok 
kalendarzowy 30 e) -        0 0 0 0 0 0 2003

jedna godzina 350 c) 24 razy        0 0 0 0 0 0 2005

24 godziny 125 c) 3 razy        0 0 0 0 0 0 20053 

Dwutlenek 
siarki 
(7446-09-
5) 

Rok 
kalendarzowy 
i pora zimowa 
(okres od 01.X 
do 31.III) 

20 e) -        0 0 0 0 0 0 2003

Ołów f)

4 (7439-92-
1) 

Rok 
kalendarzowy 0,5 c) -        0 0 0 0 0 0 2005

5 
Pył 
zawieszony 
PM2.5  g)

Rok 
kalendarzowy 25 c) -   16/4 12/3 8/2 4/1 4/1 0 2010

24 godziny 50 c) 35 razy        0 0 0 0 0 0 2005

6 
Pył 
zawieszony 
PM10  h)

Rok 
kalendarzowy 40 c) -        0 0 0 0 0 0 2005

Tlenek 
węgla 7 
(630-08-0) 

osiem godzin i) 10000 c)i) -        0 0 0 0 0 0 2005

 
Objaśnienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska , częstość przekraczania odnosi się 

do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji, 
c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, 
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e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 
f) suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10,  
g) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2.5 µm (PM10) mierzone metodą referencyjną lub metodami uznanymi za równorzędne, 
h) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne, 
i) maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych 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 godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 
01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 

Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu zróżnicowane ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne 
tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne 

częstości przekraczania tych poziomów. 
 

lp. Nazwa substancji 
(numer CAS ) a) 

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 b)

1 
(7440-38-2) 

rok kalendarzowy 6c) ng/m3 - 2013 

Benzo(α)piren b)

2 
(50-32-8) 

rok kalendarzowy 1c) ng/m3 - 2013 

Kadm b)

3 
(7440-43-9) 

rok kalendarzowy 5c) ng/m3 - 2013 

Nikiel b)

4 
(7440-02-0) 

rok kalendarzowy 20c) ng/m3 - 2013 

osiem godzin e) 120c)e) µg/m3 25 dni f) 2010 

5 Ozon        (10028-
15-6) okres wegetacyjny 

(1V – 31VII) 
18000 d)g)h) 
µg/m3·h - 2010 

6 Pył zawieszony 
PM2.5 i) rok kalendarzowy 25c) µg/m3 - 2010 

 
Objaśnienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(α)pirenu całkowitą zawartość 

benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10, 
c) poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
d) poziom docelowy ze względu na ochronę roślin, 
e) maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 

jednogodzinnych 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 godziny 17.00 dnia 
poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres 
od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET, 

f) liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych 
trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości 
przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku, 

g) wyrażony jako AOT 40, 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 CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3;wartość tę uznaje 
się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych 
z pięciu kolejnych lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości 
sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat; w przypadku, gdy 
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w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby 
możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów, 

h) wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat 
dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co 
najmniej trzech lat. 

i) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2.5 µm (PM10) mierzone metodą referencyjną lub 
metodami uznanymi za równorzędne. 
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Załącznik nr 3 
Poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, zróżnicowane ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie 
numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. 

 
lp. 

 
 

Nazwa 
substancji  

(numer CAS ) a)

Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom celu 
długoterminoweg

o substancji  
w powietrzu  

Termin osiągnięcia  
poziomu celu 

długoterminowego 
substancji w powietrzu 

1 2 3 4 5 
Osiem godzin b)  120 b)c) µg/m3 2020 

1 Ozon 
(10028-15-6) okres wegetacyjny (1V – 

31VII) 
6000 d)e) µg/m3·h 

 
2020 

 
Objaśnienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu roku kalendarzowego spośród średnich kroczących, 

obliczanych ze średnich jednogodzinnych 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 
godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla 
każdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET, 

c) poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
d) poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin, 
e) wyrażony jako AOT 40, 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 CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3; wartość tę uznaje 
się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych 
z pięciu kolejnych lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości 
sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat, 
w przypadku, gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez 
iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów. 
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Załącznik nr 4 
Alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych 

substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów 

 

Lp. Nazwa substancji 
(numer CAS) a)  

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Alarmowy poziom substancji 
w powietrzu  

w [µg/m3] 

1 Dwutlenek azotu 
(10102-44-0) jedna godzina 400 b)

2 Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) jedna godzina 500 b)

3 Ozon c) 

(10028-15-6) jedna godzina 240 

 
Objaśnienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość 

powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który 
z tych obszarów jest mniejszy, 

c) wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych wynosi 
180 µg/m3. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 
Załącznik nr 5 

 
Poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne 
tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów 

 
 

Lp. Nazwa substancji 
(numer CAS) a)  

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom informowania 
substancji w powietrzu  

w [µg/m3] 

1 Ozon  

(10028-15-6) jedna godzina 180 

 
 
Objaśnienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number. 
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Załącznik nr 6 
Pułap stężenia ekspozycji 
 
 
 
Pułap stężenia ekspozycji 
20 µg/m3
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UZASADNIENIE 

 
 

Rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu realizuje 
upoważnienie zawarte w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. .150, z późn. zm.). 

Rozporządzenie określa poziomy dopuszczalne siedmiu substancji w powietrzu na 
obszarze całego kraju ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, i dla klasyfikacji 
stref, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza w strefach, której dokonuje Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska pod kątem poziomu substancji w strefie. Dla substancji tych 
rozporządzenie określa także marginesy tolerancji, przez które rozumie się określoną wartość, 
o którą przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nie powoduje 
obowiązku sporządzenia programu ochrony powietrza.  

Ponadto rozporządzenie określa wartość pułapu stężenia ekspozycji.  
 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Poś, zarząd 

województwa ma obowiązek uchwalić w drodze uchwały sejmiku województwa program 
ochrony powietrza. 

Rozporządzenie określa także poziomy docelowe sześciu substancji w powietrzu oraz 
poziomy celów długoterminowych dla ozonu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi i ochronę roślin.  

Dodatkowo wprowadzony został nowy standard jakości powietrza odnoszący się do 
średniorocznych stężeń pyłu PM2,5 dla celów oceny jakości powietrza. Dla tego standardu 
określony został poziom docelowy na poziomie 25 µg/m3, który będzie obowiązywać od 
1 stycznia 2010 r. na obszarze całego kraju oraz poziom dopuszczalny, który został 
podzielony na dwie fazy. W fazie I zakłada się obowiązywanie wartości dopuszczalnej 
średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 25 µg/m3 od 1 stycznia 2015 r. (pomiędzy 
2010 r. a 2015 r. przewidziany jest margines tolerancji), natomiast w fazie II, która 
rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r., wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości 
dopuszczalnej na poziomie 20 µg/m3. 

Rozporządzenie określa wartość wskaźnika średniego narażenia, który w roku 2015 
nie powinien przekroczyć pułapu stężenia ekspozycji na poziomie 20 µg/m3. 

Ponadto rozporządzenie określa alarmowe poziomy trzech substancji, których nawet 
krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

Poza tym wykreślony został w załączniku nr 4 alarmowy poziom pyłu PM10 
w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu.  

Rozporządzenie określa poziom informowania dla ozonu, powyżej którego istnieje 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie wrażliwych grup ludności, tj. osób starszych 
i dzieci i konieczna jest natychmiastowa informacja.  
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Rozporządzenie dokonuje wdrożenia: 
– Dyrektywy Rady 1999/30/WE w sprawie wartości dopuszczalnych dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, zanieczyszczeń pyłowych i ołowiu 
w powietrzu i Decyzją Komisji z 17 października 2001 r. zmieniającą Aneks V do 
tej  dyrektywy;  

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE w sprawie wartości 
dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w powietrzu,  

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE dotyczącą ozonu 
w powietrzu otaczającym, 

– Dyrektywy 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 
rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 
powietrzu. 

– Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, 

 
Przygotowywany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu miał swój odpowiednik merytoryczny w dotychczasowym 
prawodawstwie, a mianowicie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. Nr 47, poz. 281).  

Ze względu na konieczność przeniesienia do polskiego prawa wymagań Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), w tym wprowadzenia nowego standardu jakości 
powietrza odnoszącego się do średniorocznych stężeń pyłu PM2,5 oraz określenia wartości 
i terminu osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji wprowadzone zostały stosowne zmiany. 

     Ze względu na ustawowy obowiązek wydania niniejszego rozporządzenia 
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, projekt przed przekazaniem do uzgodnień 
międzyresortowych, zostanie uzgodniony z Ministerstwem Zdrowia. 
  Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
 Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa 
Środowiska oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, na które będzie oddziaływała projektowana regulacja   
  
Wpływ na sektor przedsiębiorstw 
 

Na użytkownikach środowiska ciąży obowiązek takiego eksploatowania instalacji, aby 
związane z nimi emisje nie powodowały pogorszenia stanu środowiska w znacznych 
rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. W przypadku występowania w danej 
strefie przekroczeń poziomów określonych w niniejszym rozporządzeniu, podmioty prawne 
wpływające na pogorszenie jakości powietrza będą zobowiązywane do ponoszenia kosztów 
przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych niezbędnych dla poprawy sytuacji w tym 
zakresie. Zakres niezbędnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza zostanie określony 
przez sejmik województwa w drodze  uchwały sejmiku województwa w sprawie programu 
ochrony powietrza. Kosztów tych działań nie można w chwili obecnej oszacować.  

 
Wpływ na sektor rządowy i samorządowy 
 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami główny ciężar dostosowania systemu oceny jakości 
powietrza do nowych, ustanowionych w niniejszym projekcie, poziomów substancji będzie 
spoczywać na administracji rządowej: centralnej i wojewódzkiej. Zadania w tym zakresie 
będą realizowane przez już istniejące organy i instytucje. Przede wszystkim obciążona będzie 
Inspekcja Ochrony Środowiska, do zadań której w szczególności należy organizowanie 
i  koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości 
środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. Zgodnie z ustawą 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy jakość powietrza na danym 
obszarze nie odpowiada ustanowionym standardom, zarząd województwa ma obowiązek 
opracować projekt programu ochrony powietrza, który po zasięgnięciu opinii właściwych 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz starostów, jest przyjmowany przez sejmik 
województwa  w drodze uchwały.  

 
Wpływ na środowisko 
 
  Po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu ochrony powietrza (przenoszących 
wymagania dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy), zostaną ustalone kryteria 
oceny jakości powietrza pod kątem pyłu drobnego PM2,5, a także poziomy docelowe 
i dopuszczalne dla  tej substancji  oraz pułapu stężenia ekspozycji. Należy zauważyć, że po 
wejściu w życie przedmiotowej dyrektywy powinna nastąpić poprawa jakości powietrza. 
Wyniki jakości powietrza będą stanowić podstawę planowania, a następnie podejmowania 
działań koniecznych dla zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia. Zgodnie z wymaganiami 
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dyrektywy, tam gdzie przekroczone zostaną poziomy docelowe pyłu PM2,5 (poziom 
docelowy oraz poziom dopuszczalny na tym samym poziomie – 25 µg/m3 do osiągnięcia do 
dnia 1 stycznia 2015 r. oraz pułapu stężenia ekspozycji na poziomie 20 µg/m3 do osiągnięcia 
w 2015 r.) będzie konieczne przygotowanie i przyjęcie w drodze uchwały programu ochrony 
powietrza, który określi działania naprawcze dla tego obszaru. 
 
2. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
  
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sektor finansów 
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Projektowana regulacja określa jedynie poziomy niektórych substancji w powietrzu. Tym 
niemniej stanowi ona część systemu oceny i kontroli jakości powietrza, który uległ 
modyfikacji i rozszerzeniu przez wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo ochrony 
środowiska. Koszty związane z tymi zmianami zostały oszacowane w ustawie o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej w dniu … 
(Dz. U. Nr ..., poz. ...). Koszt wdrożenia systemu oceny jakości powietrza pod kątem 
substancji pyłu drobnego PM2,5 określony został na ok. 12 mln PLN na lata 2009 – 2011, 
a koszt funkcjonowania na ok. 5, 5 mln PLN rocznie. 
 
 
3. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 
  
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  
  
4. Wpływ projektowanej  regulacji  na  konkurencyjność  gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw  
  
Projektowana  regulacja  nie  będzie  miała bezpośredniego wpływu  na  konkurencyjność  
gospodarki  i  przedsiębiorczość. Możliwy wpływ na sektor przedsiębiorstw został opisany 
w punkcie nr 1.  
  
5. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionów  
  

Rozporządzenie jest przygotowywane na potrzeby modyfikowanego systemu oceny 
jakości powietrza, którego celem jest zapewnienie na obszarze wszystkich stref 
dotrzymywania prawnie ustalonych niniejszym rozporządzeniem poziomów niektórych 
substancji w powietrzu. Wyniki oceny będą stanowić podstawę do planowania, a następnie 
podejmowania działań koniecznych dla zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia atmosfery, 
a tym samym powinny doprowadzić do poprawy warunków życia na danym obszarze. 
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6. Konsultacje społeczne  
  

Projekt będzie poddany konsultacjom społecznym, w tym z zainteresowanymi 
instytucjami naukowo-badawczymi, izbami gospodarczymi, wojewódzkimi służbami ochrony 
środowiska i organizacjami pozarządowymi. 

Ponadto projekt zostanie umieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12-aa 
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   Projekt 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia         

w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny 
dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji 

 

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§  1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców i aglomeracji;  

2) sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia; 

3) sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. 

 
§ 2. 1. Wskaźniki średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców 

i aglomeracji oblicza się na podstawia pomiarów pyłu PM2,5 na obszarach tła miejskiego 
w strefach, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
wykonywanych w lokalizacjach zaakceptowanych przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

2. Liczbę stanowisk pomiarowych, z których dane stanowią podstawę do obliczania  
wskaźników średniego narażenia, o których mowa w ust. 1, oraz ich lokalizację określa 
załącznik nr 1. 

3. Metodykę obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 
100 tys. mieszkańców i aglomeracji określa załącznik nr 2. 

 

§ 3. 1. Krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się w oparciu o wskaźniki 
średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji. 

2. Metodykę obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia określa 
załącznik nr 3. 
                                                 
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
2) Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 
i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, 
Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 
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§ 4. 1. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji dokonuje się na poziomie 
krajowym oraz w każdej ze stref, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, są wykonywane corocznie. Pierwszym rokiem oceny 
jest rok 2012. 

3. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju dokonuje się 
poprzez porównanie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia z pułapem stężenia 
ekspozycji. 

4. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w strefach, o których mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonuje się osobno dla każdej ze stref, 
poprzez porównanie odpowiedniej wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców lub aglomeracji z pułapem stężenia ekspozycji. 

5. W odniesieniu do stref, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, wskaźniki średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
lub aglomeracji stosuje się odpowiednio do oceny osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji na 
obszarach tych stref. 

 

§ 5. Krajowy wskaźnik średniego narażenia liczony jako trzyletnia średnia krocząca z lat 
2013, 2014, 2015 stosuje się do oceny osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji na poziomie 
kraju.  

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                                        

         MINISTER ŚRODOWISKA  
 
 
 

 
W POROZUMIENIU: 
 
MINISTER ZDROWIA  
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia ..., (poz. ....) 

Załącznik nr 1 
 

LICZBA STANOWISK POMIAROWYCH Z KTÓRYCH DANE SĄ PODSTAWĄ DO 
OBLICZENIA   WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA POWYŻEJ 100 

TYS. MIESZKAŃCÓW LUB AGLOMERACJI ORAZ ICH LOKALIZACJA  

 

Lp. Województwo 
Strefa w rozumieniu art. 87 ust 2 
pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska1)
Liczba stanowisk 

aglomeracja wrocławska 1 

miasto Legnica 1 1. dolnośląskie 
miasto Wałbrzych 1 

aglomeracja bydgoska 1 

miasto Toruń 1 2. kujawsko-pomorskie 
miasto Włocławek 1 

3. lubelskie aglomeracja lubelska 1 

miasto Gorzów Wlkp. 1 
4. lubuskie 

miasto Zielona Góra 1 

5. łódzkie aglomeracja łódzka 1 

aglomeracja krakowska 1 
6. małopolskie 

miasto Tarnów 1 

aglomeracja warszawska 2 

miasto Płock 1 7. mazowieckie 

miasto Radom 1 

8. opolskie miasto Opole 1 

9. podkarpackie miasto Rzeszów 1 

10. podlaskie aglomeracja białostocka 1 

11. pomorskie aglomeracja trójmiejska 1 

aglomeracja górnośląska 2 

aglomeracja rybnicko-jastrzębska 1 

12. śląskie 

miasto Bielsko-Biała 1 
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miasto Częstochowa 1 

13. świętokrzyskie miasto Kielce 1 

miasto Olsztyn 1 
14. warmińsko-mazurskie 

miasto Elbląg 1 

aglomeracja poznańska 1 
15. wielkopolskie 

miasto Kalisz 1 

aglomeracja szczecińska 1 
16. zachodniopomorskie 

miasto Koszalin 1 

 
1) Obszary stref o których mowa  określa art. 82 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska określa projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza. 
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Załącznik nr 2  
 

 

METODYKA OBLICZANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA 
DLA MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. MIESZKAŃCÓW I AGLOMERACJI  

 

 
1. Wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i 

aglomeracji oblicza się ze zweryfikowanych rocznych serii pomiarowych pyłu PM2,5. 

 
2. Dla roku 2010 wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i 

aglomeracji oblicza się jako średnią roczną z danych pomiarowych za rok 2010. Wartość 
tego wskaźnika oblicza się wg wzoru: 
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gdzie: 

WM2010 – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 
i aglomeracji dla roku 2010; 

D2010     –  średnie dobowe stężenie pyłu PM2,5 na stanowisku pomiarowym w roku 
2010; 

n2010  –  liczba wyników pomiarów dobowych w roku 2010; 
p –  liczba stanowisk pomiarowych uwzględnionych przy wyznaczaniu 

wskaźnika (p przyjmuje wartość od 1 do 2).  
 

3. Dla roku 2011 wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 
i aglomeracji oblicza się jako dwuletnią średnią kroczącą z danych pomiarowych za lata 
2010 i 2011. Wartość tego wskaźnika oblicza się wg wzoru: 
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gdzie: 

WM2011  – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców i   aglomeracji dla roku 2011; 

D2011, D2010 –  średnie dobowe stężenie pyłu PM2,5 na stanowisku pomiarowym 
odpowiednio dla w roku 2011 i 2010; 
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n2011, n2010 –  liczba wyników pomiarów dobowych odpowiednio dla w roku 2011 
i 2010; 

p –  liczba stanowisk pomiarowych uwzględnionych przy wyznaczaniu 
wskaźnika w danym roku (p przyjmuje wartość od 1 do 2).  

 

4. Dla roku 2012 oraz lat następnych wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 
100 tys. mieszkańców i aglomeracji oblicza się jako trzyletnią średnią kroczącą z 
danych pomiarowych z lat RRRR,  RRRR-1, RRRR-2. Wartość tego wskaźnika 
oblicza się wg wzoru: 
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gdzie: 
WMRRRR – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 

i aglomeracji dla roku RRRR; 
DRRRR, DRRRR-1, DRRRR-2 – średnie dobowe stężenie pyłu PM2,5 na stanowisku 

pomiarowym odpowiednio dla w roku RRRR, RRRR-1, RRRR-2; 
nRRRR, nRRRR-1, nRRRR-2 – liczba wyników pomiarów dobowych odpowiednio dla w 

roku RRRR, RRRR-1, RRRR-2; 
RRRR – ostatni rok, dla którego zostały wykonane roczne pomiary pyłu PM2,5 w 

celu wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 
tys. mieszkańców i aglomeracji ;  

p –   liczba stanowisk pomiarowych uwzględnionych przy wyznaczaniu 
wskaźnika w danym roku (p przyjmuje wartość od 1 do 2).  
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Załącznik nr 3 
 

 

METODYKA OBLICZANIA WARTOŚCI KRAJOWEGO WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO 
NARAŻENIA  

 

 

1. Dla roku 2010 krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się jako średnią ze 
wskaźników średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i 
aglomeracji obliczonych dla roku 2010. Wartość krajowego wskaźnika średniego 
narażenia dla roku 2010 oblicza się wg wzoru: 

gdzie: 
WK2010 – krajowy wskaźnik średniego narażenia dla roku 2010; 
WM2010 – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców i aglomeracji dla roku 2010 (obliczany wg wzoru nr 1 
zamieszczonego w załączniku nr 1); 

m  –  liczba miast powyżej 100 tys. mieszkańców lub aglomeracji 
uwzględnionych przy wyznaczaniu krajowego wskaźnika średniego 
narażenia; 

 

(1) 

m

WM
WK

m

m
∑

== 1
2010

2010

2. Dla roku 2011 krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się jako średnią ze 
wskaźników średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i 
aglomeracji obliczonych dla roku 2011 Wartość krajowego wskaźnika średniego 
narażenia dla roku 2011 oblicza się wg wzoru: 

gdzie: 
WK2011   – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców i aglomeracji dla roku 2011; 
WM2011 – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców i aglomeracji odpowiednio dla roku 2011 (obliczany wg 
wzoru nr 2 zamieszczonego w załączniku nr 1) ; 

m2011 –  liczba miast powyżej 100 tys. mieszkańców lub aglomeracji 
uwzględnionych przy wyznaczaniu krajowego wskaźnika średniego 
narażenia. 

 

(2) 

2011

1
2011

2011

2011

m

WM
WK

m
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∑

==

3. Dla roku 2012 oraz lat następnych krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się 
średnią z wartości wskaźników średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców i aglomeracji obliczonych dla roku RRRR. Wartość krajowego 
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wskaźnika średniego narażenia dla roku 2012 oraz lat następnych oblicza się wg 
wzoru: 

 
dzie: 

KRRRR  – wskaźnik średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. 

WMRRRR, iasta powyżej 100 tys. 

RRRR –   go zostały wykonane roczne pomiary pyłu PM2,5 

m  –  ców lub aglomeracji 

 

g
W

mieszkańców i aglomeracji dla roku RRRR; 
- wskaźnik średniego narażenia dla m
mieszkańców i aglomeracji (obliczany wg wzoru nr 3 zamieszczonego 
w załączniku nr 1); 
ostatni rok, dla które
w celu wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia dla miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji;  
liczba miast powyżej 100 tys. mieszkań
uwzględnionych przy wyznaczaniu krajowego wskaźnika średniego 
narażenia. 
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UZASADNIENIE  

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania wskaźników 
średn

 wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

, iż zgodnie z dyrektywą wskaźnik średniego narażenia będzie stanowił 
podst

ągni

o dwuletnia średnia krocząca z lat 
2010 

towane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 
nie p

ści lobbingowej 
w pro

 

iego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 
Delegacja ta upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska, do określenia, w drodze 
rozporządzenia, sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny 
dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. 

 Rozporządzenie to jest elementem
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1). Dyrektywa w odniesienie do 
pyłu PM2,5 wprowadza nowe normowanie stężeń pyłu PM2,5 na podstawie wskaźnika 
średniego narażenia.  

Z uwagi na fakt
awę do określenia krajowego celu redukcji narażenia oraz oceny osiągnięcia pułapu 

stężenia ekspozycji w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw zdefiniowany został w  wskaźnik średniego narażenia dla miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia.
 Celem tego podziału jest zwiększenie efektywności działań zmierzających do 
osi ęcia pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 na poziomie 20 µg/m3 (standard jakości 
powietrza) poprzez coroczne obliczanie wskaźników średniego narażenia dla miast powyżej 
100 tys. mieszkańców i aglomeracji. Podejście to powinno również ułatwić w perspektywie do 
roku 2020 osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 

Krajowy wskaźnik średniego narażenia liczony jak
i 2011 będzie podstawą do  określenia krajowego celu redukcji narażenia, natomiast  

krajowy wskaźnik redukcji narażenia liczony jako trzyletnia średnia krocząca z lat 2013, 2014 
i 2015 będzie podstawą do oceny osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju. 
Wskaźniki dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji przekraczające pułap 
stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5  będą podstawą do podejmowania działań lokalnych na 
rzecz poprawy jakości powietrza pod tym kątem i będą elementem programów ochrony 
powietrza. 

Projek
odlega procedurze notyfikacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno
cesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), 
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projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Środowiska.  

 Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia  

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest wykonanie nowej delegacji zawartej 
w art. 86a ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Delegacja ta upoważnia ministra właściwego do 
spraw środowiska, do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu obliczania wskaźników 
średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. 

 
2. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
 Rozporządzenie w bezpośredni sposób dotyczy wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska (w zakresie wykonywania pomiarów zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5) 
oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odpowiedzialnego, zgodnie z art. 86a ust. 1  
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw, za obliczenie wartości wskaźnika średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców i aglomeracji  oraz obliczenie krajowego wskaźnika średniego narażenia oraz 
niezwłoczne przekazanie tych informacji ministrowi właściwemu do spraw środowiska.  
 
3. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto projekt zostanie przesłany do 
konsultacji społecznych (lista podmiotów biorących udział w konsultacjach będzie stanowiła 
załącznik do OSR). 
 
4. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Obowiązek obliczania wskaźnika średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia wynika z art. 86a 
ust. 2 i koszty wprowadzenia tego obowiązku zostały oszacowane w OSR do projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Niniejsze 
rozporządzenie określa jedynie sposób wykonania tego obowiązku.  

Na podstawie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2011 zostanie 
określony krajowy cel redukcji narażenia dla Polski. Cel ten będzie do osiągnięcia do roku 
2020. Proces dochodzenia do krajowego celu redukcji narażenia będzie monitorowany 
poprzez krajowy wskaźnik średniego narażenia oraz wskaźniki narażenia dla miast powyżej 
100 tys. mieszkańców i aglomeracji.  

Ponadto w oparciu o krajowy wskaźnik średniego narażenia i wskaźniki średniego 
narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji monitorowany i oceniany 
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będzie proces dochodzenia do osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5. Pułap 
ten został określony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 
152 z 11.06.2008, str.1) i wynosi 20 µg/m3. Wartość tego wskaźnika będzie podstawą do 
ewentualnego podejmowania dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod 
kątem pyłu drobnego PM2,5. 

Pośredni wpływ tej regulacji na  budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego został oszacowany w OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej nie będzie miało wpływu na rynek 
pracy. 
 
6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 
 
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów. 
 
8. Opinia zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny Prawem UE, a w szczególności 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 
z 11.06.2008, str.1). 
 
9. Wpływ regulacji na środowisko 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny i środowisko. Rozporządzenie będzie miało wpływ pośredni, ponieważ na 
podstawie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2011 zostanie określony 
krajowy cel redukcji narażenia dla Polski. Cel ten będzie do osiągnięcia do roku 2020. Proces 
dochodzenia do krajowego celu redukcji narażenia oraz osiągnięcia pułapu stężenia 
ekspozycji będzie monitorowany poprzez krajowy wskaźnik średniego narażenia oraz 
wskaźniki narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji. Wartość tego 
wskaźnika będzie zatem podstawą do ewentualnego podejmowania dodatkowych działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem pyłu drobnego PM2,5.  
 
21/12/KC 
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                                     Projekt 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

 z dnia         

w sprawie określenia krajowego celu redukcji narażenia w oparciu o wartości 
krajowego wskaźnika średniego narażenia 

 

Na podstawie art. 86c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowy cel redukcji narażenia wynosi ... .3) 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                                        

         MINISTER ŚRODOWISKA  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
2) Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 
i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, 
Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 
3) Krajowy cel redukcji narażenia zostanie obliczony na podstawie krajowego wskaźnika średniego narażenia 
obliczonego dla roku 2011. 
 



 
 
UZASADNIENIE  

 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia krajowego celu redukcji 
narażenia na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86c ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 
 Rozporządzenie to jest elementem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1). Dyrektywa w odniesienie do 
pyłu PM2,5 wprowadza nowe normowanie stężeń pyłu PM2,5 na podstawie wskaźnika 
średniego narażenia.  

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z dyrektywą wskaźnik średniego narażenia będzie stanowił 
podstawę do określenia krajowego celu redukcji narażenia oraz oceny osiągnięcia pułapu 
stężenia ekspozycji w ustawie – Prawo ochrony środowiska, zdefiniowany został wskaźnik 
średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji oraz krajowy 
wskaźnik średniego narażenia. Celem tego podziału jest zwiększenie efektywności działań 
zmierzających do osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 jak również podejście 
to powinno również ułatwić w perspektywie do roku 2020 osiągnięcie krajowego celu redukcji 
narażenia. 

Krajowy wskaźnik średniego narażenia liczony jako dwuletnia średnia krocząca z lat 
2010, 2011 będzie podstawą do określenia krajowego celu redukcji narażenia. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 
nie podlega procedurze notyfikacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), 
projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Środowiska.  

 Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia  

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest wykonanie nowej delegacji zawartej 
w art. 86c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm). Delegacja ta upoważnia ministra właściwego do spraw 
środowiska, do określenia, w drodze rozporządzenia, krajowego celu redukcji narażenia na 
podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. 

 
2. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
 Rozporządzenie w bezpośredni sposób dotyczy wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska (w zakresie wykonywania pomiarów zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5) 
oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odpowiedzialnego zgodnie z art. 86a ust. 2 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
za określenie krajowego celu redukcji narażenia na podstawie krajowego wskaźnika 
średniego narażenia oraz niezwłoczne przekazanie tych informacji ministrowi właściwemu do 
spraw środowiska.  
 
3. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto projekt zostanie przesłany do 
konsultacji społecznych (lista podmiotów biorących udział w konsultacjach będzie stanowiła 
załącznik do OSR). 
 
4. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Obowiązek obliczania wskaźnika średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia wynika z art. 86a 
ust. 2 i koszty wprowadzenia tego obowiązku zostały oszacowane w OSR do projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.  

Na podstawie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2011 zostanie 
określony krajowy cel redukcji narażenia dla Polski. Cel ten będzie do osiągnięcia do roku 
2020. Proces dochodzenia do krajowego celu redukcji narażenia będzie monitorowany 
poprzez krajowy wskaźnik średniego narażenia oraz wskaźniki narażenia dla miast powyżej 
100 tys. mieszkańców i aglomeracji.  

Ponadto w oparciu o krajowy wskaźnik średniego narażenia i wskaźniki średniego 
narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji monitorowany i oceniany 
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będzie proces dochodzenia do osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5. Pułap 
ten został określony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 
152 z 11.06.2008, str.1) i wynosi 20 µg/m3. Wartość tego wskaźnika będzie podstawą do 
ewentualnego podejmowania dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod 
kątem pyłu drobnego PM2,5. 

Pośredni wpływ tej regulacji na  budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego został oszacowany w OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej nie będzie miało wpływu na rynek 
pracy. 
 
6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjo-

nowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 
 
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionów. 
 
8. Opinia zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem UE, a w szczególności 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 
z 11.06.2008, str.1). 
 
9. Wpływ regulacji na środowisko 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny i środowisko. Rozporządzenie będzie miało wpływ pośredni ponieważ na 
podstawie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2011 zostanie określony 
krajowy cel redukcji narażenia dla Polski. Cel ten będzie do osiągnięcia do roku 2020. Proces 
dochodzenia do krajowego celu redukcji narażenia będzie monitorowany poprzez krajowy 
wskaźnik średniego narażenia. Wartość tego wskaźnika będzie zatem podstawą do 
ewentualnego podejmowania dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod 
kątem pyłu drobnego PM2,5. 
 
 
5-01-aa 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 z dnia         

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 

 

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) obszary stref stanowiące aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;  

2) obszary stref stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy; 

3) obszary stref stanowiące pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji; 

4)  nazwy i kody stref, o których mowa w pkt 1 – 3. 

 

2. Obszary, nazwy i kody stref, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, są określone 
w załączniku do rozporządzenia. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
                                                                                            MINISTER ŚRODOWISKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2) Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, 
Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, 
poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Środowiska  
z dnia ..., (poz. ....) 

 
OBSZARY, NAZWY I KODY STREF W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ OCENY JAKOSCI 

POWIETRZA 

 

Tabela nr 1 
 
Obszary, nazwy i kody stref stanowiące aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 
tys. 
 
Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 

1 dolnośląskie aglomeracja wrocławska PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 

2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska PL0401 Bydgoszcz - - miasto na prawach powiatu 

3 lubelskie aglomeracja lubelska PL0601 Lublin - miasto na prawach powiatu 

Łódź - miasto na prawach powiatu 

część powiatu pabianickiego: gminy: Konstantynów 
Łódzki (5.10.12.08.01.1)1), Pabianice 4 łódzkie aglomeracja łódzka PL1001 

część powiatu zgierskiego: gminy: Aleksandrów 
Łódzki – miasto (5.10.12.20.04.4)1),  Zgierz  

5 małopolskie aglomeracja krakowska PL1201 Kraków - miasto na prawach powiatu 

6 mazowieckie aglomeracja warszawska PL1401 Warszawa - miasto na prawach powiatu 

7 podlaskie aglomeracja białostocka PL2001 Białystok - miasto na prawach powiatu 

Gdańsk - miasto na prawach powiatu 

Gdynia  - miasto na prawach powiatu 8 pomorskie aglomeracja trójmiejska PL2201 

Sopot - miasto na prawach powiatu 

Bytom - miasto na prawach powiatu 

Chorzów - miasto na prawach powiatu 
Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu 
Gliwice - miasto na prawach powiatu 
Jaworzno - miasto na prawach powiatu 
Katowice - miasto na prawach powiatu 
Mysłowice - miasto na prawach powiatu 
Piekary Śląskie - miasto na prawach powiatu 
Ruda Śląska - miasto na prawach powiatu 
Siemianowice Śląskie - miasto na prawach powiatu 
Sosnowiec - miasto na prawach powiatu 
Świętochłowice - miasto na prawach powiatu 
Tychy - miasto na prawach powiatu 

9 aglomeracja górnośląska PL2401 

Zabrze - miasto na prawach powiatu 
Jastrzębie Zdrój - miasto na prawach powiatu 
Rybnik - miasto na prawach powiatu 10 

śląskie 

aglomeracja rybnicko-
jastrzębska PL2402 

Żory - miasto na prawach powiatu 

11 wielkopolskie aglomeracja poznańska PL3001 Poznań - miasto na prawach powiatu 

12 zachodniopomorskie aglomeracja szczecińska PL3201 Szczecin - miasto na prawach powiatu 
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1) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573). 

 
 
 
 
 
Tabela nr 2 
 
Obszary, nazwy i kody stref stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy1)2) 

Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 
1 miasto Legnica PL0202 Legnica – miasto na prawach powiatu 

2 
dolnośląskie 

miasto Wałbrzych PL0203    Wałbrzych – gmina o statusie miasta 

3 miasto Toruń PL0402 Toruń – miasto na prawach powiatu 

4 
kujawsko-pomorskie 

miasto Włocławek PL0403 Włocławek – miasto na prawach powiatu 
5 miasto Gorzów Wlkp. PL0801 Gorzów Wlkp. – miasto na prawach powiatu
6 

lubuskie 
miasto Zielona Góra PL0802 Zielona Góra – miasto na prawach powiatu 

7 małopolskie miasto Tarnów PL1202 Tarnów – miasto na prawach powiatu 

8 miasto Płock PL1402 Płock – miasto na prawach powiatu 

9 
mazowieckie 

miasto Radom PL1403 Radom – miasto na prawach powiatu 

10 opolskie miasto Opole PL1601 Opole - miasto na prawach powiatu 

11 podkarpackie miasto Rzeszów PL1801 Rzeszów – miasto na prawach powiatu 

12 miasto Bielsko-Biała PL2403 Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu 

13 
śląskie 

miasto Częstochowa1) PL2404 Częstochowa – miasto na prawach powiatu 

14 świętokrzyskie miasto Kielce PL2601 Kielce – miasto na prawach powiatu 

15 miasto Olsztyn PL2801 Olsztyn – miasto na prawach powiatu 

16 
warmińsko-mazurskie 

miasto Elbląg PL2802 Elbląg – miasto na prawach powiatu 

17 wielkopolskie miasto Kalisz  PL3002 Kalisz – miasto na prawach powiatu 

18 zachodniopomorskie miasto Koszalin PL3202 Koszalin – miasto na prawach powiatu 

 
 
1) Jeżeli liczba mieszkańców w strefie przekroczy 250 tysięcy (zgodnie z rocznikiem statystycznym), wówczas 

strefa ta staje się aglomeracją, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska. 

2) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573). 

 

Tabela nr 3 
 
Obszary, nazwy i kody stref stanowiące pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 
100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji3) 

Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 

  Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu 

powiat głogowski 

1 dolnośląskie strefa dolnośląska PL0204 

powiat kłodzki 
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 

powiat oławski 

powiat wałbrzyski  z wyłączeniem miasta Wałbrzych 
( i t t i i t )
powiat zgorzelecki 

powiat bolesławiecki 

powiat lubański 

powiat lwówecki 

powiat dzierżoniowski 

powiat świdnicki 

powiat jaworski 

powiat legnicki 

powiat złotoryjski 

powiat jeleniogórski 

powiat kamiennogórski 

powiat lubiński 

powiat polkowicki 

powiat górowski 

powiat milicki 

powiat oleśnicki 

powiat trzebnicki 

powiat strzeliński 

powiat ząbkowicki 

powiat średzki 

powiat wołowski 

powiat wrocławski 

Grudziądz – miasto na prawach powiatu 

powiat bydgoski 

powiat inowrocławski 

powiat lipnowski 

powiat nakielski 

powiat toruński 

powiat brodnicki 

powiat rypiński 

powiat chełmiński 

powiat grudziądzki 

powiat świecki 

powiat golubsko-dobrzyński 

powiat wąbrzeski 

powiat mogileński 

powiat żniński 

powiat sępoleński 

powiat tucholski 

powiat aleksandrowski 

powiat radziejowski 

2 kujawsko-pomorskie strefa kujawsko-pomorska PL0404 

powiat włocławski 

Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu 3 lubelskie strefa lubelska PL0602 

Chełm – miasto na prawach powiatu 
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 

Zamość – miasto na prawach powiatu 

powiat bialski 

powiat łukowski
powiat radzyński
powiat biłgorajski
powiat hrubieszowski
powiat janowski
powiat tomaszowski
powiat zamojski
powiat chełmski
powiat krasnostawski
powiat lubelski
powiat kraśnicki
powiat opolski
powiat puławski
powiat rycki
powiat świdnicki
powiat lubartowski
powiat łęczyński
powiat parczewski
powiat włodawski 

powiat gorzowski 
powiat strzelecko-drezdenecki 
powiat nowosolski 

powiat wschowski
powiat słubicki
powiat sulęciński
powiat międzyrzecki
powiat krośnieński
powiat świebodziński
powiat zielonogórski
powiat żarski

4 lubuskie strefa lubuska PL0803 

powiat żagański

Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu 

Skierniewice – miasto na prawach powiatu 

powiat łęczycki
powiat kutnowski
powiat poddębicki
powiat zgierski1)

powiat pabianicki2)

powiat tomaszowski
powiat piotrkowski
powiat opoczyński 

powiat bełchatowski
powiat radomszczański 
powiat pajęczański 

powiat sieradzki
powiat zduńskowolski
powiat łaski
powiat wieluński
powiat wieruszowski 

powiat skierniewicki 
powiat łódzki wschodni 

5 łódzkie strefa łódzka PL1002 

powiat rawski
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 
powiat łowicki
powiat brzeziński
Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu 
powiat bocheński
powiat brzeski
powiat chrzanowski
powiat olkuski
powiat oświęcimski
powiat dąbrowski
powiat tarnowski 

powiat limanowski
powiat nowosądecki
powiat gorlicki
powiat krakowski
powiat wielicki
powiat miechowski 

powiat proszowicki 

powiat myślenicki
powiat suski
powiat wadowicki
powiat nowotarski

6 małopolskie strefa małopolska PL1203 

powiat tatrzański

Ostrołęka – miasto na prawach powiatu 

Siedlce – miasto na prawach powiatu 

powiat legionowski 

powiat nowodworski 

powiat otwocki 

powiat piaseczyński 

powiat wołomiński 

powiat ciechanowski
powiat pułtuski
powiat mławski
powiat żuromiński
powiat grójecki
powiat garwoliński
powiat kozienicki
powiat białobrzeski
powiat ostrołęcki
powiat makowski
powiat przasnyski
powiat wyszkowski
powiat ostrowski
powiat gostyniński
powiat płoński
powiat płocki
powiat sierpecki
powiat pruszkowski
powiat grodziski
powiat żyrardowski
powiat przysuski
powiat szydłowiecki
powiat radomski

7 mazowieckie strefa mazowiecka PL1404 

powiat zwoleński
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 
powiat lipski
powiat łosicki
powiat siedlecki
powiat sokołowski
powiat węgrowski
powiat miński
powiat warszawski zachodni 

powiat sochaczewski
powiat kędzierzyńsko-kozielski 
powiat brzeski
powiat nyski
powiat głubczycki
powiat prudnicki
powiat krapkowicki
powiat strzelecki
powiat namysłowski
powiat kluczborski
powiat oleski

Opole – miasto na prawach powiatu 

8 opolskie strefa opolska PL1602 

powiat opolski

Przemyśl – miasto na prawach powiatu 
powiat jasielski 

powiat przeworski
powiat jarosławski
powiat lubaczowski
Krosno – miasto na prawach powiatu 
powiat krośnieński
powiat sanocki
powiat mielecki 

powiat dębicki
powiat ropczycko-sędziszowski 
powiat przemyski
powiat bieszczadzki
powiat leski
powiat rzeszowski
powiat brzozowski
powiat strzyżowski
powiat łańcucki
powiat kolbuszowski

Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu
powiat tarnobrzeski
powiat stalowowolski
powiat niżański

9 podkarpackie strefa podkarpacka PL1802 

powiat leżajski

Łomża – miasto na prawach powiatu 

Suwałki – miasto na prawach powiatu 

powiat białostocki
powiat grajewski
powiat hajnowski
powiat bielski
powiat siemiatycki
powiat łomżyński
powiat kolneński

10 podlaskie strefa podlaska PL2002 

powiat moniecki
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 
powiat sokólski
powiat augustowski
powiat suwalski
powiat sejneński
powiat zambrowski
powiat wysokomazowiecki 

Słupsk – miasto na prawach powiatu 
powiat bytowski
powiat chojnicki
powiat człuchowski
powiat gdański 

powiat kartuski
powiat kościerski
powiat kwidzyński 

powiat tczewski
powiat starogardzki
powiat lęborski
powiat słupski
powiat nowodworski
powiat malborski
powiat sztumski
powiat pucki

11 pomorskie strefa pomorska PL2202 

powiat wejherowski
powiat bielski 
powiat cieszyński
powiat żywiecki
powiat bieruńsko-lędziński 
powiat pszczyński
powiat częstochowski
powiat kłobucki
powiat myszkowski
powiat lubliniecki
powiat gliwicki
powiat mikołowski
powiat raciborski
powiat rybnicki
powiat wodzisławski
powiat tarnogórski
powiat będziński

12 śląskie strefa śląska PL2405 

powiat zawierciański
powiat kielecki 
powiat konecki
powiat opatowski
powiat ostrowiecki
powiat skarżyski
powiat starachowicki
powiat buski
powiat jędrzejowski
powiat kazimierski
powiat pińczowski
powiat sandomierski
powiat staszowski

13 świętokrzyskie strefa świętokrzyska PL2602 

powiat włoszczowski
powiat elbląski 14 warmińsko-

mazurskie 
strefa warmińsko-

mazurska 
PL2803 

powiat olsztyński
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 
powiat bartoszycki
powiat kętrzyński
powiat braniewski
powiat lidzbarski
powiat ełcki
powiat olecki
powiat gołdapski
powiat giżycki
powiat węgorzewski
powiat iławski
powiat ostródzki
powiat mrągowski
powiat szczycieński
powiat piski
powiat nidzicki
powiat działdowski
powiat nowomiejski

Konin – miasto na prawach powiatu 

Leszno – miasto na prawach powiatu 

powiat czarnkowsko-trzcianecki 
powiat chodzieski
powiat wągrowiecki
powiat wrzesiński
powiat gnieźnieński
powiat słupecki
powiat leszczyński
powiat gostyński
powiat rawicki
powiat krotoszyński
powiat jarociński
powiat pleszewski
powiat kaliski
powiat koniński
powiat kolski
powiat turecki
powiat kościański
powiat śremski
powiat średzki
powiat międzychodzki
powiat nowotomyski
powiat grodziski
powiat wolsztyński
powiat ostrowski
powiat ostrzeszowski
powiat kępiński
powiat złotowski
powiat pilski
powiat szamotulski
powiat obornicki

15 wielkopolskie strefa wielkopolska PL.30.03.m.01 

powiat poznański

Świnoujście – miasto na prawach powiatu 

powiat choszczeński
powiat goleniowski
powiat gryfiński

16 zachodniopomorskie strefa zachodniopomorska PL.32.03.m.01 

powiat kołobrzeski
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Lp. Województwo nazwa strefy kod strefy Obszar strefy 
powiat łobeski
powiat myśliborski
powiat policki
powiat pyrzycki
powiat stargardzki
powiat szczecinecki
powiat białogardzki
powiat świdwiński
powiat drawski
powiat wałecki
powiat gryficki
powiat kamieński
powiat koszaliński
powiat sławieński

 
1) Obszar powiatu zgierskiego z wyjątkiem gmin: Aleksandrów Łódzki – miasto (5.1.10.15.20.04.4)3), Zgierz 

(5.1.10.15.20.03.1)3) należących do Aglomeracji Łódzkiej. 
 

2) Obszar powiatu pabianickiego z wyjątkiem gmin: Konstantynów Łódzki (5.1.10.15.08.01.1)3), Pabianice 
(5.1.10.15.08.02.1)3) należących do Aglomeracji Łódzkiej. 

3) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573). 
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UZASADNIENIE  
 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się 
oceny jakości powietrza, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 87 ust. 3 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z późn. zm.).  

Przepisy art. 87 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska upoważniają ministra 
właściwego do spraw środowiska do uszczegółowienia w drodze rozporządzenia, w oparciu 
o definicję strefy zawartą w  art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza pod kątem normowanych zanieczyszczeń z podaniem 
ich nazw i kodów.  

Definicja zawarta w art. 87 ust. 2 projektu ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw w brzmieniu:  

 „Strefę stanowi:  
1)  aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;  
2)  miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy; 
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców oraz aglomeracji.”   
jest podstawą nowego podziału kraju na strefy, którego uszczegółowieniem jest niniejsze 
rozporządzenie.  
 Rozporządzenie to jest elementem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) pełni ono rolę techniczną  
i porządkującą ujednolicając nazwy i wprowadzając jednolite kody stref oraz 
uszczegóławiając obszary poszczególnych stref.  
 Zarówno nowa definicja strefy określona projektem ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw jak i niniejsze rozporządzenia nie zmienia 
dotychczasowych obszarów aglomeracji dla potrzeb oceny i zarządzania jakością powietrza. 
Nowa definicja ustawowa tworzy natomiast strefy z miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
oraz duże strefy stanowiące pozostały obszar województwa nie będące aglomeracjami oraz 
miastami powyżej 100 tys. mieszkańców. Powoduje to  zmiany w dotychczasowym podziale 
kraju na strefy w odniesieniu do obszarów nie będących aglomeracjami. Dla potrzeb 
niniejszego rozporządzenia za kryterium zaliczenia miasta do strefy – miasto powyżej 
100 tys. mieszkańców, przyjęto dane o liczbie ludności miast wg „Rocznika demograficznego 
2010” opracowanego przez GUS. Obszary miast powyżej 100 tys. mieszańców na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia są to obszary określone w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558). Obszary 
województw nie należące do stref w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 projektu ustawy           
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– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw automatycznie zaliczono do stref 
w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ww. projektu. 

Dla każdego zdefiniowanego obszaru strefy podano nazwę strefy. Przy określaniu nazw 
stref przyjęto następującą zasadę: 

– nazwy aglomeracji są kontynuacją dotychczasowego nazewnictwa w tym zakresie 
i są to nazwy stosowane w ocenie jakości powietrza od 2003 r., 

– nazwy stref, których obszar stanowi miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, 
tworzono wg wzoru: „miasto + nazwa miasta”, np. obszar strefy: Kalisz – miasto na 
prawach powiatu nazwano: „miasto Kalisz”, 

– nazwy stref składających się z obszaru województwa z wyłączeniem obszaru 
aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców tworzono wg wzoru: „strefa + 
nazwa województwa”, np. strefę obejmującą obszar województwa wielkopolskiego 
z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej i miasta Kalisz nazwano „strefą 
wielkopolską”. 

W celu ułatwienia identyfikacji strefy każdej strefie przypisano kod, np. PL1002. Przy 
określaniu kodów stref przyjęto następujący klucz:  

− kod strefy rozpoczyna się od liter PL, 
− dwie pierwsze cyfry oznaczają kod województwa zgodnie z rozporządzeniem  

Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia 
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. 
Nr 214, poz. 1573), 

− dwie kolejne cyfry oznaczają numer strefy w danym województwie. 
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 

nie podlega procedurze notyfikacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), 
projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Środowiska.  

 Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia  

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest wykonanie delegacji zawartej w art. 87 ust. 3  
ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 
upoważniającej ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze 
rozporządzenia, stref w których dokonuje się oceny jakości powietrza.  

 
2. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
 Rozporządzenie w bezpośredni sposób dotyczy wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska (w zakresie wykonywania ocen poziomów substancji w powietrzu, oraz kontroli 
opracowywania i realizacji programów ochrony powietrza) i marszałków województw 
(w zakresie opracowania programów ochrony powietrza w strefach wskazanych do ich 
wykonania.  
 
3. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto projekt zostanie przesłany do 
konsultacji społecznych (lista podmiotów biorących udział w konsultacjach będzie stanowiła 
załącznik do OSR). 
 
4. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki 

budżetu państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej nie będzie miało wpływu na rynek 
pracy. 
 
6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki. 
 
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 
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8. Opinia zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny Prawem UE, a w szczególności z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3). 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 
z 11.06.2008, str.1) definiuje strefę jako wyznaczoną przez Państwa Członkowskie część ich  
terytorium, wprowadzając jednocześnie podział stref na aglomeracje o liczbie mieszkańców 
większej niż 250 tys. oraz pozostałe strefy, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę 
przy określaniu obszaru tych stref.  
 
9. Wpływ regulacji na środowisko 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny 
i środowisko. Pośrednio, w ramach układu stref będącego przedmiotem regulacji, prowadzone 
będą oceny jakości powietrza, których wyniki będą decydowały o konieczności ewentualnego 
podejmowania działań na podstawie programów ochrony powietrza mających na celu 
osiągnięcie norm jakości powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/12/BS 



 
Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia                                           

w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu2)

 

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr  25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu; 
2) górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne 

częstości przekraczania progów oszacowania; 
3) zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz okresowe; 
4) kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji; 
5) minimalną liczbę stałych punktów pomiarowych; 
6) przypadki, gdy ocena jakości powietrza: 

a) powinna być dokonywana metodami pomiarowymi, 
b) może być dokonywana: 

− przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania, 
− metodami modelowania lub innymi metodami szacowania; 

7) metodyki referencyjne; 
8) wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny; 
9) zakres dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych; 
10) zakres pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza, w szczególności zakres 

prowadzenia analiz składu chemicznego pyłu; 
11) kryteria do kontroli poprawności danych w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów 

statystycznych dla substancji. 
 

§ 2. 1. Oceny poziomów substancji w powietrzu dokonuje się w strefach, o których mowa  
w art. 87 ust. 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w odniesieniu 
do: 

1) dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu powiększonych o margines tolerancji; 
2) dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych dla terenu kraju ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, a także 
w  odniesieniu do alarmowych poziomów niektórych substancji; 

3) docelowych poziomów substancji w powietrzu; 
4) poziomów celów długoterminowych substancji w powietrzu. 



2. Oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia w zakresie 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 
PM2,5, benzenu i ozonu w powietrzu oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 dokonuje się w strefach na terenie całego kraju, z wyłączeniem: 

1) terenów zakładów pracy; 
2) miejsc, do których obowiązuje zakaz wstępu; 
3) jezdni dróg i pasów rozdzielczych dróg, z wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają dostęp 

do pasa rozdzielczego. 
3. Oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę roślin w zakresie 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu dokonuje się w strefach na terenie całego kraju, 
z  wyłączeniem obszarów miast lub miejsc, o których mowa w ust. 2. 

§ 3. 1. Metodami dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu są pomiary ciągłe, 
pomiary okresowe oraz metody szacowania, w szczególności modelowanie matematyczne. 

2. Dla potrzeb ustalania metod oceny poziomów substancji w powietrzu, odpowiednio do 
przypadków, o  których mowa w § 9, określa się górne i dolne progi oszacowania. 

§ 4. 1. Górne i dolne progi oszacowania dla benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku 
siarki, ozonu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM2,5 i pyłu zawieszonego PM10 oraz ołowiu, 
arsenu, kadmu, niklu i  benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, a także dopuszczalne 
częstości ich przekraczania określa załącznik nr  1 do rozporządzenia. 

2. Próg oszacowania uznaje się za dotrzymany w przypadku: 
 1) benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu w pyle zawieszonym 

PM10, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i tlenku węgla, jeżeli podczas 
pięciu poprzednich lat był on przekraczany co najwyżej w dwóch odrębnych latach; 

 2) ozonu, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat nie był on przekraczany w żadnym roku; 
 3) arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on 

przekraczany co najwyżej w  dwóch odrębnych latach. 
3. W przypadku braku danych pomiarowych z okresu poprzednich pięciu lat, do określenia 

dotrzymania progu oszacowania, o którym mowa w ust. 2, wykorzystuje się dane z krótszego 
okresu pomiarowego, jeżeli pomiary były prowadzone w czasie i w miejscach o najwyższych 
poziomach substancji w powietrzu, w połączeniu z wynikami inwentaryzacji emisji 
i  modelowania matematycznego. 

 

§ 5. Kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji zostały określone w załączniku nr 2.  
 

§ 6. 1. Przy ocenie poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
wykorzystuje się w  szczególności wyniki pomiarów z punktów poboru próbek substancji 
spełniających warunki określone w  załączniku nr 2. 

2. Przy ocenie poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę roślin wykorzystuje 
się w  szczególności wyniki pomiarów z punktów poboru próbek substancji spełniających 
warunki określone w  załączniku nr 2. 

3. Pomiary poziomów substancji, które przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego 
w powietrzu, obejmujące co najmniej tlenki azotu, tlenek węgla i lotne związki organiczne, 
prowadzi się w co najmniej jednym punkcie pomiarowym w kraju. 

  2



§ 7.  1. Wykaz substancji, które przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego w powietrzu, 
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

2. W celu określenia udziału benzo(a)pirenu w wielopierścieniowych węglowodorach 
aromatycznych obecnych w powietrzu oprócz pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 
PM10 prowadzi się pomiary zawartości benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, 
benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3 – cd)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu 
w  pyle zawieszonym PM10 na jednej stacji pomiarowej tła miejskiego w województwie. 

3. Pomiary składu chemicznego pyłu zawieszonego, rtęci całkowitej w stanie gazowym oraz 
depozycji całkowitej zanieczyszczeń na obszarach tła regionalnego, wspomagające ocenę jakości 
powietrza, prowadzi się na co najmniej trzech stacjach tła w kraju. 

4. Zakres pomiarów na obszarach tła regionalnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.  

 
§ 8. 1. Minimalną liczbę stałych punktów pomiarowych określa załącznik nr 5 rozporządzenia.  

2. W strefach, w których wymagane są pomiary poziomów substancji w powietrzu, liczba 
stałych punktów pomiarowych może być mniejsza niż określona w załączniku nr 5, jeżeli wyniki 
pomiarów są uzupełniane danymi z  innych źródeł, takich jak modelowanie matematyczne, 
inwentaryzacje emisji lub pomiary okresowe i pod warunkiem, że dane te umożliwią dokonanie 
rzetelnej oceny poziomów substancji w powietrzu. 

 
§ 9. 1. Oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, w których poziom substancji 
przekracza górny próg oszacowania, dokonuje się na podstawie pomiarów ciągłych rozumianych 
jako pomiary automatyczne lub jako pomiary manualne prowadzone w sposób systematyczny, 
odpowiednio do metodyk referencyjnych, o których mowa w § 10, w stałych punktach 
pomiarowych. Przy dokonywaniu ocen można dodatkowo wykorzystać metody modelowania 
matematycznego. 

2. Oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, w których poziom substancji nie 
przekracza górnego progu oszacowania, dokonuje się na podstawie kombinacji pomiarów w 
stałych punktach pomiarowych i metod szacowania, w szczególności modelowania 
matematycznego oraz pomiarów okresowych. 

3. Oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, w których poziom substancji nie 
przekracza dolnego progu oszacowania, można dokonać wyłącznie na podstawie modelowania 
matematycznego, innych metod szacowania lub pomiarów okresowych. 

4. Oceny poziomu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ozonu na terenie aglomeracji 
powyżej 250 tysięcy mieszkańców dokonuje się na podstawie pomiarów ciągłych w stałych 
punktach pomiarowych. 

 

§ 10. Metodyki referencyjne określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
 
 
§ 11. Wymagania dotyczące jakości pomiarów oraz innych metod oceny określa załącznik nr 7 
do rozporządzenia. 
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§ 12. Zakres dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych określa 
załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

 
§ 13. Kryteria do kontroli poprawności danych w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów 
statystycznych dla substancji określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

 
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 
 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
W POROZUMIENIU: 
 
MINISTER ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 

_______ 
) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień: 
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008, str. 1 – 44) . 
2) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 

kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 20, poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, 
poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 215, poz. 1664, Nr 229, 
poz. 1498, Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 
122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. 
w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31), które zgodnie z art. 9 ustawy 
z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 



Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia ..., (poz. ...) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

GÓRNE I DOLNE PROGI OSZACOWANIA DLA BENZENU, DWUTLENKU AZOTU, TLENKÓW AZOTU, 
DWUTLENKU SIARKI, OZONU, TLENKU WĘGLA I PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 ORAZ OŁOWIU, ARSENU, 

KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE ZAWIESZONYM PM10, A TAKŻE DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI  
ICH PRZEKRACZANIA 

Tabela 1. Górne i dolne progi oszacowania dla benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu 
zawieszonego PM10 i tlenku węgla oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania 

 
Lp. 

 
 Nazwa substancji 

 
 Okres uśredniania wyników 

pomiarów 
 

 Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu [µg/m3] 
 

 Górny próg oszacowania 
 

 Dolny próg oszacowania 
 

        % poziomu 
dopuszczalnego 

(wartość w µg/m3) 
 

 dopuszczalna częstość 
przekroczeń w roku 

kalendarzowym 
 

 % poziomu 
dopuszczalnego (wartość 

w µg/m3) 
 

 dopuszczalna częstość 
przekroczeń w roku 

kalendarzowym 
 

1 
 

 benzen 
 

 rok kalendarzowy 
 

 51)

 
 70 

(3,5) 
 

 - 
 

 40 
(2) 

 

 - 
 

2 
 

 dwutlenek azotu 
 

 jedna godzina 
 

 2001)

 
 70 

(140) 
 

 18 razy 
 

 50 
(100) 

 

 18 razy 
 

    rok kalendarzowy 
 

 401)

 
 80 
(32) 

 

 - 
 

 65 
(26) 

 

 - 
 

  tlenki azotu 
 

 rok kalendarzowy 
 

 302)

 
 80 
(24) 

 

 - 
 

 65 
(19,5) 

 

 - 
 

3 
 

 dwutlenek siarki 
 

 24 godziny 
 

 1251)

 
 60 
(75) 

 

 3 razy 
 

 40 
(50) 

 

 3 razy 
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    pora zimowa 
(1 X-31 III) 
 
 

 202)

 
 60 
(12) 

 

 - 
 

 40 
(8) 

 

 - 
 

4 
 

 ołów 
 

 rok kalendarzowy 
 

 0,51)

 
 70 

 
 - 
 

 50 
 

 - 
 

     
 

  
 

 (0,35) 
 

  
 

 (0,25) 
 

  
5 
 

pył zawieszony PM2,5  rok kalendarzowy  251)  70  - 50 - 

 
 

    (17)    (12)  

6 
 

 pył zawieszony PM10 
 

 24 godziny 
 

 501)

 
 60 

 
 7 razy 

 
 40 

 
 7 razy 

 
     

 
  
 

 (30) 
 

  
 

 (20) 
 

  
 

    rok kalendarzowy 
 

 401)

 
 35 

 
 - 
 

 25 
 

 - 
 

     
 

  
 

 (14) 
 

  
 

 (10) 
 

  
 

7 
 

 tlenek węgla 
 

 8 godzin 
 

 10.0001)

 
 70 

(7.000) 
 

 - 
 

 50 
(5.000) 

 

 - 
 

 
Tabela 2. Górne i dolne progi oszacowania dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu 
 

Lp. 
 

 Nazwa substancji 
 

 Okres uśredniania wyników 
pomiarów 

 

 Docelowy poziom 
substancji w powietrzu ze 

względu na ochronę 
zdrowia ludzi [ng/m3] 

 

 Górny próg oszacowania 
wyrażony jako % poziomu 

docelowego (wartość w ng/m3) 
 

 Dolny próg oszacowania 
wyrażony jako % poziomu 

docelowego (wartość w ng/m3) 
 

1 
 

 arsen 
 

 rok kalendarzowy 
 

 6 
 

 60 
 

 40 
 

     
 

  
 

 (3,6) 
 

 (2,4) 
 

2 
 

 kadm 
 

 rok kalendarzowy 
 

 5 
 

 60 
 

 40 
 

     
 

  
 

 (3) 
 

 (2) 
 

3 
 

 nikiel 
 

 rok kalendarzowy 
 

 20 
 

 70 
 

 50 
 

     
 

  
 

 (14) 
 

 (10) 
 

4 
 

 benzo(a)piren 
 

 rok kalendarzowy 
 

 1 
 

 60 
 

 40 
 

     
 

  
 

 (0,6) 
 

 (0,4) 
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Tabela 3. Górne i dolne progi oszacowania dla ozonu 
 

Lp. 
 

 Nazwa substancji 
 

 Okres uśredniania wyników 
pomiarów 

 

 Poziom celu 
długoterminowego dla ozonu w 

powietrzu 
 

 Górny próg oszacowania 
wyrażony jako % poziomu celu 

długoterminowego 
 

 Dolny próg oszacowania 
wyrażony jako % poziomu 

celu długoterminowego 
 

1 
 

 ozon 
 

 8 godzin 
 

 120 µg/m3 3)

 
 100 

 
 - 
 

     
 

  
 

 (120 µg/m3) 
 

  
 

    okres wegetacyjny 
 

 6.000 µg/m3 x h 4)

 
 100 

 
 - 
 

    (1 V-31 VII) 
 

  
 

 (6.000 µg/m3 x h) 
 

  
 

 
Objaśnienia: 
1) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
2) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. 
3) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
4) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin. 



ZAŁĄCZNIK Nr 2 

KRYTERIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POBORU PRÓBEK SUBSTANCJI 

1. Lokalizacja w skali mikro 

Wyboru lokalizacji punktów pomiarowych należy dokonać w taki sposób, aby: 
1) przepływ powietrza wokół czerpni nie był ograniczony żadnymi przeszkodami; 
2) czerpnia była umieszczona w odległości kilku metrów od budynków, drzew i innych 
przeszkód, z tym że w przypadku: 

a) pomiarów benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, 
arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 
PM2,5 i tlenku węgla prowadzonych ze względu na oddziaływanie transportu w punktach 
reprezentatywnych dla jakości powietrza na linii zabudowy - w odległości co najmniej 0,5 
m od najbliższego budynku, 
b) pomiarów ozonu – w odległości co najmniej 10 m od najbliższej drogi, tym 
większej im większe jest natężenie ruchu drogowego; 

 3) czerpnia znajdowała się na wysokości od 1,5 m do 4 m powyżej poziomu gruntu; 
dopuszcza się usytuowanie czerpni do 8 m w przypadkach, gdy punkt poboru próbek ma być 
reprezentatywny dla większego obszaru; 
4) punkty poboru próbek substancji przy prowadzeniu pomiarów ze względu na 
oddziaływanie transportu powinny być lokalizowane co najmniej w odległości 25 m od 
krańca głównych skrzyżowań i nie dalej niż 10 m od krawężnika najbliższej jezdni; 
5) uniknąć ponownego zasysania przez czerpnię powietrza odprowadzanego z punktu 
pomiarowego; 
6) uniknąć bezpośredniego zasysania przez czerpnię substancji przed ich dostatecznym 
wymieszaniem z powietrzem. 

 
2. Lokalizacja w skali makro 

 

1) Punkty poboru próbek substancji przy prowadzeniu pomiarów poziomów benzenu, 
dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, 
benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla w powietrzu ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi powinny być zlokalizowane tak, aby: 

a) dostarczały danych z obszarów stref o najwyższych poziomach substancji 
w powietrzu, na które ludność będzie narażona przez okres odpowiedni do okresu 
uśredniania wyników pomiarów, dla którego określono poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe lub poziomy celów długoterminowych substancji w powietrzu; 

b) dostarczały danych z innych obszarów stref niż określone w pkt 1, dotyczących 
narażenia ogółu ludności; 

c) były reprezentatywne dla: 

– obszaru o powierzchni co najmniej 200 m2 w przypadku pomiarów 
prowadzonych z uwagi na oddziaływanie transportu, 

 – obszaru o powierzchni kilku km2 w przypadku pomiarów tła miejskiego, 
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– obszaru o powierzchni co najmniej 250 m x 250 m w przypadku pomiarów 
arsenu, kadmu, niklu lub benzo(a)pirenu prowadzonych z uwagi na 
oddziaływanie przemysłu, 

 – podobnych lokalizacji nieznajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

2) Punkty poboru próbek substancji przy prowadzeniu pomiarów poziomów tlenków 
azotu i dwutlenku siarki w powietrzu ze względu na ochronę roślin powinny być 
zlokalizowane: 

a) w odległości ponad 20 km od aglomeracji powyżej 250.000 mieszkańców lub 
ponad 5 km od innych obszarów zabudowanych, instalacji i głównych szlaków 
komunikacyjnych; 

b) tak, aby były reprezentatywne dla obszaru o powierzchni co najmniej 1.000 km2. 

3) Co najmniej jeden punkt poboru próbek arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu przy 
prowadzeniu pomiarów ze względu na oddziaływanie przemysłu powinien znajdować 
się po stronie zawietrznej instalacji na najbliższym terenie mieszkalnym. 

4) Punkty pomiarowe do oceny poziomu ozonu w powietrzu ze względu na: 

   a) ochronę zdrowia ludzi w stanowisku miejskim powinny: 

– uwzględniać ocenę narażania ludności na ozon (być zlokalizowane na 
obszarach z dużą gęstością zaludnienia i stosunkowo wysokimi stężeniami 
ozonu), 

– reprezentować obszar kilku km2, 

– być zlokalizowane z dala od wpływu źródeł emisji lokalnych, w szczególności 
ruchu samochodowego i stacji benzynowych, 

– być zlokalizowane w miejscach przewietrzanych, 

– być zlokalizowane na obszarach z zabudową mieszkaniową, w szczególności 
na osiedlach i  terenach handlowych w obrębie miast (w odpowiedniej 
odległości od drzew)1); 

   b) ochronę zdrowia ludzi i roślin w stanowisku podmiejskim powinny: 

– uwzględniać ocenę narażania ludności i roślin na obrzeżach aglomeracji 
powyżej 250.000 mieszkańców, tam gdzie poziomy ozonu wykazują wartości 
najwyższe, 

  – reprezentować obszar kilkudziesięciu km2, 

– być zlokalizowane w pewnej odległości od obszaru emisji maksymalnych, po 
stronie zawietrznej dla dominującego kierunku lub kierunków wiatru 
występujących w warunkach sprzyjających powstawaniu wysokich stężeń 
ozonu, 

– być zlokalizowane w miejscach pobytu ludzi oraz występowania wrażliwych 
upraw lub naturalnych ekosystemów zlokalizowanych na obrzeżach 
aglomeracji powyżej 250.000 mieszkańców, narażonych na wysokie poziomy 
ozonu, 
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– być zlokalizowane po nawietrznej stronie miasta w obszarach podmiejskich 
w celu określenia regionalnego tła stężeń ozonu, 

  c) ochronę zdrowia ludzi i roślin w stanowisku pozamiejskim (wiejskim) powinny: 

– uwzględniać ocenę narażania ludności, upraw i naturalnych ekosystemów na 
stężenia ozonu, 

– reprezentować obszar kilku km2, 

– być zlokalizowane na terenie niewielkich osiedli lub na obszarach, gdzie 
występują naturalne ekosystemy, lasy lub uprawy, 

– być zlokalizowane z dala od bezpośredniego wpływu źródeł emisji lokalnych, 
takich jak zakłady przemysłowe i drogi, 

– być zlokalizowane na terenach otwartych, ale nie na szczytach górskich, 

  d) ochronę zdrowia ludzi i roślin w stanowisku tła regionalnego: 

– powinny być zlokalizowane na terenach o niskiej gęstości zaludnienia, 
w szczególności w obrębie naturalnych ekosystemów, lasów, w odległości co 
najmniej 20 km od terenów miejskich i przemysłowych i z dala od lokalnych 
źródeł emisji, 

– powinny reprezentować obszar od 1.000 do 10.000 km2, 

– nie powinny być zlokalizowane na terenach narażonych na występowanie 
lokalnej inwersji atmosferycznej, na szczytach wyższych gór oraz na 
obszarach nadmorskich ze stwierdzoną lokalną cyrkulacją powietrza w cyklu 
dobowym. 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienie: 
1) Należy brać pod uwagę szerokie ulice i skwery z bardzo ograniczonym ruchem samochodów 

lub zamknięte dla ruchu ulicznego, obszary otwarte, takie jak boiska, tereny sportowe 
i rekreacyjne. 



ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ SUBSTANCJI, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TWORZENIA OZONU PRZYZIEMNEGO W POWIETRZU 
 
tlenki azotu 
 

  
 

  
 

  
 

tlenek węgla 
 

 1-buten 
 

 izopren 
 

 etylobenzen 
 

etan 
 

 trans-2-buten 
 

 heksan 
 

 m+p-ksylen 
 

etylen 
 

 cis-2-buten 
 

 i-heksan 
 

 o-ksylen 
 

acetylen 
 

 1,3-butadien 
 

 heptan 
 

 1,2,4-trimetylobenzen 
 

propan 
 

 pentan 
 

 oktan 
 

 1,2,3-trimetylobenzen 
 

propylen 
 

 i-pentan 
 

 i-oktan 
 

 1,3,5-trimetylobenzen 
 

butan 
 

 1-penten 
 

 benzen 
 

 formaldehyd 
 

i-butan 
 

 2-penten 
 

 toluen 
 

 węglowodory inne niż metan ogółem 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
ZAKRES POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA STACJACH TŁA POD KĄTEM SKŁADU CHEMICZNEGO PYŁU 

ZAWIESZONEGO, RTĘCI CAŁKOWITEJ W STANIE GAZOWYM ORAZ DEPOZYCJI CAŁKOWITEJ 
ZANIECZYSZCZEŃ NA OBSZARACH TŁA REGIONALNEGO 

 
Pomiary składu chemicznego pyłu 
zawieszonego PM10 

Pomiary składu chemicznego pyłu zawieszonego 
PM2,5 

Pomiary depozycji całkowitej zanieczyszczeń i rtęci 
w stanie gazowym 

Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM2,5 Rtęć w stanie gazowym ogółem 
Metale ciężkie w pyle zawieszonym PM10: Skład chemiczny pyłu zawieszonego PM2,5 Depozycja całkowita metali ciężkich 
Ołów  SO4

2- Kadm 
Kadm  NO3

- Arsen 
Arsen  Cl- Nikiel 
Nikiel NH4

+ Rtęć 
Węglowodory w pyle zawieszonym PM10: Ca2+ Depozycja całkowita węglowodorów 
Benzo(a)piren Mg2+ Benzo(a)piren 
Benzo(a)antracen K+ Benzo(b)antracen 
Benzo(b)fluoranten Na+ Benzo(a)fluoranten 
Benzo(j)fluoranten Węgiel elementarny Benzo(j)fluoranten 
Benzo(k)fluoranten Węgiel organiczny Benzo(k)fluoranten 
Indeno(1,2,3-cd)piren  Indeno(1,2,3,-cd)piren 
Dibenzo(a,h)antracen  Dibenzo(a,h)antracen 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

MINIMALNA LICZBA STAŁYCH PUNKTÓW POMIAROWYCH 

1. Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych przy prowadzeniu pomiarów poziomów benzenu, dwutlenku azotu, tlenków 
azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego pm10 i tlenku węgla w powietrzu oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu 
i  benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym pm101: 

1) w strefach, w których substancje te są wprowadzane w sposób niezorganizowany lub z małych instalacji rozumianych jako 
wymagające pozwolenia instalacje zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport 
o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, 

 
Liczba mieszkańców 

strefy 
 

 Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych 
 

(w tysiącach) 
 

 Poziom substancji w powietrzu przekracza górny próg oszacowania1)

 
 Poziom substancji w powietrzu znajduje się między górnym a 

dolnym progiem oszacowania 
 

 Dla dwutlenku siarki 
i dwutlenku azotu w 

aglomeracjach 
powyżej 250.000 
mieszkańców, w 

których poziomy nie 
przekraczają dolnego 
progu oszacowania 

 

  benzen, dwutlenek 
azotu, tlenki azotu, 

dwutlenek siarki, ołów, 
pył zawieszony PM10, 

tlenek węgla 
 

 arsen, kadm, 
nikiel 

 

 benzo(a)piren 
 

 benzen, dwutlenek 
azotu, tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, 

ołów, pył zawieszony 
PM10, tlenek węgla 

 

 arsen, kadm, 
nikiel 

 

 benzo(a)piren 
 

  

0-249 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 - 
 

250-499 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

                                                            

1 Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczy przypadku, gdy pomiary stanowią jedyne źródło informacji 
o  jakości powietrza. 
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500-749 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

750-999 
 

 3 
 

 2 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

1.000-1.499 
 

 4 
 

 2 
 

 2 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

1.500-1.999 
 

 5 
 

 2 
 

 2 
 

 2 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

2.000 2.749 
 

 6 
 

 2 
 

 3 
 

 3 
 

 1 
 

 1 
 

 2 
 

2.750-3.749 
 

 7 
 

 2 
 

 3 
 

 3 
 

 1 
 

 1 
 

 2 
 

3.750 4.749 
 

 8 
 

 3 
 

 4 
 

 4 
 

 2 
 

 2 
 

 2 
 

4.750-5.999 
 

 9 
 

 4 
 

 5 
 

 4 
 

 2 
 

 2 
 

 2 
 

> 6.000 
 

 10 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 2 
 

 2 
 

 3 
 

Objaśnienie: 
1) W przypadku benzenu, benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla należy uwzględnić przynajmniej 
jeden punkt pomiaru tła miejskiego. W przypadku benzenu, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla należy także uwzględnić 
jeden punkt pomiarowy do oceny poziomu substancji w rejonie oddziaływania ruchu drogowego, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia liczby punktów poboru 
próbek. 

2) w przypadku monitoringu wpływu dużych instalacji przemysłowych: 
a) Jeżeli benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM10 i tlenek węgla wprowadzane są także z dużych instalacji 

rozumianych jako instalacje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co 
najmniej jeden punkt pomiarowy w strefie powinien być zlokalizowany po stronie zawietrznej instalacji dla dominującego kierunku lub kierunków wiatru, na 
najbliższym obszarze zabudowy mieszkaniowej, tak aby umożliwiał monitorowanie oddziaływania instalacji. 

 
b) W przypadku braku danych na temat poziomu tła dodatkowy punkt pomiarowy powinien być zlokalizowany w dominującym kierunku wiatru. 
c)  Przy prowadzeniu pomiarów arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, ze względu na oddziaływanie instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych, 

punkt pomiarowy powinien być zlokalizowany w sposób umożliwiający monitorowanie zastosowania w tych instalacjach najlepszych dostępnych technik. 
3) Pomiary tlenków azotu i dwutlenku siarki ze względu na ochronę roślin: 
Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych przy prowadzeniu pomiarów poziomów tlenków azotu i dwutlenku siarki w powietrzu ze względu na 

ochronę roślin wynosi: 
 1) jeden na 20.000 km2, jeżeli poziomy tych substancji w powietrzu przekraczają górny próg oszacowania; 
 2) jeden na 40.000 km2, jeżeli poziomy tych substancji w powietrzu nie przekraczają górnego progu oszacowania i są wyższe od dolnego progu oszacowania. 
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2. Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych przy prowadzeniu pomiarów poziomu ozonu w powietrzu, gdy 
pomiary stanowią jedyne źródło informacji23 

 
Populacja aglomeracji powyżej 250.000 

mieszkańców lub innej strefy 
(w tysiącach) 

 

 Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych 
 

  Aglomeracje powyżej 250.000 
mieszkańców (stanowisko miejskie i 

podmiejskie)1)

 

 Inne strefy (stanowisko podmiejskie i 
pozamiejskie (wiejskie))1)

 

 Stanowisko tła regionalnego2)

 

0-249 
 

 - 
 

 1 
 

 jedna stacja na 50.000 km2 jako 
średnia gęstość we wszystkich 
strefach w kraju 
 

250-499 
 

 1 
 

 2 
 

  
500-999 

 
 2 
 

 2 
 

  
1.000-1.499 

 
 3 
 

 3 
 

  
1.500-1.999 

 
 3 
 

 4 
 

  
2.000-2.749 

 
 4 
 

 5 
 

  
2.750-3.750 

 
 5 
 

 6 
 

  
> 3.750 

 
 jedna dodatkowa stacja na 2 miliony 
mieszkańców 
 

 jedna dodatkowa stacja na 2 miliony 
mieszkańców 
 

  

 
Objaśnienia: 
1) Co najmniej jedno stanowisko podmiejskie w miejscu, gdzie występuje największe narażenie ludności. W przypadku aglomeracji powyżej 250.000 

mieszkańców co najmniej połowę liczby stałych punktów pomiarowych powinny stanowić stanowiska podmiejskie. 
2) Jeżeli populacja strefy jest mniejsza niż 249.000 mieszkańców, a w strefie przekraczany jest górny próg oszacowania, to koordynacja działań między tymi 

strefami powinna zapewnić właściwą ocenę poziomu ozonu w oparciu o stanowisko pozamiejskie (wiejskie). 

                                                            
2 W strefach, w których pomiary poziomów ozonu są wymagane, prowadzi się także pomiary ciągłe poziomów dwutlenku azotu i tlenków azotu w powietrzu, 

z tym że liczba stałych punktów pomiarowych dla prowadzenia pomiarów dwutlenku azotu i tlenków azotu może być o połowę mniejsza niż określona 
w tabeli. 

 
3 W strefie, w której jest tylko jeden stały punkt pomiarowy, powinny być równocześnie prowadzone pomiary poziomów dwutlenku azotu i tlenków azotu, 

z wyjątkiem stanowiska pozamiejskiego (wiejskiego). 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

METODYKI REFERENCYJNE  

Tabela 1. Metodyki referencyjne poboru próbek i analiz poziomów substancji1)

 
Lp. 

 
 Substancja 

 
 Metodyki referencyjne 

 
1 
 

 Benzen 
 

 PN-EN 14662:2005 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu 
(części 1-3). 
 

2 
 

 Benzo(a)piren 
 

 PN-EN 15549:2008 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda oznaczania 
benzo(a)pirenu. 
 

3 
 

 Dwutlenek azotu, tlenki 
azotu 
 

 PN-EN 14211:2005 (U) Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa chemiluminescencyjna 
metoda pomiaru stężenia monotlenku i ditlenku azotu. 
 

4 
 

 Dwutlenek siarki 
 

 PN-EN 14212:2005 (U) Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa fluorescencyjna metoda UV 
oznaczania stężenia ditlenku siarki. 
 

5 
 

 Ołów, arsen, kadm, nikiel 
 

 PN-EN 14902:2006 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda oznaczania Pb, Cd, As i 
Ni we frakcji PM10 pyłu zawieszonego. 
 

6 
 

 Ozon 
 

 PN-EN 14625:2005 (U) Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda pomiaru stężenia 
ozonu z zastosowaniem fotometrii UV. 
 

7 
 

 Pył zawieszony PM10 
 

 PN-EN 12341:2006 Jakość powietrza. Oznaczanie frakcji PM10 pyłu zawieszonego. Metoda 
odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody 
pomiarowej z metodą odniesienia (tekst w polskiej wersji językowej). 
 

8 
 

 Pył zawieszony PM2,5 
 

 PN-EN 14907:2006 (U) Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa grawimetryczna metoda 
oznaczania frakcji masowej PM2,5 pyłu zawieszonego. 
 

9 
 

 Tlenek węgla 
 

 PN-EN 14626:2005 (U) Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda oznaczania stężenia 
tlenku węgla z zastosowaniem niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni. 
 

10 
 

 Rtęć 
 

 Metoda automatyczna oparta na atomowej spektrometrii absorpcyjnej lub atomowej spektrometrii 
fluorescencyjnej. 
 

Objaśnienia: 
1) Stężenia substancji w powietrzu ustala się w przypadku: 

1) substancji gazowych – w warunkach temperatury 293 K i ciśnieniu atmosferycznym 101,3 kPa; 
2) pyłu zawieszonego i substancji zawartych w pyle – w warunkach otoczenia pod względem temperatury i ciśnienia atmosferycznego w dniu pomiaru. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI POMIARÓW I INNYCH METOD OCENY 
 
 
 
Tabela 1.1) Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki pomiarów ciągłych2)

 
Wymagania 

 
 Dwutlenek 

siarki, dwutlenek 
azotu, tlenki 
azotu i tlenek 

węgla 
 

 Zanieczyszczenia pyłowe i 
ołów 

 

 Benzen 
 

 Ozon, dwutlenek 
azotu i tlenek 

azotu3)

 

 
Benzo(a)pire

n 
 

 Arsen, 
kadm, nikiel 

 

 Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne inne 
niż benzo(a)piren, rtęć gazowa 

ogółem 
 

 Całkowita 
depozycja 

 

Niepewność4)

 
 15 % 

 
 25 % 

 
 25 % 

 
 15 % 

 
 50 % 

 
 40 % 

 
 50 % 

 
 70 % 

 
Minimalny procent ważnych 
danych 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % w lecie, 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

        75 % w zimie 
 

        
Minimalne pokrycie czasu 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 33 %5)

 
 50 %6)

 
 - 
 

 - 
 

- stanowiska tła miejskiego i 
komunikacyjne 
 

 - 
 

 - 
 

 35 %5)  
 

 - 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

- stanowiska ze względu na 
oddziaływanie przemysłu 
 

 - 
 

 - 
 

 90 % 
 

 - 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Tabela 2.1) Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki pomiarów okresowych 
 

Wymagania 
 

 Dwutlenek 
siarki, dwutlenek 

azotu i tlenki 
azotu 

 

 Zanieczyszczenia pyłowe i 
ołów 

 

 Benzen 
 

 Tlenek 
węgla 

 

 Ozon, 
dwutlenek 

azotu i tlenek 
azotu3)

 

 
Benzo(a)pire

n 
 

 Arsen, 
kadm, 
nikiel 

 

 Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne inne 
niż benzo(a)piren, rtęć gazowa 

ogółem 
 

 Całkowita 
depozycja 

 

Niepewność4)

 
 25 % 

 
 50 % 

 
 30 % 

 
 25 % 

 
 30 % 

 
 50 % 

 
 40 % 

 
 50 % 

 
 70 % 

 
Minimalny procent 
ważnych danych 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
 

 90 % 
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Minimalne pokrycie 
czasu6)

 

 14 % 
 

 14 % 
 

 14 % 
 

 14 % 
 

 >10 % w lecie 
 

 14 % 
 

 14 % 
 

 14 % 
 

 33 % 
 

 
 
 
 
Tabela 3. Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki modelowania 
 

Niepewność7)

 
 Dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu i 

tlenki azotu 
 

 Zanieczyszczenia pyłowe i 
ołów 

 

 Benzen 
 

 Tlenek 
węgla 

 

 Ozon 
 

 
Benzo(a)pire

n 
 

 Arsen, 
kadm, 
nikiel 

 

 Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne inne 
niż benzo(a)piren, rtęć gazowa 

ogółem 
 

 Całkowita 
depozycja 

 

stężenie średnie 
jednogodzinne 
 

 50 % do 60 % 
 

  
 

 - 
 

 - 
 

 50 % 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

stężenie średnie 
ośmiogodzinne 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 50 % 
 

 50 % 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

stężenie średnie dobowe 
 

 50 % 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

stężenie średnie roczne 
 

 30 % 
 

 50 % 
 

 50 % 
 

 - 
 

 - 
 

 60 % 
 

 60 % 
 

 60 % 
 

 60 % 
 

 
Tabela 4. Wymagania, jakie powinny spełniać inne metody szacowania 
 

Niepewność7)

 
 Dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenki 
azotu 

 

 Zanieczyszczenia pyłowe i 
ołów 

 

 Benzen 
 

 Tlenek 
węgla 

 

 Ozon 
 

 Benzo(a)piren 
 

 Arsen, 
kadm, nikiel 

 

 Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne inne 
niż benzo(a)piren, rtęć gazowa 

ogółem 
 

 Całkowita 
depozycja 

 

  75 % 
 

 100 % 
 

 100 % 
 

 75 % 
 

 75 % 
 

 100 % 
 

 100 % 
 

 100 % 
 

 100 % 
 

 
Objaśnienia: 
1) Udziały procentowe podane są dla pojedynczych pomiarów uśrednionych odpowiednio do okresu uśredniania wyników pomiarów, dla którego określono 

poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe lub poziomy celów długoterminowych substancji w powietrzu, dla 95 % przedziału ufności. 
Wymagania co do minimalnej ilości ważnych danych nie uwzględniają utraty danych z powodu regularnej kalibracji lub normalnej konserwacji sprzętu. 

2) Pomiary ciągłe oznaczają w przypadku benzenu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu pomiary systematyczne. 
3) Na stacjach mierzących stężenia ozonu. 
4) Niepewność pomiaru definiowana jest w PN-ISO 5725:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów, a także 

w Przewodniku "Wyrażanie niepewności pomiaru" (Główny Urząd Miar, 1999). 
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5) Pomiary systematyczne rozłożone równomiernie w ciągu roku, reprezentatywne dla różnych warunków meteorologicznych i komunikacyjnych. 
6) Jeden pomiar tygodniowo w sposób losowy, równomiernie w ciągu roku, lub osiem tygodni równomiernie w ciągu roku. 
7) Niepewność modelowania lub oszacowania definiowana jako maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomów substancji odpowiednio do 

okresu uśredniania wyników pomiarów, dla którego określono poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe lub poziomy celów długoterminowych substancji 
w powietrzu. 



ZAŁĄCZNIK Nr 8 

ZAKRES DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ UZASADNIENIA LOKALIZACJI 
PUNKTÓW POMIAROWYCH 

Dokumentacja stacji pomiarowej (punktu pomiarowego) powinna zawierać: 

 1) dane o stacji: 

a) nazwa stacji, 

b) krajowy kod stacji, 

c) międzynarodowy kod stacji, 

d) adres stacji, 

e) współrzędne geograficzne w układzie WGS84 (szerokość N: dd°mm'ss.ss"; długość  
E: dd°mm'ss.ss"), 

f) współrzędne płaskie prostokątne w układzie PUWG 1992, 

g) wysokość n.p.m., 

h) typ obszaru, na którym znajduje się stacja: 

– obszar miejski, 

– obszar podmiejski, 

– obszar pozamiejski, 

i) typ stacji: 

– komunikacyjna, 

– w strefie oddziaływania przemysłu lub zakładu, 

– tło miejskie, 

– tło podmiejskie, 

– tło regionalne, 

– tło ponadregionalne, 

– nieokreślony, 

j) data uruchomienia stacji, 

k) właściciel stacji; 

 2) dane o otoczeniu stacji: 

a) zdjęcia otoczenia stacji w co najmniej czterech podstawowych kierunkach od wlotu 
czerpni powietrza, 

b) dokładna mapa otoczenia stacji, z zaznaczeniem lokalizacji stacji i wszystkich obiektów 
znajdujących się w jej bezpośrednim otoczeniu, w tym drzew i zarośli1); 
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 3) dane o źródłach zanieczyszczeń: 

a) kategoria źródeł zanieczyszczeń o największym wpływie na otoczenie stacji (według 
klasyfikacji SNAP), 

b) źródła emisji zanieczyszczeń: 

– nazwa obiektu, 

– odległość obiektu, 

– azymut, 

– wysokość głównych emitorów, 

– emitowane zanieczyszczenia, 

c) informacje o ruchu drogowym, w przypadku stacji komunikacyjnych: 

– odległość od drogi, 

– średnie natężenie ruchu; 

 4) informacje na temat stanowisk pomiarowych: 

a) mierzone zanieczyszczenia, 

b) mierzone parametry meteorologiczne, 

c) metody pomiaru lub analizy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objaśnienie: 
1) Miejsca lokalizacji stacji powinny podlegać regularnej kontroli, z wykorzystaniem sporządzonej dokumentacji, 

w celu stwierdzenia, czy kryteria wyboru pozostają aktualne. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 9 
 

KRYTERIA DO KONTROLI POPRAWNOŚCI DANYCH W TRAKCIE ICH 
AGREGACJI I OBLICZANIA PARAMETRÓW STATYSTYCZNYCH DLA 

SUBSTANCJI 

1. Kryteria do kontroli poprawności danych dotyczących ozonu w trakcie ich gromadzenia i 
obliczania parametrów statystycznych 
 

Parametr Wymagany udział ważnych danych 
Wartości jednogodzinne 75 % (tj. 45 minut) 
Wartości ośmiogodzinne 75 % wartości (tj. 6 godzin) 
Dobowe maksimum ze średnich 
ośmiogodzinnych kroczących obliczanych co 
godzinę 

75 % kroczących średnich ośmiogodzinnych obliczanych co 
godzinę (tj. 18 średnich ośmiogodzinnych na dobę) 

AOT40 90 % wartości jednogodzinnych w okresie czasu określonym do 
obliczenia wartości AOT40 1)

Średnia roczna 75 % wartości jednogodzinnych oddzielnie w okresie letnim (od 
kwietnia do września) i 75 % w okresie zimowym (od stycznia do 
marca, od października do grudnia) 

Liczba przekroczeń i wartości maksymalne w 
miesiącu 

90 % wartości dobowych maksimów ze średnich 
ośmiogodzinnych kroczących (27 dostępnych wartości dobowych 
w miesiącu) 90 % jednogodzinnych wartości pomiędzy 8.00 a 
20.00 czasu środkoweoeuropejskiego 

Liczba przekroczeń i wartości maksymalne w 
miesiącu 

pięć z sześciu miesięcy w okresie letnim (od kwietnia do 
września) 

1) W przypadkach gdy nie są dostępne wszystkie dane z pomiarów, należy zastosować następujący 
współczynnik do obliczenia wartości AOT40: 

 
(*)Jest to liczba godzin w okresie czasu potrzebnym do określenia AOT40, (tj. godziny od 08.00 do 20.00 
czasu środkowoeuropejskiego od dnia 1 maja do dnia 31 lipca każdego roku dla celów ochrony roślinności 
oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września każdego roku dla celów ochrony lasów). 

2. Kryteria do kontroli poprawności danych dotyczących substancji, dla których zostały 
określone poziomy dopuszczalne w trakcie ich gromadzenia i obliczania parametrów 
statystycznych 

Parametr Wymagany udział ważnych danych 
wartości jednogodzinne 75 % (tj. 45 minut) 
wartości ośmiogodzinne 75 % wartości (tj. 6 godzin) 
dobowe maksimum ze średnich 
ośmiogodzinnych 

75 % kroczących średnich 
ośmiogodzinnych obliczanych co godzinę 
(tj. 18 średnich ośmiogodzinnych na dobę) 

wartości 24-godzinne 75 % średnich jednogodzinnych (tj. 
przynajmniej 18 wartości 
jednogodzinnych) 

średnia roczna 90 % [1]wartości jednogodzinnych lub 
(jeżeli nie są dostępne) wartości 24-
godzinnych w ciągu roku 
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3. Kryteria do kontroli poprawności danych dotyczących substancji nie wymienionych w 
punkcie 1 lub 2 
 

1. Agregowanie danych (kryteria obliczania jednogodzinnych oraz 24-
godzinnych wartości na podstawie danych o krótszym czasie): 

wartości jednogodzinne  minimum 75 % zdobytych danych 

wartości 24-godzinne 

 co najmniej 13 wartości jednogodzinnych, 
nie więcej niż sześć brakujących kolejnych 
wartości jednogodzinnych  

2. Obliczanie parametrów statystycznych1): 

średnia i mediana  minimum 50 % pozyskanych danych 

percentyle 98, 99,9 i maksimum  minimum 75 % pozyskanych danych 

1) Stosunek między liczbą ważnych danych za dwa sezony danego roku nie może być większy niż 2, przy czym przez 
dwa sezony rozumie się zimę (od stycznia do marca włącznie i od października do grudnia włącznie) i lato (od 
kwietnia do września włącznie). 
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UZASADNIENIE 
 
 

Celem przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska jest dostosowanie 
wymagań dotyczących wykonywania oceny poziomów substancji w powietrzu do wymagań 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008,  
str. 1 – 44). Projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
17  grudnia  2008 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, 
poz. 31). 
 
Projekt rozporządzenia wprowadza wymagania odnośnie monitoringu i oceny poziomów pyłu 
zawieszonego PM2,5 w powietrzu i wprowadza kryteria do kontroli poprawności danych 
w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji. Z uwagi na 
konieczność pełnego dostosowania zapisów projektu rozporządzenia do rozbudowanych 
wymagań dyrektywy nr 2008/50/WE zaistniała potrzeba uporządkowania i zwiększenia 
przejrzystości dotychczasowych przepisów w zakresie dokonywania oceny jakości powietrza. 
Stąd, część zapisów znajdujących się dotychczas w treści rozporządzenia przeniesiono do 
załączników.  
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie 
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 
 
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, 
poz.  337). 
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
 
1. Cel wprowadzenia regulacji 
Celem regulacji jest dostosowanie przepisów dotyczących dokonywania oceny jakości powietrza 
do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008, 
str. 1-44).  

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja 
Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Minister 
Środowiska, marszałkowie województw i wojewodowie. 

 

3. Zakres konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 
(www.mos.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz 
z 2009 r., Nr 42, poz. 337), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.  

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi podmiotami:  

– Marszałkowie Województw  
– Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania  

Projekt rozszerza wymagania w zakresie monitoringu i oceny jakości powietrza zgodnie z 
dyrektywą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008, 
str. 1 – 44). Monitoring i ocena jakości powietrza są wykonywane w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy  

W ślad za rozszerzeniem wymagań w zakresie monitoringu i oceny jakości powietrza – zadania 
rządowego realizowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska, powinno nastąpić zwiększenie 
zatrudnienia w WIOŚ i GIOŚ. 
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6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak bezpośredniego wpływu. 

 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  
Brak bezpośredniego wpływu. 

 

8. Wpływ regulacji na środowisko naturalne  
Regulacja ma na celu określenie szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu i oceny 
jakości powietrza, które są podstawą do podejmowana działań naprawczych w zakresie ochrony 
powietrza, m.in. poprzez programy ochrony powietrza. Regulacja w dalszej perspektywie czasu 
przyczyni się do poprawy jakości środowiska, zdrowia i komfortu życia obywateli Polski. 
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 Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia                                           

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza oraz plany działań krótkoterminowych2)

 

Na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 
programy ochrony powietrza, zwane dalej „programami”, mające na celu: 

1)  osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu; 
2) osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu, w tym: 

a) ozonu tam, gdzie to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie, 
b) arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych tam, gdzie to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 
    2. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać plany 
działań krótkoterminowych, zwane dalej „planami”, mające na celu: 
1)  zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów docelowych, dopuszczalnych lub 
alarmowych substancji w powietrzu; 
2)    ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 
     3.   Plany stanowią integralną część programów. 

4.  Programy są sporządzane w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej. 

§ 2. Programy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, składają się z następujących 
niezbędnych części: 

 1) opisowej; 
 2) wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programów; 
 3)  uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych zagadnień. 

§ 3. Niezbędna część składowa opisowa programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 
obejmuje: 

1) opis strefy objętej programem; 
2) listę substancji objętych programem i wskazanie źródeł ich pochodzenia; 
3) informację dotyczącą poziomów zanieczyszczenia powietrza substancjami objętymi  

programem w roku, od którego, z uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, 
wymagane jest opracowanie programu i pięciu latach poprzednich z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 
wraz z podaniem zakresu przekroczeń poziomów dopuszczalnych; 

4) wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do 
przywrócenia poziomów substancji w powietrzu do poziomów dopuszczalnych; 

5) listę działań długoterminowych zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 



substancjami objętymi programem; 
6) termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań programu; 
7) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych zadań programu ze 
wskazaniem organów administracji i podmiotów, do których skierowane są obowiązki, 
obejmujący:  
      a)  termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań programu, 

b) koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań, 
c) wskazanie źródeł finansowania programu; 

8) wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentacji 
realizacji programu. 

§ 4. Niezbędna część składowa opisowa programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 
ust. 1 pkt 2 lit. a, obejmuje: 

1) opis obszaru objętego zakresem programu; 
2) podanie przekroczeń poziomu docelowego ozonu w powietrzu wraz z podaniem zakresu 

przekroczeń; 
3) informację dotyczącą poziomu zanieczyszczenia powietrza ozonem w roku, od którego, 
z uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu 
i pięciu latach poprzedzających z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 wraz z podaniem zakresu przekroczeń 
poziomu docelowego; 
4) informację dotyczącą poziomu zanieczyszczenia powietrza substancjami przyczyniającymi 
się do powstawania ozonu, to jest tlenkami azotu i niemetalowymi lotnymi związkami 
organicznymi w roku, od którego, z uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, 
wymagane jest opracowanie programu i pięciu latach poprzedzających z zastrzeżeniem § 8 ust. 2; 
5) z uwagi na specyfikę zanieczyszczenia powietrza ozonem określenie kierunków i zakresu 
działań niezbędnych dla osiągnięcia poziomu docelowego ozonu w powietrzu, prowadzących do 
ograniczenia emisji substancji przyczyniających się do powstawania ozonu, to jest tlenków azotu 
i niemetalowych lotnych związków organicznych; 
6) listę działań długoterminowych zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 
substancjami objętymi programem; 
7) listę substancji objętych programem i wskazanie źródeł ich pochodzenia; 
8) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych zadań programu ze 
wskazaniem organów administracji i podmiotów, do których skierowane są obowiązki oraz 
wskazaniem dla poszczególnych planowanych zadań: 

a) terminów realizacji poszczególnych zadań, 
b) kosztów realizacji programu, w tym kosztów realizacji poszczególnych zadań, 
c) źródeł finansowania programu; 

9) wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentacji 
realizacji programu, wyniki analizy technicznej i ekonomicznej możliwych rozwiązań   
techniczno-technologicznych i organizacyjnych zmierzających do osiągnięcia poziomu 
docelowego dla ozonu poprzez równoczesną redukcję emisji tlenków azotu i niemetalowych 
lotnych związków organicznych ze wskazaniem kosztów i korzyści uwzględniając konieczność 
unikania nadmiernych kosztów. 

§ 5. 1. Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych zagadnień programu, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, obejmuje: 

1) charakterystykę stref objętych programem, w tym: 
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a) uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego województw, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obszarów ograniczonego 
użytkowania, stref przemysłowych, 

b) powierzchnię, liczbę osób zamieszkujących i gęstość zaludnienia, 
c) dane o czynnikach klimatycznych, mających wpływ na poziom substancji i wyniki 

uzyskiwane z modeli wykorzystywanych przy prognozowaniu poziomów zanieczyszczeń 
w powietrzu, w tym również substancji przyczyniających się do powstawania ozonu to 
jest tlenków azotu i niemetalowych lotnych związków organicznych, 

d) dane topograficzne, w tym dane charakteryzujące typ pokrycia terenu zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                 
– Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 
lit. a, 

e) informacje dotyczące obiektów i obszarów chronionych na mocy odrębnych przepisów, 
f) rodzaj strefy (miejska, przemysłowa, rolnicza) z wyjątkiem programu, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a);  
2) charakterystykę techniczno-ekologicznych instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego 

korzystania ze środowiska, których występowanie ma znaczący udział w poziomach 
substancji w powietrzu, oraz ocenę możliwych do podjęcia działań zmierzających do 
ograniczenia ich oddziaływania, w tym również substancji przyczyniających się do 
powstawania ozonu, to jest tlenków azotu i niemetalowych lotnych związków organicznych; 

3) bilanse zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska, 
z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów spoza terenów objętych programem, 
które mają wpływ na poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji 
przyczyniających się do powstawania ozonu, to jest tlenków azotu i niemetalowych lotnych 
związków organicznych; 

4)  analizy stanu zanieczyszczenia powietrza, w tym również substancjami przyczyniającymi się 
do powstawania ozonu, to jest tlenkami azotu i niemetalowych lotnych związków 
organicznych, z wyszczególnieniem: 
a) czynników powodujących przekroczenia, z uwzględnieniem przemian fizykochemicznych 

substancji w powietrzu, 
b) procentowego udziału w zanieczyszczeniu powietrza objętych programem podmiotów 

korzystających ze środowiska i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, 
c) poziomu tła dla uwzględnionych w programie substancji w roku, od którego, z uwagi na 

mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu, 
d) prognozy poziomów substancji uwzględnionych w programie przy założeniu nie 

podejmowania żadnych dodatkowych działań, poza te, których konieczność podjęcia 
wynika z istniejących przepisów, z wyróżnieniem w tym poziomie tła zanieczyszczeń;  

5) wskazanie w sposób szacunkowy czasu potrzebnego do osiągnięcia zakładanych przez 
program celów; 

6) listę działań naprawczych możliwych do zastosowania, które nie zostały wytypowane do 
wdrożenia w programie wraz z przyczynami ich niezastosowania; 

7) analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu: 
a) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
b) wykazów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, sporządzanych 

w ramach systemu opłat za korzystanie ze środowiska, 
c) rejestrów znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń, 

 3



d) powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 
e) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, 
f) polityk, strategii, planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
g) opisów technik i technologii dotyczących ograniczania wprowadzania substancji do 

powietrza; 
8) załączniki w formie graficznej uwzględniające: 

a) podział administracyjny obszaru objętego programem, 
b) lokalizację: 

– instalacji, których eksploatacja powoduje wprowadzanie do powietrza rozpatrywanych 
substancji na obszarze, którego dotyczy program, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

– stacji pomiarów poziomów substancji w powietrzu. 
 
2. Załączniki sporządza się odrębnie dla każdej substancji, dla której występuje 
przekroczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 8. 

3. Uzasadnienie, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, dla programu, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, określa: 

1) ocenę możliwości techniczno-technologicznych i organizacyjnych zmierzających do 
ograniczenia oddziaływania instalacji i urządzeń mających znaczący udział w poziomie 
ozonu w powietrzu i substancji przyczyniających się do powstawania ozonu, to jest tlenków 
azotu i niemetalowych lotnych związków organicznych; 

2) analizę ekonomiczną możliwych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych 
dla osiągnięcia docelowego poziomu ozonu w powietrzu z uwzględnieniem związanych 
z tym kosztów i korzyści i konieczności unikania nadmiernych kosztów. 

§ 6. Dla programów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. a, część wyszczególniająca 
ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu określa: 

1) organy administracji właściwe w sprawach: 
a) przekazywania organowi określającemu program informacji o wydawanych decyzjach, 

których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 
b) wydania aktów prawa miejscowego, 
c) monitorowania realizacji programu lub poszczególnych zadań programu; 

2) podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w programie. 

§ 7. 1. W programie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. a, określa się i ocenia 
następujące zagadnienia, w tym również dla substancji przyczyniających się do powstawania 
ozonu, to jest tlenków azotu i niemetalowych lotnych związków organicznych: 

1) ilość wprowadzanych do powietrza substancji, na obszarze objętym programem, 
z wyszczególnieniem: 
a) instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, 
b) napływu zanieczyszczeń na obszar, którego dotyczy program, z wyróżnieniem instalacji 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego programem, instalacji 
zlokalizowanych na obszarze województwa, napływu od innych instalacji 
zlokalizowanych na terenie kraju lub za granicą; 

2) kierunki i zakres działań niezbędnych dla osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji 
i poziomu docelowego ozonu w powietrzu, w tym ustalenie zadań priorytetowych, 
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z uwzględnieniem: 
a) występowania poszczególnych substancji w powietrzu, 
b) wielkości emisji z instalacji i urządzeń, których eksploatacja ma znaczący wpływ na 

rejestrowane poziomy substancji, 
c) gęstości zaludnienia i przeznaczenia strefy, w której przekroczony został poziom 

dopuszczalny substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji lub poziom 
docelowy dla ozonu, określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

d) istniejących obszarów ograniczonego użytkowania, stref przemysłowych; 
3) zmiany w jakości paliw dopuszczonych do obrotu gospodarczego, konieczność zastosowania 

najlepszej dostępnej techniki, realizację zobowiązań globalnych w zakresie ograniczania 
emisji do powietrza; 

4) przewidywane zmiany emisji do powietrza ze źródeł: 
a) zlokalizowanych poza granicami kraju, 
b) zlokalizowanych na terenie kraju elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni i innych 

instalacji do spalania paliw, będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów ustawy, 

c) zlokalizowanych na obszarze sąsiednich województw w stosunku do województwa, gdzie 
zlokalizowana jest strefa, wymagających pozwolenia zintegrowanego. 

2. W programie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, oprócz zagadnień, o których mowa 
w ust. 1, określa się i ocenia możliwości techniczno-technologiczne, organizacyjne i finansowe 
zmierzające do ograniczenia oddziaływania instalacji i urządzeń przyczyniających się do 
powstawania ozonu, w tym instalacji i urządzeń mających istotny wpływ na poziom 
zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i niemetalowych lotnymi związkami organicznymi, 
z uwzględnieniem związanych z tym kosztów i korzyści oraz konieczności unikania nadmiernych 
kosztów. 

§ 8. 1 Termin realizacji poszczególnych zadań, o którym mowa w § 3 pkt 6 i § 4 pkt 8 lit. a), 
ustala się, uwzględniając: 

 1) wielkość przekroczenia; 
 2) rozkład gęstości zaludnienia; 
 3) uwarunkowania finansowe, społeczne i gospodarcze; 
 4) uwarunkowania wynikające z funkcjonowania obiektów i obszarów chronionych na 

podstawie odrębnych przepisów. 
2. W przypadku braku pomiarów, o których mowa w § 3 pkt 3 i § 4 pkt 3 i 4, z okresu pięciu lat, 
należy podać wyniki z krótszych okresów. 
  § 9. Program, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, zawiera: 
1) określenie stref, na których są przekroczone poziomy docelowe arsenu, kadmu, niklu 

i benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w powietrzu; 

2) określenie źródeł, które przyczyniły się do wystąpienia tych przekroczeń; 
3) określenie stosowanych w tych strefach niezbędnych środków mających na celu osiągnięcie 

poziomów docelowych substancji, o których mowa w pkt. 1, które nie pociągają za sobą 
niewspółmiernych kosztów i dotyczą w szczególności głównych źródeł emisji. W przypadku 
instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego oznacza to stosowanie najlepszych 
dostępnych technik. 
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§ 10. Plany, o których mowa w § 1 ust. 2, składają się z następujących niezbędnych części: 

 1)   opisowej; 
 2)  wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji planów; 
 3)  uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych zagadnień. 

§ 11. Niezbędna część składowa opisowa planów, o którym mowa w § 1 ust. 2, obejmuje: 

1) listę substancji objętych programem i planem i wskazanie źródeł ich pochodzenia; 
2) informację dotyczącą poziomów zanieczyszczenia powietrza substancjami objętymi   
programem w roku, od którego, z uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane 
jest opracowanie programu i pięciu latach poprzednich z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 wraz 
z podaniem zakresu przekroczeń poziomów dopuszczalnych; 
3) wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych oraz docelowych oraz 
ograniczenia skutków i czasu trwania docelowych substancji w powietrzu do poziomów 
dopuszczalnych; 
4) sposób realizacji działań krótkoterminowych; 
5) sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz 
zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczeń oraz przekroczeń; 
6) określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń; 
7) wykaz realizacji poszczególnych zadań planu wraz ze wskazaniem organów administracji 
i podmiotów, do których skierowane są obowiązki, obejmujący:   
      a) koszty realizacji działań krótkoterminowych, 
      b) wskazanie źródeł finansowania planu; 
8) wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentacji 
realizacji planu. 

§ 12. Niezbędna część składowa planów wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia 
wynikające z realizacji planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, obejmuje: 

1) organy administracji właściwe w sprawach: 
a) przekazywania organowi określającemu plan informacji o wydawanych decyzjach, 

których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów planu, 
b) wydania aktów prawa miejscowego, 
c) monitorowania realizacji poszczególnych zadań programu; 

2) podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w planie. 

§ 13. Uzasadnienie określonych i ocenianych zagadnień planów, o którym mowa w § 1 
ust. 2, obejmuje zakres spraw, o których mowa w § 5. 1. 
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§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

 

 

         MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich: 

1)  dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 
t. 3, str. 95), 

2)  dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. 
WE L 163 z 29.06.1999, str. 41; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 164), 

3)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącej wartości 
dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, 
str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 262), 

4)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącej się do ozonu 
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 6, str. 497), 

5)  dyrektywy 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 
z 26.01.2005, str. 3) 

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

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 
r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, 
poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, 
poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178,  poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone 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), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych 
realizuje upoważnienie zawarte w art. 91 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 
 Rozporządzenie to transponuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. 
L. 152 z 11.06.2008, str. 1). 

Zmiana upoważnienia do wydania przez Ministra Środowiska przedmiotowego 
rozporządzenia, zawarta w art. 91, jest konsekwencją wprowadzenia obowiązku do opracowania 
przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza 
w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu 
lub jego aktualizacji w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały 
uchwalone, a standardy jakości powietrza są nadal przekraczane. Integralną częścią programu 
powinien być plan działań krótkoterminowych. Ponadto program ten powinien określać działania 
ochronne dla wrażliwych grup ludności obejmujących osoby starsze i dzieci oraz mające na celu 
osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji i krajowego celu redukcji narażenia. 

Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji jest bezwzględnie wymagane, natomiast poziomów docelowych – tam, gdzie to 
możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

W rozporządzeniu dokonano uszczegółowienia wymagań ogólnych tworzenia programu 
ochrony powietrza, odnosząc się do specyfiki ochrony powietrza. W ramach programów 
przewiduje się opracowanie harmonogramu działań oraz przewidywanych do rozpoczęcia 
przedsięwzięć i inwestycji, które realizowałyby cele programów, zobowiązujące do osiągnięcia 
zakładanych poziomów stężeń zanieczyszczeń w określonym czasie.  

Transponowane dyrektywy zobowiązują do podejmowania środków zmierzających do 
przygotowania i wdrożenia planów lub programów osiągania poziomów dopuszczalnych 
w określonej perspektywie czasowej dla stref, w których wartości stężeń jednej lub większej 
liczby zanieczyszczeń są wyższe niż wartości graniczne powiększone o margines tolerancji oraz 
poziomów docelowych, które mają być osiągnięte za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych i technologicznych w określonym czasie. 

Programy ochrony powietrza muszą być udostępniane społeczeństwu. Komisja 
Europejska będzie kontrolowała realizację programów naprawczych poprzez badanie 
osiągniętego postępu i tendencji obserwowanych w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Państwa 
Członkowskie są zobowiązane do przekazywania do Komisji programów naprawczych, nie 
później niż w ciągu dwóch lat od końca roku podczas którego obserwowano zwiększone poziomy 
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stężeń zanieczyszczeń oraz informowania Komisji w odstępach trzyletnich o postępie w realizacji 
programów. 

Powyższe przesłanki wyraźnie wskazują na konieczność zapewnienia porównywalności 
poszczególnych programów, co jest warunkiem niezbędnym do tego, aby na podstawie 
programów niższych szczebli tworzyć programy ogólne (krajowe i międzynarodowe, 
gromadzone w europejskiej bazie danych).  

Doprowadzenie w stosunkowo niedługim czasie stanu czystości powietrza do granic 
wyznaczonych aktualnymi wymaganiami określonymi poziomami dopuszczalnymi, docelowymi 
i długoterminowymi w środowisku jest nawet dla bogatych krajów UE przedsięwzięciem 
organizacyjnie i ekonomicznie praktycznie nie do zrealizowania.  

 
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt 
rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Środowiska.  

 Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

 
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia  

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest wykonanie delegacji zawartej w art. 91 ust. 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.). Delegacja ta upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy 
ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 
 

2. Konsultacje 
Przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań 
krótkoterminowych miał swój odpowiednik merytoryczny w dotychczasowym prawodawstwie 
w postaci rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań 
krótkoterminowych (Dz. U. Nr 38, poz. 221). Proponowana zmiana jest konsekwencją 
wprowadzonego nowego standardu jakości powietrza dla pyłu PM2,5 oraz pułap stężenia 
ekspozycji. Osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji, jest bezwzględnie wymagane, tak jak ma to 
miejsce w przypadku poziomów dopuszczalnych, natomiast poziomów docelowych – tam, gdzie 
to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. Krajowy cel redukcji narażenia będzie 
określony w polityce ekologicznej państwa i jest on celem długoterminowym. Osiągnięcie 
poziomów celów długoterminowych jest jednym z celów wojewódzkich programów ochrony 
środowiska.  

W ramach konsultacji społecznych projekt będzie przesłany do zainteresowanych 
instytucji naukowo-badawczych, izb gospodarczych, wojewódzkich służb ochrony środowiska 
i organizacji pozarządowych. 

Ponadto projekt zostanie umieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl).  

 
3. Podmioty, na które będzie oddziaływało rozporządzenie 

Zakres zmian wprowadzanych na mocy niniejszej regulacji oddziałuje na: 

– organy administracji samorządowej przygotowujące, opiniujące i nadzorujące realizację 
programów ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, monitoring jakości 
powietrza, 

–   podmioty prowadzące działania w celu poprawy jakości powietrza. 
 

4. Wpływ na środowisko 
Po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu ochrony powietrza (przenoszących 

wymagania dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy), zostaną ustalone nowe kryteria oceny jakości powietrza pod kątem pyłu drobnego 
PM2,5. 
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Wyniki oceny jakości powietrza będą stanowić podstawę do planowania i opracowania 
programów ochrony powietrza, a następnie podejmowania działań koniecznych dla zmniejszenia 
poziomu zanieczyszczenia w powietrzu. Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej dyrektywy, 
do dnia 1 stycznia 2015 roku ma być osiągnięty poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 oraz 
w celu dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. 

Wdrożenie przepisów zaproponowanych w projekcie spowoduje zatem zmniejszenie 
oddziaływania substancji objętych dyrektywą 2008/50/WE, uznawanych za szczególnie 
szkodliwe dla zdrowia ludzi (pył drobny PM2,5). 

 

5. Wpływ na sektor finansów publicznych 
Wejście w życie ww. rozporządzenia nie powinno powodować bezpośrednio skutków 

finansowych dla budżetu państwa jak również dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 
Projektowana regulacja ustala formę sporządzania programów ochrony powietrza, a także zakres 
zagadnień, które powinny zostać określone  i ocenione w tych programach. Jednakże 
przeniesienie do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) w zakresie 
przygotowywania, wdrażania i nadzoru nad realizacją programów ochrony powietrza oraz 
planów działań krótkoterminowych spowoduje obciążenie finansowe dla budżetów sejmików 
wojewódzkich. 

Obciążenie budżetu sejmików województw nie jest możliwe do oszacowania. Wdrożenie 
wymagań dyrektywy 2008/50/WE spowoduje konieczność rozszerzenia oceny jakości powietrza 
(pył drobny PM2,5 oraz nowe elementy, takie jak wskaźnik średniego narażenia, pułap stężenia 
ekspozycji, krajowy cel redukcji narażenia). W wyniku oceny jakości powietrza zidentyfikowane 
zostaną strefy, dla których wymagane są programy ochrony powietrza, mające na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.  

Należy zauważyć, że koszty redukcji poziomu zanieczyszczeń będą dotyczyły przede 
wszystkim sektorów: energetycznego, bytowo-komunalnego i transportu.  

 
6. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przepisy niniejszej regulacji mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy 
w wyniku zwiększonego popytu na usługi doradczo-konsultingowe przede wszystkim w zakresie 
usług środowiskowych oraz na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska (przygotowanie 
i realizacja programów ochrony powietrza). 

7. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
Brak wpływu. 

8. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Przepisy niniejszej regulacji mogą mieć ograniczony wpływ na sytuację i rozwój 

regionów poprzez działania realizowane w ramach programów ochrony powietrza co w efekcie 
powinno zwiększyć popyt na inwestycje w dziedzinie ochrony powietrza. Spodziewać się należy 
także poprawy jakości powietrza, co przekładać się będzie na podniesienie komfortu życia ludzi, 
zwiększenia atrakcyjności poszczególnych obszarów gdzie zrealizowane zostaną programy 
ochrony powietrza. 
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9. Źródła finansowania 
Nałożone w drodze niniejszej regulacji zadania w zakresie ochrony powietrza, będą 

finansowane ze środków, pochodzących z budżetu samorządów województw (od 1 stycznia 
2008 r. zadania z zakresu opracowywania programów ochrony powietrza należą do marszałków 
województw). Z tym, że w przypadku opracowywania programów ochrony powietrza, realizacji 
działań określonych w tym programie, można starać się o uzyskanie dofinansowania z funduszy 
ekologicznych (krajowych oraz pomocowych Unii Europejskiej). 

 
10. Zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej 
Projekt niniejszego rozporządzenia ma na celu transpozycję – w części dotyczącej informacji 
jakie powinny być zawarte w lokalnych lub regionalnych programach poprawy ochrony 
powietrza – przepisów dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) oraz, w tym samym zakresie, zakończenie 
procesu transpozycji: 

dyrektywy Ramowej 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i kontroli 
otaczającego powietrza (O.J.L 296, 21.11.1996) i dyrektyw pochodnych: 

1. 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie wartości dopuszczalnych dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, zanieczyszczeń pyłowych i ołowiu w powietrzu 
(O.J.L 163, 29.06.1999) oraz Decyzja Komisji (2001/744/EC) z 17 października 2001 r. 
zmieniająca Aneks V do tej dyrektywy (O.J. L 278, 23.10.2001), 

2. 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie wartości dopuszczalnych benzenu 
i tlenku węgla w powietrzu (O.J.L 313, 13.12.2000),  

3. 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu 
(O.J.L 67, 9.03.2002), 

4. 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu 
(Dz. Urz. WE L 23 z 26.2005, str. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_03zb 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza2)

 

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) zakres i sposób przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o: 

a) wynikach klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”, 

b) wynikach pomiarów, na postawie których dokonywana jest ocena poziomów substancji 
w powietrzu, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, 

c) wynikach oceny poziomów substancji w powietrzu i wynikach klasyfikacji stref, 
o których mowa w art. 89 ustawy, 

d) stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których 
mowa w art. 93 ustawy; 

 2) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji 
o uchwaleniu programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy; 

 3) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji 
o uchwaleniu planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy; 

 4) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdania 
z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy; 

 5) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdania 
z realizacji planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy. 

§ 2. 1. Informacje o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, 
z którego dane wykorzystano do dokonania klasyfikacji stref. 

2. Zakres przekazywanych informacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
3. Informacje przekazuje się w formie elektronicznej, w układzie systemu informatycznego 

wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz w formie pisemnej. 
4. Informacje są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za pomocą 

poczty elektronicznej. 

§ 3. 1. Informacje o wynikach pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
w terminach: 

1 
 



 1) do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni – informacje zawierające zweryfikowane 
roczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy; 

 2) do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy – informacje zawierające 
wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji 
uzyskanych za pomocą metod automatycznych i manualnych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyników pomiarów ołowiu, 
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10; 

 3) do 60 dni od końca miesiąca, w którym prowadzone były pomiary – informacje zawierające 
wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, 
kadmu, niklu i benzo(a) pirenu w pyle zawieszonym PM10. 
2. Informacje przekazuje się dla każdego stanowiska pomiarowego oddzielnie, podając: 

 1) nazwę substancji; 
 2) parametry stanowiska pomiarowego, w tym nazwę, adres, współrzędne geograficzne 

w układzie WGS84 (szerokość N: dd°mm'ss.ss''; długość E: dd°mm'ss.ss'') i współrzędne 
prostokątne w układzie PUWG 1992, charakterystykę obszaru, typ stacji, metodykę pomiaru, 
typ przyrządu pomiarowego; 

 3) datę i godzinę pomiaru według czasu środkowoeuropejskiego – CET, rozumianego jako czas 
uniwersalny UTC powiększony o jedną godzinę; 

 4) wynik pomiaru poziomu substancji w powietrzu. 
3. Informacje przekazuje się w formie elektronicznej, w układzie systemu informatycznego 

wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu. 

§ 4. 1. Informacje o wynikach corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu 
i informacje o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni. 

2. Zakres przekazywanych informacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
3. Informacje przekazuje się w formie elektronicznej, w układzie systemu informatycznego 

wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą poczty elektronicznej 
oraz w formie pisemnej. 

§ 5. 1. Informacje o stwierdzonych w dniu poprzednim przekroczeniach alarmowych 
poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nie później niż do 
godziny 1000 danego dnia. 

2. Zakres przekazywanych informacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
3. Informacje przekazuje się w formie elektronicznej, w układzie systemu informatycznego 

wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu. 

§ 6. 1. Informacje o uchwaleniu programów ochrony powietrza, o których mowa w § 1 pkt 2, 
Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 
15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji 
stref, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy. 

2. Informacje obejmują: 
 1) opracowanie tekstowe, na podstawie którego sporządzono program ochrony powietrza; 
 2) tekst uchwały w sprawie programu ochrony powietrza; 
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 3) zestawienie informacji dotyczących programów ochrony powietrza. 
3. Zakres i układ przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, jest określony 

w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 
4. Informacje są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w formie 

pisemnej i elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej. 
 

§ 7. 1. Informacje o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych, o których mowa w § 1 
pkt 3, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, 
niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych lub uchwały 
w sprawie programu ochrony powietrza, którego część stanowi plan działań krótkoterminowych. 

2. Informacje obejmują: 
 1) opracowanie tekstowe, na podstawie którego sporządzono plan działań krótkoterminowych; 
 2) tekst uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych. 

3. W przypadku, gdy plan działań krótkoterminowych jest częścią programu ochrony 
powietrza informacje określone w ust. 2 można przekazać łącznie z informacjami, o których 
mowa w § 6 ust. 2. 

4. Informacje są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w formie 
pisemnej i elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej. 

 
§ 8. 1. Sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 

3, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska co trzy lata, 
licząc od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza do 
dnia zakończenia realizacji tego programu.  

2. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w § 1 pkt 4, 
zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska co trzy lata, licząc 
od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych do dnia 
zakończenia realizacji tego planu.  

3. W przypadku gdy realizacja programu ochrony powietrza lub planu działań 
krótkoterminowych jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 lata, sprawozdanie jest przedkładane 
najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu lub planu. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera informacje o: 
 1) kierunkach i zakresie podjętych działań priorytetowych, w tym zmianach w jakości paliw 

dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technik i innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były 
planowane; 

 2) stanie zaawansowania podjętych działań, o których mowa w pkt 1; 
 3) nakładach, w tym środkach finansowych, dotychczas poniesionych oraz przewidywanych do 

poniesienia na działania, o których mowa w pkt 1; 
 4) ograniczeniu emisji substancji do powietrza. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje o: 
 1) podjętych działaniach, które miały na celu:  
  a) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń, 
  b) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 lub 5, jest przekazywane ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska w formie pisemnej i elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, 
w układzie określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska. 
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7. Zakres i układ przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 5,  jest określony 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia.  

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008, str. 1-44), 
2) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 

rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 
23 z 26.01.2005, str. 3). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 20, poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.1664, M. P. z 2009 r. Nr 57, poz. 780 i Nr 69, 
poz. 893, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, 
poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 215, poz. 1664, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, M. P. z 2010 r. Nr 74, 
poz. 945 i Nr 78, poz. 965 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, 
Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. 

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone 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), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki  
do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia ..., (poz. ...) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH KLASYFIKACJI 
STREF, O KTÓREJ MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY 

1. Informacje ogólne: 
 1) województwo; 
 2) data przygotowania informacji; 
 3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby klasyfikacji; 
 4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska; 
 5) nazwisko i numer służbowego telefonu osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu 

ochrony środowiska. 
2. Zestawienie stref w województwie 
Zestawienie stref w województwie zawiera następujące informacje: 

 1) nazwę strefy1); 
 2) kod strefy2); 
 3) obszar strefy [km2]; 
 4) liczbę mieszkańców w strefie; 
 5) nazwy substancji z podaniem, czy na całym obszarze strefy lub części obowiązują 

dopuszczalne poziomy substancji określone: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) ze względu na ochronę roślin; 

 6) nazwy substancji z podaniem, czy na całym obszarze strefy lub części obowiązują poziomy 
docelowe substancji określone: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) ze względu na ochronę roślin; 

 7) nazwy substancji z podaniem, czy na całym obszarze strefy lub części obowiązują poziomy 
celów długoterminowych substancji określone: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) ze względu na ochronę roślin. 
3. Wyniki klasyfikacji stref 

 1) Wyniki klasyfikacji stref podaje się oddzielnie dla każdej substancji, dla której określone są 
progi oszacowania3). Wyniki klasyfikacji stref dla danej substancji podaje się dla każdej 
strefy z uwzględnieniem, odpowiednio, każdego z kryteriów określonych ze względu na: 
a) ochronę zdrowia ludzi, 
b) ochronę roślin. 

 2) Dla każdej strefy podaje się następujące informacje: 
a) nazwę strefy, 
b) kod strefy, 
c) liczbę mieszkańców w strefie, 
d) obszar strefy [km2], 
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e) klasę strefy4), 
f) wymaganą metodę oceny wykonywanej zgodnie z art. 89 ustawy, 
g) metodę wykorzystaną w ocenie wykonywanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, 
h) okres (w latach), którego dotyczyły pomiary i analizy będące podstawą do wykonania 

oceny, wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, 
i) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z dolnych progów oszacowania, jeżeli 

przekroczenia takie wystąpiły, 
j) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z górnych progów oszacowania, jeżeli 

przekroczenia takie wystąpiły, 
k) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów dopuszczalnych, jeżeli 

przekroczenia takie wystąpiły, 
l) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów docelowych, jeżeli 

przekroczenia takie wystąpiły, 
m) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów celów długoterminowych, 

jeżeli przekroczenia takie wystąpiły, 
n) minimalną liczbę stałych stanowisk pomiarowych wymaganą przepisami wydanymi na 

podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, 
o) liczbę stałych stanowisk pomiarowych, z których wykorzystano wyniki pomiarów do 

oceny, wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na których badane jest oddziaływanie 
źródeł emisji niezorganizowanej lub małych źródeł emisji, 

p) liczbę stałych stanowisk pomiarowych, z których wykorzystano wyniki pomiarów do 
oceny wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na których jest badane oddziaływanie 
dużych instalacji. 

4. Informacje uzupełniające 
Wyniki klasyfikacji stref przekazuje się również w formie mapy rozkładów wybranych 

parametrów statystycznych, jeżeli zasób informacji jest wystarczający do wykreślenia ciągłego 
pola wybranego parametru. Mapy wykonuje się dla województwa i dodatkowo dla każdej 
aglomeracji, na podstawie wyników modelowania rozkładów stężeń substancji w powietrzu, 
pomiarów stężeń, dodatkowych metod szacowania stężeń. Podaje się metodę obliczeniową 
wykorzystaną do opracowania map. 

Wartości na mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż 10 % do 
25 % odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu 
długoterminowego oraz dodatkowych izolinii o wartościach odpowiadających górnemu 
i dolnemu progowi oszacowania. Mapy prezentują parametry statystyczne według poniższego 
zestawienia: 
 
Substancja: 
 

 Parametr statystyczny: 
 

1) dwutlenek siarki (SO2)  
 

-
 

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych; 
 

2) dwutlenek siarki (SO2)  
 

-
 

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń 24-godzinnych; 
 

3) dwutlenek siarki (SO2)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

4) dwutlenek azotu (NO2)  
 

-
 

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych; 
 

5) dwutlenek azotu (NO2)  - stężenie średnie roczne; 
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6) tlenki azotu (NOx)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

7) pył zawieszony PM10 
 

-
 

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń 24-godzinnych; 
 

8) pył zawieszony PM10 i PM2,5 
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

9) ołów (Pb)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

10) benzen (C6H6)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

11) tlenek węgla (CO)  
 

-
 

stężenie maksymalne 8-godzinne kroczące; 
 

12) ozon (O3)  
 

-
 

stężenie maksymalne 8-godzinne z lat objętych oceną; 
 

13) ozon (O3)  
 

-
 

AOT40 liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 
czasu środkowoeuropejskiego w okresie 1.05-31.07 
uśrednione dla 5 lat; 
 

14) arsen (As)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

15) kadm (Cd)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

16) nikiel (Ni)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

17) benzo(a)piren 
 

-
 

stężenie średnie roczne. 
 

 
 
 
Objaśnienia: 
1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy. 
2) Kod strefy określony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy. 
3) Substancje i progi oszacowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 90 ust. 3 ustawy. 
4) Klasa strefy wskazuje, czy poziom stężeń substancji w strefie jest: 

1) powyżej górnego progu oszacowania; 
2) pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania; 
3) poniżej dolnego progu oszacowania; dla ozonu – poniżej górnego progu oszacowania. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH OCENY POZIOMÓW 
SUBSTANCJI W POWIETRZU I WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 89 USTAWY 

1. Informacje ogólne: 
 1) województwo; 
 2) data przygotowania informacji; 
 3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby klasyfikacji; 
 4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska; 
 5) nazwisko i numer służbowego telefonu osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu 

ochrony środowiska. 
2. Zestawienie stref w województwie 
Zestawienie stref w województwie zawiera informację, dla jakich substancji zostało 

wykonane, oraz następujące dane: 
 1) nazwę strefy1); 
 2) kod strefy2); 
 3) obszar strefy [km2]; 
 4) liczbę mieszkańców w strefie; 
 5) nazwy substancji z podaniem, czy na całym obszarze strefy lub części obowiązują 

dopuszczalne poziomy substancji określone: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) ze względu na ochronę roślin; 

 6) nazwy substancji z podaniem, czy na całym obszarze strefy lub części obowiązują poziomy 
docelowe substancji określone: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) ze względu na ochronę roślin; 

 7) nazwy substancji z podaniem, czy na całym obszarze strefy lub części obowiązują poziomy 
celów długoterminowych substancji określone: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
b) ze względu na ochronę roślin. 
3. Wykaz stacji pomiarowych, z których wyniki pomiarów wykorzystano w ocenie 

wykonanej zgodnie z art. 89 ustawy. 
Dla każdej stacji pomiarowej podaje się następujące informacje: 

 1) kod stacji pomiarowej3); 
 2) współrzędne geograficzne stacji pomiarowej w układzie WGS84 (szerokość 

N: dd°mm'ss.ss''; długość E: dd°mm'ss.ss''); 
 3) nazwę strefy; 
 4) kod strefy; 
 5) substancje, których stężenia mierzone są na stacji pomiarowej; 
 6) kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów 

długoterminowych obowiązujących na obszarze reprezentatywności stacji pomiarowej4); 
 7) podstawowy czas uśredniania stężeń poszczególnych substancji; 
 8) metodę pomiaru stężeń substancji5); 
 9) typ stacji pomiarowej i typ obszaru6). 
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4. Wyniki klasyfikacji stref 
 1) Wyniki klasyfikacji stref podaje się oddzielnie dla każdej substancji, dla której określone są 

poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych7). Wyniki 
klasyfikacji stref dla danej substancji podaje się dla każdej strefy z uwzględnieniem, 
odpowiednio, każdego z kryteriów określonych ze względu na: 
a) ochronę zdrowia ludzi, 
b) ochronę roślin. 

 2) Dla każdej strefy podaje się następujące informacje: 
a) nazwę strefy, 
b) kod strefy, 
c) klasę strefy8) i metodę oceny wykonanej zgodnie z art. 89 ustawy (dla każdego kryterium 

(ochrona zdrowia, ochrona roślin), substancji9) i czasu uśredniania). 
5. Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza, zwanych dalej "POP" 

Dla każdej strefy zakwalifikowanej do opracowania POP podaje się następujące informacje: 
 1) nazwę strefy; 
 2) kod strefy; 
 3) podstawę zakwalifikowania do POP (w tym dla każdego kryterium (ochrona zdrowia, 

ochrona roślin), substancji, czasu uśredniania); 
 4) obszar przekroczeń: 

a) nazwę (miasta, miejscowości, gminy, dzielnicy), 
b) obszar [km2], 
c) liczbę mieszkańców. 
6. Zestawienie przypadków przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 

powiększonych o margines tolerancji10), poziomów docelowych i poziomów celów 
długoterminowych zarejestrowanych: 
 1) w oparciu o pomiary; dla każdej substancji i stanowiska, na którym stwierdzono 

przekroczenia, podaje się następujące informacje: 
a) nazwę strefy11), 
b) kod strefy11), 
c) kryterium, 
d) substancję, 
e) czas uśredniania, 
f) kod krajowy stacji pomiarowej, 
g) listę przypadków przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

(terminy, wartości, przyczyny wystąpienia przekroczenia12)); 
 2) w oparciu o inne niż pomiary metody oceny, jako metody uzupełniające oceny13). 

7. Mapy 
Mapy rozkładów wybranych parametrów statystycznych sporządza się, jeżeli zasób 

informacji jest wystarczający do wykreślenia ciągłego pola wybranego parametru. Mapy 
wykonuje się dla województwa i dodatkowo dla każdej aglomeracji, na podstawie wyników 
modelowania rozkładów stężeń substancji w powietrzu, pomiarów stężeń oraz dodatkowych 
metod szacowania stężeń. Podaje się metodę obliczeniową wykorzystaną do opracowania mapy. 

Wartości na mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż 10 % do 
25 % odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu 
długoterminowego. Mapy prezentują parametry statystyczne według następującego zestawienia: 
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Substancja: 
 

 Parametr statystyczny: 
 

1) dwutlenek siarki (SO2)  
 

-
 

percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych; 
 

2) dwutlenek siarki (SO2)  
 

-
 

percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń 24-godzinnych; 
 

3) dwutlenek siarki (SO2)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

4) dwutlenek azotu (NO2)  
 

-
 

percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych; 
 

5) dwutlenek azotu (NO2)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

6) tlenki azotu (NOx)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

7) pył zawieszony PM10 
 

-
 

percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń 24-godzinnych; 
 

8) pył zawieszony PM10 i PM2,5 
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

9) ołów (Pb)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

10) benzen (C6H6)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

11) tlenek węgla (CO)  
 

-
 

stężenie maksymalne 8-godzinne kroczące; 
 

12) ozon (O3)  
 

-
 

percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych 
stężenia 8-godzinnego kroczącego; 
 

13) ozon (O3)  
 

-
 

AOT40 liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu 
środkowoeuropejskiego okresu 1.05-31.07 uśrednione dla 
5 lat; 
 

14) arsen (As)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

15) kadm (Cd)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

16) nikiel (Ni)  
 

-
 

stężenie średnie roczne; 
 

17) benzo(a)piren 
 

-
 

stężenie średnie roczne. 
 

 
 
Objaśnienia: 
1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy. 
2) Kod strefy określony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy. 
3) Kod krajowy i międzynarodowy stacji pomiarowej. 
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4) Kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów 
długoterminowych obowiązujących na obszarze reprezentatywności stacji pomiarowej 
wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 

5) W przypadku metody pomiaru stężeń pyłu wskazuje się, czy metoda pomiaru pyłu 
zawieszonego jest z separacją frakcji – PM10 albo PM2,5: 

a) pomiar automatyczny z separacją frakcji PM10 albo PM2,5 oparty na metodzie 
osłabienia promieniowania beta, 

b) pomiar manualny z separacją frakcji PM10 albo PM2,5 – metoda grawimetryczna, 
c) pomiar automatyczny z separacją frakcji PM10 albo PM2,5 z wykorzystaniem 

mikrowagi oscylacyjnej. 
6) Wybiera się jedną opcję z listy typów obszaru: 

1) obszar miejski; 
2) obszar podmiejski; 
3) obszar pozamiejski 
oraz jedną opcję z listy możliwych typów stacji: 
1) komunikacyjna; 
2) w strefie oddziaływania przemysłu lub zakładu; 
3) tło miejskie; 
4) tło podmiejskie; 
5) tło regionalne; 
6) tło ponadregionalne; 
7) typ nieokreślony. 

7) Poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych wymienione 
w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 

8) Klasy strefy: 
1) dla przypadków, gdy jest określony margines tolerancji: 

a) poziom stężeń nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego*, 
b) poziom stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego*, lecz nieprzekraczający poziomu 

dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji*, 
c) poziom stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines 

tolerancji*; 
2) dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest określony lub jest zerowy: 

a) poziom stężeń nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego*, 
b) poziom stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego*, 
c) poziom stężeń nieprzekraczający poziomu docelowego*, 
d) poziom stężeń powyżej poziomu docelowego*, 
e) poziom stężeń nieprzekraczający poziomu celu długoterminowego, 
f) poziom stężeń powyżej poziomu celu długoterminowego. 
* Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 
9) Substancje wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 
10) Dla substancji i parametrów, dla których nie jest określony margines tolerancji lub margines 

tolerancji jest zerowy, raportuje się przypadki przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Jeżeli 
wystąpiły w ciągu roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, lub poziomu docelowego częściej niż 
jest to dozwolone, w tabelach zestawia się wszystkie przypadki tych przekroczeń 
zarejestrowane w ciągu roku. 
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11) W przypadku stacji o dużej reprezentatywności przestrzennej podaje się listę stref objętych 
obszarem przekroczenia, jeżeli na obszarze tych stref nie są zlokalizowane inne stacje. 

12) Lista potencjalnych przyczyn wystąpienia przekroczeń poszczególnych poziomów 
dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych wraz 
z kodem przyczyny przekroczenia: 
1) oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym 

ruchem (S1); 
2) oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej 

w pobliżu stacji (S2); 
3) oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni 

zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej (S3); 
4) oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji 

pomiarowej (S4); 
5) oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (S5); 
6) awaryjna emisja z zakładu przemysłowego (S6); 
7) awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe (S7); 
8) oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych 

z działalnością człowieka (S8); 
9) unos pyłu związany z posypywaniem dróg w okresie zimowym środkami, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) (S9); 

10) napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (S10); 
11) oddziaływanie lokalnej stacji paliw (S11); 
12) oddziaływanie pobliskiego parkingu (S12); 
13) oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu (S13); 
14) szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (S14); 
15) niekorzystne warunki klimatyczne (S15); 
16) inna; jeżeli zidentyfikowano inną przyczynę wystąpienia ponadnormatywnych stężeń 

niż podane wyżej, krótko się ją opisuje (S16). 
13) Zgodnie z art. 90 ustawy. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3  

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O STWIERDZONYCH 
PRZEKROCZENIACH ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 93 USTAWY 

Dla każdego stwierdzonego przypadku przekroczeń poziomu alarmowego1) podaje się 
następujące informacje: 
 1) nazwę strefy2); 
 2) kod strefy3); 
 3) nazwę substancji, której poziom alarmowy został przekroczony; 
 4) wartość poziomu alarmowego, który został przekroczony [µg/m3]; 
 5) kod krajowy stacji pomiarowej, na której zanotowano przekroczenie; 
 6) łączną reprezentatywność przestrzenną stacji pomiarowej, na której zanotowano 

przekroczenie4),5); 
 7) liczbę mieszkańców obszaru objętego przekroczeniami6); 
 8) datę i godzinę początku wystąpienia przekroczenia w danej strefie, czas trwania 

przekroczenia; 
 9) wartość maksymalnego stężenia godzinnego zarejestrowanego w danej strefie w okresie, 

w którym zanotowano przekroczenie; 
10) wartość stężenia dwutlenku azotu zarejestrowanego w tej samej godzinie i na tej samej stacji, 

co maksymalne stężenie ozonu – wyłącznie w przypadku wystąpienia przekroczenia 
poziomu alarmowego ozonu; 

11) informacje o prawdopodobnych przyczynach wystąpienia przekroczeń7); 
12) informacje o ograniczeniach i środkach zaradczych, jakie przyjęto w celu zmniejszenia 

ryzyka narażenia ludności. 
Podaje się również informacje ogólne: województwo, datę przygotowania informacji, nazwę 

i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, nazwisko i numer służbowego 
telefonu osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. 

Objaśnienia: 
1) Przekroczenia poziomów alarmowych są określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 
2) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy. 
3) Kod strefy określony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy. 
4) W przypadku stacji o dużej reprezentatywności przestrzennej podaje się listę stref objętych 

obszarem przekroczenia, jeżeli na terenie tych stref nie są zlokalizowane inne stacje. 
5) Jeżeli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje się więcej niż jedna stacja 

pomiarowa, na której zarejestrowano przekroczenie poziomów alarmowych substancji 
w powietrzu, podaje się łączną reprezentatywność przestrzenną tych stacji. 

6) Jeżeli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje się więcej niż jedna stacja 
pomiarowa, na której zarejestrowano przekroczenie poziomów alarmowych substancji 
w powietrzu, podaje się całkowitą liczbę ludności zamieszkującej obszar przekroczeń. 

7) Lista potencjalnych przyczyn wystąpienia przekroczeń poszczególnych poziomów 
alarmowych wraz z kodem przyczyny przekroczenia: 
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1) oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym 
ruchem (S1); 

2) oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej 
w pobliżu stacji (S2); 

3) oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni 
zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej (S3); 

4) oddziaływanie emisji z kopalni, kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji 
pomiarowej (S4); 

5) oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (S5); 
6) awaryjna emisja z zakładu przemysłowego (S6); 
7) awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe (S7); 
8) oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych 

z działalnością człowieka (S8); 
9) unos pyłu związany z posypywaniem dróg w okresie zimowym środkami, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) (S9); 

10) napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (S10); 
11) oddziaływanie lokalnej stacji paliw (S11); 
12) oddziaływanie pobliskiego parkingu (S12); 
13) oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu (S13); 
14) szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (S14); 
15) niekorzystne warunki klimatyczne (S15); 
16) inna; jeżeli zidentyfikowano inną przyczynę wystąpienia ponadnormatywnych stężeń 

niż podane wyżej, krótko się ją opisuje (S16). 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4  

 

ZAKRES I UKŁAD PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMACH 
OCHRONY POWIETRZA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 USTAWY 

Wypełnia się cały zestaw tabel dla każdego programu ochrony powietrza, który został 
wykonany ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego 
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ołowiu, tlenku węgla, benzenu lub poziomu docelowego dla 
arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w PM10 i ozonu - odpowiednio do stwierdzonej sytuacji 
przekroczenia. 

Tabela nr 1 

Informacje ogólne na temat programu 
 

Lp. 
 

 Zawartość 
 

 Odpowiedź 
 

    Uwagi i wyjaśnienia 
 

1 
 

 Rok referencyjny 
 

  
 

2 
 

 Województwo 
 

  
 

3 
 

 Odnośnik do programu 
 

 Podaje się szczegółowe dane dokumentów, w których program jest 
dokładnie opisany. Ponadto należy podać adres internetowy, gdzie 
dokumenty te są udostępnione. 
 

4 
 

 Lista kodów sytuacji przekroczenia opisanych w 
tabelach nr 2-6 
 

 W tabelach nr 2-6 opisuje się sytuacje przekroczenia (obszar, 
zanieczyszczenie, przekroczone kryterium (poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy), czas 
uśredniania, ochrona zdrowia ludzkiego lub ochrona roślin) i każdej z 
takich sytuacji nadaje się unikatowy kod. Te kody podaje się w tym 
miejscu tabeli. 
 

5 
 

 Nazwa urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego 
za sporządzenie programu odnoszącego się do sytuacji 
przekroczenia 
 

  
 

6 
 

 Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego 
 

  
 

7 
 

 Nazwisko osoby do kontaktu z urzędu 
marszałkowskiego 
 

  
 

8 
 

 Numer służbowego telefonu osoby do kontaktu z 
urzędu marszałkowskiego 
 

  
 

9 
 

 Numer służbowego faksu osoby do kontaktu z urzędu 
marszałkowskiego 
 

  
 

10 
 

 Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu z urzędu 
marszałkowskiego 
 

  
 

11 
 

 Uwagi 
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Tabela nr 2 

Opis sytuacji przekroczeń poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego 
 

Lp. 
 

 Zawartość 
 

 Kod łączenia1)

 
 Odpowiedź 

 
      Uwagi i wyjaśnienia 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

1 
 

 Kod sytuacji przekroczenia 
 

 S 
 

 Każdą sytuację przekroczenia definiują: 
 

      - obszar, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji lub 
poziomu docelowego, 
 

      - zanieczyszczenie, dla którego stwierdzono przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 
lub poziomu docelowego, 
 

      - poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub 
poziom docelowy wraz z czasem uśredniania stężeń, obszarem 
obowiązywania, w tym obszary ochrony uzdrowiskowej. 
 

      Każdej sytuacji przekroczenia, opisanej w kolejnych 
kolumnach tabeli, przydziela się unikatowy kod. Kod sytuacji 
składa się z 6 pól: 
 

      - kod województwa (dwa znaki), 
 

      - rok referencyjny (dwie cyfry), 
 

      - skrót nazwy strefy (trzy znaki), 
 

      - symbol zanieczyszczenia, 
 

      - symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających 
poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub 
poziom docelowy, 
 

      - numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki). 
 

      Przykład: Mz02WarPM10d01 
 

2 
 

 Substancja zanieczyszczająca 
 

 S 
 

 Substancja zanieczyszczająca określana jest jako "SO2" dla 
dwutlenku siarki, "NO2" dla dwutlenku azotu, "PM10" dla pyłu 
zawieszonego PM10, "PM2,5" dla pyłu zawieszonego PM2,5, 
"Pb" dla ołowiu, "C6H6" dla benzenu, "CO" dla tlenku węgla, 
"O3" dla ozonu, "As" dla arsenu w PM10, "Cd" dla kadmu w 
PM10, "Ni" dla niklu w PM10 i "B(a)P" dla benzo(a)pirenu w 
pyle PM10. 
 

3 
 

 Kod strefy 
 

 L 
 

 Podaje się kod strefy stosowany w rocznych ocenach jakości 
powietrza, o których mowa w art. 89 ustawy. 
 

4 
 

 Nazwa miasta (miast) lub 
miejscowości 
 

 L 
 

 Jeżeli obszar przekroczenia obejmuje więcej niż jedno miasto 
lub miejscowość, wymienia się wszystkie miasta i 
miejscowości, w których wykryto przekroczenie, oddzielając je 
średnikami. 
 

5 
 

 Czas uśredniania stężeń 
zanieczyszczeń, dla których została 
przekroczona wartość PD+MT [h/d/a] 
 

 S 
 

 Wypełnia się tylko w przypadku, gdy substancją 
zanieczyszczającą jest SO2, NO2 lub PM10. 
 

      W zależności od czasu uśredniania przekroczonego kryterium 
(poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 
lub poziomu docelowego) wstawia się jeden z symboli: 
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 - "h" dla średnich godzinowych, 
 

 
 

  
 

  
 

 - "d" dla średniej dobowej, 
 

 
 

  
 

  
 

 - "a" dla średniej rocznej. 
 

6 
 

 Poziom stężenia w roku 
referencyjnym: 
 

  
 

 Jeżeli przekroczenie zostało ustalone za pomocą modelowania, 
w tej i następnych tabelach podaje się najwyższą wartość 
uzyskaną z obliczeń wykonanych dla danego obszaru. 
 

6.1 
 

 stężenie w µg/m3, jeżeli właściwe, lub 
 

 R 
 

 Wypełnia się w przypadku, gdy nie jest dotrzymane kryterium 
(poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub 
poziom docelowy) określone bez dozwolonej liczby 
przekroczeń, np. stężenie średnie roczne dla NO2, benzenu, 
ołowiu, arsenu; stężenia dobowe PM10. 
 

6.2 
 

 maksymalne 8-godzinne średnie 
stężenie CO w mg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
 

 Wypełnia się w przypadku, gdy stężenia 8-godzinne CO 
przekraczają wartość PD+MT. 
 

6.3 
 

 całkowita liczba przekroczeń wartości 
PD+MT, jeżeli właściwe 
 

 R 
 

 Wypełnia się w przypadku, gdy nie jest dotrzymane kryterium 
(poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub 
poziom docelowy), w którym dozwolona jest określona liczba 
przekroczeń, np. stężenie 1-godzinne NO2 i SO2. 
 

7 
 

 Całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) w roku 
referencyjnym 
 

 R 
 

 Wypełnia się tylko w przypadku, gdy nie jest dotrzymane 
kryterium (poziom dopuszczalny powiększony o margines 
tolerancji lub poziom docelowy), w którym dozwolona jest 
określona liczba przekroczeń, np. stężenie 1-godzinne NO2, 
SO2. 
 

8 
 

 Liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku 
kalendarzowym przekraczająca 
dopuszczalną częstość przekroczeń 
poziomu docelowego O3 ustanowionego 
dla ochrony zdrowia ludzi2)

 

 R 
 

 Wypełnia się tylko w przypadku, gdy nie jest dotrzymany 
poziom docelowy dla O3. 
 

9 
 

 Stężenie O3 w powietrzu 
przekraczające poziom docelowy ze 
względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT403)

 

 R 
 

 Wypełnia się tylko w przypadku, gdy nie jest dotrzymany 
poziom docelowy dla O3. 
 

10 
 

 Poziom stężenia w roku referencyjnym 
wyrażony w stosunku do pozostałych 
kryteriów związanych z narażeniem 
zdrowia ludzi (inne czasy uśredniania) 
danej substancji zanieczyszczającej, o 
ile takie kryteria istnieją: 
 

  
 

  
 

10.1 
 

 stężenie w µg/m3 jeżeli właściwe, lub 
 

 R 
 

 Na przykład jeżeli POP jest sporządzany ze względu na 
większą niż dozwolona liczbę stężeń 1-godzinnych 
przewyższających poziom PD+MT, a średnioroczny 
dopuszczalny poziom NO2 nie jest przekroczony, to w tym 
miejscu podaje się zakres stężeń średnich rocznych 
występujących na rozważanym obszarze. 
 

10.2 
 

 całkowita liczba przekroczeń wyrażona 
w stosunku do poziomów 
dopuszczalnych lub poziomów 
docelowych, jeżeli właściwe 
 

 R 
 

 Na przykład jeżeli POP jest sporządzany ze względu na 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniego rocznego 
NO2, a liczba przypadków stężeń 1-godzinnych 
przewyższających poziom PD+MT jest mniejsza od dozwolonej, 
to w tym miejscu podaje się zakres częstości przekroczeń 
poziomu dopuszczalnego (PD) przez stężenia 1-godzinne NO2 
występujące na rozważanym obszarze. 
 

11 
 

 Stężenia obserwowane w poprzednich 
3 latach, jeżeli dostępne: 
 

  
 

 Informacje podaje się w postaci: "rok: wartość" (wartość = 
stężenie lub liczba przekroczeń). Pozycje dla kilku lat oddziela 
się średnikami. 
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11.1 
 

 rok i stężenia w µg/m3, jeżeli 
właściwe, lub 
 

 L 
 

  
 

11.2 
 

 rok i maksymalne 8-godzinne średnie 
stężenie CO w mg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 L 
 

  
 

11.3 
 

 rok i całkowita liczba przekroczeń 
wyrażona w stosunku do PD+MT, jeżeli 
właściwe 
 

 L 
 

  
 

12 
 

 Jeżeli przekroczenie zostało wykryte 
za pomocą pomiarów: 
 

  
 

  
 

12.1 
 

 kod stacji pomiarowej, na której 
zarejestrowano przekroczenie 
 

 L 
 

 Kod krajowy i kod międzynarodowy stacji pomiarowej. Stosuje 
się te same kody, co w rocznych ocenach jakości powietrza, o 
których mowa w art. 89 ustawy, i w systemie informatycznym, o 
którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia. 
 

12.2 
 

 współrzędne geograficzne stacji 
pomiarowej 
 

 L 
 

 szerokość N: dd°mm'ss.ss"; długość E: dd°mm'ss.ss" 
 

      Współrzędne geograficzne stacji pomiarowej zgodne z 
wartościami podanymi w systemie informatycznym, o którym 
mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia. 
 

12.3 
 

 typ stacji i typ obszaru 
 

 S 
 

 Wybiera się jedną opcję z listy typów obszaru: 
 

 
 

  
 

  
 

 - obszar miejski, 
 

 
 

  
 

  
 

 - obszar podmiejski, 
 

 
 

  
 

  
 

 - obszar pozamiejski 
 

 
 

  
 

  
 

 oraz jedną opcję z listy możliwych typów stacji: 
 

 
 

  
 

  
 

 - komunikacyjna, 
 

 
 

  
 

  
 

 - w strefie oddziaływania przemysłu lub zakładu, 
 

 
 

  
 

  
 

 - tło miejskie, 
 

 
 

  
 

  
 

 - tło podmiejskie, 
 

 
 

  
 

  
 

 - tło regionalne, 
 

 
 

  
 

  
 

 - tło ponadregionalne, 
 

 
 

  
 

  
 

 - typ nieokreślony. 
 

13 
 

 Jeżeli przekroczenie zostało wykryte 
za pomocą obliczeń modelowych: 
 

  
 

  
 

13.1 
 

 lokalizacja obszaru przekroczeń 
 

 LS 
 

  
 

13.2 
 

 typ obszaru przekroczeń 
 

 S 
 

 Do określenia typu obszaru przekroczeń stosuje się kody 
wykorzystane w rubryce "Typ stacji i typ obszaru". Jeżeli obszar 
przekroczenia ustalony za pomocą modelowania zawiera więcej 
niż jeden typ, to kolejne określenia oddziela się średnikami. 
 

14 
 

 Szacunkowy obszar (km2), na którym 
został przekroczony poziom 
dopuszczalny lub poziom docelowy w 
roku referencyjnym 
 

 T 
 

 Rubryka może zostać niewypełniona dla stacji komunikacyjnej 
i w przypadku, gdy podstawą są obliczenia modelowe dotyczące 
obszaru z intensywnym ruchem pojazdów. 
 

15 
 

 Szacunkowa długość drogi (km), gdzie 
stężenie przekroczyło poziom 
dopuszczalny lub poziom docelowy w 
roku referencyjnym 

 T 
 

 Podaje się tylko dla przekroczeń zarejestrowanych na stacjach 
komunikacyjnych (typu traffic) lub w przypadku modelowania 
na obszarach z intensywnym ruchem pojazdów. Określa ona 
całkowitą długość odcinków drogi, gdzie wystąpiło 
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 przekroczenie po jednej lub obu stronach drogi. 
 

16 
 

 Szacunkowa średnia liczba osób 
obecna na obszarze, gdzie przekroczony 
był poziom dopuszczalny lub poziom 
docelowy w roku referencyjnym 
 

 T 
 

  
 

17 
 

 Uwagi 
 

 NIE DOT. 
 

  
 

 
Tabela nr 3 

Analiza przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego w roku referencyjnym 
 

Lp. 
 

 Zawartość 
 

 Kod łączenia1)

 
 Odpowiedź 

 
      Uwagi i wyjaśnienia 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

1 
 

 Kod sytuacji przekroczenia 
 

 S 
 

 Kod zdefiniowany w tabeli nr 2. 
 

2 
 

 Szacunkowy poziom tła regionalnego: 
 

  
 

 Regionalna wartość tła jest to szacowany poziom 
zanieczyszczeń, jaki może być wywołany na rozpatrywanym 
obszarze od źródeł zlokalizowanych w odległości do 30 km od 
jego granicy. 
 

2.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli 
właściwe, lub 
 

 R 
 

  
 

2.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO 
w mg/m3, jeżeli właściwe, lub 
 

 R 
 

  
 

2.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku 
kalendarzowym przekraczająca 
dopuszczalną częstość przekroczeń 
poziomu docelowego O3 ustanowionego 
dla ochrony zdrowia ludzi2) lub 
 

 R 
 

  
 

2.4 
 

 stężenie O3 w powietrzu 
przekraczające poziom docelowy ze 
względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT403) lub 
 

 R 
 

  
 

2.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu 
docelowego, jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

3 
 

 Szacunkowy poziom tła całkowitego: 
 

  
 

 Wartość tła całkowitego jest to suma tła regionalnego oraz 
oddziaływania istotnych źródeł położonych w odległości ponad 
30 km do granicy rozpatrywanego obszaru. 
 

3.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli 
właściwe, lub 
 

 R 
 

  
 

3.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO 
w mg/m3, jeżeli właściwe, lub 
 

 R 
 

  
 

3.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku 
kalendarzowym przekraczająca 
dopuszczalną częstość przekroczeń 
poziomu docelowego O3 ustanowionego 
dla ochrony zdrowia ludzi2) lub 
 

  
 

  
 

3.4  stężenie O3 w powietrzu     
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 przekraczające poziom docelowy ze 
względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT403) lub 
 

  

3.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu 
docelowego, jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4 
 

 Wskazanie stopnia, w jakim lokalne 
źródła przyczyniają się do 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
lub poziomu docelowego: 
 

  
 

 Wkład źródeł lokalnych wyraża się w numeracji ciągłej, 
używając: "1" dla źródła mającego najistotniejszy udział w 
stężeniu, "2" dla drugiego co do istotności źródła. W przypadku 
wystąpienia więcej niż dwóch źródeł w podobny sposób 
oznaczyć kolejne źródła. Źródła, które nie mają znaczącego 
wkładu, oznaczane są znakiem "-". 
 

4.1 
 

 ruch pojazdów samochodowych 
 

 S 
 

  
 

4.2 
 

 przemysł, w tym wytwarzanie energii 
cieplnej i elektrycznej 
 

 S 
 

  
 

4.3 
 

 rolnictwo 
 

 S 
 

  
 

4.4 
 

 źródła związane z handlem i 
mieszkalnictwem 
 

 S 
 

 W tym indywidualne ogrzewanie budynków i małe kotłownie. 
 

4.5 
 

 źródła naturalne 
 

 S 
 

  
 

4.6 
 

 inne 
 

 S 
 

 Jeżeli wkład "innych" źródeł został uznany jako znaczący, 
typ(y) źródła(deł) określa się w pozycji "Uwagi" (wiersz 8). 
 

5 
 

 Odnośnik do inwentaryzacji emisji 
wykorzystywanej podczas analiz 
 

 LS 
 

  
 

6 
 

 Wyjątkowe warunki klimatyczne lub 
meteorologiczne 
 

 S 
 

 Wstawia się symbol "+", jeżeli lokalne warunki klimatyczne są 
wyjątkowe, specyficzne dla obszaru przekroczeń i mają wpływ 
na zanieczyszczenia powietrza. 
 

7 
 

 Wyjątkowa lokalna topografia 
 

 S 
 

 Wstawia się symbol "+", jeżeli lokalne warunki topograficzne 
są wyjątkowe, specyficzne dla obszaru przekroczeń i mają 
wpływ na zanieczyszczenia powietrza. 
 

8 
 

 Uwagi 
 

 NIE DOT. 
 

  
 

 
Tabela nr 44)

Prognozowany poziom bazowy – poziom zanieczyszczeń, jaki byłby w roku 2010 lub w roku 
20135) - w roku zakończenia realizacji POP w sytuacji niepodejmowania żadnych dodatkowych 
działań poza tymi, których podjęcie wynika z przepisów 
 

Lp. 
 

 Zawartość 
 

 Kod łączenia1)

 
 Odpowiedź 

 
      Uwagi i wyjaśnienia 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

1 
 

 Kod sytuacji przekroczenia 
 

 S 
 

 Kod zdefiniowany w tabeli nr 2. 
 

2 
 

 Krótki opis scenariusza emisji użytego do 
oszacowania poziomu bazowego: 
 

  
 

  
 

2.1 
 

 źródła tworzące regionalną wartość tła 
 

 S 
 

 Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3. 
 

2.2 
 

 źródła regionalne tworzące wartość tła 
całkowitego, ale nietworzące regionalnej wartości 
tła 

 S 
 

 Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3. 
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2.3 

 
 źródła lokalne, o ile mają znaczący wkład 
 

 S 
 

  
 

3 
 

 Oczekiwane wartości poziomu bazowego stężeń 
w pierwszym roku po zakończeniu realizacji POP 
w sytuacji niepodjęcia realizacji POP: 
 

  
 

 Prognozowany poziom bazowy - poziom 
zanieczyszczeń, jaki byłby w roku zakończenia 
realizacji POP w sytuacji niepodejmowania żadnych 
dodatkowych działań poza tymi, których konieczność 
podjęcia wynika z istniejących przepisów - bez 
podejmowania dodatkowych działań naprawczych, 
dla których potrzeba podjęcia wynika z POP. 
 

3.1 
 

 poziom regionalnego tła bazowego: 
 

  
 

 Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3. 
 

3.1.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
 

  
 

3.1.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO w mg/m3, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

3.1.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku kalendarzowym 
przekraczająca dopuszczalną częstość 
przekroczeń poziomu docelowego O3 
ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) lub 
 

 R 
 

  
 

3.1.4 
 

 stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom 
docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT403) lub 
 

 R 
 

  
 

3.1.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

3.2 
 

 poziom całkowitego tła bazowego: 
 

  
 

 Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3. 
 

3.2.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
 

  
 

3.2.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO w mg/m3, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

3.2.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku kalendarzowym 
przekraczająca dopuszczalną częstość 
przekroczeń poziomu docelowego O3 
ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub 
 

 R 
 

  
 

3.2.4 
 

 stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom 
docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT40 lub 
 

 R 
 

  
 

3.2.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

3.3 
 

 prognozowana wartość bazowa w miejscu 
przekroczenia: 
 

  
 

  
 

3.3.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
 

  
 

3.3.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO w mg/m3, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

3.3.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku kalendarzowym 
przekraczająca dopuszczalną częstość 
przekroczeń poziomu docelowego O3 
ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub 

 R 
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3.3.4 

 
 stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom 
docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT40 lub 
 

 R 
 

  
 

3.3.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4 
 

 Oczekiwane wartości poziomu bazowego stężeń 
w roku 2010 lub 20135) (2010 r. dla: benzenu, 
NO2 i O3; 2013 r. dla As, Ni, Cd, B(a)P)  
 

  
 

 Prognozowany poziom bazowy - poziom 
zanieczyszczeń, jaki byłby w danym roku w sytuacji 
niepodejmowania żadnych dodatkowych działań poza 
tymi, których konieczność podjęcia wynika z 
istniejących przepisów bez podejmowania 
dodatkowych działań naprawczych, dla których 
potrzeba podjęcia wynika z POP. 
 

4.1 
 

 poziom regionalnego tła bazowego w roku 2005, 
2010 lub 20135): 
 

  
 

 Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3. 
 

4.1.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
 

  
 

4.1.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO w mg/m3, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4.1.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku kalendarzowym 
przekraczająca dopuszczalną częstość 
przekroczeń poziomu docelowego O3 
ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) lub 
 

 R 
 

  
 

4.1.4 
 

 stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom 
docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT403) lub 
 

 R 
 

  
 

4.1.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4.2 
 

 poziom całkowitego tła bazowego w roku 2005, 
2010 lub 20135): 
 

  
 

 Zgodnie z definicją tła podaną w tabeli nr 3. 
 

4.2.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
 

  
 

4.2.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO w mg/m3, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4.2.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku kalendarzowym 
przekraczająca dopuszczalną częstość 
przekroczeń poziomu docelowego O3 
ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub 
 

 R 
 

  
 

4.2.4 
 

 stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom 
docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT40 lub 
 

 R 
 

  
 

4.2.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4.3 
 

 prognozowana wartość bazowa w miejscu 
przekroczenia w roku 2010 lub 20135): 
 

  
 

  
 

4.3.1 
 

 średnie roczne stężenia w µg/m3, jeżeli właściwe, 
lub 
 

 R 
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4.3.2 
 

 maksymalne 8-godzinne stężenia CO w mg/m3, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

4.3.3 
 

 liczba dni z przekroczeniami poziomu 
docelowego dla O3 w roku kalendarzowym 
przekraczająca dopuszczalną częstość 
przekroczeń poziomu docelowego O3 
ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub 
 

 R 
 

  
 

4.3.4 
 

 stężenie O3 w powietrzu przekraczające poziom 
docelowy ze względu na ochronę roślin wyrażony 
jako AOT40 lub 
 

 R 
 

  
 

4.3.5 
 

 całkowita liczba przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego (PD) lub poziomu docelowego, 
jeżeli właściwe 
 

 R 
 

  
 

5 
 

 Czy potrzebne są jakieś środki inne niż 
przewidziane istniejącymi przepisami prawa w 
celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego lub 
poziomu docelowego w uzgodnionym terminie? 
 

 S 
 

 Wpisuje się odpowiedź "tak" lub "nie". 
 

6 
 

 Uwagi 
 

 NIE DOT. 
 

  
 

 
Tabela nr 5 

Informacje na temat dodatkowych działań naprawczych w odniesieniu do wymaganych przez 
przepisy6),8)

 
Lp. 

 
 Zawartość 

 
 Kod łączenia1)

 
 Odpowiedź 

 
      Uwagi i wyjaśnienia 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

1 
 

 Kod sytuacji przekroczenia 
 

 S 
 

  
 

2 
 

 Kody działań naprawczych 
 

 S 
 

 Opis działań naprawczych wraz z przydzielonymi im 
kodami przedstawia się w tabeli nr 7. 
 

3 
 

 Przewidywany harmonogram wdrożenia 
 

 L 
 

 Podaje się harmonogram rzeczowo-czasowy: 
najważniejsze działania i terminy ich realizacji (datę 
lub okres wyrażony jako "mm/rr"). Poszczególne 
pozycje oddziela się średnikami. 
 

4 
 

 Wskaźnik(i) monitorowania postępu 
 

 S 
 

 Na przykład poziom zanieczyszczenia powietrza w 
danym roku; inne wskaźniki specyficzne dla 
planowanych działań naprawczych. 
 

5 
 

 Przydzielone fundusze (lata, w euro) 
 

 T 
 

 Przydzielone fundusze odnoszą się wyłącznie do 
funduszy publicznych. 
 

6 
 

 Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w 
euro)  
 

 T 
 

 Szacunkowa wartość całkowita kosztów obejmuje 
także koszta poniesione przez obciążony(ne) 
sektor(y). 
 

7 
 

 Szacunkowy poziom zanieczyszczenia powietrza 
w latach odpowiednio: 2005, 2010, 2013, w 
ostatnim roku obowiązywania programu 
 

 R 
 

  
 

8 
 

 Uwagi 
 

 NIE DOT. 
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Tabela nr 6 

Działania naprawcze możliwe do zastosowania, które jeszcze nie zostały podjęte, oraz działania 
długoterminowe – niewynikające z przepisów8)

 
Lp. 

 
 Zawartość 

 
 Kod łączenia1)

 
 Odpowiedź 

 
      Uwagi i wyjaśnienia 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

1 
 

 Kod sytuacji przekroczenia 
 

 S 
 

  
 

2 
 

 Kody działań naprawczych możliwych do 
zastosowania, które jeszcze nie zostały podjęte 
 

 LS 
 

 Opis działań naprawczych wraz z przydzielonymi im 
kodami przedstawia się w tabeli nr 7. Jeżeli określa 
się więcej niż jedno działanie naprawcze, ich kody 
oddziela się średnikami. 
 

3 
 

 Dla działań naprawczych, które jeszcze nie 
zostały podjęte: 
 

  
 

  
 

3.1 
 

 szczebel administracyjny, na którym można 
podjąć działanie naprawcze 
 

 LS 
 

 Do określania szczebla administracyjnego, na którym 
podejmuje się dany środek, stosuje się następujące 
kody: A: lokalny; B: regionalny; C: krajowy; D: Unia 
Europejska; E: międzynarodowy, poza Unią 
Europejską. Jeżeli odpowiedni jest więcej niż jeden 
kod, oddziela się je średnikami. 
 

3.2 
 

 przyczyna, z powodu której nie podjęto działania 
naprawczego 
 

 LS 
 

  
 

4 
 

 Kody działań naprawczych długoterminowych 
 

 LS 
 

 Opis działań naprawczych wraz z przydzielonymi im 
kodami przedstawia się w tabeli nr 7. Jeżeli określa 
się więcej niż jedno działanie naprawcze, ich kody 
oddziela się średnikami. 
 

5 
 

 Uwagi 
 

 NIE DOT. 
 

  
 

 
Tabela nr 7 

Zestawienie działań naprawczych7),8)

 
Lp. 

 
 Zawartość 

 
 Kod łączenia1)

 
 Odpowiedź 

 
      Uwagi i wyjaśnienia 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

1 
 

 Kod działania naprawczego 
 

 S 
 

 Każde działanie naprawcze otrzymuje własny kod. 
 

2 
 

 Tytuł 
 

 S 
 

  
 

3 
 

 Opis 
 

 S 
 

 Opis działania naprawczego przekazuje się w formie 
tekstu o długości od 100 do 200 słów. 
 

4 
 

 Szczebel administracyjny, na którym można 
podjąć dany środek 
 

 LS 
 

 Do określania poziomu administracyjnego, na 
którym można podjąć dane działanie naprawcze, 
stosuje się następujące kody: A: lokalny (powiat lub 
gmina); B: regionalny (województwo); C: krajowy. 
W przypadku zastosowania więcej niż jednego kodu 
oddziela się je średnikami. 
 

5 
 

 Rodzaj środka 
 

 LS 
 

 Do określania rodzaju środka stosuje się następujące 
kody: A: gospodarczy lub fiskalny; B: techniczny; C: 
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oświatowy lub informacyjny; D: inny. 
 

      W przypadku zastosowania więcej niż jednego kodu 
oddziela się je średnikami. 
 

      Jeżeli zostanie zastosowany kod "inne", objaśnia się 
go w pozycji "Uwagi". 
 

6 
 

 Czy środek ma charakter regulacyjny? 
 

  
 

 Wpisuje się odpowiedź "tak" lub "nie". 
 

7 
 

 Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń 
 

 LS 
 

 Stosuje się następujące kody określające skalę 
czasową działań naprawczych: A: krótkoterminowe; 
B: średniookresowe (około roku); C: długoterminowe. 
W przypadku zastosowania więcej niż jednego kodu 
oddziela się je średnikami. 
 

8 
 

 Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie 
naprawcze 
 

 LS 
 

 Do określania kategorii źródeł emisji, poddanej 
działaniom naprawczym, stosuje się następujące kody: 
A: transport; B: przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i 
energii elektrycznej; C: rolnictwo; D: źródła związane 
z handlem i mieszkalnictwem; E: inne. 
W przypadku zastosowania więcej niż jednego kodu 
oddziela się je średnikami. Jeżeli zostanie 
zastosowany kod "inne", objaśnia się go w pozycji 
"Uwagi". 
 

9 
 

 Skala przestrzenna położenia źródeł emisji 
poddanych działaniu 
 

 LS 
 

 Podaje się promień okręgu opisującego obszar, na 
którym leżą źródła emisji uwzględnione w działaniach 
naprawczych. 
 

10 
 

 Uwagi 
 

 NIE DOT. 
 

  
 

 
Objaśnienia: 
1) W tabelach nr 2-7 stosowane są symbole oznaczające, czy i w jaki sposób wymagane 

informacje grupuje się (łączy), jeżeli dotyczą tej samej sytuacji przekroczeń. Opis 
przewidzianych możliwości łączenia informacji i przypisane im kody podano w tabeli. 
Zamieszczone w tabelach nr 2-7 kody wskazują, w jaki sposób wprowadza się wymagane 
informacje – pojedynczo, listę, zakres, sumę: 

 
Kod połączenia 

 
 Znaczenie kodu połączenia 

 
NIE DOT. 
 

 Nie stosuje się. 
 

S 
 

 Pojedynczy opis (nie listę, zakres czy sumę) odnoszący się do wszystkich lokalizacji, które zostały połączone. 
 

L 
 

 Lista(1) wszystkich pozycji dotyczących lokalizacji (sytuacji). 
 

LS 
 

 Lista(1) wszystkich pozycji dotyczących lokalizacji (sytuacji) lub jeden opis. 
 

R 
 

 Zakres pozycji dla różnych lokalizacji: wartość minimalna - wartość maksymalna. 
 

T 
 

 Suma końcowa wszystkich pozycji dotyczących lokalizacji (sytuacji). 
 

(1) We wszystkich wyszczególnieniach elementy listy wymienia się w tej samej kolejności. Pozycje dla poszczególnych lokalizacji oddziela się 
podwójnym ukośnikiem "//". 
 
 
2) Poziom docelowy ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i jego dopuszczalna częstość 

przekroczeń są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 
3) Poziom docelowy ozonu ze względu na ochronę roślin wyrażony jako wartość AOT40 jest 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy. 
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4) Tabelę nr 4 wypełnia się dla zanieczyszczeń, poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych, dla których w roku referencyjnym wystąpiło przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji lub poziomu docelowego. 

5) 2010 r. – jeżeli program ochrony powietrza dotyczy benzenu, NO2 i O3; 2013 r. – jeżeli 
program dotyczy As, Cd, Ni i B(a)P. 

6) Tabelę nr 5 wypełnia się tylko wtedy, gdy analiza wymagana w tabeli nr 4 wykazała, że nie 
należy się spodziewać, iż poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe zostaną osiągnięte 
za pomocą środków i działań przewidzianych przez przepisy – bez dodatkowych działań 
naprawczych. 

7) Tabeli nr 7 używa się do opisywania działań naprawczych wymienionych w tabeli nr 5 lub 
nr 6. Dla każdego działania naprawczego wypełnia się jedną kolumnę w tabeli nr 7. 

8) W przypadku programów ochrony powietrza dla poziomów docelowych, jeżeli nie można 
osiągnąć tych poziomów za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych 
i  technologicznych, tabele nr 5-7 mogą pozostać częściowo niewypełnione poza polami 
dotyczącymi kosztów osiągnięcia poziomów docelowych, potrzebnego czasu oraz działań 
naprawczych. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5  

ZAKRES I UKŁAD PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PLANACH DZIAŁAŃ 
KRÓTKOTERMIOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 92 USTAWY 

 
 
Tabela nr 1 Progi informowania i progi alarmowe 
 
 

Lp. Element Rodzaj 
danych Opis Wymagania 

1 Progi informowania i progi alarmowe – informacje o przekroczeniach 
wg pierwszych prowizorycznych informacji 

Wymagane w 
przypadku 
wystąpienia 
przekroczenia 

1.1 Typ przekroczenia Menu Z tabeli 1 wiersz  16 Wymagane 

W formacie rok-miesiąc – 
dzień – godzina – minuta,  

1.2 Początek Czas 

Początek przekroczenia 
progu, określonego przez 
właściwy organ 

Wymagane 

W formacie rok-miesiąc – 
dzień – godzina – minuta,  

1.3 koniec Czas 

Początek przekroczenia 
progu, określonego przez 
właściwy organ 

Wymagane jeśli 
przekroczenie się 
zakończyło 

1.4 Podjęte działania Menu Z tabeli nr 1 wiersz 5 Wymagane 

1.5 Szczegóły działania URL informacje o programie i 
planie  

Wymagane 

1.6 Typy działań Menu z tabeli nr 1 wiersz 7 Wymagane 

1.7 Plan działań 
krótkoterminowych  

Menu link do planu działań 
krótkoterminowych 

Dobrowolne 
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Tabela nr 2 Plany działań krótkoterminowych 

 
 

Lp. Element Rodzaj danych Opis Wymagania 

I Informacje o planach działań krótkoterminowych 
1 Kod sytuacji 

przekroczenia 
Menu    

2 Data przyjęcia Okres czasu Data pierwszego przyjęcia 
planu działań 
krótkoterminowych, który 
obejmuje działania 
związane z 
zanieczyszczeniami, o 
których mowa 

 Wymagane 

3. Link do planu działań 
krótkoterminowych 

URL    Wymagane 

4. Nazwa kod planu działań 
krótkoterminowych 

Tekst Unikatowy kod dla planu Wymagane 

5. Odpowiedzialny Dane kontaktowe Organ odpowiedzialny za 
plan działań 
krótkoterminowych 

Wymagane 

6. Zanieczyszczenia Menu Z listy zanieczyszczeń Wymagane 

7. Identyfikacja 
przekroczonej normy 
jakości powietrza  

Typ normy tabela nr 1 wiersz 3  Wymagane 

URL 
Zasięg przestrzenny 

8. Obszar wdrożenia 

kod administracyjny 
gminy/powiatu lub 
kod /NUTS1/EBM2

Wybrać odpowiedni opis 
obszaru 

Wymagane 

                                                            
1 NUTS (skrót od fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – standard 
geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych 
2 EBM – EuroBoundaryMap. geo‐bazy danych w skali 1:100 000 obejmujących 40 krajów. Zawiera geometrii, nazwy i kody administracyjne i 
jednostek statystycznych. 
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9 Wspólny plan działań 
krótkoterminowych  

  W związku z 
przekroczeniami w innym 
województwie lub strefie 

Wymagane 

10 Organ współpracujący tekst Unikalne odniesienie do 
programu ochrony 
powietrza – kod 
zaczynający się od 2-
cyfrowy kod kraju 
zgodnie z ISO 3166-1 

Wymagane 

URL 

Zakres przestrzenny 

11 Działania 
krótkoterminowe  

kod administracyjny 
gminy/powiatu lub 
kod /NUTS3/EBM4

Adres URL lub zasięg 
przestrzenny według 
kategorii określonych w 
tabeli A wiersz  A.3, 
LAU/NUTS/EBM kody -
zgodnie z zestawem 
danych w tabeli  L 
odnośnie działań 

Wymagane 

 
 
 
Tabela nr 3 Dane o realizacji planów działań krótkoterminowych 
 
1. Ogólne 
Uwagi wstępne: Dyrektywa stanowi, że Państwa Członkowskie muszą przygotować, publikować i 
regularnie monitorować plany działań krótkoterminowych, jeśli istnieje ryzyko przekroczenia poziomów 
alarmowych. Państwa Członkowskie mogą przygotować plan działań krótkoterminowych, jeśli istnieje 
ryzyko, że poziomy dopuszczalne lub docelowe zostaną przekroczone. 
 
1a. Czy posiadasz plan działań krótkoterminowych? □ Tak 

□ Nie 

                                                            
3 NUTS (skrót od fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – standard 
geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych 
4 EBM – EuroBoundaryMap. geo‐bazy danych w skali 1:100 000 obejmujących 40 krajów. Zawiera geometrii, nazwy i kody administracyjne i 
jednostek statystycznych. 
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1. Ogólne 
jeśli tak, proszę podać link do strony WWW. Gdzie jest 
umieszczony plan działań krótkoterminowych 

 

1b. Czy były przekroczenia poziomów alarmowych (AT) i / lub istotne 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych (LV / 
TV) w ciągu ostatnich pięciu lat? 

□ Tak, AT 
□ Tak, LV/TV 
□ Tak, obydwa 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły  

1c. Czy zidentyfikowano zagrożenia przekroczenia poziomów 
alarmowych (AT) i / lub istotne przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych lub docelowych (LV / TV) w ciągu ostatnich pięciu 
lat? 

□ Tak, AT 
□ Tak, LV/TV 
□ Tak, obydwa 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły  

2. Ocena ryzyka  

Uwagi wstępne: Plany działań krótkoterminowych mogą być rozpoczęte przed przekroczeniem 
poziomów ostrzegawczych. Określenie ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych jest zatem 
warunkiem koniecznym do przygotowania planów działań krótkoterminowych. Jak ważna jest rola 
prognozowania zanieczyszczeń w przygotowaniu i / lub wszczęciu planów działania? 
2a. Czy oceniasz ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych lub 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych i docelowych? 

□ Tak 
□ Nie 

2b. Jeśli tak, jakich metod oceny używasz? Proszę podać szczegóły dotyczące metody. Proszę również 
podać jak regularnie dokonywana jest ocena i w jakim stopniu jest adresowana na różnych poziomach. 
Zapoznaj się także z notą 2003/1 CAFE grupy roboczej ds. Implementacji konieczności przygotowania 
planów działań w celu skrócenia czasu trwania przekroczenia poziomów alarmowych (art. 7 (3), 
96/62/WE), jak również decyzji 2004/279/WE. 
 

 
2c. Komentarz do stosowanych praktyk prognozowania zanieczyszczeń; dokładności prognozowania 
zanieczyszczeń, jakiekolwiek problemy i pomysły na ich rozwiązanie. 
 

2d. W jaki sposób przewidujesz prawdopodobny wpływ realizowanego planu działań 
krótkoterminowych na stężenia zanieczyszczeń? Proszę podać informacje na temat źródła emisji, analizy 
podziału i odpowiedniego odniesienia przestrzennego, oraz odniesienie do wyboru środków 
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3. Środki krótkoterminowe: Rodzaje i sektory  
Uwagi wstępne: Dyrektywa określa cele działań i zawiera przykłady sektorów do których mają być 
kierowane plany działań krótkoterminowych 

3a. Czy plan działań krótkoterminowych ma w szczególności na celu: 
 
Zmniejszenia emisji □ Tak 

□ Nie 
Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 

 

Skrócenie czasu trwania  □ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły  

Ograniczenie narażenia □ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 

 

3b. Jakie rodzaje środków: 
 
Edukacja/Informacja □ Tak 

□ Nie 
Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 

 

Techniczne □ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 

 

Ekonomiczne/Finansowe □ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 

 

Szczególnej ochrony wrażliwych grup ludności □ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 

 

3c. Które sektory są objęte zakresem działań krótkoterminowych? Działania krótkoterminowe mogą być 
również zintegrowane z programami ochrony powietrza. Proszę podać szczegóły tych działań 
krótkoterminowych. Działania krótkoterminowe określone w programie ochrony powietrza będą to te 
środki, które nie są skuteczne w sposób ciągły, ale które stają się skuteczne w czasach, gdy istnieje 
ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia zanieczyszczeń (np. zmniejszyć ograniczenia prędkości w 
okresach wysokich emisji / wysoki poziom stężeń w powietrzu). 
 Plan działań 

krótkoterminowych 
Program ochrony powietrza 

Ruch pojazdów silnikowych □ Tak 
□ Nie 

□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły, w tym 
oczekiwane skutki 

  

Roboty budowlane □ Tak 
□ Nie 

□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły, w tym   
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oczekiwane skutki 
Statki cumujące □ Tak 

□ Nie 
□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły, w tym 
oczekiwane skutki  

  

Przemysł □ Tak 
□ Nie 

□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły, w tym 
oczekiwane skutki  

  

Ogrzewanie w sektorze komunalno bytowym □ Tak 
□ Nie 

□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły, w tym 
oczekiwane skutki  

  

Inne □ Tak 
□ Nie 

□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły, w tym 
oczekiwane skutki  

  

 
 
 
4. Plany działań krótkoterminowych: Wdrażanie strategii 
Uwagi wstępne: Aby zrealizować plan działań krótkoterminowych odpowiedzialność prawna i administracyjna w Państwie 
Członkowskim, powinna być jasna. Wymagany jest dokładny plan realizacji, w tym czas trwania etapów i działań oraz 
zestawienie struktur do monitorowania realizacji i oceny skutków.  

4a. Proszę opisać wszystkie te aspekty wdrażania strategii poniżej oraz dodać komentarz oraz swoje doświadczenia i uwagi. 

 

4b. Czy twój plan działań krótkoterminowych został rozpoczęty? □ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać. 

 

4c. Prosimy o opisanie procesów monitorowania i oceny. 
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5. Plany działań krótkoterminowych: strategia komunikacji 
Uwagi wstępne: Dyrektywa stanowi, że jeżeli państwa członkowskie przygotowały plan działań 
krótkoterminowych udostępniają do publicznej wiadomości zarówno informacje o wynikach swoich 
badań w zakresie wykonalności i zakresie poszczególnych działań określonych planem, jak również 
informacje na temat realizacji tych planów.  
5a. Czy podawałeś takie informacje do publicznej wiadomości? □ Tak 

□ Internet 
□ Radio 
□ Telewizja 
□ Zmienne znaki 
informacyjne 
□ Inne 
□ Nie 

Proszę podać link do informacji lub samych informacji. 
 

 

5b. Proszę opisać ogólną strategię komunikacji, w tym wszystkich zainteresowanych stron. 
 

6. Plany działań krótkoterminowych: Wpływ 
6a. Proszę podać dane ilościowe na temat wpływu i skuteczności podjętych środków poprzez cel i sektor 
(patrz 3a i 3b). 
 

6b. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać i wyjaśnić dlaczego. 
 

6c. Proszę podać linki do raportów i / lub odniesienia. 

 

7. Plany działań krótkoterminowych oraz programów ochrony powietrza  
Uwagi wstępne: W przypadku gdy poziomy dopuszczalne są przekroczone, krótkoterminowe środki 
mogą również zostać uwzględnione w programach ochrony powietrza. Integracja jakości powietrza i 
planów działań krótkoterminowych jest bardzo ważna. 
7a. Czy zawarto krótkoterminowe środki w celu zmniejszenia, 
skrócenia czasu trwania przekroczeń lub zminimalizowania ryzyka w 
programie ochrony powietrza? 

□ Tak 
□ Nie 

7b. Jeśli tak, to Dadaj komentarz na temat Twojego doświadczenia i poglądów, czy plany działań 
krótkoterminowych i programy ochrony powietrza wzajemnie się uzupełniają, czy też istnieją 
antagonizmy? Jakie aspekty ogólnej strategii jakości powietrza są wspierane przez plan działań 
krótkoterminowych? 
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7c. Jeśli nie ma oddzielnego planu działań krótkoterminowych  - to czy uważasz, że wystąpiłyby 
dodatkowe korzyści, jeśli taki plan byłby opracowany? 
 

8. Wszelkie problemy 

Proszę podać wszelkie uwagi, które nie zostały poruszone powyżej. 
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UZASADNIENIE 
 
 

Celem przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska jest dostosowanie 
wymagań dotyczących raportowania danych o jakości powietrza na poziomie krajowym w celu 
realizacji działań na rzecz ochrony powietrza i spełnienia wymagań sprawozdawczych 
określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008, 
str. 1 – 44). 
Projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1377). 
 
Potrzeba zastąpienia obowiązującego rozporządzenia została zapisana w „Założeniach do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw” przyjętych przez 
Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r. 
 
Projekt rozporządzenia wprowadza wymagania odnośnie raportowania wyników ocen jakości 
powietrza i programów ochrony powietrza pod kątem pyłu PM2,5, a także wprowadzana 
obowiązek sprawozdawania informacji dotyczących planów działań krótkoterminowych. 
Zmienia również termin przekazania rocznej oceny jakości powietrza przez wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska z 31 marca do 30 kwietnia oraz porządkuje kompetencje 
w zakresie przekazywania informacji o programach ochrony powietrza i planach działań 
krótkoterminowych na poziomie samorządów. 
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie 
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 
 
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, 
poz. 337). 
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

35 
 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
 
1. Cel wprowadzenia regulacji 
Celem regulacji jest dostosowanie przepisów dotyczących raportowania danych o jakości 
powietrza i działaniach na rzecz ochrony powietrza w celu spełnienia wymagań dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008, str. 1-44).  

 

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja 
Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Minister 
Środowiska, marszałkowie województw i wojewodowie. 

 

3. Zakres konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 
(www.mos.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz 
z 2009 r. Nr 42, poz. 337), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.  

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi podmiotami:  

– Zarządy Województw  
– Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania  

Projekt rozszerza raportowania danych o jakości powietrza i działaniach na rzecz ochrony 
powietrza na poziomie krajowym o wymagania w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 
porządkuje terminy i zakres raportowania danych. Zmiana tej regulacji nie będzie miała 
bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych. 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy  
Zmiana tej regulacji nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak bezpośredniego wpływu. 
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7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  
Brak bezpośredniego wpływu. 

 

8. Wpływ regulacji na środowisko naturalne  
Regulacja pośrednio na pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zapewnienie 
dodatkowych danych dotyczących stanu i zarządzania jakością powietrza.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/EP 
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